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 השכלה:  

 יטת תל אביבבתולדות האמנות, אוניברס לימודי תואר שני  2017-2018

2010-2011 M.F.A  תואר שני באמנות, בצלאל , 

 , בייג'יןBLCUלימודי סינית באוניברסיטה לתרבות ושפות,   2005-2006

 לימודי תואר שני באמנות, בצלאל  20052004-

1999-2003  ,B.E.Dהמדרשה לאמנות, מכללת בית ברל  

  

 תערוכות יחיד:

 , גלריה בסיס, הרצליהלנוכח פסל  2017

2017  Photo – Synthesis , הגלריה החדשה של עודד שתיל, תל אביב 8ליברמן 

2014  Local Elevationמלון בראון תל אביב , 

2012  Hao Jiu Bu Jian Le ,Jia Li Galleryבייג'ין , 

2005  Shed, דאדא, עין הוד-מוזיאון ינקו 

  

 תערוכות קבוצתיות:

2018   Flower Power הגלריה העירונית בנורדשטאט וגלריה ,Circle1ברלין, גרמניה , 

           Makeup, מוזיאון פתח תקוה וגלריה לבירינט, לובלין, פולין 

 מוזיאון בת ים , 2016 פרס משרד התרבותתערוכת זוכי    2017

  , תל אביב29המרכז לשימור אידלסון  פרוייקט ליבלינג,           

 ברחובותתערוכה משולשת בגלריה העירונית כל מקום אפשרי,    2016

           Made In Israelסין, גאונז'ו , 

 מוזיאון אשדוד מרחק נגיעה,            

 , גלריה אינדי, תל אביבשחיית פרפר   2015

 , מוזיאון הרצליהמבט פנימי           

            , הגלריה ע"ש מורל דרפלר, מוסררה, ירושליםסדר עולם           

 המדרשה, המדרשה לאמנות, גלריית היער   2014

  , רדליין מעבדה דרומית לאמנות, באר שבעטופוגרפיה זמנית           



           ART SOUTERRAIN ,קנדהיריד לאמנות עכשווית, מונטריאול ,    

 , תל אביב 16, גלריה קו נגזרות           

 םירושלי בית האמנים, מעבר לנייר - 5רשמים , ביאנלה לרישום   2013

 , מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב2אמנות הנייר בישראל  -קל מחומר            

 Come closer          גלריה אורי פיינברג, תל אביב ,  

 , פסטיבל אמנות רב תחומי, תל אביב10פסיטבל ניסוי כלים            

 , בית האמנים, תל אביבדופק מקומי           

 בקיבוץ נעןהגלריה טריאלוג,    2012

 , מוזיאון הרצליהחדרי פלאות           

           CITYISMגלריה שלוש, תל אביב , 

           The Artis Shuk ,NADA Art Fairניו יורק , 

 בצלאל, תערוכת בוגרי תואר שני באמנויות, נמל יפו MFA, ת"א –יפו    2011

 , הגלריה בבצלאל, תל אביברומנסה משפחתית   2010

2007   The grand opening of Parcour Gallery ,בייג'ין 

           China Kan Kan ,NY Arts  Spaceבייג'ין , 

           CIGEיריד אמנות בינלאומי, בייג'ין , 

 , תערוכת אינסטליישנים, גלריית זומר, תל אביביותר מזה   2005

 , מוזיאון לצילום תל חי תערוכת בוגרי צילום   2004

 , , אמנות הארץ, רידינג, תל אביבנעורים געגוע   2003

 , המדרשה לאמנות, מכללת בית ברלתערוכת בוגרים           

                        

   מלגות ופרסים:

 מלגת מפעל הפיס לקטלוג   2017

  פרס עידוד היצירה   2016

 Asylum-Arts   2015 , ניו-יורק

  Artis Career development    2012  ,ניו יורק

 מלגת הצטיינות מטעם משרד הקליטה לתושבים חוזרים   2009

 לצילום לבוגרי המדרשהמלגת הצטיינות    2003

 

            	  


