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   :הלכשה

 ביבא לת תטיסרבינוא ,תונמאה תודלותב ינש ראות ידומיל 2017-2019

2010-2011 M.F.A , לאלצב ,תונמאב ינש ראות  

 ןי'גייב ,BLCU ,תופשו תוברתל הטיסרבינואב תיניס ידומיל  2005-2006

  לאלצב ,תונמאב ינש ראות ידומיל 20052004-

1999-2003  ,B.E.Dלרב תיב תללכמ ,תונמאל השרדמה  

 

 

 :דיחי תוכורעת

 טיברש תיולע :תרצוא ,ביבא לת ,׳זלבמסא תוגרדמ הירלג ,309 רדחב הליל ןויזח    2021

י׳צוגמי רלמ ריש :תרצוא ,ערוזה ץוביק ,דירפליוו ןואיזומ ,תוכב שורב תולגרמל    2019  

 ריורב תימולש :תרצוא ,הילצרה ,סיסב הירלג ,לספ חכונל    2017

            Photo – Synthesis, ליתש דדוע :רצוא ,ביבא לת ,ליתש דדוע לש השדחה הירלגה 8 ןמרביל 

2014    Local Elevation, ןיגפ הרש :תרצוא ,ביבא לת ןוארב ןולמ 

2012    Hao Jiu Bu Jian Le, Jia Li Gallery, טורלפא סטמ הנד ,יצרא ידע :תורצוא ,ןי'גייב 

2005    Shed, לט רמוז היער :תרצוא ,דוה ןיע ,אדאד-וקני ןואיזומ 

  

 :תורחבנ תויתצובק תוכורעת

  רלדניש רדמס :תרצוא ,ירבכ ץוביק ,ימש הילטא ,ירוביצה בחרמב ימש   2019

 רפלג לט ,אריפש ביני :םירצוא ,דורח ןיע ץוביק ,דורח ןיע תונמאל ןכשמ ,ןכשמה ןקויד :חורל םינוויכ 14 

2018   Flower Power, הירלגו טאטשדרונב תינוריעה הירלגה Circle1, ןוזנמולב תימרכ :תרצוא ,הינמרג ,ןילרב 

Makeup, ץרווש לט ,הירא רוג תירורד :תורצוא ,ןילופ ,ןילבול ,טניריבל הירלגו הוקת חתפ ןואיזומ 

 םי תב ןואיזומ  ,2016 תוברתה דרשמ סרפ יכוז תכורעת   2017

  ,ןוסלנ תירינ :תרצוא ,ביבא לת ,29 ןוסלדיא רומישל זכרמה ,גנילביל טקייורפ           

 ןמרדיינש ןהכ הליה :טקיורפה תלהנמ           

 סוארק הרוא :תרצוא ,תובוחרב תינוריעה הירלגב תשלושמ הכורעת ,ירשפא םוקמ לכ   2016

           Made In Israel, אריפש ביני :רצוא ,ןיס ,ו'זנואג 



 לדנמ סיריא :תרצוא ,דודשא ןואיזומ ,העיגנ קחרמ           

 יח לבוי ,םיסינ רמת :םירצוא ,ביבא לת ,ידניא הירלג ,רפרפ תייחש   2015

 אירול היא ר״ד :תרצוא ,הילצרה ןואיזומ ,ימינפ טבמ           

  טנרב לעי :תרצוא ,םילשורי ,הררסומ ,רלפרד לרומ ש"ע הירלגה ,םלוע רדס           

 תונמאל השרדמה ,השרדמה תיירלג ,רעיה   2014

 הבושת רוא :תרצוא ,עבש ראב ,תונמאל תימורד הדבעמ ןיילדר ,תינמז היפרגופוט           

           ART SOUTERRAIN, ןוזנמולב תימרכ :תרצוא ,הדנק ,לואירטנומ ,תיוושכע תונמאל דירי   

 יררה תיוור :תרצוא , ביבא לת ,16 וק הירלג ,תורזגנ           

 סחי לט :תרצוא ,םילשורי ,םינמאה תיב ,ריינל רבעמ - 5 םימשר ,םושירל הלנאיב   2013

 רלה ןירוס :רצוא ,ביבא לת ,לארשי ץרא ןואיזומ ,2 לארשיב ריינה תונמא - רמוחמ לק           

           Come closer, ןמפוה ילרוא :תרצוא ,ביבא לת ,גרבנייפ ירוא הירלג 

 ןוזנמולב תימרכ :תרצוא ,ביבא לת ,ימוחת בר תונמא לביטספ ,10 םילכ יוסינ לביטספ           

 ןמפוה ילרוא :תרצוא ,ביבא לת ,םינמאה תיב ,ימוקמ קפוד           

 טיפוק תירוד ,גרבדירפ לטומח :תורצוא ,ןענ ץוביקב הירלגה ,גולאירט   2012

 ןמפואק הירד ,ןומיל הליג :תורצוא ,הילצרה ןואיזומ ,תואלפ ירדח           

           CITYISM, רנרו ינש ,יצרא ידע :תורצוא ,ביבא לת ,שולש הירלג 

           The Artis Shuk, NADA Art Fair, קרוי וינ 

 ופי למנ ,תויונמאב ינש ראות ירגוב תכורעת ,לאלצב MFA ,א"ת – ופי   2011

 רוטקריד יתור :תרצוא ,ביבא לת ,לאלצבב הירלגה ,תיתחפשמ הסנמור   2010

2007   The grand opening of Parcour Gallery, ןי'גייב 

           China Kan Kan, NY Arts Space, ןי'גייב 

           CIGE, ןי'גייב ,ימואלניב תונמא דירי 

 ילאומש באוי :רצוא ,ביבא לת ,רמוז תיירלג ,םינשיילטסניא תכורעת ,הזמ רתוי   2005

Would I lie to you, baby? , תוינכות ןיב הלועפ ףותיש MFA א"ת ,ואגזלגו לאלצב לש 

  יח לת םוליצל ןואיזומ ,םוליצ ירגוב תכורעת   2004

 רוטקריד יתור :תרצוא ,ביבא לת ,גנידיר ,ץראה תונמא ,עוגעג םירוענ   2003

 לרב תיב תללכמ ,תונמאל השרדמה ,םירגוב תכורעת           

 

 

 

                        



   :יסנדיזרו םיסרפ ,תוגלמ

 םוליצל תיפותיש הירלג ידניא ףותישב סיפ תממח   2021

 גולטקל סיפה לעפמ תגלמ   2017

  הריציה דודיע סרפ   2016

  ,ןוסלנ תירינ :תרצוא ,ביבא לת ,29 ןוסלדיא רומישל זכרמה ,גנילביל טקייורפב תוהש תינכת          

 ןמרדיינש ןהכ הליה :טקיורפה תלהנמ           

קרוי - וינ ,םינמא  םודיק  תנדס  , Asylum-Arts   2015 

קרוי וינ   Artis Career development    2012  , ,םינמא םודיק תנדס

 םירזוח םיבשותל הטילקה דרשמ םעטמ תונייטצה תגלמ   2009

       השרדמה ירגובל םוליצל תונייטצה תגלמ   2003


