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השכלה

2005-2007- M.F.A אוניברסיטת חיפה, באמנות יצירה

הסדנה השנתית של במת מיצג בהנחיית תמר רבן -2005

2000-2003- B.A אוניברסיטת חיפה, באמנות יצירה בהצטיינות יתרה ובפסיכולוגיה

הולנד , האג, האקדמיה החופשית לאמנות פלסטית, לימודי אמנות -1997-2000

 

יחיד וזוגיותתערוכות

א"ת, חנינאגלריה , תערוכה זוגית עם הציירת לילית שמבון, "היפודרום" -2017

א"ת, גלריה אלפרד, תערוכה זוגית עם הציירת גליה פסטרנק, "איך להימנע מטעויות" -2014

כרמית : אוצרת, א"ת, בית תמי, "קיר אמן"תערוכת יחיד במסגרת  סדרת התערוכות , "טליה רז מציירת ילדים" -2013
בלומנזון

ירושלים   -חיפה "מהתערוכה כחלק, "אלפרד אקספרס"במסגרת הפרויקט , מוזיאון חיפה, תערוכת יחיד, "את זה" -2012
"א"ת -

2010- "Wildlife" ,תערוכת יחיד ב- Project Room  בראון-דני יהב: אוצר, א"ת, 39של גלריה

א"ת, גלריה אלפרד, תערוכה זוגית, "מינים" -2010

 

תערוכות קבוצתיות נבחרות

2017- “Kontinuum” , גלריהBetonbox ,גרמניה, דיסלדורף

איריס מנדל: ליווי אוצרותי, א"ת, גלריה אלפרד, "שושנת רוחות"         

2016- "Clearing" , גלריהBetonbox ,א"ת, גלריה אלפרד/ גרמניה, דיסלדורף

באר שבע, "רדליין" הרזידנסיגלריית תכנית / א"ת, גלריה אלפרד, ”השלמות" -2015

שרי גולן: אוצרת. א"ת, 96הירקון , ”ציור לנצח" -2014

2013- Be my guest”" ,חיפה, גלריית האגף

           



המשך -תערוכות קבוצתיות נבחרות

חממת האמנים ביריד האמנות בתל אביב, "צבע טרי" יריד -2009

2008- "Neues Sehen" , ובמרכז לאמנות בת  , בברמןתערוכה קבוצתית של אמנים ישראליים צעירים בגלריה העירונית
באואר ונורברטהיינריך  סוזאנה, ליאב מזרחי: אוצרים.  גרמניה, זמננו בזיקה

2007- "Exit" ,גבע ציבי: אוצר. א"ת, דרזדנר -תערוכה קבוצתית בגלריית טבי

מורן שוב: אוצרת. א"ת, תערוכה קבוצתית באירוע בינתחומי בביכורי העיתים, "ניסוי כלים" -2006

מיצגים

2017- ‘I remember’ , וידאו פרפורמנס לייב במסגרת התערוכה‘Kontinuum’ , גלריהBETONBOX ,גרמניה, דיסלדורף

2005- ‘Be Good’ ,א"ת, אוניברסיטת חיפה ובמת מיצג

2003- ‘Stripper’ ,א"ת, במת מיצג

פרויקטים ושהויות אמן

אוסטריה, שרטנברג, ’Hotel Pupik' -שהות אמן בת חודש ב -2016

שעות בבאר שבע 48פרויקט  -2016

מלגות

אוניברסיטת חיפה, מלגת לימודים מטעם מוזיאון הכט -2003

מלגת הצטיינות מטעם הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה -2002

אוספים

אוסף בנק לאומי ואוספים פרטיים

 

אוצרות

2016- "Washing the dead" , גלריה אלפרד, רנרתערוכה זוגית של אחיה כנה ואליענה

2014- "When x and y" , גלריה אלפרד, אורגילפרבר ומיכל  ליליאנהתערוכה זוגית של

גלריה אלפרד, שץתערוכת יחיד של נגה , "אביב ערבי" -2013



פרסומים

באר שבע, "רדליין" הרזידנסיקטלוג תערוכה של חברי גלריה אלפרד בגלריית תכנית , "השלמות" -2016

בנושא גברים 11גיליון , ספרות ואמנות, אינטרנטי לשירהמגזין , "החוטם" -2015

//:catalogue/-alfredorg/alfredinstitute.www.httpקטלוג סיכום שמונה שנות פעילות של גלריה אלפרד  -2014
רותי דירקטור, )"'חלק א(סיכום אמצע ", תרבות וחברה, מגזין לאמנות, "ערב רב" -2012

2008- "Neues Sehen"-  ובמרכז  , בברמןקטלוג תערוכה קבוצתית של אמנים ישראליים צעירים בגלריה העירונית
גרמניה, לאמנות בת זמננו בזיקה

של אוניברסיטת חיפה MFA-קטלוג בוגרי תכנית ה, "הוצאה לאור" -2007

2006- “Peace of art” ,אמנית אורחת, גרמניה, בקילפלסטינאים וגרמנים , ישראלים, קטלוג תערוכה של אמנים מצרים

2002-2005קטלוג פעילות של במת מיצג , "אמנות המיצג" -2005


