גליה פסטרנק

נולדה בתל אביב ;1977 ,חיה ועובדת בגבעתיים
לימודים:
 .M.F.A 2007-2005בצלאל ,אקדמיה לאמנות ועיצוב ,תל אביב
 B.F.A 2005-2001בהצטיינות ,בצלאל ,אקדמיה לאמנות לעיצוב ,ירושלים
 2004חילופי סטודנטים ,בית הספר לאמנות סלייד ,לונדון
 2000לימודי ציור ורישום ,אקול דה בוזאר ,פאריס
תערוכות יחיד:
“ 2010-11הרפתקאות ליליאן” ,גלריה נגא לאמנות עכשווית ,תל אביב
“ 2008פעמון” ,מוזיאון חיפה לאמנות ,מלווה בספר אמן
“ 2008טרופית” ,סדנאות האמנים ,תל אביב
“ 2007-2006חיבוק דב” ,גלריה נגא לאמנות עכשווית ,תל אביב
מבחר תערוכות קבוצתיות:
“ 2013קעקועים” ,גלריית הסנאט ,אוניברסיטת באר שבע”/נוט בוק” ,בית העיר תל אביב” /אבות קדמונים” ,גלריה
בנימין תל אביב“ /הזוכים” ,מוזיאון אשדוד לאמנות “ 2012 /אם אין לחם תאכלו עוגות” ,גלריה החווה ,חולון“ /דירה
לדוגמא” ,הרצל  78תל אביב“ /עוברי אורח” ,גלריה חנינא תל אביב“ /פלנטי” גלריה מנשר תל אביב“ /הינשופים אינם
מה שהם נראים” ,גני עומר“ 2011 /משק בית” ,קיבוץ בארי וקיבוץ אורים “ 2010 /כה עשה בצלאל” ,הגלריה העירונית,
כפר סבא  /וכשהכעס יזוקק לאלימות ,והאלימות תנוקז ליופי ,גלריה מנשר תל אביב “ 2009 /מקסימליזם” ,מכון אבני,
תל אביב“ /זהירות מודבק” ,מוזיאון תל אביב לאמנות“ /הגזמה פראית” ,מוזיאון חיפה לאמנותFucking Tourist”,“ /
 ,Remap 2מלון גליני ,אתונה“ /זין בעין” ,עירום גברי באמנות ישראלית עכשוית ,גלריה גל-און ,תל אביב” /הצעה
לחברות” ,החללית בירקון  ,70תל אביב“ /נפילה” ,בית פנורמה ,תל אביב “ 2008 /אטיטיוד” ,גלריה ברבור ,ירושלים/
“רשמים  :IIIהביאנלה הארצית השלישית לרישום” ,בית האמנים ,ירושלים “ 2007 /נייר” ,גלריה נגא לאמנות עכשווית,
תל אביב ,”007“ /תערוכת  ,MFAבצלאל ,אקדמיה לאמנות ועיצוב ,תל אביב ,”Collaboration on Site“ 2006 /
מוזיאון קיאסמה לאמנות עכשווית ,הלסינקי  :2006“ /אמנים צעירים” ,גלריה גורדון ,תל אביב /סינמטק תל אביב,
הקרנת וידאו במסגרת פסטיבל וידאו דאנס “ /חופשה” ,גלריה ע”ש נדב רוסנו ,ראשון לציון 2005 /גלריה ונטה ,ירושלים/
“ 2003מפגש בצלאל” ,גלריה בצלאל ,תל אביב
פרסים ומלגות:
 2012פרס האמן הצעיר ,משרד התרבות והספורט
 2010שהות ,עבודה ותערוכה ב“הוטל פופיק” ,שרטנברג ,אוסטריה
 2008קרן יהושע רבינוביץ’ לאמנויות ,מענק להוצאת ספר אמן
 2006פרס עידוד יצירה ,תכנית לימודי תואר שני ,בצלאל
זאת ועוד:
 2005עד היום ,מלמדת רישום וציור בסטודיו ומ 2010-במכללת מנשר תל אביב
 2010עד היום ,מפרסמת ורושמת בלוג אמנות חיים ואמהות
www.changetshirt.blogspot.com

