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נייד:

השכלה:
2010-2011

מכינה למחול בסמינר הקיבוצים.

2010

קורס ציור סיני עם האמן ,קזואו אישי ,מנהל ביה"ס שיבוקו באוניברסיטת תל אביב.

2005-2009

לימודי אמנות וחינוך  -תואר ראשון ותעודה הוראה -המדרשה לאמנות בית ברל . Bed.FA
התמחות בתחום צילום הסטילס ובאמנות פלסטית.

1997-2001

בגרות מלאה ,מגמת גרפיקה תיכון אורט "גוטמן" ,נתניה.

השתתפות בתערוכות:


2013

תערוכה קבוצתית "קעקועים -ייצוגי קעקוע באמנות העכשווית" ,אוניברסיטת בן גוריון,

אוצרת :יסמין ברגנר.


2013

תערוכה קבוצתית "אנססטורס" בגלרייה בנימין .אוצרת :יסמין ברגנר.



2013

צבע טרי  , 6חממת האמנים העצמאים .אוצרים :מתן דאובה ויפעת גוריון.



2012

תערוכה קבוצתית "תערוכה זוגית" בגלריה חנינא .אוצרים :יונתן הירשפילד ויעל אזולאי.



2012

תערוכת מכירה "שבעה חטאים" בגלריה אלפרד .אוצרים :יעל בן שלום ויעל עמית.



2012

תערוכה קבוצתית "בזעיר אנפין" בגלריה צדיק .אוצרת :חנה קומן.



2012

השתתפות בצבע טרי  5בפרוייקט הגרפיטי של הציורי קיר.



2012

תערוכה קבוצתית "חלומות בהקיץ" בגלריה בעין הוד .אוצרת :נעמי הוס.



2012

ביאנלה בינלאומי לצבעי מים בבלגרד ,סרביה  .אוצר :פדיה אכימוביץ'



2012

תערוכה קבוצתית "חברות" בגלריה של יד לבנים בהוד השרון.אוצרת :ד"ר נאווה שדה.



2012

תערוכה קבוצתית "חומר גלם" בגלריה של מנשר לאמנות.



2011

תערוכה קבוצתית "שמחה" למען ילדים חולי סרטן.



2011

תערוכה קבוצתית "לחם ושושנים  ."6אוצרים :ניר נאדר ותמי ברקאי.



2011

תערוכת יחיד " ,"Tribal lifeבסלונה ארט בר.



2011

תערוכת "מולדת"-לא ממש "רוסי" לא ממש ישראלי? בגלריית "פירמידה" בחיפה.

אוצרת :שירלי משולם.


2010

השתתפות בתערוכה "העשור הראשון" -עבודות של בוגרים מהמדרשה במאה

ה 21-במכון מופ"ת .אוצרים :יובל כספי ודינה שנהב.


2010

השתתפות בתערוכה קבוצתית "אלפרד ושות' .2



 2010השתתפות בתערוכת צילום קבוצתית בפסטיבל "רוח נשית" -עמותה שנותנת עצמאות כלכלית
לנשים נפגעות אלימות ,בדיזנגוף סנטר.



2010

תערוכה קבוצתית "סלון הדחויים" במרכז עמיעד .אוצרות :יעל בן שלום ומיכל ריבלין.



2009

תערוכה קבוצתית בביתן האמנים בראשון לציון בתערוכה "דיוקן עצמי".



 2009תערוכה קבוצתית ",אלפרד ושו'ת" ,בפתיחה המחודשת של גלריית אלפרד בלבונטין .19



2009

תערוכה קבוצתית בבניין העירייה בנתניה לכבוד קבלת אמנים חדשים לעמותה.



2009

תערוכה קבוצתית במכון לאמנות בבת ים.



2009

פרסום בכתב העת "החוטם"-כתב עת מקוון לשירה ספרות ואמנות.



 2009תערוכת בוגרים של המדרשה לאמנות.



 2008השתתפות בתערוכת צילום קבוצתית" ,נשים במרכז התמונה" -התמודדותן של נשים עם
המציאות הישראלית ,באוניברסיטת באר שבע בכנס "בריאות נפשית של נשים" .אוצר :פרופ' חיים מאור.

אוספים:
2010

 13רישומים באוסף של סרג' תירוש.

מלגות:
2008

מלגה מטעם עיריית נתניה "עידוד אמנים צעירים תושבי נתניה בתחום הכתיבה והפרוזה".

