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נולדה וגדלה בישראל ,החל מאוגוסט  2015עובדת במקביל בניו יורק ובתל אביב

השכלה
 -2005-2007תואר שני באמנות  ,M.F.Aאוניברסיטת חיפה
תכנית סטודיו למאסטר באמנות
 -2002-1999המדרשה לאמנות בית ברל ,קלמניה
תעודת הוראה התמחות באמנות פלסטית :רישום ,ציור ,פיסול
בוגרת המחלקה לאמנות פלסטית
 -1999-1996תואר בוגר אוניברסיטה  ,B.Aאוניברסיטת תל-אביב
החוג לתולדות האמנות
החוג לחינוך :מדיניות החינוך וארגונו

תכניות אמן (רזידנסי) ,פרסים ומלגות
2018

Artist-in-Residence-in-Everglades (AIRIE) program, Everglades National Park, Florida

New York Foundation of the Arts -NYFA, Mentors program 2017-2018
2017

Asylum Arts, Small Grant

UpCycle Journey, Sculpture Program, MakerSpace, Staten Island Council of the Arts, New York 2017
2015-2016

International Artist Residence program, NARS Foundation, New York

 2015-2016מענק לתוכנית רזידניסי בינלאומית ,הבנק הבינלאומי הראשון.
2014-2015

Artis Career Development Program, ArtPort Tel Aviv and Asylum Art New York

 2005-2007מלגת לימודים מלאה לתואר שני באמנות  ,MFAמשרד החינוך לשנה"ל תשס"ו ,תשס"ז.

תערוכות יחיד
( 2018פתיחה  27לאוקטובר  )2018גן הדימויים החיים ,Wave Hill ,The Sunroom Project ,ניו יורק
 2015בית וגן ,מוזיאון ינקו-דאדא עין הוד
 2013שושן דרומי ,הגלריה העירונית לאמנות ,רחובות (קטלוג)
 2013בערוב היום ,הגלריה האחרת ,המכללה האקדמית לחינוך -תלפיות
 ,Point of View 2013נטגאלרי ,תיכונט ,תל אביב
 2008מבט משחור לכחול ,הגלריה על הצוק ,נתניה
 2008עטוף ,גלריה סולו ,תל אביב
 2007פוטוגני ,בית האמנים תל אביב (קטלוג)
 2006מרחב מסומן ,הגלריה לאמנות קיבוץ בארי
 2005מארב ארטישוק ,מוזיאון חיפה לאמנות

תערוכות זוגיות -פרויקטים משותפים
( 2018דצמבר ,)2018 ,אוטופיה ,Danspace project, St.Mark's Church, New York City ,פרויקט משותף עם
להקת המחול Valerie Green/Dance Entropy
 2018אוטופיה ,מוזיאון קווינס לאמנות ,ניו יורק ,פרויקט משותף עם להקת המחול Valerie Green/Dance Entropy
 2018כתוב במים ,מיצב מיוחד לחלל בתערוכה זוגית ,SPRING/BREAK Art Show 2018 ,במסגרת שבוע אמנות
הארמורי בניו יורק
 2018קומפוזיציות לאבנים של זהב ,פרויקט משותף עם טל פרנק ,המכון לתרבות מקסיקו-ישראל ,מקסיקו סיטי.
 2018אוטופיה ,פרויקט משותף עם להקת המחול ,Valerie Green/Dance Entropy
Lincoln Center APAP, Movement Research, Dixon Place and NARS Foundation, New York
 2017בין יופי ,זיכרון וצורה ,פרויקט משותף עם טל פרנק ,Autonomous University of Hidalgo State ,מקסיקו
 2016אקס טריטוריה ,פרויקט משותף עם להקת המחול New York ,Flux Factory ,Dance Entropy
 2016יופי וצורות אחרות ,פרויקט משותף עם טל פרנק ,מיצב מיוחד לחלל בתערוכה 'מוטיב חוזר בכלי קודש ובאמנות
עכשווית' ,מוזיאון מאנה-כץ ,חיפה (קטלוג)
 ,Crossover 2013פרויקט משותף עם טל פרנק ,מארחות את  ,Quayolaמיצב מיוחד לחלל פינברג פרוג'קטס גלריה
לאמנות עכשווית ,תל אביב
 ,hothouse 2012פרויקט משותף עם טל פרנק ,מיצב מיוחד לחלל גלריה דן לאמנות עכשווית ,תל אביב

תערוכות קבוצתיות נבחרות
2018

חוות החיות ,הגלריה על הצוק ,נתניה

2017

מאבק ,מחאה ,אביר ,מסכה/אמנות מסוכנת ,מוזיאון חיפה לאמנות

 2017תשוקה ,קשר ,גלריה קוריאה ,המרכז לתרבות קוריאה בניו יורק ,ניו יורק
 2017תשרי ,הגלריה לאמנות עכשווית ,במוזיאון לטבע בית חנקין
2017

New York ,NARS Foundation Gallery ,Bearings

2017

 ,UpCycle Journeyגן הפסלים  ,Maker Parkסטטן איילנד ,ניו יורק

2017

הביאנלה הים תיכונית ,אריכפלגו ,פלרמו ,איטליה

2017

מצבי קיצון ,הביאנלה ה 3-לנייר ,מוזיאון ארץ ישראל ,תל אביב (קטלוג)

2016

New York ,NARS Foundation Gallery ,Around Corners

2016

יצורי נייר -אמנות נייר בינלאומית ,מוזיאון יפו העתיקה ,יפו -תל אביב ,ישראל

2016

 New York ,Flux Factory ,3459פרויקט משותף עם London ,Relapse

2016

New York ,Pratt Institute The Rubelle and Norman Schfler Gallery ,The Art of Humanity

2015

New York , NARS Foundation Gallery ,Subtle Interchange

2015

קו גיזרה :לצייר במספריים ,מוזיאון ינקו-דאדא ,עין הוד ,ישראל
בשיתוף עם הגלריה העירונית כפר סבא ,ישראל (קטלוג)

2015

אמנות נייר בינלאומית עכשווית ,מוזיאון יפו העתיקה ,יפו -תל אביב ,ישראל

2015

שחור/לבן ,נווה שכטר -מרכז לגסי הריטג' לתרבות יהודית ,נווה צדק ,תל אביב ,ישראל

2014

עד שתצא מקולי ,מוזיאון אשדוד לאמנות ,אשדוד ,ישראל (קטלוג)

2014

צבע גליל  ,2התערוכה המרכזית -היריד הצפוני לאמנות עכשווית ,טבריה ,ישראל

2014

שרידים  -אורות הכרך  ,2פסטיבל אמנות במרחב הציבורי ,מודיעין מכבים רעות ,ישראל (קטלוג)

2014

מחנה ציור מס'  ,7המלמדים  ,2014תחנת רמלה לאמנות עכשווית ,עמותת רשת ,רמלה ,ישראל

2014

נופים -מגע מקום ,גלריה תירוש ,החלל לאמנות עכשווית ,הרצליה פיתוח ,ישראל

2013

קל מחומר ,הביאנלה ה 2-לנייר ,מוזיאון ארץ ישראל ,תל אביב ,ישראל (קטלוג)

2013

תעתועים ,מוזיאון ישראל ,ירושלים ,ישראל (קטלוג)

2013

משפחות יקרות ,הגלריה לאמנות בית יד לבנים רחובות ,ישראל

2012

טבע הארץ צומח חי וקיים ,משכן האמנים -הגלריה העירונית הרצליה ,ישראל

2012

ניסוי כלים  ,9פסטיבל אמנות רב-תחומית ,בית תמי ,תל אביב ,ישראל

2012

אורות הכרך  ,1פסטיבל אמנות במרחב הציבורי ,מודיעין ,ישראל

2011

ארשת פנים ,מוזיאון תל אביב לאמנות ,ישראל

2011

איך בגללך אני למטה למעלה ,גלריה  ,121תל אביב ,ישראל

2011

מקומות מסומנים ,האוניברסיטה הפתוחה ,קמפוס רעננה ,ישראל (קטלוג)

2011

ניסוי כלים  ,8פסטיבל אמנות רב-תחומית ,מרכז הצעירים של תל-אביב-יפו ,ישראל

2011

מקומות מסומנים ,גלריה  ,10הגלריה לאמנות ישראלית בבית מיכל ,רחובות ,ישראל (קטלוג)

 2010רשמים ,נאחז בסבך ,הביאנלה הארצית הרביעית לרישום ,בית האמנים ירושלים ,ישראל (קטלוג)
 2010העשור הראשון -המדרשה ,מכון מופ"ת ,תל אביב ,ישראל
 2010שכנות ,ואדי ניסנאס ,חיפה ,ישראל (קטלוג)
 2010אורו של האקלים ,הביאנלה ה II-הים תיכונית הבינלאומית לציור ופיסול ,ספליט ,קרואטיה (קטלוג)
 ,A Hard Day's Night 2009גלריה  ,Contemporary by Golcondaתל אביב ,ישראל
 2009כרטיס ביקור ,גלריה  ,Contemporary by Golcondaתל אביב ,ישראל
 2009צבע טרי  ,2חממת אמנים עצמאיים ,היריד הישראלי לאמנות עכשווית ,התחנה ,תל אביב ,ישראל (קטלוג)
 2008להעיר את הנמר ,גלריה פלורנטין  ,45חלל לאמנות עכשווית ,תל אביב ,ישראל (קטלוג)
 2008אוריינטליזם עכשווי ,גלריה  5מקום לאמנות ,תל אביב ,ישראל
 , EXIT 2007גלריה טבי דזרזדנר ,תל אביב ,ישראל
 2007דור המדבר ,בית האמנים ירושלים ,גלריה הקיבוץ ,תל אביב ,ישראל
 2007הוצאה לאור ,תערוכת סיום  ,M.F.Aאוניברסיטת חיפה ,ישראל (קטלוג)
 2006שותפים ,גלריה בית הגפן ,חיפה ,ישראל
 2006שש ,גלריה גל-און ,תל אביב ,ישראל
 2005קיץ חם ,הגלריה לאמנות עין-הוד ,ישראל
 2004רשמים ,ביאנלה  IIלרישום בישראל ,בית האמנים ירושלים ,ישראל (קטלוג)
 2003נופים מסומנים ,הגלריה לאמנות ,אוניברסיטת בן -גוריון בנגב ,באר שבע ,ישראל (קטלוג)
 2002תערוכת בוגרים ,המדרשה לאמנות ,מכללת בית ברל ,כפר סבא ,ישראל (קטלוג)

פרסומים נבחרים :עיתונות
 2018ערב רב ,גינה של ציורים ,ראיון ,יהונתן ה .משעל
Anti-Heroin Chic Journal, James Diaz, Reality, Distress and Beauty, Interview 2017
Trendbeheer Magazine (Dutch), Sasha Dess, Keren Anavy Studio Visit, article 2017
Asylum Arts Magazine, New York, Between Beauty, Memory and Form, article 2017
 2017ערב רב ,הגן ,הכאפייה ,הנמר והיהלום ,ד"ר קציעה אלון ,בקורת
OH-SO-ARTY Magazine, Laura Schwartz-Waks, Crossover at Feinberg projects, 7/14 2014
 2013גלובס ,חגית פלג רותם  ,קרוסאובר ,פינברג פרוג'קטס
10 days in Tel Aviv magazine, Laura Schwartz-Waks, 13/12/13 2013
Timeout Tel Aviv Magazine, recommendation+image, March 2012, p.104 2012
Timeout Tel Aviv Magazine, Space balls, Interview, vol. 462, September 2011, p.41-42 2011
Timeout Tel Aviv Magazine, Nadav Appel, Money buys love? Vol.362 10/09, p.82 2009
Timeout Tel Aviv Magazine, Orit Hasson-Valdar, The channel feelings, Vol.198, p.88 2006

Timeout Tel Aviv Magazine, Interview, Vol. 292, June 2008, p.113 2008
Globes, Best Studio, Hagit Peleg-Rotem, 1/7/08, p.24 2008

פרסומים נבחרים :קטלוגים
 2017מצבי קיצון ,קטלוג הביאנלה לנייר ,מוזיאון ארץ ישראל ,תל אביב
 2016מוטיב חוזר בכלי קודש ובאמנות עכשווית ,מוזיאון מאנה-כץ ,חיפה
 2015קו גזרה :לצייר עם מספריים ,מוזיאון ינקו-דאדא ,עין הוד בשיתוף עם הגלריה העירונית כפר סבא
 2014אחד :אמנים מישראל ,אוסף לוסיאנו בנטון ,איטליה
 2014עד שתצא מקולי ,מוזיאון אשדוד לאמנות
 2013הביאנלה לנייר ה ,2-מוזיאון ארץ ישראל ,תל אביב
 2013תעתועים ,מוזיאון ישראל לאמנות ,ירושלים
 2013שושן דרומי ,הגלריה העירונית לאמנות רחובות
 2013מוזיאון ללא קירות ,בית הגפן ,חיפה
 2010אורו של האקלים ,הביאנלה ה 2-הים תיכונית לציור ופיסול ,המכון לתרבות ספליט ,קרואטיה
 2010רשמים :נאחז בסבך ,הביאנלה הארצית הרביעית לרישום ,בית האמנים ירושלים
 2007פוטוגני ,בית האמנים תל אביב
 2004רשמים :הביאנלה הארצית השנייה לרישום ,בית האמנים ירושלים
 2003נופים מסומנים ,הגלריה לאמנות ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

אוספים נבחרים
מוזיאון חיפה לאמנות ,ישראל
מוזיאון ינקו-דאדא לאמנות ,עין הוד ,ישראל
אוסף לוסיאנו בנטון ,איטליה
אוסף פרטי -סביזנסקי ,ישראל
אוסף פרטי -שלמה גרוס

תעסוקה בתחומי האמנות והתרבות
 2016היום כתיבת מדור חודשי -אמנות ותרבות בניו יורק ,מגזין בסיס לאמנות ותרבות.
 2007-2015מרצה במכללה האקדמית ספיר ,ביה"ס לאמנות חברה ותרבות:
הוראה :ציור ורישום
הוראה לחינוך לאמנות :הובלת תחום הלימוד להוראת האמנות בביה"ס לאמנות ,חברה ותרבות.
מנחה ומרכזת תכנית שנתית של פרויקטים לאמנות בקהילה ,האקדמיה לאמנות ספיר.
 2014-2015הוראה במגמת אמנות ,תיכון לאמנויות על שם תלמה ילין ,גבעתיים
 2004-2015מנהלת מגמת אמנות פלסטית ,צילום ומדיה דיגיטלית -תיכון מכבים רעות -מו"ר ,רעות:
ניהול מגמת אמנות המונה כ 150 -תלמידים בשכבות :י'-יב' ,הובלת צוות המורים לאמנות ,כתיבת תכניות לימוד
הוראת אמנות הפלסטית ,הנחיית פרויקטים אישיים לבגרות באמנות
 2004-2015משרד החינוך ,בוחנת לבגרות באמנות ועיצוב מטעם משרד החינוך

