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נולד ב  1969בקבוצת כנרת חי ועובד בתל אביב
 4 - 1995-1999שנות לימוד אמנות בקמרה אובסקורה ו  BAמאוניברסיטת רג'נסי אלבני ניו יורק
 1997– 1998לימודי אמנות במדרשה לאמנות בית ברל
 MFA 2010-2012בצלאל
תערוכות קבוצתיות
 - 2000ביתן הלנה רובינשטיין “ 4אמני וידיאו” אוצר מוטי עומר
 - 2001פסטיבל מדיה טרה ,אתונה ,יוון
 - 2002גלריית רוזנפלד אוצרת דיאנה דלל
 - 2002בית אורי ורמי
 - 2003גלריית אום אל פחם
 - 2003מוזיאון עין-חרוד “שפת אם” אוצרת טל בן צבי
 - 2003גלריית הגר אוצרת טל בן צבי
 - 2004פסטיבל  VIDEO ZOON 2המרכז לאמנות עכשווית
 - 2005הגלרייה העירונית בראשון לציון "הישראלים" אוצרת גלית סמל
 – 2005ביתן הלנה רובינשטיין“ ,לינה משותפת" אוצרת טלי טמיר
" – 2006אמנות הארץ  ”5אוצרת טל בן צבי
 – 2008פסטיבל  VIDEO ZOON 4המרכז לאמנות עכשווית
 -2008מוזיאון נחום גוטמו "צייר -צליין :מסעות מחקר וגעגוע" אוצרת טלי טמיר
" - 2008מתנה" ,גלריה  p-8אוצרת רקפת וינר עומר
" - 2009שיזוף" גלריה  p-8אוצרת אנה ברשטנסקי ורקפת וינר עומר
“ -2010גאולה דרך הביבים" אוצרת גליה יהב
" -2010יום שישי" גלריה חנינא אוצרים יואב אפרתי וענבל טימור
 MUTE -2010בקלישר אוצרת ליאורה בלפורד
 -2010חציית הפנטזיה גלריית טבי
 -2010וידיאו זון 5
-2011יופיה של טעות בחללית אוצרת קרן ברגיל ומירב קטרי
" 2011גוש" גלריית המדרשה אוצר בועז ארד
" 2012יש קציצות במקרר" גלריית המדרשה אוצר בועז ארד
“ 2012לאן נחזור" גלריית רוזנפלד
תערוכות יחיד
 – 2000גלריית הנריך בל“ ,צייד וקבוצת חלומות" אוצרת טל בן צבי
 - 2002מוזיאון חיפה סדרת מרשים“ ,יאללה נתניה" אוצרת יהודית מצקל
“ - 2008הסיפור של קוקה" גלריית רוזנפלד ,אוצרת דיאנה דלל
“ -2010בושה" תערוכה בצימר אוצרת מיכל ריבלין
" -2013הנה איש כמו ילד" גלריית המדרשה אוצר בועז ארד
“ -2014פוסט זמני" גלריית רוזנפלד
קרנות:

 - 1998-1999קרן אמריקה ישראל
 -1999קרן דני זקהיים
 2003הקרן לעידוד וידיאו-ארט וקולנוע ניסיוני ישראלי
 2005הקרן החדשה לקולנוע
 -2011מלגת הצטיינות בצלאל תואר שני
-2012מלגת הצטיינות בצלאל תואר שני

לימודים:
 1996-2000תואר ראשון מרג'נסי קולג וקמרה אובסקורה
 2011-2011תואר שני  MFAבבצלאל בהצטיינות יתרה

