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www.guyavital.com
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לימודים
2007 - 2009

תוכנית תואר שני באמנות בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב תל אביב.

2005 - 2006

 Kunstakademie Dusseldorf - Class of Prof. Albert Oehlenדיסלדורף

1998 - 1999

 Chelsea College Of Art & design –Foundation- Fine Art / Paintingלונדון

תערוכות יחיד
2013

אחרי הכל עינגע גלריה לאמנות עכשוית תל אביב

2011

מיוזיס סדנאות האמנים תל אביב ,אוצרת :ד"ר ורד זעפרן גני

2010

הפסקת צהריים עינגע גלריה לאמנות עכשוית ,תל אביב

2004

טבוע מוזיאון חיפה לאמנות במסגרת סדרת מרשים ,חיפה ,אוצרת :יהודית מצקל

2004

מעבר גלריה משרד בתל אביב מיצב משותף עם האמנית עדי מנדלר ,אוצרת :רחל סוכמן

תערוכות קבוצתיות נבחרות
2014

סוף סוף גלריה  BAADבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב תל אביב ,אוצר :יונתן טואיטו.

2013

 Cinque Garzoni Piccola Germaniaונציה
 Gallerie Voss Behind the Non Coloursדיסלדורף ,אוצרת :סופיה סוקולוב

2012

יד שמאל :מדורי השטן ויצירת האמנות הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר
תל אביב ,אוצרים :מנחם גולדנברג וגלילי שחר
* 1+1גלרית בעלי מלאכה תל אביב ,אוצרת :אלפא חימוב
 BAAD Influenceגלריה  BAADבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב תל אביב ,אוצר :יונתן טואיטו
פלנטי גלריה מנשר לאמנות תל אביב ,אוצרת :טליה ישראלי
מסיבת סיום גלריית החדר תל אביב ,אוצרת :נטע גל-עצמון

2011

 Getawayמרכז ההנצחה קרית טבעון  -הגלריה לאמנות קרית טבעון ,אוצרת :טלי כהן-גרבוז
ומה לעשות עם ציור במאה ה 21-מוזיאון חיפה לאמנות חיפה ,אוצרת :רותי דירקטור.
לברוח מהכל ולהשאר לעולם פירמידה מרכז לאמנות עכשוית חיפה ,אוצר :רון קונר

2010

זמן תגובה גלריה מנשר לאמנות תל אביב ,אוצרת :טלי בן נון
להוסיף חטא על פשע עינגע גלריה לאמנות עכשוית תל אביב ,אוצר :מנחם גולדנברג
 Mutt 2010גלריה  39לאמנות עכשוית תל אביב ,אוצר :דני יהב בראון

2009

 Humboldtberlin Ikonen des Sieges. Transformationeברלין
 Mostra Internationale Cinque Garzoni The Sequel I&IIונציה
חרושת תערוכת בוגרים בצלאל תואר שני מתחם התחנה תל אביב ,אוצרת :שרית שפירא
 GSAׁ A4גלאסגו
ׁ

2008

שקיעה גלריית החדר תל אביב ,אוצרת :איריס מנדל
צאן הגלריה של בצלאל תל אביב

2007

לגו גלריית החדר תל אביב ,אוצרת :מילנה גיצין אדירם

2005

 Kunst Fabric Halle Stars and Cometsוופרטל

אוספים
מוזיאון חיפה לאמנות
אוסף גוטסמן
אוסף נ.יגלום
אוספים פרטיים בארץ ובאירופה

