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השכלה
1996-98

 ,School of Visual Artsניו-יורק ,תואר שני ) (MFAבהצטיינות יתרה

1990-95

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ,המחלקה לאמנות ,תואר ראשון ) (BFAבהצטיינות

1986-90

אוניברסיטת ייל ,ארה"ב ,המחלקה לספרות ,תואר ראשון ) (BAבהצטיינות יתרה

תעסוקה
8666-0281

מרצה בכיר לאמנות ולעיצוב ,שנקר בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב ,במחלקה לעיצוב תכשיטים,
במחלקה לאמנות רב-תחומית ,ובמסלול לתואר שני בעיצוב

פרסים ומלגות
2013

פרס שרת התרבות והספורט בתחומי האמנות הפלסטית

2012

מפעל הפיס ,תמיכה לתערוכת יחיד בגרמניה

2009

מלגה מקרן רבינוביץ' לאמנויות

2005

פרס עידוד יצירה ,משרד החינוך ,התרבות והספורט

2002

פרס ברנרד וגוסטי רדר לפיסול
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פרס הצטיינות ,School of Visual Arts ,ניו יורק

8669-61

מלגת הצטיינות ,School of Visual Arts ,ניו יורק

1995

פרס הצטיינות ,המחלקה לאמנות ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב

8616

מלגת פרוייקט צילום ,קרן דורות ,ארה"ב

תערוכות יחיד
0282

מוזיאון הרצליה לאמנות ,מושך זמן ,אוצרות :איה לוריא וטל בכלר (קטלוג בהפקה)

2013

 ,A Bone's Throw ,H2 – Zentrum für Gegenwartskunstאאוגסבורג ,גרמניה,
אוצר :דר' תומאס אלזן (קטלוג בהפקה)

2012

 ,Super Bien! Gewächshaus für zeitgenössische Kunstפרימה ,ברלין ,גרמניה,
אוצרת :אן-קטרין שטורק

0288

עקרון הרגעים ,תערוכה זוגית עם האמנית הגרמניה ,קארן אירמר ,פרוייקט מיוחד במסגרת יריד
צבע טרי  4ובחסות  ,:Schir – Art Conceptsאוצרת :פרדריקה שיר.

0282

גלריה  ,93ת"א ,הולכים על  ,0תערוכה זוגית עם הילה בן ארי ,אוצרת :רויטל בן-אשר פרץ

0222-2

משכן לאמנות ,עין חרוד ,פינה רכה ,אוצרים :אוריאל מירון וגליה בר-אור (קטלוג)

2002

גלריה נחשון ,בין כלאיים ,אוצרת :יעל קיני

0222

מוזיאון הרצליה לאמנות ,Memento Mobili ,אוצרת :דליה לוין (קטלוג)

8669

גלריה טובה אוסמן ,פיסול ותחריטים.

8669

גלריית המרכז לאמנות חזותית מורשה ,ירושלים  -תחריטים

1

תערוכות קבוצתיות נבחרות
0282

 ,Ube Tokiwa Museumיפן ,הביאנאלה ה 09לפיסול ,אובה

2014

מוזיאון חיפה לאמנות ,הזוכים - 0282 ,תערוכת זוכי פרסי משרד התרבות והספורט,
אוצרת :אורית בולגרו( ,קטלוג)

0281

המוזיאון הפתוח ,תפן ,זמן הדפס ,אוצרות :רותי אופק ואירנה גורדון

0281

מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ,ירושלים ,משחקי אור וצל ,אוצרת :דעה ברוקמן

0281

בית האמנים ,תל אביב ,עין השחרור ,אוצרת :אירנה גורדון

0280

יריד צבע טרי  5תצוגה בגלריה דן ,אוצרת :רווית הררי.

0288

סדנת ההדפס ,ירושלים ,נקודת שקט ,אוצרת :אירנה גורדון.

0282-88

סדנת ההדפס ,ירושלים "הצפה" – במסגרת הביאנאלה הרביעית הארצית לרישום – אוצרת:
אירנה גורדון; אוצרת ראשית :תמר מנור-פרידמן (קטלוג)

0282

יריד צבע טרי  ,9כאמן עצמאי

0282

טיילת בת-ים הבעיה עם האופק ,פרויקט פיסול ציבורי ,אוצרת :מעיין אמיר

0282

סדנת ההדפס ,ירושלים ,עשרה ספרי אמן ,אוצרת :אירנה גורדון (קטלוג)

0226

גלריה בצלאל ,סלמה ,תל-אביב ,מה רוצה פיסול? אוצרת :רותי דירקטור

0226

גלריה גורדון ,תל-אביב ,נקודת השקה ,אוצר :בנו כלב

0226

יריד צבע טרי  ,2כאמן עצמאי באוצרות רווית הררי

0226

גלריה קימא ,תל-אביב ,דו"ח שנתי ,אוצר :פיליפ ברנדיס

2009

המרכז לאמנות עכשוית ,תל-אביב ,סטיית תקן ,אוצרת :מעיין שלף (קטלוג)

2009

מוזיאון פתח תקוה לאמנות ,מוזיאון הטבע ,אוצרת :רויטל בן-אשר פרץ (קטלוג)

0226

בית מאני לאומי ,ת"א ,בית הרוחות של מאני ,אוצרים :יפעת גוריון ומתן דאובה

0226

גלריה קימא ,תל-אביב ,אבסטרקט עכשיו ,אוצר :יובל קידר

2008

גלריה פלורנטין  ,45לבן מלוכלך ,אוצרות :גילת נדיבי ואירנה גורדון (קטלוג).

2008

המוזיאון הפתוח בתפן ,סמוך ונראה ,אוצר :בנו כלב (קטלוג)

2008

המרכז לאמנות דיגיטלית חולון ,מציאות עקומה  ,אוצרים :אירנה גורדון ויואב רבן (קטלוג)

0222

סדנת ההדפס ,ירושלים ,שיטוטים בחלל ההדפסי ,אוצרת :אירנה גורדון (קטלוג)

0222

בית האמנים ,ירושלים ,יחיד ויחד ,אוצרת :תמנע זליגמן (קטלוג)

0229

מוזיאון ישראל ,מיני ישראל ,אוצר :לארי אברמסון (קטלוג)

0229

מוזיאון ישראל ,תערוכת פרסי משרד החינוך ,התרבות והספורט ,אוצר :אמיתי מנדלסון

0222

מוזיאון על התפר ,ירושלים ,ללא מוצא ,אוצר :רפי אתגר (קטלוג)

0222

הגלריה לאמנות ,אוניברסיטת חיפה ,בעקבות שמי ,אוצרת שרון פוליאקין

0222

תחנת הכח רידינג ,תל-אביב ,אמנות הארץ – מחול אחרון ,אוצרת :רותי דירקטור

2

0221

הגלריה לאמנות ,אוניברסיטת חיפה ,למה לא :כמה היבטים בפיסול עכשווי,
אוצר :אבישי אייל (קטלוג)

0220

המוזיאון הפתוח בעומר ,גבולות הפיסול – אמנות ,מדע ותעשייה ,אוצרים:
רותי אופק ,חיים מאור ,פרופ' חיים פינקלשטיין (קטלוג)

0228

הביאנאלה לרישום בית טיכו ,רשמים – רישום בישראל עכשיו  ,אוצר :אילן ויזגן (קטלוג)

0228

מוזיאון המדע ,ירושלים ,com.art ,אוצרת :נירית נלסון

0228

הגלריה ע"ש ישראל פולק (קלישר) ,תל אביב ,גברים בבית ,אוצרת :נעמי אביב

8661

מוזיאון ישראל ,ירושלים ,ילדים טובים-ילדים רעים :ההתיילדות באמנות הישראלית ,אוצרים :יגאל
צלמונה ונירית נלסון
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