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. בוגרת 2017של האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל לשנת  MFA, ירושלים. בוגרת תכנית ה 1986ילידת 
. מתגוררת בתל אביב ופועלת בהרצליה, 2015של האקדמיה בצלאל , בהצטיינות, לשנת  BFA- תכנית ה

בתכנית שהות של משכן האמנים בניהולו של רן קסמי אילן.

השכלה:
2015-2017

Mfaהאקדמיה בצלאל, ת"א, אמנות – 

2011-2015
Bfa(בהצטיינות) ,האקדמיה בצלאל, ירושלים, אמנות -

2014
LHÍ -האקדמיה לאמנות, ריקיוויק, איסלנד

תערוכות ופרוייקטים:
2020

"המכון לאמנויות, המכללה האקדמית תל-חי, אוצרות: "פוסט שאגה- האריה השואג באמנות עכשווית -
מיטל קילמניק ואבי איפרגן, (קבוצתית)

2019
-“ירושלים, אוצרת: ורד חדאד, (קבוצתית)14 גלריה כורש ”לשון זכר ,
 -“מוזיאון בר-דוד, ברעם. אוצר: אבי איפרגן, (קבוצתית)”לא גוף לא  אדמה לא דם לא ארץ
-"המכללה האקדמית ספיר,  אוצר: רן קסמי אילן, (זוגית)”אני לא גורמת למהומה, אני המהומה 
אולפני הרצליה, הרצליה. אוצרים: יוחאי אברהמי וניר שאולוף, (מיצג)”הוקלט באולפני הרצליה -“
 -שת"פ קבוצתי מתמשך בהנחיית האמנית מיכל הלפמן והמועבר באקדמיה הנחיית סדנת אינסטוליישן

לאמנות בצלאל, ירושלים.
 -“מרכז עינב לתרבות, ת“א. אוצר: ”המוכתר“, גלעד פיליפ בן דוד, (מיצג)”אישה רוכבת על אופנים

2018
”,-"גלריה נגא, ת“א. אוצר: יוסף קריספל. (קבוצתית)סלון ארוטי 
-“גלריה ברבור, ירושלים. רזידנסי”סיבוב חופשי  B&B(זוגית) .ותערוכה 
" -"משכן האמנים, הרצליה. אוצר: רן קסמי-אילן. (קבוצתית)מתוקות מתות
 -“חיפה. אוצרות: שרי דובא ורעות רדרס אוחנה. 4אירוע ”יפה נוף“ אמנויות-”לקחת אוויר ,

(קבוצתית)
 -"גלריה נולובז, ת"א. שת“פ אוצרותי עם רקפת וינר-עומר ואדווה דרורי. "ממחטה ופודרייה

(קבוצתית)
-"גלריית מרים ניסנהולץ, ת"א. אוצרים: איציק ליבנה ודור גז. (קבוצתית)"לא יהיה כלום 
גלריה נולובז, ת“א. אוצרות: חברות הגלריה”מכתבים לרואה חשבון -“

2017
" -"אוסף קופפרמן, קיבוץ לוחמי הגיטאות, אוצר: ניקולא טרזי. מאימארי-פילה פרוייקט ציור

(קבוצתית)
"-"גלריית הקובייה, ירושלים, אוצרות: אלה כהן-ונסובר ודן אורימיאן. (קבוצתית)סלון ציור 



" -"תערוכת בוגרים-תכנית תואר שני בצלאל אמנות, אוצרות: נבט יצחק וניקולא טרזי. עזרת נשים
(יחיד)

"-"החזית, תכנית התואר השני בצלאל. (יחיד)כרטיס גירוד 

2016

 -"גלריית מרים ניסנהולץ, ת"א. אוצרות: הברביזון החדש. (קבוצתית)"סלון ציור

2015

 -"תערוכת בוגרים- תואר ראשון בצלאל אמנות. אוצר: יוסף קריספל (יחיד)"שמך על גרגר של אורז

2014
 -"גלריית קפיסטופה, ריקיוויק, איסלנד. (קבוצתית)"תערוכה קבוצתית

2013
גלריית ברבור, ירושלים. אוצר: איל ששון. (קבוצתית)"סטודיו ציור -"

פרסים, מילגות ותכניות:

2018-2021
חברת רזידנסי בתכנית השהות בת שלוש השנים של: "משכן האמנים בהרצליה", מנהל: רן קסמי אילן

2016-2017
 תעודת הוקרה עבור פעילות חברתית משמעותית בשדה האמנות בקהילה, מידי נשיא בצלאל, פרופ' עדי

שטרן ועמותת "קרן אדמונד דה רוטשילד קיסריה"
 עמיתת בצלאל"- מלגת הצטיינות שנתית עבור פרוייקט חינוכי בפריפריה בתמיכת עיריית ת"א"

ועמותת "קרן אדמונד דה רוטשילד קיסריה"
פרס "קרן מנדל" להצטיינות בציור ורכישה לאוסף מנדל

2015
פרס "קרן לוריין ומיטשל פרסר" עבור הצטיינות באמנות


