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 יםלימוד
 

 ( M.A) : אמנות בינתחומיתאביב, הפקולטה לאמנויות-סיטת תלרב ניאו         2017-0132

 ספרות איטלקית ופילוסופיה  האוניברסיטה העברית, ירושלים:  1989-1988

 (B.F.Aאקדמיה בצלאל, ירושלים, המחלקה לאמנות )  1988-1984

1984-1983 ITALIA ,MILANO ARTI, BELLE  DI EMIAACCAD ,BRERA מנות ודי א: לימ 

 
 

 ותערוכות זוגיות חידכות יותער
 

 אביב, אוצר יאיר שולביץ  תל,   ה יאירגלרי ,כייסת  2020

 אביב, אוצר יאיר שולביץ  תל,  ה יאיר גלרי הכימאים, 2016

 אביב, אוצר יאיר שולביץ  תל    גלריה יאיר,  האינקובטור והוונטילטור, 2014

 ביץ יר שולאביב, אוצר יא תל    יר,גלריה יא  אפור אש, 1201

 )קטלוג(  וצרת ורד זפרן גניביב, א, תל אסדנאות האמנים, רצניםס וסדרת חלפנ  מתחת 2009

 )קטלוג(  , תל אביב, אוצרת אירנה גורדוןת האמנים ע"ש זריצקיבי, נמרים במיטה 0820

 חגי שגב וצר י, אענת מיכאליס לוי ומיכל בק , תל אביב,סימן אמנות ,בידיוק אינטואיטי 2008

0720    sed StateAlter אוצרת ניקול   ארה"ב, יו יורק,ון, נ , הדסגלריה ניקול פיאקוג(, ינטיה קריי ם ס)ע

 פיאקו 

 , קיבוץ נחשון, אוצרת יעל קייני גלריה נחשון ,2006-2002ציורים    2006

   אוצרת תמרה ריקמן  , ערד,מוזיאון ערד ,0520  – 2004רלים אקוו 0520

 א ירת מוניקה לב , נתניה, אוצקעל הצו הגלריה  , ל ניירע יםורצי   2004

 אוצרת רחל סוקמן , גלריה משרד בתל אביב  ,ימים נפלאים בקרקסיה 2002

  , רחובות, אוצרת חווה כץ בית מיכל ,ציורים 2002

 )קטלוג( ית דודאוצרת נור , תל אביב,סדנאות האמנים , חדשים ציורים 2001

 עידית פורת ב, אוצרת אבי-, תל)קלישר(  ק"ש פולהגלריה ע , בקייכל  את מתמרה ריקמן מארחת     7199

 , אוצרת זיווה ילין יה בבארילר הג , ציורים 1995

 אביב, אוצרת טלי תמיר -, תלקיבוץ גלריה ה, ציורים     1995

 אביב, אוצר איתמר לוי -, תלחמשקלישר גלריה ,  פסלים-ציורים, דפנה רון-מיכל בקי 1992

 יקה לביאאוצרת מוננה, , יבות גלריית הסדנא לאמנ, 9019 עבודות 1990
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 ופרסומים וחדיםקטים מיפרוימבחר 
 
 

     21.2.20מה קורה, ריאיון אינטרנטי במגזין 'פורטפוליו',                  2020

 
2019   TRIUMPH OF SLOGGI               אביב.  -בלקונט, תל ,לעד אופיר ומתי הראל עם ג  תה משותפ תערוכ

 אוצרים: חושן 

2016 COME , רת עם רועי אפעבודת וידאו, שיתוף פעולה 

 ( 140-141נוה )עמ'  -פטל. טקסט מאת סאלי ה לרישום VIה נלה הביאקטלוג , של הנייר ו שוב                          

 יין ויעל רוכמן רכות רינת אדלשט וע  נה.: סכ#13, מגזין אמנות דיגיטלי הרמההשתתפות ב                        

למניק, אירנה  קי  ת, עורכים שותפים אריקורך גדעון עפר ע, הדפס בישראלאמנות שנות    100                   2015

 ( 364-365, 409 עמ')  ן. סדנת ההדפס ירושליםו גורד

י גוש דן,  ת של מרצי שנקר מוצגות על תחנות אוטובוס ברחב יצירו, הדפסי 'ותפוגשים אמנ'     2014

 הפועלים בנק בחסות שנקר ו 

  המוזיאון הפתוח,,  רילתחריט, כב , עבודות מסדנת ההדפס ירושלים וממרכז גוטסמןזמן הדפס                    2013

 ( 168, 70-1, 25רנה גורדון )עמ' כות רותי אופק ואיתפן. עור

. סדנת  יםאמנ  10, שיחות עם גורדון  רנהאי  .44קטלוג  ,ההדפס ירושליםסדנת , ספרי אמן                  2011

 ( 138-141,  107, 10ההדפס ירושלים )עמ' 

 הצפה" מאת אירנה גורדון . טקסט " םלרישו IV-ההביאנלה לוג קט                    2010

  , סדנתנוך לויןכון מאת ח רכל בקי עם פזמון ומעסי רשת מאת מיספר אמן: הדפ ,סלק זרחני                         

 ירושלים   ההדפס

 דפס קיר גדול וה 'יאת חירוםיצ 'רת הדפסים סד  יצירת  אורחת סדנת ההדפס ירושלים, 

   ספר אמן ת להדפסי רשים, יצירת ושל אורחת סדנת ההדפס יר  2009-2010

 גני -פרןז , טקסט מאת האוצרת ורד מתחת לפנס וסדרת חרצניםיחיד  התערוכת קטלוג                   2009

   , טקסט מאת האוצרת אירנה גורדוןנמרים במיטה  ת היחידקטלוג תערוכ                  2008

 ( 382-383גליון שני )' יקקנ פי'מגזין         2007במבר נו

 (170 , 167)עמ'  דון ה גור , טקסט מאת אירנהדפס ירושליםה, סדנת IIIים רשמקטלוג התערוכה                    2007

ם דוד טרטקובר וגדעון עפרת, הוצאת מועצת הפיס לאמנות )עמ'  רכיישי, עוכרך של   100לאל בצ       2006

212  ,230 ,393 ) 

2003                 Modern and Contemporary work from Private Israeli Collection  at Boca 

Raton Museum of Art catalogue, Boca Raton Museum of Art, Florida, USA 

 , יצירת סדרת תחריטים שלים ההדפס ירות ת סדנ רחאו    2001-2002

 מאת האוצרת נורית דוד  "מיכל, בואי"  ,חדשים ציורים  ידת היח קטלוג תערוכ                   2001

 עופר זאבי.  קסט מאת האוצרבפירמידה, חיפה, ט יםות מטושטשגבולדפדפת התערוכה                    1997

 טלי תמיר האוצרת מאת  ציוריםתערוכה טקסט ה                   1995

 מאת איתמר לוי  ציורים  -בקי מיכל התערוכה טקסט                     1992

 לביא ניקה מאת מו 1990ת עבודוטקסט התערוכה                    1990

 24עמ' , 90 –קראת שנות ה ל קטלוג התערוכה , 10גליון  יו", כתב עת לאמנות, "סטוד                   1990

 90 -לקראת שנות ה' ים מתערוכת נבחרהדפס רשת, אמנים  סדנת ההדפס גבעת חביבה, 1990

https://www.prtfl.co.il/archives/125089
https://www.prtfl.co.il/archives/125089


 תערוכות קבוצתיות מבחר  
 

     ים נעמה ארד, ערן נוה, ישי שפירא ר אוצ , יפו-ל אביבת , המרכז לאמנות עכשווית , זכרון חרבות                    2020

 קלטר 

 מוניקה לביא ת ר אוצ , יפו-יבאב ל ת , מוזיאון נחום גוטמן לאמנות, הזורמות יקתמכנ                            

 ת אירנה גורדון ראוצ ,ירושלים,  סדנת ההדפס, בהתגלגלויותיה                          

 ס עידו מרקו ראוצ ות, לוחמי הגטא , קופפרמן  בית אוסף, מהומה                     9201

 רהט   ואסף   יאיר שולביץ  יםר אוצ, יפו ,   ןאלמס גלריה, לשמוע שוב                             

 חיפה, אוצרת סבטלנה ריינגולד )קטלוג( ,  הרמן שטרוקאון  מוזי, מיומנו של אמן                    8201

 , אוצרים יאיר שולביץ ואסף רהטאביב-תל,  גלריה יאיר ,אותיעיניים, אל תרדפו                   2017

 ן,ומאשה זוסמ סאלי הפטל נווה תו אוצר  ירושלים,,  גלריה ברבור,  יאנלה לרישוםב VI רשמים        2016

 ()קטלוג (ה מושנזון וסאלי הפטל נווה. )וידאו בשיתוף פעולה עם רועי אפרתיות עדנת ראש אוצרו 

                          Hotel Europa ,פטרה בונסטרה  , אוצרת, אנסקדה, הולנדקונקורדיה, תערוכת וידאו 

, חיפה, אוצרת  פה לאמנות חי אוןזימו, '≠ אוטופיהפוסטמודרניזם -'פוסט במסגרת בתנודה,      

   יןרמן גרל סילברויט

 ץ צר יאיר שולבי , תל אביב, אואירגלריה י  ,רטטון ואוזיאש הופשמיכל בקי, שולי בר נב        2015

 רת  סבא, אוצ-כפר, ונית ריה עיר גל, ציור מקומי עכשווי בצבעי מים  צבעים במים,       

 )קטלוג(  להמן-מאירה פרי                          

 ירנה גורדון , ירושלים, אוצרים אריק קילמניק ואסדנת ההדפס, צרול יוקם ע       2014

 , תל אביב, אוצר יאיר שולביץ איר גלריה י, ילהות למחיל        

       HEADREST , 8גלריהP  ,ביגר ותי אביב, אוצרת ר -תל 

  המוזיאון הפתוח, , , כבריוממרכז גוטסמן לתחריטפס ירושלים  ההד סדנת עבודות מ ,הדפסזמן         2013

 )קטלוג( ן דותפן. אוצרות רותי אופק ואירנה גור

   (קטלוג) ןיעקב, אוצרת רויטל סילברמן גרי -ןאמנות בהשהיה בזכרו תלוי,                  2012

און  -אביב, אוצרים טל בר-, תלפלורנטיןדירה בהרצל פינת , פ א-תערוכת פופ ,דירה לדוגמא                           

  ומאיר סידי 

, ירושלים,  מוזיאון ישראלם, הדפסימחלקה לרישומים ושות באוסף ה: רכישות חדחדש על נייר        1201

 שניידרמן  דבל, חוה-רונית שורק, נירית שרון  אוצרות 

המוזיאון לאמנות  , עיצובו נותמוהספורט לא רבות  רד הת מש זוכי פרסיערוכת , ת2010הזוכים        

 )קטלוג(  נסוןרו אה, אוצר מאיר רמת גן ישראלית,

 ולביץ שיאיר אוצר  , תל אביב, גלריה יאיר , חשוףהעצב ה   1012

רצית  , הביאנלה הא IVרשמים גורדון. במסגרת , ירושלים, אוצרת אירנה סדנת ההדפס הצפה,            0201

 וג( )קטל  רביעת לרישוםה

 , חיפה, אוצר יאיר שולבי גלריה האגף  ים,לא שקטי  לגמר        0201

 )דפדפת(  מנזוןלוב  , בית מיכל, רחובות, אוצרת כרמית10גלריה , ל פניםם אפני         

 )קטלוג(  ורדוןרנה ג יק קילמניק ואי לים, אוצרים אר רוש, י סדנת ההדפס, אמן-ספרי 10     

 יקותיאלי   אביביים מציגים בשדרות העיר, תל אביב, אוצר עדי-ם תלמני, אאמנות בשדרות       2009

         paperWorks with  , אוצרת ניקול פיאקו  ארה"ב, , הדסון, ניו יורק,גלריה ניקול פיאקו 



 רדון נה גורת אירם ירושלים, אוצ, משכנות שאננייקידו גלריה , נטימייםאימקומות                     2008

 לוג( )קט י, תל אביב, אוצרת גילת נדיב 45גלריה פלורנטין  ,  להעיר את הנמר                 

                         60.art.israel.world@ ,ב,ארהה, , ברקלי, קליפורנינסמוזיאון מאג, אמנות עכשווית מישראל"  

   מובהאוצרת אלה אפי

 , כברי, אוצרת דרורה דקל ה כברירי גל , לאורי רייזמן : מחווהעצמיוקן יד                 7200

 )קטלוג( ן ור ואירנה גורדווצרות דליה מנ לים, א, ירושסדנת ההדפס רישום,, הביאנלה לIIIמים שר                          

אביב,  -תל,  ץהקיבו יה גלראמסטרדם,   ,tMeneer de Wi  ,ירושלים, בית האמנים  ,דור המדבר                          

 ן אברמסו אוצר לארי 

 ג( לוקט) לים, אוצר אריק קילמניקרוש , י סדנת ההדפס, בזעיר אנפין                          

 יהב , תל אביב, אוצרת גליה  מלבית בנ, ליגה                2005

 )קטלוג(  , ירושלים, אוצר דרור בורשטייןיםהאמנ בית  , IIרשמים  4002

 שור -מןב, אוצרת שרה ריית החינוך, תל אביקחל, ממנותאביב לאמוזיאון תל , קסם הקרקס 

  אירנה גורדוןם אריק קילמניק ו, ירושלים, אוצריסדנת ההדפס,  דפסים חדשים: ה35תערוכה  

 )קטלוג( 

 אביב, אוצרת נעמי גבעון -תל,  מנותגבעון גלריה לא, יתתרביקו תקינות 

  ידה, ארה"ב , פלורלאמנות  ראטוןה  וקיאון במוז, ישראליים פרטיים אמנות עכשווית מאוספים 3200

 )קטלוג( 

 )קטלוג(  יקמן, ירושלים, אוצרת תמרה ר ת דוד יליןבמכלל הגלריה, זוגות 2200

לים, אוצרת יהודית  , ירושמוזיאון ישראלהספורט, ות ותרב, ה, פרסי משרד המדע2001הזוכים  1200

 )קטלוג( שפיצר

 צרת תמרה ריקמן , ירושלים, אוןדוד ילי הגלריה במכללת , נשים צעירות מציגות 8199

 )דפדפת(  , חיפה, אוצר עופר זאביפירמידה, גבולות מטושטשים 7991

   קיי ורפי בלבירסנעמנ רים עדה, רחובות, אוצ העירונית הגלריה, אמיתו לאימתו של דברבין  6199

   ה לביא, אוצרת מוניק, יבנהת הסדנא לאמנותגלריי ,  רצ"ב קופסאות גפרורים 1993

     )קטלוג( אוצרת עליזה פרידמן ,יב אב-און תלזימו, ן הצעירס האמתערוכת פר 1199

 מוזיאון חיפה , ישראל-בות אמריקהמלגות קרן תר זוכי 

 לוג( )קט גןחרוד, אוצר פנחס כהן -, עיןהמשכן לאמנות , 90 –קראת שנות ה  ל 0199

 ר ל ה אוצר סורין ,באבי-מוזיאון תל, ישראל-זוכי מלגות קרן תרבות אמריקה 

, ירושלים, אוצר  קה לאמנות בצלאלגלריית המחל ,רי סיניר, מיכל בקי, רחל מוזס, אומיכל ביב 8919

 יצחק לבנה 

 
 

 ומלגות  פרסים
 

 רה, משרד המדע, התרבות והספורט פרס הש                    2010

 ת והספורט יצירה, משרד המדע, התרבופרס עידוד ה                    2001

 פרס האמן הצעיר, המועצה הציבורית לתרבות ואמנות                      1991

 ישראל -קרן תרבות אמריקה לגת מ     1990-1991

 ל רא יש -בות אמריקהלגת קרן תרמ      1989-1990


