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לימודים
2013-2017

אוניברסיטת תל-אביב ,הפקולטה לאמנויות :אמנות בינתחומית ()M.A

1988-1989

האוניברסיטה העברית ,ירושלים :ספרות איטלקית ופילוסופיה

1984-1988

אקדמיה בצלאל ,ירושלים ,המחלקה לאמנות ()B.F.A

1983-1984

 :BRERA, ACCADEMIA DI BELLE ARTI, MILANO, ITALIAלימודי אמנות

תערוכות יחיד ותערוכות זוגיות
2020

כייסת ,גלריה יאיר ,תל אביב ,אוצר יאיר שולביץ

2016

הכימאים ,גלריה יאיר ,תל אביב ,אוצר יאיר שולביץ

2014

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

2011

אפור אש ,גלריה יאיר ,תל אביב ,אוצר יאיר שולביץ

2009

מתחת לפנס וסדרת חרצנים ,סדנאות האמנים ,תל אביב ,אוצרת ורד זפרן גני (קטלוג)

2008

נמרים במיטה ,בית האמנים ע"ש זריצקי ,תל אביב ,אוצרת אירנה גורדון (קטלוג)

2008

דיוק אינטואיטיבי ,סימן אמנות ,תל אביב ,ענת מיכאליס לוי ומיכל בקי ,אוצר חגי שגב

2007

( Altered Statesעם סינטיה קרייג) ,גלריה ניקול פיאקו ,הדסון ,ניו יורק ,ארה"ב ,אוצרת ניקול
פיאקו

2006

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

2005

אקוורלים  ,2005 – 2004מוזיאון ערד ,ערד ,אוצרת תמרה ריקמן

2004

ציורים על נייר ,הגלריה על הצוק ,נתניה ,אוצרת מוניקה לביא

2002

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

2002

ציורים ,בית מיכל ,רחובות ,אוצרת חווה כץ

2001

ציורים חדשים ,סדנאות האמנים ,תל אביב ,אוצרת נורית דוד (קטלוג)

1997

תמרה ריקמן מארחת את מיכל בקי ,הגלריה ע"ש פולק (קלישר) ,תל-אביב ,אוצרת עידית פורת

1995

ציורים ,הגלריה בבארי ,אוצרת זיווה ילין

1995

ציורים ,גלריה הקיבוץ ,תל-אביב ,אוצרת טלי תמיר

1992

מיכל בקי-ציורים ,דפנה רון-פסלים  ,גלריה קלישר חמש ,תל-אביב ,אוצר איתמר לוי

1990

עבודות  ,1990גלריית הסדנא לאמנות ,יבנה ,אוצרת מוניקה לביא

מבחר פרויקטים מיוחדים ופרסומים

2020
2019

מה קורה ,ריאיון אינטרנטי במגזין 'פורטפוליו'21.2.20 ,
 TRIUMPH OF SLOGGIתערוכה משותפת עם גלעד אופיר ומתי הראל ,בלקונט ,תל-אביב.
אוצרים :חושן

2016

 ,COMEעבודת וידאו ,שיתוף פעולה עם רועי אפרת
שובו של הנייר ,קטלוג הביאנלה ה  VIלרישום .טקסט מאת סאלי הפטל -נוה (עמ' )140-141
השתתפות בהרמה ,מגזין אמנות דיגיטלי  :#13סכנה .עורכות רינת אדלשטיין ויעל רוכמן

2015

 100שנות אמנות הדפס בישראל ,עורך גדעון עפרת ,עורכים שותפים אריק קילמניק ,אירנה
גורדון .סדנת ההדפס ירושלים (עמ' )364-365 ,409

2014

'פוגשים אמנות' ,הדפסי יצירות של מרצי שנקר מוצגות על תחנות אוטובוס ברחבי גוש דן,
בחסות שנקר ובנק הפועלים

2013

זמן הדפס ,עבודות מסדנת ההדפס ירושלים וממרכז גוטסמן לתחריט ,כברי ,המוזיאון הפתוח,
תפן .עורכות רותי אופק ואירנה גורדון (עמ' )168 ,70-1 ,25

2011

ספרי אמן ,סדנת ההדפס ירושלים ,קטלוג  .44אירנה גורדון ,שיחות עם  10אמנים .סדנת
ההדפס ירושלים (עמ' )138-141 ,107 ,10

2010

קטלוג הביאנלה ה IV-לרישום .טקסט "הצפה" מאת אירנה גורדון
סלק זרחני ,ספר אמן :הדפסי רשת מאת מיכל בקי עם פזמון ומערכון מאת חנוך לוין ,סדנת
ההדפס ירושלים
אורחת סדנת ההדפס ירושלים ,יצירת סדרת הדפסים 'יציאת חירום' והדפס קיר גדול

2009-2010

אורחת סדנת ההדפס ירושלים ,יצירת הדפסי רשת לספר אמן

2009

קטלוג תערוכת היחיד מתחת לפנס וסדרת חרצנים ,טקסט מאת האוצרת ורד זפרן-גני

2008

קטלוג תערוכת היחיד נמרים במיטה ,טקסט מאת האוצרת אירנה גורדון

נובמבר 2007

מגזין 'פיקניק' גליון שני ()382-383

2007

קטלוג התערוכה רשמים  ,IIIסדנת ההדפס ירושלים ,טקסט מאת אירנה גורדון (עמ' )170 ,167

2006

בצלאל  100כרך שלישי ,עורכים דוד טרטקובר וגדעון עפרת ,הוצאת מועצת הפיס לאמנות (עמ'
)393 ,230 ,212

2003

Modern and Contemporary work from Private Israeli Collection at Boca
Raton Museum of Art catalogue, Boca Raton Museum of Art, Florida, USA

2001-2002

אורחת סדנת ההדפס ירושלים  ,יצירת סדרת תחריטים

2001

קטלוג תערוכת היחיד ציורים חדשים" ,מיכל ,בואי" מאת האוצרת נורית דוד

1997

דפדפת התערוכה גבולות מטושטשים בפירמידה ,חיפה ,טקסט מאת האוצר עופר זאבי.

1995

טקסט התערוכה ציורים מאת האוצרת טלי תמיר

1992

טקסט התערוכה מיכל בקי  -ציורים מאת איתמר לוי

1990

טקסט התערוכה עבודות  1990מאת מוניקה לביא

1990

"סטודיו" ,כתב עת לאמנות ,גליון  ,10קטלוג התערוכה לקראת שנות ה –  ,90עמ' 24

1990

סדנת ההדפס גבעת חביבה ,הדפס רשת ,אמנים נבחרים מתערוכת 'לקראת שנות ה90 -

מבחר תערוכות קבוצתיות
2020

זכרון חרבות ,המרכז לאמנות עכשווית ,תל אביב-יפו ,אוצרים נעמה ארד ,ערן נוה ,ישי שפירא
קלטר
מכניקת הזורמות ,מוזיאון נחום גוטמן לאמנות ,תל אביב-יפו ,אוצרת מוניקה לביא
בהתגלגלויותיה ,סדנת ההדפס ,ירושלים ,אוצרת אירנה גורדון

2019

מהומה ,בית אוסף קופפרמן ,לוחמי הגטאות ,אוצר עידו מרקוס
לשמוע שוב ,גלריה אלמסן  ,יפו ,אוצרים יאיר שולביץ ואסף רהט

2018

מיומנו של אמן ,מוזיאון הרמן שטרוק  ,חיפה ,אוצרת סבטלנה ריינגולד (קטלוג)

2017

עיניים ,אל תרדפו אותי ,גלריה יאיר ,תל-אביב ,אוצרים יאיר שולביץ ואסף רהט

2016

רשמים  VIביאנלה לרישום ,גלריה ברבור ,ירושלים ,אוצרות סאלי הפטל נווה ומאשה זוסמן,
אוצרות ראשיות עדנ ה מושנזון וסאלי הפטל נווה( .וידאו בשיתוף פעולה עם רועי אפרת) (קטלוג)
 ,Hotel Europaתערוכת וידאו ,קונקורדיה ,אנסקדה ,הולנד ,אוצרת פטרה בונסטרה
בתנודה ,במסגרת 'פוסט-פוסטמודרניזם ≠ אוטופיה' ,מוזיאון חיפה לאמנות ,חיפה ,אוצרת
רויטל סילברמן גרין

2015

מיכל בקי ,שולי בר נבון ואוזיאש הופשטטר ,גלריה יאיר ,תל אביב ,אוצר יאיר שולביץ
צבעים במים ,ציור מקומי עכשווי בצבעי מים ,גלריה עירונית ,כפר-סבא ,אוצרת
מאירה פרי-להמן (קטלוג)

2014

קם על יוצרו ,סדנת ההדפס ,ירושלים ,אוצרים אריק קילמניק ואירנה גורדון
מחילות לילה ,גלריה יאיר ,תל אביב ,אוצר יאיר שולביץ
 ,HEADRESTגלריה  ,P8תל-אביב ,אוצרת רותי ביגר

2013

זמן הדפס ,עבודות מסדנת ההדפס ירושלים וממרכז גוטסמן לתחריט ,כברי ,המוזיאון הפתוח,
תפן .אוצרות רותי אופק ואירנה גורדון (קטלוג)

2012

תלוי ,אמנות בהשהיה בזכרון-יעקב ,אוצרת רויטל סילברמן גרין (קטלוג)
דירה לדוגמא ,תערוכת פופ-אפ ,דירה בהרצל פינת פלורנטין ,תל-אביב ,אוצרים טל בר-און
ומאיר סידי

2011

חדש על נייר :רכישות חדשות באוסף המחלקה לרישומים והדפסים ,מוזיאון ישראל ,ירושלים,
אוצרות רונית שורק ,נירית שרון-דבל ,חוה שניידרמן
הזוכים  ,2010תערוכת זוכי פרסי משרד התרבות והספורט לאמנות ועיצוב ,המוזיאון לאמנות
ישראלית ,רמת גן ,אוצר מאיר אהרונסון (קטלוג)

2011

העצב החשוף ,גלריה יאיר ,תל אביב ,אוצר יאיר שולביץ

2010

הצפה ,סדנת ההדפס ,ירושלים ,אוצרת אירנה גורדון .במסגרת רשמים  ,IVהביאנלה הארצית
הרביעת לרישום (קטלוג)

2010

לגמרי לא שקטים ,גלריה האגף ,חיפה ,אוצר יאיר שולבי
פנים אל פנים ,גלריה  ,10בית מיכל ,רחובות ,אוצרת כרמית בלומנזון (דפדפת)
 10ספרי-אמן ,סדנת ההדפס ,ירושלים ,אוצרים אריק קילמניק ואירנה גורדון (קטלוג)

2009

אמנות בשדרות ,אמנים תל-אביביים מציגים בשדרות העיר ,תל אביב ,אוצר עדי יקותיאלי
 ,Works with paperגלריה ניקול פיאקו ,הדסון ,ניו יורק ,ארה"ב ,אוצרת ניקול פיאקו

2008

מקומות אינטימיים ,גלריה דוייק ,משכנות שאננים ירושלים ,אוצרת אירנה גורדון
להעיר את הנמר ,גלריה פלורנטין  ,45תל אביב ,אוצרת גילת נדיבי (קטלוג)
 ,@60.art.israel.worldאמנות עכשווית מישראל ,מוזיאון מאגנס ,ברקלי ,קליפורניה ,ארה"ב,
אוצרת אלה אפימובה

2007

דיוקן עצמי :מחווה לאורי רייזמן ,גלריה כברי ,כברי ,אוצרת דרורה דקל
רשמים  ,IIIהביאנלה לרישום ,סדנת ההדפס ,ירושלים ,אוצרות דליה מנור ואירנה גורדון (קטלוג)
דור המדבר ,בית האמנים ,ירושלים ,Meneer de Wit ,אמסטרדם ,גלריה הקיבוץ ,תל-אביב,
אוצר לארי אברמסון
בזעיר אנפין ,סדנת ההדפס ,ירושלים ,אוצר אריק קילמניק (קטלוג)

2005

ליגה ,בית בנמל ,תל אביב ,אוצרת גליה יהב

2004

רשמים  ,IIבית האמנים ,ירושלים ,אוצר דרור בורשטיין (קטלוג)
קסם הקרקס ,מוזיאון תל אביב לאמנות ,מחלקת החינוך ,תל אביב ,אוצרת שרה ריימן-שור
תערוכה  :35הדפסים חדשים ,סדנת ההדפס ,ירושלים ,אוצרים אריק קילמניק ואירנה גורדון
(קטלוג)
תקינות ביקורתית ,גבעון גלריה לאמנות ,תל-אביב ,אוצרת נעמי גבעון

2003

אמנות עכשווית מאוספים ישראליים פרטיים ,מוזיאון בוקה ראטון לאמנות ,פלורידה ,ארה"ב
(קטלוג)

2002

זוגות ,הגלריה במכללת דוד ילין ,ירושלים ,אוצרת תמרה ריקמן (קטלוג)

2001

הזוכים  ,2001פרסי משרד המדע ,התרבות והספורט ,מוזיאון ישראל ,ירושלים ,אוצרת יהודית
שפיצר (קטלוג)

1998

נשים צעירות מציגות ,הגלריה במכללת דוד ילין ,ירושלים ,אוצרת תמרה ריקמן

1997

גבולות מטושטשים ,פירמידה ,חיפה ,אוצר עופר זאבי (דפדפת)

1996

בין אמיתו לאימתו של דבר ,הגלריה העירונית ,רחובות ,אוצרים עדה נעמני ורפי בלבירסקי

1993

רצ"ב קופסאות גפרורים ,גלריית הסדנא לאמנות ,יבנה ,אוצרת מוניקה לביא

1991

תערוכת פרס האמן הצעיר ,מוזיאון תל-אביב ,אוצרת עליזה פרידמן (קטלוג)
זוכי מלגות קרן תרבות אמריקה-ישראל ,מוזיאון חיפה

1990

לקראת שנות ה –  ,90המשכן לאמנות ,עין-חרוד ,אוצר פנחס כהן גן (קטלוג)
זוכי מלגות קרן תרבות אמריקה-ישראל ,מוזיאון תל-אביב ,אוצר סורין הלר

1989

מיכל ביבר ,מיכל בקי ,רחל מוזס ,אורי סיני ,גלריית המחלקה לאמנות בצלאל ,ירושלים ,אוצר
יצחק לבנה

פרסים ומלגות
2010

פרס השרה ,משרד המדע ,התרבות והספורט

2001

פרס עידוד היצירה ,משרד המדע ,התרבות והספורט

1991

פרס האמן הצעיר ,המועצה הציבורית לתרבות ואמנות

1990-1991

מלגת קרן תרבות אמריקה-ישראל

1989-1990

מלגת קרן תרבות אמריקה-ישראל

