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השכלה :  

BA  - 2015-2012 בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, מחלקה לאמנות, ירושלים  
 School of the Museum of Fine Arts , Boston MA , US  2014 - חילופי סטודנטים

2020 - אקסלרטור תרבות בנגב, קוביית רוטשילד, אוניברסיטת באר שבע 
 

תערוכות יחיד וקבוצתיות : 
 

2020  ׳פרויקט בארות׳, בית לאמנות עכשווית, הקמה וניהול, מצפה רמון 
  ׳מגזין האמת׳, גליון אמנות, הוצאה עצמית, תל אביב 

2019-  ׳נראה בסוף אופק קו החוף׳, תערוכת יחד, המחלקה לאמנות בבצלאל, ירושלים 
  ׳התעוררתי או לא׳, תערוכה קבוצתית בארוע ׳ספירטואליזם׳, מוזיאון תל אביב 

  ׳התעוררתי או לא׳, תערוכה קבוצתית, מתחם האמנים בית רומנו, תל אביב 
2018-  ׳40+08׳ , מרתון אמנות בנגב , באר שבע 

  ׳אשקלונה, מגזין ירושלמי שמופץ בתל אביב׳, גליון אמנות, הוצאה עצמית 
  ׳ממחטה ופודרייה׳ , תערוכה קבוצתית , גלריה נולובוז , תל אביב 

  ׳החי והמיותר׳ ,  תערוכת יחיד , גלריה גבירול , תל אביב 
      ׳עירובין ג׳׳ , כתב עת לספרות ואמנות , ירושלים 

2017 -   ׳היפרנורמליזציה׳ , תערוכה קבוצתית , גלריה בנימין , תל אביב 
      ׳סלמה 76׳ , תערוכת יחיד , גלריה גבירול , תל אביב 

2016 -   ׳עשבים שוטים׳ , תערוכה קבוצתית , גלריה ברבור , ירושלים 
      ׳צל ההר׳ , תערוכת גמר במחלקה לאמנות בצלאל , ירושלים 

 Forth Wall Gallery, Boston MA  , ׳ , תערוכה קבוצתיתTHIS LAND2015-             ׳
 

פרסים : 
2018 - מענק קרן רבינוביץ׳ 
2017 - מענק קרן רבינוביץ׳ 

2015-2018 - פרויקט ׳גבירול׳ - סטודיו מסובסד מעריית תל-אביב  
2015 -  מענק קרן קשת לבוגרי המחלקה לאמנות 

 
עיתונות : 

׳קבוצת ״התעוררתי או לא״ מטילה ספק במציאות׳, ענבל סיני, פרוטפוליו, 2019 
׳אין מנוחה בבית המנוחות׳ - ראיה חותכת , טל ניב,  הארץ , 2018 

׳אמנות צעירה׳ , טיימ-אאוט תל אביב , מיטל רז , 2016 
׳בין סלידה לאכזבה׳ , החלון , סמדר שפי, 2015 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