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אמנית, עורכת סרטים ומרצה בבצלאל, חברה בוועד המנהל של איגוד האמנים. חיה ויוצרת בתל  

 אביב.  

בוגרת המדרשה לאמנות בבית ברל, בעלת תואר ראשון מאוניברסיטת תל אביב בחוג לקולנוע  

טת חיפה בתכנית לתרבות הקולנוע. עוסקת בציור, צילום ווידאו.  וטלוויזיה ותואר שני מאוניברסי

ביצירותיה באמצעות פרקטיקות של גילוי והסתרה, היא בוחנת ומאתגרת את אופני הביטוי  

המסורתיים בשפות החזותיות בהן היא עוסקת. הציגה בתערוכות יחיד ובתערוכות קבוצתיות רבות,  

 פרטיים. ועבודותיה נמצאות באוספים ציבוריים ו

 תערוכות יחיד: 

 .אוצרת: דניאל צדקה כהן  .שלושה פעלים, מקום לאמנות בקרית המלאכה 2021

 אוצר: ניר הרמט.  )קיר אמנית(.  ערפל וצללים  מקום לאמנות בקרית המלאכה,  2017

ְרֵחי ַמְנָגן  ,קום לאמנות בקרית המלאכהמ   2017  . מאיה כהן לוי  אוצרת:  .פִּ

אוצרת: טלי כהן   .לתפוס את הירח  ית טבעון,י ההנצחה לאמנות ישראלית, קרגלריה מרכז  2013

    גרבוז.

 אוצר: רני לביא.  . כיבוס הבד גלריה החנות,  2012

 אוצרת: גלית סמל.   סדק. בית האומנים ע"ש יוסף זריצקי, תל אביב, 2008

 לוינסון. -יאל כהנאאוצר: דנ אמא אסור אמא מותר. בית האומנים ע"ש יוסף זריצקי, תל אביב, 2006

 

 תערוכות זוגיות: 

 אוצרת: אורה קראוס.  איזור דימדומים. ,הגלריה העירונית רחובות 5201

 אוצרת: אורה קראוס.  איזור דימדומים.  דאדא, עין הוד, -מוזיאון ינקו 2014

 

 : תערוכות קבוצתיות

מוזיאון ארץ ישראל, הבינאלה לאמנויות ולעיצוב תל אביב, מהי מידת האדם? אוצרים:   2023

   הרמט ותומר ספיר.  אנריאטה אליעזר ברונר, ניר

 מקום לאמנות בקרית המלאכה, דם לבן. אוצר: יונתן אולמן.  2023

 אוצר: יאיר ברק .  "תוכנית, פעולה" .  מקום לאמנות תל אביב 2022

 אוצר ניר הרמט.  הזמן העגול, פעימה.. 2גלריה עין הוד  2021

 אוצרת: דליה דנון.  מארגים.  מקום לאמנות בקרית המלאכה, 2020

 אוצר: ניר הרמט.  פריזמה.  מקום לאמנות בקרית המלאכה, 2019

 אוצרים: שחר דיויס ואיריס פשדצקי.  אסיף.  Off המקרר,  2019
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2019 P8 ,   קריסטל קרמברג. -אוצרות: לי ברבו וסלי  עבודות וידאו. ערבי הקרנת   -תפנים 

  )קיר אמנית(.    " לחשוב מחדש את ״לתפוס את הירח מקום לאמנות בקרית המלאכה,  2019

 אוצרת: דליה דנון.  . טקסטים –קירות אמן מקום לאמנות בקרית המלאכה,   2016

 . אוצרת: רעיה זומר. מחווה לים האדוםדאדא, עין הוד, -מוזיאון ינקו 2015

 אוצרת: מאיה כהן לוי.  תשעה מרחבים מקבילים.  רעות.  -בית האמנים מודיעין  2012

 אוצרת מאיה כהן לוי.  תערוכה קבוצתית.  הבית האדום.

2009 Retro - TLV  ,מארחת prêt-à-porter .אוצרת: יעל תדהר , 

P8. אוצרת: אורה ראובן. בארטארט , 

 אביב. -אירועי אוהבים אמנות בתל אוהבים אמנות עושים אמנות. סטודיו פתוח, 

 לוינסון. -אוצר: דניאל כהנא מנהרת הזמן. מכון המים, הגלריה העירונית גבעתיים,  2008

  עורכת הערב: קרין מנדלוביץ. . למי זה שייך?1# ערב וידאו ארט -טונגסטן, הקרנה  2007

 . אוצרת: שפי בלייר. דיוקן עצמי -ה"אני"-הטרילוגיה המשפחתית המדרשה לאמנות בית ברל, 2005

 אוצרת: גליה יהב.  ליגה. בית בנמל, 

 אוצרת: טלי צדרבאום.  חיות מחמד.  זמן לאמנות, 2004

 אוצרת: שפי בלייר.  הילד שלי.   -הטרילוגיה המשפחתית   המדרשה לאמנות בית ברל,

 , אוצר: שמחה שירמן. 11.95X6.91ות ישראלית רמת גן.המוזאון לאמנ 2002

 מוזאון תל חי, תערוכת צילום של בוגרי המחלקות לצילום. 

 

    אוספים: 

 אוספים פרטיים , אוסף בנק לאומי, מוזיאון ינקו דאדא

 

 השכלה: 

 תואר שני בתרבות הקולנוע, אוניברסיטת חיפה 2021-2019

 לאמנות, בית ברל. לימודי אמנות, המדרשה   1998-2002

 לימודי עריכת סרטים בבית הספר אולפנות, תל אביב.  1991-1992

 תואר ראשון בחוג לקולנוע וטלוויזיה, ובחוג למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב.  1987-1991

 


