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. חיה בתל אביב.1970ילידת 

:לימודים

   בוגרת תואר ראשון באמנות ומדעי הרוח, אוניברסיטת ריג'נט, ניו יורק, בשיתוף עם קמרה 2000 - 1996

אובסקורה.                      

), לימודי קולנוע וטלוויזיה, אוניברסיטת ת"אMFAבוגרת תואר שני (  2004 - 2002

  לימודים במכון כהן, אוניברסיטת תל אביב, מסלול השלמה    2008 - 2006

לדוקטורט                      

  בוגרת תואר שני, לימודי מגדר, אוניברסיטת תל אביב.2015 - 2012

 –            מועמדת לתלמידת מחקר, תואר שלישי, הפקולטה ללימודי תרבות, אוניברסיטת תל אביב.2016

:עבודה

   כתבת אמנות עיתון הארץ.2009 - 1997

   חברה בועדת השיפוט של הקרן לקולנוע וטלוויזיה2009 – 2009

מרצה לתולדות אמנות הוידיאו, מכללת אורנים.   2006 - 2005

הוראת טכנולוגיה ('קלישר')   מרצה לתולדות האמנות ואמנות ווידיאו, עיוני ומעשי, מכללה ל2011 - 2006

   מרצה במסלול לימודי אוצרות, המכללה להוראת טכנולוגיה2011 - 2009

   מדריכת סיורי גלריה, סדנת אמני הקיבוץ2011 – 2008

    מנהלת ואוצרת, גלריה 'טבי' לאמנות.2011 – 2009

   מרצה לאמנות מודרנית ואמנות ישראלית עכשווית, בית ספר לפיסול בסיס, בית ינאי. 2016 - 2009

ראש מסלול תערוכת גמר.                       

   מרצה בביה״ס לצילום מוסררה, ירושלים.2016 -2014

  חברה בועדת השיפוט של יריד האמנות ׳צבע טרי׳2016 – 2016

 -           יועצת אמנות (אוסף חב' אלול, אוסף חב' א.מ.ת., אוסף חב' קום-איל פו). 2008

 –           כתבת אמנות, מוסף כלכליסט, ידיעות אחרונות2009

 -           מבקרת אמנות, ידיעות אחרונות2013

 theartlab –           יועצת באתר המקוון 2013

 –           עורכת המגזין המקוון ״בסיס״2015
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   מייסדת ומנהלת ״ויטרינה״ -  רשת חנויות מוזיאליות למכירת יצירות אמנות ומוצרי  2018 – 2014

אמנות של אמנים ישראליים, במוזיאון הרצליה ובמוזיאון תל אביב                       

״21 וה-20   עורכת סדרת הרצאות בקתדרה, ״כוכבי העל ששינו את אמנות המאה ה-2019 – 2017

                 

:אוצרות

   אוצרת התערוכה 'על העיוורון' במרכז לאמנות דיגיטלית בחולון.2005

 אמנים    25   אוצרת ועורכת גליון יום העצמאות של מוסף גלריה, עיתון הארץ. בגלריה הציגו 2008

עבודות שהגיבו להנחיה ליצור 'עבודה חגיגית':            

http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,1023,209,22940,.aspx

   אוצרת תערוכת צילומי העיתונות "עדות מקומית", מוזיאון ארץ ישראל.2009

   אוצרת התערוכה "געגוע", בית בנמל.2010

  אוצרת תערוכות בגלריה טבי, תל אביב, ובהן תערוכה קבוצתית בהשתתפות האמן האמריקאי         2011-2009

, שרון בלבן, טליה  לה שאפל ותערוכות יחיד מרכזיות של רוית מישלידיויד                     

ישראלי ואחרים.                    

  אוצרת א"ש לילה (ביחד עם גילת נדיבי), תערוכה קבוצתית שהתקיימה בסמטאות יפו העתיקה במסגרת  2012

..של עיריית תל אביבאירועי שנת האמנות           

, תל אביב.45  אוצרת התערוכה "החשוד המיידי", תערוכת יחיד של יגיל נטע בגלריה פלורנטין 2012

, נמל תל אביב.2  אוצרת התערוכה הקבוצתית "עובדים זרים", האנגר 2012

” של יוחאי מטוס. Left Over Paradise  אוצרת גלריה שפייר לאמנות, תערוכת היחיד "2013

  אוצרת תערוכת יחיד, ״חדר ונוף״, נטלי שפירא, גלריה נלי אמן. 2013

  אוצרת המיצב ״נעליים שחורות״ של רוית מישלי, בית בנמל, נמל תל אביב.2013

  אוצרת התערוכה ״בחזרה לאפריקה״ של זויה צ׳רקסקי, בית בנמל, נמל תל אביב2014

, תל אביב.45  אוצרת ״שיעור פסנתר״, איילת עמרני נבון, גלריה פלורנטין 2014

  אוצרת ״מעקב אחר הקו״, יוכי שרם, בית האמנים, תל אביב.2015

  אוצרת ״הסוד שבניחוח״, אודליה אלחנני, בית האמנים, תל אביב.2016

  אוצרת ״רקמה אנושית״, יוכי שרם, במסגרת פרוייקטים מיוחדים ביריד האמנות ׳צבע טרי׳2018

 בתערוכות:השתתפות כאמנית

  הקרנות סרטים נסיוניים במסגרת ערבי וידיאו בסינמטק תל אביב.2002

  תערוכות יחיד במוזיאון לאמנות חיפה. אוצרת יהודית מצקל2003

תערוכת יחיד במוזיאון הרצליה. אוצרת דליה לוין          



הקרנה במסגרת בביאנלה הראשונה לוידיאו, ׳וידיאו זון׳, שהוצגה בסינמטק תל אביב. אוצר סרג׳יו            

אדלשטיין          

  תערוכות וידיאו בגלריה רוזנפלד ובגלריה שלוש בתל אביב2004

, "ארוטיקה ופריון", תיאוריה וביקורת25  תיק עבודות, גליון מס' 2004

  תערוכה קבוצתית, "מה את שותקת?", מוזיאון הרצליה. אוצרת מיכל היימן2005

  הקרנת עבודת וידיאו במסגרת "אמנות בצומת", מחווה לאוסף יומני הקולנוע של נתן אקסלרוד 2006

(יומני כרמל). הערב התקיים במסגרת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בירושלים          

  תערוכה קבוצתית בגלריה המדרשה בבית ברל2006

 עותקים)1000  ספר אמן, "עבודת יד", הוצאת 'אמנות לעם' (מהדורה של 2007

  השתתפות בטריאנלה לאמנות עכשווית בפראג, הקרנת סרט נסיוני. אוצרת דנה תגר2008

           International Triennale of contemporary Art. National Gallery in Prague             

תערוכה קבוצתית, "פרט", גלריה שלוש, תל אביב          

  תערוכה קבוצתית "געגוע", בית בנמל, נמל תל אביב2010

  תערוכה קבוצתית, “סובנירים", מוזיאון מגדל דוד, ירושלים. אוצר מיכאל קסוס גדליוביץ׳2011

ספר אמן ״משחק בזכרון״, הוצאת ספרי סובנירים, ירושלים          

  הקרנת עבודות וידיאו במסגרת פסטיבל הנשים ברחובות2013

  ״מדבר בעד עצמו״, תערוכה קבוצתית בגלריה בשנקר2014

  הקרנה במסלול קולנוע נסיוני, ״אמנות בצומת״, פסטיבל הקולנוע בירושלים2015

  ״בסיס ובניין על״, תערוכה קבוצתית ב״בסיס לאמנות ותרבות״. אוצרת שלומית ברויר2015

 ״הקראפט החדש״, גלריה ויטרינה, המכון הטכנולוגי חולון. אוצרת יעל ואן האסן2016

הרצאות בכנסים

  הרצאה על אמנות פוליטית, החוג לאמנות אוניברסיטת תל אביב2008

  ״צו כתיבה״, כנס מארב לכתיבה על אמנות2009

 ״מאובייקט פורנוגרפי לדימוי אמנותי משחרר״, הרצאה במסגרת הכנס ״על החושני באמנות״, המחלקה 2010

להיסטוריה ותיאוריה בצלאל          

  ״הגוף הבזוי, המקוטע, ההיברידי באמנות העכשווית״, הרצאה בכנה ״מכוער, היפה החדש״, הפקולטה 2014

לעיצוב, המכון הטכנולוגי בחולון           

  ״חיים מאמנות״, הרצאה על מעמדו הכלכלי של האמן העכשווי, במסגרת כנס של המכללה האקדמית 2017

ספיר, צבע טרי          



:כתיבה בקטלוגים

 אודל לישנר, קטלוג לתערוכה ״כמעט״, בית האמנים בתל אביב2009

 קטלוג ״עדות מקומית״, מוזיאון ארץ ישראל2009

 טליה ישראלי, מאמר לקטלוג התערוכה ״עיר אחרונה״, גלריה טבי2011

 נורית ירדן, מאמר לקטלוג התערוכה ״מרחק הליכה״, גלריה קונטמפוררי2013

 מירב שין בן אלון, מאמר לספר אמן ״חמש רגליים״, בתמיכת מפעל הפיס2019

 באוספים: עבודות

  “מקור העולם לאחר גוסטב קורבה”, אוסף עמוס שוקן2005

   שתי עבודות וידיאו, “סיפור טוב" ו"קו גבול", נרכשו לאוסף מוזיאון חיפה לאמנות2005

 


