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 אולמן,בהצטיינות. פרס ראשון לפרויקט גמר
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2001 –Art residency -  Mino Paper Art Village Project, Japan  

 "ש נגר בירושליםביה"ס מוסררה ע ,אמנות לשינוי חברתי -בוגרת תכנית עמיתים 2002-2002

 [2012-2001בירושלים ] 21אגריפס  -חברה בגלרית האמנים

 חברת הנהלת בית האמנים בירושלים -2001

 : פרסים

 פרס ראשון לפרויקט גמר באד. נוף,

 אישור יוצג לפי בקשה[ , כולל לימודי תעודה בניו יורק ]מלגות הצטינות לכל אורך לימודי תואר ראשון ושני

 בזכות הדרך, המדריך לתכנון רחובות העיר העתיקה בירושלים. -2012תכנון עירוני  -פרס אות העיצוב
 

  :נבחרותויוזמות תערוכות 

 , מוזיאון ישראל, אגף הנוער, ירושליםמסעות  -2011

 (21 טרמינל –קטלוג ), , גלריה משרד בתל אביב, תל אביבמזמור אישה  -1122

-וצגו בושהתערוכות  ראשונה מסוגה בארץ של מקבץ "במדבר דברים", יוזמה אמנותית 2-5.2011
אוגרפי, פוליטי יאותו כמרחב ג וחקרומדבר בנושא ה תמקדוהזמנית בחללי תצוגה שונים בדרום הארץ. 

חללי  ;מוזאון הנגב לאמנות בבאר שבעשונים: חללי אמנות השתתפו בו  העכשווית. בתרבות ורוחני
בית הספר לאמנות, חברה ותרבות, , רסיטת בן גוריון בנגב הגלריה באוניבמוסדות אקדמיים: תצוגה ב

חללי תצוגה  ;הגלריות בקיבוץ בארי ובקיבוץ יד מרדכי; קיימכללת המכללה האקדמית ספיר ו
 .ובדימונה בקיבוץ משמר הנגבבבית בורוכוב אלטרנטיביים 

 
 SITE ערוכה קבוצתיתת "במדבר דברים"במסגרת  - בית בורוכוב בקיבוץ משמר הנגבדשא כחול,  -2011

SPECIFIC: אוצרת. אמנית ו 

 , מוזיאון וילפריד ישראל לאמנות, קיבוץ הזורעסימני כתב  -2011

 -12שיתוף פעולה בין אגריפס  2012 מ"במדבר דברים", הגלריה בבארי כחלק עקבות המדבר -2012

eyelounge Phoenix Arizona USA 

 , ירושלים12אגריפס , עצמידיוקן  -2012

 גלריה עירונית לאמנות, ראשון לציוןבית קנר , כתוב בקיר -2012

 , בית יד לבנים ראשון לציוןשפת אם שפת עם -2012

 , ירושלים12אגריפס , הצד האפל -2012

 , ירושלים12, אגריפס תערוכת יחיד מגדל, -2011



 

 תל אביב", 1 ב"צבע טרי 21אגריפס  -2011

, 12, אגריפס ", הביאנלה הארצית לרישום1רשמים "זר, מרשרשים עצי זהב זהב ביובש מו  -2011

 ירושלים

 ", נמל יפו2ב"צבע טרי  21אגריפס  -2010

 , מיצב רישומי, "חשבון נפש", היטאצ' מקום לאמנות עכשוית, הרצליהעמוס-מגדל שמירה -2001

 , ירושלים12, אגריפס תערוכת יחיד ,שיוויתי -2001

 , ירושלים12אגריפס  , במסגרת מנופים,ספטמבר -2001

 ]פל[שתי וערב, מוזיאון עש קורין ממן, אשדודתערוכת , מיצב רישומי בצפניה-מגדל שמירה -2001

 ", אמנות עכשווית ב"מכולת", ישוב צפריריםעיונים בנוף המקומי-"מראה, מקוםדויד וגולית,   -2001

 בית האמנים, ירושלים ,"שברי פנים"מזרח,  -2008

 , ירושלים12אגריפס  ,", הביאנלה הארצית לרישום2ים רשמ"מזרח,  -2002

 , והגלריה בע"ח ירושלים12אגריפס  , "משוט בארץ" במסגרת מנופים,חומה ומגדל -2002-8

, מרב דביש בן משה בהשתתפות אמנים אורחים: נלי אגסי, דניאל דימסטון, ומספריים-נייר-יפן-2002
 לים, ירוש12ואיגנסיו צ'וארי אורטייה, אגריפס 

 , ירושלים12, אגריפס , הביאנלה הארצית לרישום3רשמים  –-2002

הגלריה הלימודית מכללת ספיר, בית האמנים  תערוכת יחיד בהזמנת, בוקה ומבולקה -2002-2002
 תל אביב

 , ירושלים12, אגריפס תערוכת יחיד ,שם איי הזהב -2002

 מוזיאון ינקו דאדא, עין הודתערוכת יחיד, , רבדים –2005

 הגלריה,קיבוץ באריתערוכת יחיד,  ,למען –2005

 , מוזיאון ישראל, אגף הנוער, ירושליםיופי של ספר –2005

 , מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב2, תכשיט ישראלי זהב שחוט –2005

 , ירושלים12, אגריפס קצה –2005

 , ירושלים12, אגריפס עבודות בשחור -2005

 לאמנות רמת אליהו, ראשון לציון , הסדנאהאסתטיקה של החריג – 2001

2001 – Mino Washi Paper Museum,Mino City, Gifu Pref. Japan 

 , בית האמנים, ירושלים , הביאנלה הארצית  לרישום1רשמים  – 2001

    , בית האמנים, ירושלים; המוזיאון הלאומי למדע, תכנון              עניין של זמן -אובייקט ישראלי  – 2002-2002

 וטכנולוגיה, מרכז דניאל ומטילדה רקנאטי, חיפה                    

  ירושלים ,בית האמנים, מסננים –2002

 בצלאל, תל אביב  תגלריי, #1מסננים  –2002

 , הדוקומנטה בקאסלElectric Pole as Outdoor Sculpture, סמנים# –2002

 תל אביב  גרוס, דיזנגוף סנטר, ג.ג. גלריה, #3מסננים  –2002

 הזירה הבין תחומית, ירושלים ,עלה תאנה, מיצג פעיל במסגרת מעשה –2001

 , פרק ב', קונצרט למערבלי בטון, אירוע בין תחומי, נחל עציונהנחל בטון –2001

 , סדנאות האמנים, ירושליםמעבר לעיקרון העונג –2000

-יפעת שלם תנועההף עם אמנית בשיתו) ,ותתחומין בימופעים ותצוגות  הפואטיקה של הגוף, –1111
 ירושלים ,הבמהצפרי(, 

 ירושלים ,בית האמניםתערוכת יחיד,  ,בית–מבנה –1112


