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 "Truth is concrete/Adaptation", פסטיבל Steirischer Herbst, גראץ, אוסטריה.

  "Moments", מוזיאון ZKM, קרלסרואה, אוצרים: בוריס שארמאץ, גיאורג שולהמר

 וסיגריד גריס.

 "Cittadellarte/Visible", המרכז לאמנות גראץ, אוסטריה.

 "Århus Kunstbygning, "The Intimate Autuman, קופנהגן, דנמרק.

 "בריסטולים", מוזיאון בת-ים, אוצרים: טלי טמיר ומאיר טאטי.

 "BIM", הביאנלה לוידאו, בואנוס איירס, ארגנטינה.

 "Ici, La Ba", גלרית Michel Rein, פריס, צרפת.

 "The Event", ברמינגהם, אנגליה, אוצר: בוריס אונדרייקה.

 "בריסטולים", מוזיאון בת-ים, אוצרים: טלי טמיר ומאיר טאטי.

 "Middle East Europe", המרכז לאמנות עכשווית DOX, פראג, צ׳כיה.

 "Victims and Martyrs ", המרכז לאמנות עכשווית גוטנבורג, שוודיה, אוצרת: אנה

  ג'ונסון.

 Un'espressione Geografica"    2011", פונדציונה סנדרטו, טורינו, איטליה, אוצר: פרנצ'סקו

            בונאמי.

 "ECHT?", המרכז לאמנות שטוטגרט, גרמניה, אוצר: עדנאן אילדיץ' .

 "WeAreTheArtists ", המרכז לאמנות עכשווית ווינאטור, שוויץ, אוצר:אוליבר קילמאייר .

 2010    הביאנלה בברלין, גרמניה, אוצרת: קתרין רומברג.

 ניאו-בארבריזם, גלריית רוטשילד 69, תל אביב, אוצרות: נעמי אביב ונעם סגל.

 "Mediation " הביאנלה בפוזנן, פולין, אוצר: מתיאס רייכאלט.

 "Faux Amis " Jeu de Paume, פריס, צרפת, אוצרת: מרתה פונסה.

 "Police the Police " הביאנלה בבוקרשט, רומניה, אוצר: ג'ייסון וויט.

 "Quando Si Parte ASSAB1, מילאנו, איטלה, אוצרת: גאיה פוגאסה.

  "Mobile Archive " Museum of Art and Ideas, המבורג, גרמניה.

 "Darkroom", המרכז לאמנות עכשווית גדנסק, פולין.

 "Trembling Time" טייט מודרן, לונדון (הקרנה), אוצר: סרג'יו אדלשטיין.



 עבודות נבחרות מהבינאלה במרקש ובאיסטנבול, המוזיאון לאמנות סיציליה, איטליה.

.WHW :2009    הביאנלה באיסטנבול, טורקיה, אוצרות 

.WHW :עבודות נבחרות הביאנלה באיסטנבול, גלריה נובה, זגרב, אוצרות             

 "CPH:DOX", פסטיבל סרטים, קופנהגן, דנמרק.

 "BTAT crossing", קרוס ברניון, טולוז, צרפת.

 "SCOPE",הקרנה ופאנל, ניו יורק.

 "Art TLV", הביאנלה לאמנות תל אביב, אוצרת: מעין אמיר.

 Only Connect" , Chelsea Art Museum"    2008, ניו יורק, אוצר: סרג'יו אדלשטיין.

 "Storefront for Art and Architecture Gallery "Come to Israel , ניו יורק.

 "Art TLV", הביאנלה לאמנות תל אביב, אוצר: דורון רבינא.

 "Video Zone 4", הביאנלה לוידאו ארט, תל-אביב, אוצרים: גלית אילת וסרג'יו אדלשטיין.

 "Life Stories", TPW Gallery, טורונטו, קנדה.

 "Mittelmeer Biennial", קלן, גרמניה.

 "Rare Medium", המרכז לאמנות עכשווית, תל-אביב, (אמנית/אוצרת)

 2007   "מלחמה וקולנוע", הקרנה מרכז פומפידו, פריז, צרפת, אוצרת: גלית אילת.

 "העורף", הביאנלה בהרצליה, אוצר: יהושע סימון.

 "מירוץ שליחות", מוזיאון חיפה, אוצרת: אילנה טננבאום ועינת עמיר.

 2006   "קורדובה", המרכז לאמנות עכשווית, קלישר ת"א, אוצר: סרג'יו אדלשטיין.

 "הביאנלה בסידני ", אוסטרליה, אוצר: דר' צארלס מראווטרס.

 "מיני ישראל", מוזיאון ישראל, ירושלים, אוצר: לארי אברמסון.

  "Serial Cases", תוכנית חילופים בין המרכז לאמנות דיגיטלית חולון,לבין קרואטיה,

                בלגיה,אוסטריה, צ'כיה ורומניה, אוצר: אייל דנון

 'Identity in Crisis', Ambasciata di Marte, פירנצה, איטליה, אוצר:ג'ייסון וויט.

  "Dreams and Trauma",Haus Der Kulturen , ברלין, גרמניה.

 2005   "הביאנלה הXII בנאפולי, איטליה.

 "כוח", תערוכת אמנות הארץ, רידינג, ת"א, אוצר: דורון רבינא.

 "אינטרפרנס"-אמנות בצומת, הפסטיבל ה-22 לקולנוע, ירושלים, אוצרים: סלמנקה.

 "Transmediale", ברלין, גרמניה.

 "זונות", גלריה "המדרשה", תל אביב, אוצר: דורון רבינא.

 "הלכות שכנים ג", המרכז לאמנות דיגיטלית, חולון, אוצרת: דנה גילרמן.

 Video-Zone 2"   2004", הביאנלה לוידאו-ארט, אוצר: סרג'יו אדלשטיין, ישראל.



 "מיני-רטרוספקטיבה" הקרנת סרטים בגלריית קלישר, ת"א. אוצר: יהושע סימון.

 "הלכות שכנים ב", המרכז לאמנות דיגיטלית, חולון, אוצרת: גלית אילת.

 "זמן מקומי 7", הקרנת וידאו ארט, סינמטק תל אביב וירושלים. (+עריכת הערב).

  "זוכים",-מוזיאון חיפה לאמנות, אוצרת: דניאלה טלמור.

 2003   "אפליה מתקנת", מוזיאון תל אביב, אוצרת: אלן גינתון.

 "סנדלים תנ"כיים", תערוכה בcomme il faut-  ,אוצרת: אירית סגולי , ת"א, ישראל.

 2002   "רטרוספקטיבה" הקרנת סרטים במוזיאון הרצליה , ישראל. אוצר: בועז ארד.

 "Video-Zone", הביאנלה לוידאו-ארט, אוצר: סרג'יו אדלשטיין, ישראל.

 "ZOOM IN ZOOM OUT", "Art in general" ניו-יורק.

 "זמן מקומי 5", הקרנת וידאו-ארט, סינמטק תל אביב וירושלים.

GWANAGJU Biennale. ,בביאנלה בקוריאה ,"Artattack" 

  My Home is Your Home , Orensanz Foundation Center , ניו יורק.

 Centre pour l'image contemporaire, ז'נבה.

 פסטיבל "Videochroniques", מרסיי, צרפת.

 "Black Box", "ARGOS” בריסל, בלגיה.

 "IMPA - La Fabrica", בואנוס איירס, ארגנטינה.

 2001    "זמן מקומי 4",-הקרנת וידאו ארט, סינמטק תל אביב וירושלים. (+עריכת הערב)

 

 

 


