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 ים אנה
 צלמת

   רוסיה ,ביקטרינבורג נולדה 1980

 

2008 - 2006      M.F.A  אביב תל ת,לאמנו אקדמיה ,בצלאל ,בהצטיינות 

2005 - 2001  B.E.D   ברל בית מכללת ,לאמנות המדרשה  ,תבהצטיינו 

 :יחיד תערוכות

2019     Olympus , (קטלוג)  בנימיני כהן רוני :אוצרת ,לאמנות אשדוד מוזיאון   

   (קטלוג) אביב תל ,גלרי לקסוס ,43 207 02    2017

   (קטלוג) אביב תל ,לאמנות אביב תל מוזיאון ר,ציפו חלב    2014

 איגנץ שי :אוצר ,ספיר האקדמית המכללה ,ים אנה    2014

  אביב לת ,ברוורמן גלריה ,הביטאט    2012

 חיפה ו"ויצ קדמיאה המרכז ר,דרפל ש"ע לצילום הגלריה   2011

         (קטלוג) אביב תל, ברוורמן גלריה ,2:222      2009

        רבינא דורון: אוצר .אביב לת ,לאמנות המדרשה גלריה ,חדשות עבודות ם,י אנה   2007

  ברל בית האקדמית המכללה ת,לאמנו המדרשה בוגרי תערוכת   2005

 :נבחרות קבוצתיות תערוכות

  גרון סילברמן רויטל :אוצרת ,לאמנות חיפה מוזיאון ,פלאיים יצורים ,כלאיים בנות  2019

  אוחנה רדרס רעות :אוצרת ,יגור קיבוץ ,בה וקוץ עליה  2019

  אופנהיים ורות אדירם-גיצין מילנה :אוצרות ,ים קרית ,שבדרך אוןוזיהמ - זומו  2019

 2019 בראל ודיווי זלץ קרן אוצרים ,אינדי גלריה ,קונטקט  2019

  בנימיני כהן ורוני ביטון יובל :אוצרים ,לאמנות אשדוד מוזיאון ,עכשווי ישראלי צילום ,מבול  8201

  סימון יהושע :אוצר ,ים בת מוזיאון ,בזאת מכריזים אנו  8201

   שפי סמדר ד׳׳ר ת:צראו ,חרוד עין מוזיאון ם,לירושלי מוינה ר,קרקאו וולף גרטה  2018

  ברזני נוה :אוצרת ,ילין דוד מכללת ,ָזָרא עד ומוכר חיצוני    2018

   שלף מעין :אוצרת ,לאמנות יפו סלון ,שנה 50  2018

     ריינגולד סבטלנה :אוצרת , X,הפרטיות עידן סוף  2017

     שירמן שמחה :אוצר ,לאמנות מקום ,כשמש ברורה החשכה  2016

     ירושלים ,מוסררה ,פוטופואטיקה פסטיבל ,אילמת שיר בת  2016

     ירושלים ,ישראל מוזיאון ,הולדת יום  2015

 אביב תל  ם,האמני בית ה,שקיע / האור היעלמות  2014

 לאמנות חיפה עירב מוזיאון ,חדשים אידיאלים  2013
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 דירקטור רותי ת:אוצר ,לאמנות חיפה מוזיאון ,שיקאגו משולש  2013

 אביב תל ,קט'פרוג פיינברג ם,עליוני זרמים  2013

2012  POV , אוצרות פרויקט - אולימפוס 

 גן רמת ,ישראלית לאמנות גן רמת מוזיאון ת,התרבו משרד פרסי זוכי  2012

 אביב תל ,טרי צבע יריד ,חדשות עבודות  2011

 ברוורמן גלריה ן,כנע  2011

 ירושלים ,ישראל מוזיאון ,תחלונו  2010

    לוריא איה :אוצרת ,הבינלאומי הצילום פסטיבל ,לשעבר קיץ   2009

 אביב תל ,רובין ראובן מוזיאון- ראובן בית ם,אבטיחי  2009

 מזרחי ליאב: אוצר ה,גרמני, ברמן ,ישראלית אמנות  2008

 אמיר מעין: וצרתא אביב, תל ,תמונע תיאטרון י,מאג ריאליזם  2008

 בצלאל , MFA ,בוגרי תערוכת 008  2008

2008  2008 Puglia Edition X///, איטליה י,באר ,צעירה לאמנות יאנלהב 

 יהב ודני דירקטור רותי :אוצרים ,חיפה אוניברסיטת ,לאמנות הגלריה, שקופיות למקרן מחווה ,גרר ,קליק 2008

 בראון

2007  place this than better were Some, נווה הפטל סאלי :אוצרת ,ברוורמן גלריה      

 לאמנות אביב תל מוזיאון ,מורשה קרן פרס זוכי ,צעירה ישראלית אמנות  2007

 עצמון-גל נטע: אוצרת ,לאמנות ים-בת מוזיאון ,מתוק 16  2007

 פרימן-כץ תמי : אוצרת ת,לאמנו חיפה מוזיאון ,חדשות רכישות 2007 – חדשות  2007

 ברנד רועי ר:אוצ ,אביב תל ,זומר גלריה ,מלנכוליה  2006

 אביב תל ,Projects Art By הגלרי ,גרעינית משפחה  2005

 גן מתר ,ישראלית לאמנות גן רמת מוזיאון ,7 קארטי  2005

 רבינא דורון ר:אוצ ב,אבי תל ג,רידינ כוח נתחת ץ,האר אמנות  2005

 

 :ופרסים מלגות

    לאמנות אשדוד במוזיאון לתערוכה הפיס מפעל של מענק  2018

         והספורט התרבות משרד ,היצירה עידוד פרס  2016

  רבינוביץ׳ מקרן אביב תל במוזיאון לתערוכה ענקמ  4201

  לאמנות אביב תל במוזיאון לקטלוג הפיס מפעל של מענק  2012

 והספורט התרבות משרד ,צעיר אמן פרס  2010

 והספורט התרבות שרדמ ה,מור אמן פרס 2011-2010

 והספורט התרבות משרד ה,מור אמן פרס 2010-2009

 ישראל-אמריקה קרן מלגת 2009-2008

 צעיר לאמן מורשה קרן פרס   2007

 ועיצוב לאמנות אקדמיה בצלאל ,הצטיינות מלגת  2007

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
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  צעיר לאמן 'רבינוביץ קרן פרס  2006

                   אקדמיים והישגים אמנותית יצירה על הצטיינות פרס ,ברל בית לאמנות המדרשה  2005

 ברל בית ,לאמנות המדרשה ם,בצילו הצטיינות פרס   2005

 ישראל-אמריקה קרן מלגת 2005-2004

 :אוצרות

 (קטלוג)  לאמנות אשדוד במוזיאון תערוכה - עתידי  2020

  אינדי ,אזדרכת על דררות  1220

   יפו ,הצילום פסטיבל  2012

 :הוראה

 לאמנויות פקולטה ,חיפה אוניברסיטת  2014-מ החל

    ולאמנות לתרבות בסיס 2019-2016

  ים בת ״נערה״ קהילתי פרויקט    2018

     נגר שם על הגבוה הספר בית - מוסררה 2017-2014

      ולאמנות לעיצוב אקדמיה בצלאל לצילום המחלקה 2012, 2016

     ולאמנות לעיצוב אקדמיה בצלאל ,חזותית לתקשורת המחלקה 2016-2013

     לאמנות אבני מכון  2012-2005

      תקווה פתח ,והספורט התרבות משרד של מורה״-״אמן פרס במסגרת פרויקט 2009-2008

    לוד ,פסגה ספר בית 2009-2007

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821

