קורות חיים
פ רטים אישיים:

עלמה י צחקי
ילידת  ,1984מתגו ר רת ועובדת בתל-אביב
כתובת :יהודה הימית  ,55תל אביב
HYPERLINK "mailto:almaitzhaky@gmail.com" almaitzhaky@gmail.com
HYPERLINK "http://www.almaitzhaky.com" www.almaitzhaky.com
050-8341884

תערוכות יחי ד
' ציו רים חדשים' ,סדנאות האמנים בתל-אביב,

2008

או צ רת :ו רד דגני-זעפ רן

תערוכות קבוצתיות נבחרות
אש בזנבות שועלים ,גל ריה רוטשילד  12בתל-אביב,

2011

או צ ר :גלעד רטמן
ח מ מת הא מנים ,י ריד צבע ט רי
רכישות חדשות ,מוזיאון רמת-גן לאמנות יש ראלית
סו ס מת ,גל ריה נגא

2007

שיטה ,גל רית המד רשה בתל-אביב ,או צ ר :מנחם

2006

גולדנב רג
 ,sorealismהגל ריה של בית-ספ ר מנש ר ,או צ רים:

2006

מנחם גולדנב רג ואיתי קמינ ר
 ,more than thisגל ריה זומ ר ,או צ ר יואב שמואלי

2005

עבו דות באוספים
ללא כותרת 2006 ,מוזיאון רמת גן ,אוסף אמנות יש ראלית חדשה
דיוקן עצ מי כפול 2009 ,אוסף בנק הפועלים

השכלה
החל מ2010 -

לימודי המשך באמנות ,המד רשה לאמנות ,בית ב רל
 MAבפילוסופיה .ציון גמ ר99 :
מסלול ישי ר לתוא ר שני במסג רת תוכנית המ צטיינים 2011-2006
ע"ש עדי לאוטמן ,אוניב רסיטת תל-אביב.
תזה בנושא" :האקט הפסיכואנליטי" בהנחית
פ רופסו ר רות רונן
תעודה באמנות ,המד רשה לאומנות ,מכללת בית

2002-2005

ב רל .בוג רת מ צטיינת.

הוראה אק דמית
עוז רת הו ראה ומת רגלת בחוג לפילוסופיה,
אוניב רסיטת תל-אביב .מת רגלת בקו רסים :ת רגיל
צמוד לקו רס אסתטיקה המשך ,ק ריאה מוד רכת א'.

2008-2010

מלגות ופרסים
מלגת ה צטינות מטעם המד רשה לתלמיד לימודי

2011

המשך
פ רס מוזיאון רמת גן לבוג ר מד רשה מ צטיין

2005

מלגה לתלמידי אמנות מ צטיינים ע"ש משה ש רת,

2003-2004

ק רן הת רבות אמ ריקה יש ראל

פרסומים וביקורות
 24לאוקטוב ר  2008רותי די רקטו ר" ,גליה פסט רנק ,ט רופית ,עלמה י צחקי ,ציו רים ,סדנאות האמנים
בתל אביב -ביקו רת תע רוכות חדשות" ,את ר "ה צופה".
HYPERLINK "http://rutidirektornow.wordpress.com/2008/10/24/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-2006/" http://rutidirektornow.wordpress.com/2008

פיוט ר שמוגליאקוב" ,בחיפוש אח ר ה ציו ר הגדול",

ד צמב ר 2008

כתב עת החוטם.
עו רך גלעד מל צ ר ,כתב-עת המד רשה ,גליון 9
מינימליזם/מקסימליזם ,א רבע רפ רודוק ציות.

יוני 2006

פעילויות נוספות
במסג רת לימודי הפילוסופיה שלי ,התמחתי בתיאו ריה הפסיכואנליטית של ז'אק לאקאן ,בפילוסופיה צ רפתית
ואסתטיקה .כחלק מהתמחותי אני משתתפת בסמינ רים של הרשת הלקניאנית ,מ רכז הלימודים של הקבו צה
היש ראלית לפסיכואנליזה ) ,(GIEPבחסות אוניב רסיטת פ ריז  .8כמו כן ת רגמתי מ צ רפתית שני כות רים
בפסיכואנליזה :חיים ו מוות בפ סיכואנליזה מעת ז'אן לפלנש ) רסלינג (2010 ,והלא מודע ממוצא מחדש מעת
קולט סול ר )עתיד להופיע ב רסלינג(.

