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 1994אוצר את התערוכה "משוב הדדי" ,בסדנת ההדפס ,ירושלים
זוכה בפרס שר החינוך והתרבות
אוצר את תערוכת "ארט פוקוס" ,בבית האמנים ,ירושלים
 2000אוצר את התערוכה " ,"33x33בבית האמנים ,ירושלים

 1956-59לומד בבצלאל
 1957-58זוכה בפרס קרן אמריקה-ישראל
 1959-61לומד ועבד בפריז

 2002אמן אורח במשכן לאמנות בטייפה ,טייוואן
 2004זוכה בפרס מרדכי איש שלום

 1966-67חי ופעל בניו יורק למד אמנות בArt Student League-

 2007מקים את סדנת הנייר באקדמיה בצלאל
זוכה בפרס משרד החינוך לציור

 1968מורה המחלקה לאמנות באקדמיה בצלאל ,ירושלים

 2008אוצר תערוכה לזכרו של פנחס צינוביץ' ,בגלריה מבשרת

 1968מייסד את סדנת הדפס הרשת באקדמיה בצלאל

 1970מייסד את סדנת ההדפס בבית האמנים בתל-אביב

 2009מפרסם עם המשורר הרולד שימל את הספר ' ,'Qasidaהוצאת
"כרמל" ירושלים
אוצר את התערוכה "חמישה אמנים ירושלמים" ,גלריה
ארליך ,ת"א
אוצר שותף לתערוכה "שברי פנים" בבית האמנים ,ירושלים

 1984מפרסם ספר אמן בעריכת מרדכי עומר ,בהוצאת בצלאל
מבקר אמנות ,בעיתון "כל העיר" ,ירושלים

 2009-12סדנאות נייר וספרי אמן ,באקדמיה בצלאל

 1969זוכה בפרס ירושלים לציור

 1979-81חי ופועל בארה"ב ,בבוסטון ובסן פרנסיסקו

 1985-88ראש המחלקה לאמנות באקדמיה בצלאל
 1986כותב ועורך את הספר" :נייר ,אמנות וטכנולוגיה" ,בהוצאת
אקדמיה בצלאל
 1990אמן אורח ב ,Cite des Arts-פריז
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"מציאות ודמיון" ,גלריה סדנת ההדפס ,ירושלים

תערוכות יחיד
נבחרות
 1962גלריה רינה ,ירושלים
המוזיאון לאמנות עכשווית ,חיפה
 1965גלריה רינה ,ירושלים

 ,"Diversity" 2006גלריה  ,Vltavinפראג ,צ'כיה,
גלריה מכללת אורנים ,טבעון
" 2007טיפול כפייתי" ,גלריה ונטה ,ירושלים
"טיפול נמרץ" ,ספרי-אמן ,גלריה משרד ,תל-אביב
 ,"Zeitgeist" 2009ציורים ,גלריה שרה ארליך
ובגלריה  ,Sudsternברלין ,גרמניה

 1969גלריה גורדון ,תל-אביב
בית האמנים ,ירושלים

" 2010דקדוק חילוני" ,גלריה האגף ,נמל חיפה
"נועיימה" ,גלרית מכללת אורנים ,טבעון

 1972הגלריה לאמנות ההדפס ,תל-אביב
גלריה לאמנות עכשווית ,יפו העתיקה

" 2011מראה שחורה" גלריה אינדי ,תל-אביב
" 2012כל מה שאסור" גלריה ברבור ,ירושלים

 1975מוזיאון תל-אביב לאמנות ,ביתן הלנה רובינשטיין
גלריה ג'ולי מ ,תל-אביב
 1978גלריה הרשברג ,בוסטון
גלריית המכון  ,Kalaברקלי ,קליפורניה

מבחר תערוכות
קבוצתיות

 1979גלריה  ,Sourceסן פרנסיסקו
 1980גלריה ג'ולי מ ,תל-אביב
גלריה של המכון  ,Kalaברקלי ,קליפורניה

" 2007אמנות ישראלית של שנות ה ,"60-מוזיאון אשדוד
"אמנות ישראלית של שנות ה ,"70-מוזיאון תל-אביב

 1982גלריה רדיוס ,תל-אביב

 2008תערוכת זוכי פרס משרד התרבות ,מוזיאון חיפה

 1984עבודות על נייר ,סדנת ההדפס ירושלים

 2009התערוכה הבינלאומית קולאז' ,מוזיאון תל-אביב לאמנות

 1985בית האמנים ,ירושלים
גלריה אלון ,ירושלים

 2010תחריטים מתוך הספר " "Qasidaסדנת ההדפס ירושלים
מיצב ,במוזיאון הפתוח Yifat
אוסף תיעודי של עבודות על נייר ,בית מאני ,תל-אביב

 1988גלריה ע"ש רוברט ג'יי פישר ,משכנות שאננים ירושלים
 1989גלריה "מימד  ,"2תל-אביב
גלריה הקיבוץ ,כברי
 ,"Nueima" 1990מוזיאון ישראל ,ירושלים
 1997גלריה  ,Art Spaceירושלים
 1998גלריה  ,Novy Svetפראג ,צ'כיה
 1999גלריה אוניברסיטת חיפה
 "Seelze" 2000גלריה  ,Konrad Adenauerהאנובר ,גרמניה
 2001גלריה סמינר דוד ילין ,ירושלים
 2002גלריה  ,Leopold Richterהאנובר ,גרמניה
 2003גלריה  ,Artspaceירושלים
 2004גלריה  ,Slavoniceסלבוניצה ,צ'כיה
" 2005עשרים מתוך שבעים" ,בית האמנים ,ירושלים

