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 1989ילידת 

 מתגוררת בתל אביב יפו, עובדת בבת ים.

www.inbarrothschild.com 

  

 השכלה:

 במחלקה לצילום,  האקדמיה לאמנות בצלאל. בהצטיינות תואר ראשון - 2015 - 2011

 תעודת הוראה, האוניברסיטה העברית בשיתוף האקדמיה לאמנות בצלאל. – 2015 - 2013

 

 תערוכות:

 "דיוקן עירוני, לב תל אביב", קיר אמן, בית תמי, תל אביב, ישראל, אוצרת: כרמית בלומנזון. -2017

 ליוורושלומית  אכטנברג", גלריה בנימין, תל אביב, אוצרות: שרית ראשזנב" -2016

 2016 –,Arc Gallery, Chicago, United states.  "Home" 

  לתיאטרון ואמנות רחוב. 19-"פורטרט עירוני", פסטיבל בת ים  ה -2016 

 ערב חשיפה, אמני מתחם הפסט'פקטורי, בת ים. -2016

 רת אמנות למימון פרויקט נשים ועבודה, שנקר, תל אביב., מכי10לחם ושושנים  -2015 

 2015- art -photo ודלית מרחב. מרגוליסהנמל, יפו, אוצרות: לימור  גלרית 

 "פסאדה", גלריה מרכזית, תל אביב, אוצר: דורון פורמן. -2015 

 תערוכת בוגרים, המחלקה לצילום , האקדמיה לאמנות בצלאל, אוצרים: נעם סגל וד"ר דור גז. -2015 

 2014- Soul"  -"Capital ל , אוצר: " , גלריית הסטודנטים, המחלקה לצילום בצלאקורקורןתערוכה קבוצתית "פרויקט

 .סגורסקיגוסטבו 

 

 מלגות ופרסים: 

 צילום, האקדמיה לאמנות בצלאל.תואר ראשון בהצטיינות, המחלקה ל -2016

 , בת ים.פקטורי-הפסטשהות אמן, מתחם  תוכנית -2015-7201

 הצטיינות בלימודים, המחלקה לצילום, האקדמיה לאמנות בצלאל. -2014

 .2014"מלגת קורקורן על שם פול ודין שץ", ווישנגטון,   - 2014
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 פרויקטים:

 בצלאל, פרויקט חילופים קצר" , וושינגטון/ירושלים. -"קורקורן -2014

  

 פרסומים:

 , מגזין הרמה.15מספר  גליון"חתימה",  -2016

 .FM 102"פורטרט עירוני" ברדיו תל אביב,  -2016

  .10, היום שהיה, ערוץ 25פורטרט עירוני ב"תערוכה ביום", דקה  -2016

 , ידיעות אחרונות.ווינטהחיבור המיוחד של בת ים",  -ה"בין אמנות לקהיל -2016

  ", עכבר העיר.2016"פסטיבל בת ים לתיאטרון ואמנות רחוב  -2016

 .ווינט" מה אתם עושים בקיץ הקרוב? פסטיבל בת ים חוזר", -2016

 "הכירו את האמנים שיציגו בפסטיבל בת ים", עכבר העיר. -2016

 "את לא נולדת אישה את נעשית לאישה", ספר צילום ושירה בעריכת המשוררת ריקי כהן. -2016

 , במסגרת שיתוף פעולה עם המחלקה לצילום, בצלאל, עיתון הארץ.2015"סרט צילום", מגזין דיזיינר אוקטובר  -2015

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

http://manofim.org/harama/%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D-2/
http://manofim.org/harama/%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D-2/
http://manofim.org/harama/%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D-2/
http://manofim.org/harama/%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D-2/
https://www.youtube.com/watch?v=31NU6vArEVU
https://www.youtube.com/watch?v=31NU6vArEVU
https://www.youtube.com/watch?v=31NU6vArEVU
https://www.youtube.com/watch?v=31NU6vArEVU
https://www.youtube.com/watch?v=31NU6vArEVU
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1206262&sid=126
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4842307,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4842307,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4842307,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4842307,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4842307,00.html
http://www.mouse.co.il/CM.shows_item_show,411,208,2922,.aspx
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4835276,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4835276,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4835276,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4835276,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4835276,00.html
http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,720,209,80684,.aspx
https://www.headstart.co.il/project.aspx?id=15903

