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 סנדרה ג'ייקובס", גלריה ניקי אייקהרסט, לונדון; בית האמנים, ירושלים   
 )קטלוג(  
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 ניסן פרץ )קטלוג(  
  :אוצרת ;איטליה ,סיינה ,פאפסה–דלה פלאצו ," ישראל :האמנות קתירפובל"  - 
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  אביב–תל מוזיאון",  ORSחברת ,סבג דורון  אוסף ,אחרונות רכישות :חשיפה -
 )קטלוג (לוריא איה :אוצרת; לאמנות
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 )קטלוג( ברודי–סילבר יאןוויו : אוצרת
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 )קטלוג( שלום–בן–ץ"כ יעל: אוצרת  

  גלריה ",וישראלים פלשתינים אמנים תצלומי :התיכון במזרח לעתיד שאיפה" -
 נלה : אוצרים ;אמריקה–דרום לארצות נודדת תערוכה ;יוה או ,קולומבוס,ריף

 )קטלוג( סטרנס רוברט ,קסוטו
  סטפן :אוצר  ;גרמניה ,גוך ,לאמנות מוזיאון ",מישראל צעירה אמנות :הנשקייה"  - 2002

 פישר )קטלוג(  
  ת ו  ז ח :נלווה ספר( צבי–בן  טל :אוצרת ; חרוד–עין  ,לאמנות  משכן ",אם–שפת"  -



 ) ת י ח ר ז מ
 נלסון נירית :אוצרת ;ירושלים ,שאננים ותכנמש ",ישראלי חדר"  -

  ;פריז ,סולי–דה הוטל ; ירושלים ,ישראל מוזיאון ",בצילום  ישו דמות :התגלות" - 2003
  פרץ ניסןר: אוצ ;סטוקהולם ,תרבות מרכז ;המבורג ,הבינלאומי הצילום בית

 (קטלוג)
 אביב–תל ,נגא גלריה ",המשחק חוקי"  -
 ;לאמנות אביב–תל מוזיאון ",אוחנה וגניה אק'ז אוסף :צעירה ראליתשי אמנות"  -

 )קטלוג) גינתון אלן :אוצרת
 הלאומי המוזיאון ",טכנולוגיה–לביו מיתולוגיה בין וחזיונות מפלצות :כימרה"  -

 )קטלוג(ה 'אטנז דידייה :אוצר  ;מונקו ,יפות לאמנויות
 )קטלוג( וינה ,קונסטהאלה ",מרהיבה מוות משאלת :סבסטיאן–סן"  -
- "Agrupémonos Todos", המרכז :ארטיום   ;ויגו ,עכשווית לאמנות מוזיאון 

 ,דוראנה חאווייר :אוצרים ;ספרד  ,גסטייס–ויטוריה ,עכשווית לאמנות הבסקי
 )דפדפת( אאוגוסקיה דניאל

 שלום –בן–ץ"כ יעל :אוצרת ;אביב–תל, גתה מכון ך" פצעי את הראה"  -
 פריז  ,לצילום מיאוהל המרכז,  NSMVie" ףמאוס :זהות סיפורי"  -
 תומס :אוצרים ;וינה ,קונסטהאלה ",המדיה בעידן ומלחמה אמנות :התקפה"  -

 )קטלוג( מקרט גבריאֶלה ,מיסגנג
 סטלה :אוצרת ;אוסטריה ,לינץ ,עכשווית לאמנות מרכז ",ההבטחה  ,הארץ"  -

 )קטלוג( רולינג
  , ראובן בית מוזיאון ",ראובן  ציורי ולמ עכשווי צילום :הזה בזמן ,ההם בימים"  - 2004

 )קטלוג) נפתלי שירה , רובין כרמלה :אוצרות; אביב–תל  
–ניו י, היהוד המוזיאון ל",היוב לחגיגות חדשות רכישות :משותפות פרספקטיבות"  -

 גודמן  סוזן : אוצרת; יורק
 הקונסטהאל ;בראונשווייג ,הצילום מוזיאון ",עכשווי בצילום יצרים :רגשות סערת"  -

 )קטלוג) רצבורג בקהיו  :אוצרת ;גפינגן
 ;איטליה פראטו ,עכשווית לאמנות Dryphoto בחסות אירוע ",פראטו ברחבי"  -

 )קטלוג)   טאצי י'לואיג–פייר :אוצר
 :אוצר ; .סי.די וושינגטון ,קורקורן גלריה ",נורל וליה'ג מאוסף מבחר :ציבורי שטח"  -

 )קטלוג( ברוקמן פיליפ
 אביב–תל ,גורדון  גלריה ",מהלמצ עם עצמי  דיוקן"  -
 פרנססק ,מונגאל אנטוניו :אוצרים  ;ברצלונה ,עכשווית לתרבות מרכז ",במלחמה "  -

 )קטלוג)  רידאו מריה–חוזה ,טורס
 ,האוניברסיטאית הגלריה ",בישראל עכשווית באמנות חיילים ייצוג:תותח אתה"  -

 )קטלוג( יודותלמי מאור  חיים  :אוצרים ;שבע–באר  ,גוריון–בן אוניברסיטת
  ,יהודי קהילתי מרכז ,טיש לורי גלריה ",הצלמים לעדשת מבעד ישראל :חיים"  - 2005

 מייזלין  אנדריאה :אוצרת ;יורק–ניו  
 אוניברסיטת של לאמנות המוזיאון ",עכשווי בצילום בדויה  מלודרמה :מחצינים"  -

 קתלין  :רתצאו ;יורק –ניו ,ס'פורצ ,לאמנות נויברגר מוזיאון ; סיטי–איווה ,איווה
 )קטלוג( סאדוארד

  :אוצרת ;רומא ,מודרנית לאמנות הלאומית הגלריה ",עכשווי ישראלי צילום"  -
 )קטלוג) יודוביץ אורית

 לאמנות הפרס ,גוטסדינר נתן  קרן :המציאות את חולמים ,האמנות את חולמים"  -
( גינתון  אלן :אוצרת ;לאמנות אביב–תל מוזיאון ",הראשון העשור ,ישראלית

 )קטלוג 



 , הרטן–לויטה דורית :אוצרים ;ברלין ,באו גרופיוס מרטין  ",החדשים העברים"  -
 )קטלוג( צלמונה יגאל

 אשדוד מוזיאון ",הישראלי הפניקס מאוסף וצילום פיסול , ציור :אדם–מראי"  -
 )קטלוג) משה–בן מירי ,פישר יונה :אוצרים  ;אשדוד ט,מונאר מרכז, לאמנות

  א רבינ דורון :אוצר ;אביב–תל ,רדינג הכוח תחנת ," 4 הארץ אמנות :כוח"  -
 )דפדפת(  

  , ויגו ,עכשווית לאמנות מוזיאון ,מישראל עכשווית אמנות ",ומבחוץ מבפנים"  -   2006
 )קטלוג( זאיה  אוקטביו :אוצר ;ספרד  

 חיפה מוזיאון ",ימינו ועד 80 –ה שנות מראשית מבוים צילום :סצינות עושים"  -
 )דפדפת( יחס טל :אוצרת ;לאמנות

 ;אביב–תל ,מינשר מכללת של הגלריה ",בישראל העסקה ותנאי אמנות :דורון"  -
 ארד  יקי'צ רועי ,שטראוס מעיין  ,סימון יהושע :אוצרים

 ,עכשווית לאמנות מרכז , קונסטוורקה ;יורק –ניו  PS1 , ",לי מחוצה ,עצמי אל"  -
 )קטלוג) ביזנבאך קלאוס :אוצר ,ברלין

 ,אוטווה ,קנדה של הלאומית הגלריה ",ןכתיאטרו צילום  :ידקהתפ את לשחק"  -
 )קטלוג(  פאולי לורי  :אוצרת ;אונטרי

 ;יורק –ניו  ,הורן  ויוויאן גלריה ",מישראל עכשווית אמנות :למקום מקום בין"  -
 קונטה  קארי :אוצרת

 מוזיאון ",ירושלים ,ישראל ממוזיאון עכשוויים ווידיאו צילום :החיים אמנות"  -
 פרץ  ניסן :אוצר ;פרנסיסקו–סן ,עכשווית הדותלי

 קורנל  דניאל ר:אוצ ;פרנסיסקו–סן  ,יפות לאמנויות מוזיאון  ",אחרונות רכישות" -
 )קטלוג( מצקל יהודית : אוצרת ;חיפה העיר מוזיאון ",החיפאית הצלמנייה"  -
 ,ישראלית לאמנות מוזיאון ",הישראלית  באמנות גבריות בייצוגי  שינוי :גברים"  -

 )קטלוג) רפאל יאשג : אוצר ;גן–רמת
–אשדות קיבוץ ,נחושתן ורמי  אורי בית'",החומר דלות'מ פרידה :לעושר מעבר"  -

 שגב חגי  :אוצר  ;מאוחדב יעק
 ברזל אמנון :אוצר ;מילאנו ,ריאלה פלאצו",  2006-1906 וחיים אמנות :ישראל"  -
 ,מבורך דוד :רים אוצ ;פלורידה ,לודרדייל–פורט לאמנות מוזיאון ",הנצרות ערש"  -

 רויטמן  אדולפו ,ישראלי עלי
 פרץ  ניסן אוצר: ירושלים; ישראל, מוזיאון מגיבים", ישראלים צלמים התחברות:"  - 2007

 "שישה ימים ועוד ארבעים שנה", מוזיאון פ"ת לאמנות; אוצרת: דרורית גור אריה - 
 כאלה"הלכי רוח בצילום הישראלי", תצלומים מן האוסף מתנת לאון ומי - 
 ר, מוזיאון תל אביב לאמנות; אוצר: קונסטינטינ  
 פרופ' מרדכי עומר   
 ;  , ירושליםהתפר על  "חיים חשופים", מוזיאון - 
 "תנך עכשיו" הגלריה העירונית רחובות - 

 ", המוזיאון היהודי ברקלי 60"ישראל@ - 2008
 ווית,  עכש "בין זיכרון להיסטוריה: מהאפי ליומיומי" המוזיאון לאמנות קנדית -

 ו, קנדה טורונט
 המוזיאון היהודי, פרנקפורט, גרמניה )חלק ראשון( "הגישה לישראל",  - 
 אמנות הארץ: צילום וודאו ארט עכשוויים מישראל", המוזיאון ההיסטורי היהודי,  "  - 

  אמסרטדם
 ", מוזיאון ישראל, ירושלים1998-2008"זמן אמת, אמנות בישראל   - 
 שעים ישראל", מוזיאון הרצליה לאמנות  עירה בשנות הת ות צובסוף נמות: אמנ"  - 
 עכשווית  
 ", הגלריה הלאומית פראג2008הטריאנלה הבינלאומית לאמנות עכשווית "  - 



 אביב -לונה פארק שאין דומה לו", שד' תרס"ט, תל"  - 
 "וצדיק באמונתו יחיה", מוזיאון אסירי המחתרות, ארט ירושלים, ירושלים - 
 המוזיאון לאמנות עכשווית סן דייגו, לה הויה קשים", מאוסף ומב "שוקלים - 

 הגלריה לאמנות ונקובר, קנדה כתיאטרון", צילום  התפקיד: את "לשחק -
 "הגישה לישראל", )חלק שני( המוזיאון היהודי, פרנקפורט, גרמניה  - 
 "כמו שזה: אמנות ישראלית עכשווית, מרכז סלונה, רומא  - 
 בל הצילום, אתונה, יוון ", פסטיAPhF08ני: "צילום ים תיכו - 

 "אמנות ישראלית היום", גלריה לאמנות עכשווית נעמי ארין, לאס וגאס, אוצרות:   - 2009
 שני עומר ונעמי ארין   
 "רכישות אחרונות", מוזיאון קולומבוס לאמנות, אוהיו - 

קסמבורג  ו לו, קזינבראי הצילום העכשווי "תקוות גדולות", השנים המרירות כיום  -
 , לוקסמבורגז לאמנות עכשוויתמרכ –

 , דיסלדורף, גרמניה Freundeskreis Kulturbahnhof Eller"צילום ישראלי",  - 
 מקום לאמנות, הגדה השמאלית תל אביב, אוצרת: גילית פישר  5"בזבזן גדול",  - 
 "אתיקה/אסתטיקה", בית האמנים תל אביב, אוצרת: לאה גולדה הולטרמן - 

 , צילום ווידאו ישראלי עכשווי, מוזיאון לאמנות עכשווית  קים ומתאבקים" מתחב"  -
 קליבלנד, אוהיו

 מוזיאון לאמנות, ה, " ירושליםמאוצרות מוזיאון ישראל  -מורשת ארץ הקודש "  -
 בודפשט, הונגריה  

 "תמונות מחיי משפחה", מוזיאון ישראל, ירושלים  - 
 דירקטור אוצרת: רותי  ביב,"פותחים שולחן", גלריה בצלאל תל א  - 
 "קייץ שעבר", פסטיבל הצילום הישראלי בתחנה, תל אביב, אוצרת : איה לוריא  - 
 "תערוכת העשור" עשור לפעילותה של גלריה זומר, תל אביב - 
 "תארוחה", גלריה צילום בעם, תל אביב. אוצרת: נעמה רן - 
 לימור  ת: שחף ירון ווצרו, גלריה וירטואלית. אwhcreation"מהו המגדר שלך",  - 
 ויסברג.  
פסטיבל התרבות היהודי,  ום וודאו ארט עכשוויים מישראל", "אמנות הארץ: ציל - 

 אנטוורפן, בלגיה 
 "פרטי פרטים, מאוספי ארני דרוק", מוזיאון חיפה לאמנות - 2010

 "אוצרות היומיום", בית הספר לאמנות המדרשה, בית ברל  
 שראל לאמנות, ירושלים ת", מוזיאון יראליאמנות יש -"תצוגת קבע   
   "Rendering ,"-   ,המוזיאון הלאומי לגרפיקה, רומא 
 אביב -"מתחת לעור", חשיפה קצרה, גלריה וסטודיו פתוח בנמל תל  

 "הסעודה האחרונה במוזיאון של אבורה", מיצב של צלום ופיסול, המוזיאון של  
 אבורה, פורטוגל 

 ורף, גרמניה, דיסלד50-50 לריה"נכונות רגשית" ג -   2011
 , אוצרת דניאלה טלמוראביב-"נוף אנושי", בית האמנים ע"ש זריצקי, תל  -
-  "Role models – role playing מוזיאון לאמנות מודרנית, זלצבורג, גרמניה ," 
 הנמרודים החדשים", בית האמנים, ירושלים, אוצר גדעון עפרת  -
 אמנות, אוצרת: נילי גורן און תל אביב למוזי", "עושים מקום: צילום ישראלי עכשווי -
 מכללה האקדמית תל אביב יפו אוצרת: תמר דרזנרה, " יפו –תל אביב "  -
 "טרור, אמנים מגיבים", גלריית מרכז דרשוביץ, ברוקלין, ניו יורק  -

 מורכב: זהות, פוליטיקה וסקס", המוזיאון היהודי, ניויורק"  -   2012
מוזיאון היהודי של הונמס, עזת לשאול", הלא ה"כל מה שרצית לדעת על יהודים ו -

 אוסטריה



"חלון למציאות, מחוות ישראליות לרנסנס האטלקי", האוניברסיטה הפתוחה,  -
 רעננה. אוצר: אליק מישורי 

אות קין: ייצוגים של 'אחרים' באמנות העכשווית בישראל", "דיוקנאות  -
ומנויות ה לאגוריון. אוצרות: פרופ' חיים מאור מהמחלק-אוניברסיטת בן

 נטיות בקורס אוצרות שבהנחייתווסטוד
 "זוכרים את בעז טל", בית האמנים, תל אביב, אוצר: דר' סורין הלר  -
- Mutables" ,"Eli Ridgway Gallery,אוצר: אשלי סטול  , סן פרנסיסקו 
- "Pluriel ,"Villa Emerigeלורן דומס  ת, פריז, אוצר : 
  עכשווית וזיאון לאמנות, המ"ישראל עכשיו, )ממציאים מחדש את העתיד( -

 , רומא. אוצרת: מיקול די ורולי )מקרו(
 , תל אביב, אוצר: דניאל צאל 70החללית הירקון "ְצלמים",  -
 פרופ' מיכה קירשנר , אוצר: הגלריה במרכז האקדמי ויצו חיפה, " נכונות לירית"  -
 "בוידעם", מרכז ביכורי העתים, תל אביב, ניהול אמנותי: יחזקאל לזרוב -
 האמנים, ירושלים, אוצר: גדעון עפרת החדשים", בית ודים"הנמר -
"התרבות הישראלית במרוץ השנים כפי שמיוצגת באומנות ובהשוואה לסרטי  -

בהנחיית  הקולנוע הישראלים", ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלויזיה, ירושלים, 
 האוצרת מעיין שלף 

 לחלום", גלריה אנדריאה מייזלין, ניו יורק גם אולי "  -
ן לנטוס לאמנות, לינץ, אוסטריה. מוזיאון לודוויג בודפסט,  ירום", מוזיאום העהאד"  -

 . מוזיאון ד'אורסה, פריסהונגריה
 קק"ל: בין נאיביות להתפכות", גלריה זומר תל אביב "  -   2013

אולה וון  אוצרות: "מחוות תיאטרליות", מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית,  -
  ברנדנבורג, נועם סגל

וגיה של מפלצות וגיבורים באמנות העכשווית", בורים, המיתולו גילו היינ"  -
 המוזיאון לאמנות של אוניברסיטת בריגהאם יונג, יוטה ארה"ב. 

קולג’ פרצ’ס של , מוזיאון נויברגר"ארץ הפשרה: צילום וודאו עכשווי מישראל,  -
 האוניברסיטה של מדינת ניו יורק 

און פתח  יפ כהן", מוזיפיל "מותק סידרתי מחדש את האוסף, עבודות מאוסף -
. אוצר: עמי  , מוזיאון מולטימדיה, מוסקבהפריז The passage de Retz ו ,תקווה

 ברק
המוזיאון לאמנות עכשווית,   "ישראל עכשיו, )ממציאים מחדש את העתיד(, -

 בואנוס איירס, ארגנטינה
, ורסהד'אועד ימינו. מוזיאון    1800"גבריות / גבריות, עירום גברי באמנות החל מ -

 פריס.  
 , פריז Backslash Galleryים אבודים",  "גופ -

 יורק -"הזדמנות לחלום", גלריה אנדריאה מייזלין, ניו -
לציון והעיר  -"צלם הבית", פסטיבל הצלום הבינלאומי, יקבי כרמל ראשון -   2014

 .תההיסטורי
 דיוקן", הגלריה ע"ש פאטי וארנסט וורת', המחלקה לאמנות רב תחומית, שנקר. "  -
 תחנה, תל אביב. ", מתחם ה לוםיי היין, צ"ימ -

"מכחול האש", שיריו של רוני סומק בידיהם של מעצבים ואמנים, גלריית המשכן  
 לאמנות בית מאירוב חולון 

 , תל אביב1"גם פרופיל הוא אגרסיה", מתוך אוסף "הארץ", מינוס   -
  MART", 1914-2014"המלחמה הבאה איננה מלחמת העולם הראשונה  -

 איטליה Trento e Rovereto,  אמנות עכשוויתון להמוזיא
 , קינדרהוק ניו יורק. the School"מיזנסצנה", גלריית ג'ק שיינמן,  -



", מוזיאון  2013"תערוכת פרסי משרד התרבות והספורט לאמנות ולעיצוב לשנת  -
 חיפה לאמנות

 במעגל האמנות", מרכז תרבות בולצאנו, איטליה"  -
- " 

 וד טורמן, עין חר ית ש"נוף", מוזיאון ב -   2015
-  "My Heart is a Tiger "– דובולטי ארט סטיישן, לטביה 
רוטג'רס שטדמן גלרי, ניו ג'רסי, מרכז דלוור לאמנות , " "חזיונות של מקום  -

המוזיאון לאמנות   2020) עכשוית, ואוניברסיטת טווסון, בולטימור מרילנד
 ניו יורק  ורג,המוזיאון לאמנות פלטסבסוסקוונה הריסבורג, פנסילבניה; 

 , קינדרהוק ניו יורק. the Schoolגלריית ג'ק שיינמן, טוס קוו", "סט -
 דוד לאמנות ויודאיקה, קיבוץ ברעם-"כאן ועכשיו", מוזיאון בר -

 
 רוטשילד / אלנבי", תערוכת צילום אורבאני במגדל מאייר על רוטשילד "  -   2016

ריטג' לתרבות סי ה"גורל", נווה שכטר, תרבות ואמנות של המקום, מרכז לג -
 אביב-, תליהודית

 יהושע-"הו שומר", בית חנקין בכפר -

"אותו הכפר", עדי נס ועודד הירש, גלריה מרכז ההנצחה לאמנות ישראלית,   -

 טבעון-קרית

 ", מוזיאון ישראל, ירושליםזה האיש: ישו באמנות הישראלית"  -

 והיו "אנחנו זה הם", מאוסף המאמנות של אן ורון פיזוטי, קולומבוס, א -

 לקשת", גלריית פרז דלוולד, לוס אנג'לס  "מעבר - 2017

- Bad Taste" תל אביב1, מתוך אוסף "הארץ", מינוס " השנה החמישים לכיבוש , 

 , פריז Neuflize OBC"קווי החיים", מאוסף בנק   -

,  CEPAסוגיית הזהות באמנות העכשווית בישראל", גלריית  –"יחסי מקום  -

 באפלו, ניו יורק 

 תל אביבגלריה אינדי, ים, בית יד לבנ -

 מקום, גלריה לאמנות גבעת חיים )איחוד(  -

 חרוד -עין ,, המשכן לאמנות67ל   50אופוריה,   -

 "חוף מבטחים / מצב חירום", פרוייקט אמנות מסוכנת, מוזיאון חיפה לאמנות -

 , ירוחם מוזיאון נייד המוזיאון שבדרך"  ,"זומו -

 פוליטית-לאמנות חברתית יוו, מוזיאון על התפר, מוזיאון עכש" לא תעשה לך"  -

 "מבול, צילום ישראלי עכשווי", מוזיאון אשדוד לאמנות, מרכז מונארט, אשדוד - 2018

 "תערוכת אמני העמק", תמרת -

 אביב -ישראל תל -", מוזיאון ארץ, אמנות ישראלית גאה במוז"א10/20/30/70+  " -

 ושלים, יר , מוזיאון בתי המשפט, בית המשפט העליון" תו תקן, משפט באמנות"  -

 , גלריה עין הוד " קלי קורקטפוליטי"  -

 , לוס אנג'לס 2018, הביאנלה הגאה " מהי אוטופיה"  -

 ", מוזיאון חיפה לאמנותShop it"שופינג מול, פרוייקט   -

 , קינדרהוק ניו יורק the Schoolגלריית ג'ק שיינמן, "חנייה על המדרכה",  -

"א עכשויים, מוז מנים"תמונות מחיי המשפחה", אמנות מאוסף בנק דיסקונט / א -

 אביב-ישראל תל-מוזיאון ארץ

 אביב-"סלון אירוטי", גלריה נגא לאמנות, תל -

 "משא בזמן", בית האמנים ירושלים -

- Bild Mach Religion   דימוי כח דת, אמנות בין מורא, איסור והרס. מוזיאון

 בוכום לאמנות, גרמניה



 Neuflize OBC ,Friche la Belle de maiבא מאהבה", מאוסף "רק אתה,  - 2019

 צרפת  ,מרסיי  

 ע וכפר יהושבית חנקין ", מבט אל הארץ המובטחת, בבת חל"ז  -

 נות , מוזיאון אשדוד לאמ"גוף ראשון יחיד: גבריות באמנות הישראלית"  -

 שנה לגלריה זומר", גלריה זומר תל אביב 20"   -

 דון, נן לו , גלריה ברביקשחרור באמצעות צילום"  -"גבריות  - 2020

   :uBa-Martin Gropius יבל הצלום ארל צרפת,  טפס, ברלין 

 "ארוחת חג", בית חנקין כפר יהושוע   -

 , גלריה עין הוד "ולדות האמנות או תולדות הציונותתת בעין הוד, בי"   -

 , שטוקהולם ", פוטוגרפיסקהבמרחב הפתוחתערוכה "  - 

 , אנו מוזיאון העם היהודי "תערוכת הקבע"  - 2021

 לרמו איטליהפ אלברגו דלה פוברה", שיח חוצה גבולות "בלוקים, דו -
 , גלריה אינדינים" צלומים מכונ"ת  -
 , ירושלים מוזיאון על התפר, מוזיאון חברתי לאמנות עכשווית, " חי/דומם/ארץ"  -

 בית המשפט העליון , ג ליום האשה הבינלאומי, מיצ" "תשע נשים - 2022

 , מרכז גטי לוס אנג'לס " בדיאלוג"    

 

 

 


