
 
 

 אביטל כנעני

 
 :השכלה

6002-6002 - M.F.A   אקדמיה לאמנויות-בצלאל - באמנות  תואר שני 

6002-6002  - B.ED  המדרשה לאמנות, מכללת בית ברל - והוראה לימודי אמנות 
 

 תערוכות יחיד

 , בארי ולוחמי הגטאותמנשרתחזיק בקצוות, פרויקט משולש בגלריות:  6022

 דר' קוריאה .סיאול, SOMAמוזיאון הרים נופלים,    6026

 אביב-, תל93גלריה שם:חיה,   

 לאמנות תקווה-מוזיאון פתח, קההרואי  6022

 אביב-, תל93גלריה , בעלי התוספות  

 מוזיאון הרצליהזוכי פרס משרד התרבות,    6020 

 ו, ניו יורקהארלם סטודי, תאנת חנק        

 יבאב-בתל יםבית האמנ, סף   6002

 אביב-ה סולו בתלגלרי, אביטל כנעני   6002

 כבריה בגלרי, כנעני אביטל  6002
 

 תערוכות קבוצתיות נבחרות

 ה לאמנותפמוזיאון חימשולש שיקאגו,   6022

 , עיריית תל אביב.מעבורת חלל  6022

 , בית האמנים, ירושליםביאנלה לרישוםרשמים,     

 סדנת ההדפס, ירושליםדפוסי התנהגות,   6026

 , ירושליםישראלמוזיאון בית טיכו, קווים,   

 , ברליןמוזיאון גאורג קולבהגוף ללא גוף,    6022

 לאמנות מוזיאון הרצליה, זוכי פרסי משרד התרבותתערוכת    

6020   Follow the Line ,מכון המים בגבעתיים 

 גלריה שרה ארליך, נפילה        

 אביב-בתל גלריה בצלאל , פיסול עכשיו       

6002  Power Show 04  ,טייוואןטייפהמוזיאון קואנדו . 

 מוזיאון העירוני בברמן, גרמניה, אמנות ישראלית צעירה       

 טייפה, טיואןישראל., -טיוואן -תערוכת חילופי אמנים , קו גבול         

 אביב-יריד אמנות, תל, צבע טרי        

 , ירושליםגלריה ברבור, גבהר        

 מוזיאון חיפה, ארבע דורות של אמניות ישראליות, מרוץ שליחות   6002

 גלריה גורדון, 6002   6002

 .61גלריה קו מחווה למונק,  ,הצעקה   6002
 

 פרויקטים מיוחדים

 אביב.-, תל3מאז"ה עוף החול, שיתוף פעולה עם האמן ניר אדוני.             6026

 מופע מחול ופיסול, שיתוף פעולה עם הרקדנית והכוריאוגרפית   , קוד ופסלרי    6020-6022

 )הזירה הבין תחומית, סוזאן דלאל, תמונע ופסטיבל ריקודי חדר(.  ענת שמגר                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 לגותפרסים ומ

6022  Asylum Arts ,יורק-ניו 

6022  Siena Art Institute ,איטליה 

 מפעל הפיסמלגת   6026

 קרן רבינוביץמלגת   

 סדנת ההדפס בירושליםמלגת   

 וריאהסיאול, דרום ק ,Mongin Art Centerמלגת שהות במרכז תרבות ואמנות    6022

 יורק-, ניוHerlem Studio Fellowship by MontrasioArteמלגת שהות ב   6020

 משרד התרבות פרס "אמן צעיר" מטעם     6002

 אקדמיה לאמנות ועיצוב - בצלאלמלגת עידוד יצירה,    6002

 קרן אמריקה ישראל לתרבות  

 מכללת בית ברל, המדרשה לאמנות, מלגת הצטיינות )יצירה ואקדמית(   6002

 קרן אמריקה ישראל לתרבות  6002-6002
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