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השכלה
 - 2015-16זכוכית פיוזינג .מרכז אמנות מעלות.
 -2010 - 2013ספרות,וידיו ארט ,תולדות האמנות .אמנות פלסטינאית .מכללת אורנים.
 - 2005אמנות מודרנית ,פילוסופיה .אוניברסיטת אשלנד אורגון ארה"ב.
 - 1998תולדות האמנות .פילוסופיה .האוניברסיטה העברית .י-ם
 – 1988 - 1986פיסול .תואר מסטר .אוניברסיטת אלפרד ניו-יורק .ארה"ב
 - 1979אמנות יצירה ,אוניברסיטת חיפה .תואר BA
 - 1977מורה בכיר לאמנות ,סמינר אורנים.
תערוכות יחיד )מבחר(
" -2018חוט אריאדנה" ,גלריה לאמנות קיבוץ רמות מנשה.
" -2016מיגון" ,מוזיאון בר דוד ,ברעם.
" -2016תערוכות יחיד :ורדה יתום ,".הגלריה העירונית לאמנות ,בית גורדון לונדון .ראשון לציון.
" -2016שקיפות אטומה" ,גלריה טובה אוסמן .תל אביב.
" -2015הכי רחוק מתל אביב  -פיסול ורדה יתום" ,המוזיאון הפתוח ,תפן.
" -2013ורדה יתום האסון והחסד" ,מוזיאון בית אורי ורמי נחושתן ,אשדות יעקב.
" -2010היחלצות" ,גלריה עירונית לאמנות ,כפר סבא.
" - 2008חתנים" ,גלריה בבקוק ,הרמורי ,תערוכת הדילרים של ארה"ב .ניו יורק .ארה"ב.
" - 2007כח כבידה" ,האוניברסיטה הפתוחה  ,רעננה.
" -2006ניסיון התרוממות" ,גלריה טל לאמנות ,כפר ורדים
" – 2006אילו אינן ציפורים נודדות" ,סרגדלוס ,ספרד.
" -2004זהות ותרבות" ,המוזיאון הבינ"ל לקרמיקה ,גולדהרד ,סקלסקור ,דנמרק.
" -2003חומרי אדם" ,גלריה לאמנות ,שואבה.
" -2002מיתת כלולות" ,גלריה לאמנות עירונית  ,כפר-סבא.
" -2001רקמת ילדות" )בעקבות פיקאסו( ,גלריה לעיצוב קראמי,ת"א.
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" -1998ורדה יתום" ,מוזיאון לאמנות",היטג'נס" ,דיסלדורף ,גרמניה.
" -1997צו כריעה" ,מוזיאון הנגב לאמנות ,באר שבע.
" -1996צו כריעה" ,מוזיאון לקרמיקה בית כהנה ,רמת גן.
" -1991פיסול ורדה יתום" ,גלריית אוניברסיטת לונג ביץ ,קליפורניה.
" -1990פיסול ורדה יתום" ,מוזיאון הרצלייה.
" -1989פיסול ורדה יתום" ,גלריית הקיבוץ ,ת"א.
" -1988ורדה חזרה הביתה" ,גלריה לאמנות ,איילון.
" -1988אילו אינן ציפורים נודדות" ,גלריה לאמנות בית אות במוצר ,י-ם.
" -1988ורדה יתום " .תערוכת  , M.F.Aאוניברסיטת אלפרד ,ניו יורק ,ארה"ב.
" -1985ורדה יתום " .גלרית הקיבוץ .יפו

הזמנות וארועים מקצועיים
 – 2014רכישת פסל לתערוכת קבע במשכן כנסת ישראל .ירושלים.
-2013הזמנה להשתתפות בתערוכת הפרס" :הקהילה ואני" בביאנאלה בקוריאה.
 -2008הזמנה לתערוכת יריד האמנות ,בחסות גלריות בבקוק ,המפטונז ,ניו יורק ,ארה"ב
 -2008הזמנה לתערוכת הדילרים של ארה"ב ,בחסות גלריות בבקוק ,הרמורי ,ניו-יורק ,ארה"ב.
 -2006הזמנת כבוד לאמן אורח מרכז לקרמיקה ,סרגדלוס ,ספרד.
 -2005הזמנה אמן אורח אוניברסיטת אורגון ,אשלנד ,אורגון ,ארה"ב.
 -2004הזמנה אמן כבוד מוזמן מרכז לקרמיקה אמנותית ,סלסקור ,דנמרק.
 -2001הזמנה לתערוכת " 10הפסלים הקראמיים המובילים בעולם",המוזיאון הבינלאומי
לקרמיקה ,פאנזה ,איטליה.
- 1999סיטה ,פריז  -אומן מוזמן.
 -1998מכירה פומבית :קרמיקה בינ"ל וישראלית של המאה העשרים ,סוטביס ת"א.
 -1996הזמנה להרצאת אורח קונפרס בינ"ל לקרמיקה ,קנברה וסידני אוסטרליה.
 -1995אורחת כבוד  -קונגרס לאומי לקרמיקה ,ניו אורלינס ,ארה"ב.
-1993הזמנה אמן אורח  -אוניברסיטת לונג ביץ' ,קליפורניה ,ארה"ב.
 – 1990-1991הזמנה להיות חלק מצוות השיפוט של פרסי קרן אמריקה ישראל בקרמיקה.
תערוכות קבוצתיות )מבחר מצומצם(
" – 2021נושמות" .גלריה לאמנות משכנות שאננים.
" - 2019זיכרון הוא בית" .גלריה לאמנות ע"ש ברר ,מעלות תרשיחה.
" - 2018אומרים ישנה ארץ" לציון  70למדינה .גלרית טל לאמנות .כפר ורדים.
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" – 2016רטוב/שרוף החומר כמרחב מטאפורי" ,הביאנאלה השמינית לקרמיקה .מוזיאון ארץ ישראל
תל אביב.
"– 2016אמנות סודית" .בית מאני ,בנק לאומי .תל אביב.
"-2016חיפוש קרוב" ,מוזיאון לצילום  ,תל -חי.
"-2015חיפוש קרוב" ,גלריה לאמנות בית בנימיני ,ת"א.
" -2015קרמיקה וזכוכית" ,גלריה לאמנות ,מעלות תרשיחה.
" -2014אדמה" ,גלריה לאמנות ע"ש ברר ,מעלות.
" – 2013הקהילה איתי ,איתך ואיתנו" ביאנאלה מס ,6 .תערוכת הפרס.אייצ'ון ג'יונג'י .קוריאה
הדרומית.
" – 2013כלולות" ,מוזיאון בר דוד לאמנות .ברעם.
" – 2013חומר זוכר" הביאנאלה השביעית לקרמיקה .מוזיאון א"י .תל אביב.
"- 2012היבט נוסף" ,בית כהנה ,רמת גן.
"– 2012קולות האדמה" ,מוזיאון וילפריד ישראל ,קיבוץ הזורע.
"– 2012פסע",גלריה הורסט ריכטר ,ת"א.
"– 2012תערוכת במסגרת פסטיבל אשה" ,תיאטרון חולון .חולון.
"- 2012קצה הגבול" ,הגלריה לאמנות ,קיבוץ מחניים.
"- 2012עצים בדרך " ,הגלריה לאמנות ע"ש אפטר ,מעלות תרשיחא.
" -2011דיוקן" ,הגלריה לאמנות ,האוניברסיטה המורמונית ,ירושלים.
 - 2011ביאנאלה לקרמיקה ,מוזיאון א"י ,ת"א.
"- 2009חדר אוכל" ,הגלריה לאמנות ,קיבוץ יפעת.
"- 2009שחור" ,הגלריה לאמנות ,נצרת.
 -2008ביאנאלה לקרמיקה ,מוזיאון א"י ,ת"א.
 -2008תערוכת הדילרים של ארה"ב ,הרמורי ,ניו-יורק ,ארה"ב.
 -2006ביאנאלה לקרמיקה ,מוזיאון א"י  ,ת"א
 -2005מוזיאון לאמנות .שניידר מוזיאון ,אשלנד ,אורגון ,ארה"ב.
" -2004יופי של בובה" -,גלריה לאמנות "זמן לאמנות" ,ת"א.
" -2003בדים" ,מוזיאון לאמנות :אשדוד ,בת-ים.
 -2002הביאנאלה השנייה לקרמיקה ,מוזיאון א"י ,ת"א
" - 2000חלומות" ,מרכז לאמנות ומדע,חולון.
-1999

ארטיסטה דה לה מונדו" תערוכת כבוד ל  10האמנים הקרמיים

המובילים בעולם" " -מוזיאון לקרמיקה בינלאומית ,פאנזה ,איטליה,
"-1998יוצרות באמנות הישראלית" ,התיאטרון העירוני חיפה.
"-1994קרמיקה מישראל" ,גלריה לאמנות וולף ביונג ,הנובר ,גרמניה
"-תערוכת אמנות ישראלית עכשווית" ,המוזיאון הלאומי לאמנות מודרנית בקיוטו ,יפן
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אוספים נבחרים
-

מוזיאון הטגנ'ס ,דיסלדורף ,גרמניה.
אוסף האמנות בכנסת ישראל .ירושלים.

-

מוזיאון לאומנות לגונה ביץ' קליפורניה ,אוסף יגאל זילבר .ארה"ב.

-

המוזיאון הבינ"ל לקרמיקה ,סרגדלוס ,ספרד.

-

המוזיאון הבינ"ל לקרמיקה ,סקלסקור ,דנמרק

-

המוזיאון הפתוח ,תפן

-

מוזיאון אוניברסיטת "אלפרד" ,ניו יורק ,ארה"ב.

-

 האוניברסיטה לייצור ,גן התעשייה -תפן.-

אוסף גון ומרילין דינטנפס .ניו יורק  .ארה"ב

 אוסף אמנות דיין ויגאל זילבר ,קליפורניה ,ארה"ב -מוזיאון בר דוד קיבוץ ברעם.

ספרים
2003

"-דמויות קרמיות -מדריך לאמנים" ,מיכאל פליין,הוצ .אוניברסיטת רטג'רס.אנגליה-גרמניה

2001

"דמות האדם בחומר" ,ג'יין וולטר ,הוצ .קרווד .אנגליה עמ" ,138-141 .ורדה יתום". "עיצוב ישראלי ממוזיאון ישראל עד שוק הכרמל",בעריכת גיורא אוריין,הוצ.אוריין ,עמ", 150-153.ורדה יתום".

פרסים
2018
2015

 פרס עידוד יצירה מועצה גליל עליון -פרס עיצוב ,משרד התרבות והמדע.

2009

 -פרס לאמן ,מועצה גליל עליון

2000

 -פרס לאמן ניבחר  -קרן חבצלת.

1994

-פרס להשלמת יצירה ,משרד החינוך והתרבות.

1993

 -פרס לאמן ,מועצה גליל עליון.
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 פרס לאמן ,קרן חבצלת.מענקים.
 - 2014מענק משרד החוץ להשתתפות להזמנה בתערוכת הפרס בקוראיה.
 -2006מענק לאמן מוזמן לשהות ואסיסטנטים במרכז לפורצלן בסרגדלוס ,ספרד.
 -2005מענק אוניברסיטת אשלנד אורגון ארה"ב בשהות של לאמן מוזמן.
 -2004מענק לאמן מוזמן לשהות במרכז לקרמיקה בסקלסקור דנמרק.
 -2001מענק משרד החוץ להשתתפות להזמנה בתערוכת  "10הפסלים הקראמיים המובילים בעולם".
במוזיאון לאמנות בפאנזה ,איטליה
 1993מענק אוניברסיטת לונג ביץ ,קליפורניה ,ארה"ב .בשהות של לאמן מוזמן.
 -1987מלגת הצטיינות מלאה ללימודי תואר  M.F.Aאוניברסיטת אלפרד ניו יורק ,ארה"ב.
קטלוגים
 "רטוב שרוף :החומר כמרחב מטאפורי"הביאנאלה הישראלית השמינית לקרמיקה",מוזיאון ארץ ישראל ,תל אביב.

2016

 "תערוכות יחיד" .ורדה יתום ,דורון פישביין ,אפרת גל-נור ,בן סיימון ,גניפר בלוך .הגלריה2016
העירונית לאמנות .ראשון לציון.
 "חיפוש קרוב" .תערוכת צילום וקרמיקה .בית בניימיני .תל אביב .מוזיאון לצילום תל חי. "שכבות הזמן" .גלריה לאמנות ע"ש ברר ,מעלות תרשיחה.2015

" -ורדה יתום פיסול ,הכי רחוק מתל אביב" .המוזיאון הפתוח לאמנות גן התעשייה תפן.

2014

" -אדמה" ,מרכז אמנויות וגלריה ע"ש אפטר -ברר ,מעלות תרשיחה.

2013

 "ורדה יתום -האסון והחסד" .מוזיאון לאמנות בית אורי ורמי ,קיבוץ אשדות יעקב."הביאנאלה הישראלית השביעית לקרמיקה" ,מוזיאון ארץ ישראל ,תל אביב. " הביאנאלה הבינ"ל בגיאונג'י  :הקהילה,אני,אתה,אנחנו"  .ג'יאונג'י ,קוריאה." -קולות האדמה" .מוזיאון לאמנות ע"ש וילפריד ,קיבוץ הזורע.

2012
2011

"היבט נוסף" .מוזיאון לאמנות ,בית כהנה .רמת גן.
"-הביאנאלה הישראלית השישית לקרמיקה :תרבות_אובייקט_טכנולוגיה" ,מוזיאון ארץ ישראל ,תל

אביב.
2010

 " -היחלצות ,ורדה יתום פיסול קראמי " ,הגלריה העירונית לאמנות כפר סבא.

2009

" -שחור" .בית התרבות והאמנות ,נצרת.

2008-9

" -הביאנאלה החמישית לקרמיקה" .מוזיאון א"י ,ת"א.

2008

 "משותף מפריד" .מוזיאון בר דוד .קיבוץ ברעם.-

""מלח הארץ – דיוקן ישראלי" .תערוכת מחווה לגבי מענית .מוזיאון וילפריד לאמנות .קיבוץ
הזורע.

2007

" -כח הכבידה" .מחווה לגומחה  ."5האוניבסיטה הפתוחה ,רעננה.
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 "טריטוריה וזהות" .הביאנאלה הרביעית לקרמיקה ישראלית .מוזיאון א"י ,ת"א.לאמנות .ת"א
" -הדבר הנורא שקרה לבובה זהבה" .גלריה לאמנות ישראלית :זמן

2004

"מכירת אמנות ישראלית עכשווית" .מרכז אמנויות גבעת חביבה..2003

" -מיתת-כלולות" .גלריה עירונית כפר סבא.

2002

 "מצבים לבנים"  ,גלריה לעיצוב  ,חולון."סיפורי ב)ג(דים" ,מוזיאון אשדוד."-הביאנאלה השנייה לקרמיקה ישראלית" ,מוזיאון א"י ,ת"א.

2001

 "איזונים" .הנהלת בתי המישפט .ישראל. "רקמת ילדות  -פיקסו" ,גלריה לעיצוב קרמי ,ת"א." -כלולות" ,קטלוג בית הגפן ,חיפה.

2000

"יש לי חלום" ,המרכז הבינתחומי לאמנות ומדע ,חולון."פגישה לא מקרית  -קרמיקה עכשווית" ,פורום המוזיאונים ,משרד החינוךישראל.
 "הביאנלה הישראלית לקרמיקה  -חימר  ," 2000מוזיאון א"י ת"א. "ילדים" ,בית הגפן חיפה. -קטלוג " , " SIECLEפיסול ,עמ' . 30

1999 .
1997

 "ארטיסטה דל מונדו" ,המוזיאון הבינלאומי לקרמיקה ,פאנזה איטליה."קרמיקה בינ"ל עכשווית" ,מאוסף דיין ויגאל זילבר ,מוזיאון לאמנות לגונהביץ' ,ארה"ב.
"קרמיקה בינ"ל וישראלית של המאה העשרים" .סוטביס  13אפריל. "סימני דרך  -פיסול ישראלי  ," 98המוזיאון הפתוח תפן."אמניות באמנות ישראל  ,"1998 - 1948מוזיאון חיפה החדש פברואר-אפריל .98"חנה צונץ ,ורדה יתום  -קדרות ופיסול מישראל" ,מוזיאון הטג'נס ,דיסלדורף גרמניה." -דרך בחומר  5עשורים לקרמיקה בישראל" ,מוזיאון בית כהנא.

1997

"להצפין ציוני דרך" ,גלריית חצר תל-חי."ברוח החומר" ,בית הנשיא ,ירושליים."תחרות קרמית לפרס פלצ'ר" ,אוקלנד ,ניו זילנד."צו כריעה ,ורדה יתום" ,בית כהנא ,רמת גן."-כתם ירוק בא לעיר" ,בניני האומה ,ירושלים.

1996

"תחרות קרמית לפרס פלצ'ר" ,אוקלנד ,ניו זילנד."צו כריעה ,ורדה יתום" ,בית כהנא ,רמת גן."-כתם ירוק בא לעיר" ,בניני האומה ,ירושלים.

1994

"פיסול ישראלי בתפן ,העשור האחרון" ,ארט פוקוס ,תפן."קרמיקה ישראל" ,מוזיאון הנגב ,ארט פוקוס ,באר שבע."-עיצוב ישראלי עכשווי" ,מוזיאון לאמנות מודרנית בקיוטו ובטוקיו ,יפן.
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"קרמיקה מישראל" ,גלריה לקרמיקה ,הנובר ,גרמניה. "פרס  ." 1994משרד החינוך והתרבות ישראל.1986

"ורדה יתום" ,מוזיאון הרצליה."אמנות לאור אידיאה  -קיבוץ זה לא מה שהיה פעם" ,ברית התנועה הקיבוצית."קרמיקה ,ישראל  ,"92בית כהנא."קרמיקה קדומה ועכשווית" ,אוניברסיטת חיפה." -קרמיקה ישראלית" .מוזיאון לאמנות גרה סקולש גסטרו ,פרנקפורט גרמניה.

1986

"אדם-אדמה" ,גבעת חביבה."הביאנלה לקרמיקה ,93 ,באר שבע" ,אגודת אמני הקרמיקה ,המכללה לאמנותחזותית ,באר שבע.

קטלוג "תערוכת קרמיקה של סטודנטים לתואר מסטר מצפון אמריקה"N.C.C.A U.S.A .1986
"קרמיקה מישראל ומגרמניה" ,אגודת הקרמיקה ,ישראל."פסלים מגבול הצפון" .מועצה גליל עליון."- 1985אוסף המוזיאון הפתוח ,כפר ורדים ,תפן".
-בקיבוץ ,גלריה לאמנות" ,מבחר תערוכות".

ניסיון הוראה
 - 1965-2010מורה לאמנות חט"ב ,חט"ע ,מנהלת בי"ס מקיף אנה פרנק בקיבוץ סאסא.
 – 1980-2013מורה לפיסול קראמי  ,מחלקה לאמנות ,מכללת אורנים.

