
 מרגו גראן -קורות חיים 

 :השכלה

 תואר ראשון בהצטיינות, ירושלים, בצלאל אקדמיה לעיצוב ולאמנות  7887 - 7891

 ס גבוה לציור קלישר"בי 7891 - 7891

 בהצטיינותגבעתיים , תיכון לאמנויות , ילין -תלמה   7891 - 7891

 :מלגות ופרסים

 מורה מטעם משרד התרבות והספורט-מלגת אמן  1172

 התרבות והספורטפרס השלמת עבודה מטעם משרד             7881

 מלגת קרן שרת לאמנים צעירים  7881

 מחלקה לאמנות בצלאלדרך ה, קראקס ונצואלה, "מרי פישר"פרס             7887

 מלגת קרן שרת לאמנים צעירים            7887

 :תערוכות יחיד

 סורנה שניידר: אוצרת, בית האמנים ירושלים, אורזים הולכים: 1פרויקט מסלול   1171

 חנוש מורג: אוצרת, גלריית קיבוץ גבעת חיים איחוד, כשהלכנו על הירח   1177

 מוניקה לביא: אוצרת, נתניה, הגלריה על הצוק, פרויקט מסלול   1118

 מוניקה לביא: אוצרת, יבנה, גלריית סדנאות האמנים, 4מת לחיות    7881

 קובי הראל: אוצר, סדנת האמנים בראשון לציון, גלריית רמת אליהו ,בית משלי   7881

 ורד מימון: אוצרת, א"ת, גלריית קמרה אובסקורה, חופש תנועה   7881

 יהודית סספורטס: אוצרת, בצלאל, לאמנות ' גלריית המח, הקץ לנשק   7881

 :תערוכות קבוצתית

 ערן ארליך: אוצר, מוזיאון ארץ ישראל, לקרמיקה 9-ה הביאנלה  1171

 שרי גולן: אוצרת. דייט עם אמנית, יריד צבע טרי  1171

 שרי גולן: אוצרת. של אמני חלל אמנות המשולש, תערוכה משולשת  1171

: אוצרת, בית הנסן ירושלים, תערוכה זוגית עם יערה ברקן, בית הנסן ירושלים, טנדו 1171

 כסלרו-אביטל נאור

 גיא מורג: אוצר, חולון, עכשוויתבית מאירוב לאמנות , לבן,שחור-לא, כן  1171

 ניר הרמט: אוצר. תל אביב, מקום לאמנות בקרית המלאכה, אגם  1171

 נעמי טנהאוזר: אוצרת, ירושלים, 74גלריה כורש , גירסת כיסוי  1174



 גורדון אירנה: אוצרת, סדנת ההדפס בירושלים, התגלויות  1174

: אוצר. א"ת, מוזיאון לאמנות אורבאנית -בית העיר , NOTBOOK, פרויקט פושטית 1172

 גיא מורג

 דנה הלר: אוצרת, מוזיאון ארץ ישראל, יש אליפות  1171

צבי -הגר בן: אוצרות, קיבוץ יפעת, מוזיאון ראשית ההתישבות?, הכל דבש, דבש 1171

 פונדק ומיכל שכנאי

מרגו , דרורה דקל: אוצרים, כברי, שיתופית יהודית ערבית בגלילגלריה , קיץ חם 1171

 גראן ורועי דרסטין

: אוצרת, גלריה כברי, תערוכה קבוצתית, גלריה שיתופית יהודית ערבית בגליל 1171

 דרורה דקל

תערוכה ומכירת התרמה לאגודת , צדק-מתחם התחנה בנוה, טרנספורמציה 1177

 ב בישראל"הלהט

 גלריית מנשר, תערוכת מכירה ותרומה, חומר גלם  1177

 ניר נאדר ותמי ברקאי: אוצרים. תערוכה ומכירת התרמה, לחם ושושנים 1118-1171

  מוניקה לביא: אוצרת, נתניה, הגלריה על הצוק, עכשיו אני  1118

 אפי גן: אוצרת,  הגלריה העירונית בראשון לציון, בית קנר, מילים בגובה העיניים  1119

  חגי שגב: אוצר, גלריה סימן לאמנות עכשווית, ע דפדוףאירו  1119

 גילת נדיבי, אירנה גורדון: אוצרות, 41גלריה פלורנטין , לדעת אש  1119

: אוצרת, גלריה לאמנות עכשווית  -כברי , אורי ריזמן/מפגש אמנים -דיוקן עצמי  1111

 דרורה דקל 

 וניקה לביא מ: אוצרת, נתניה, הגלריה על הצוק, דינמו מסחה  1111

 גן-מוזיאון לאמנות רמת, מגישים פיוס  1111

 אירנה גורדון ואריק קילמניק: אוצרים, גלריית סדנת ההדפס ירושלים, 21תערוכה     1114

 הוסטון פסקל: אוצרת, ב"ארה, צפון קרוליינה, מוזיאון לאמנות, נגד כוח המשיכה   1112

 רחל סוקמן: אוצרת, ושליםיר, הגלריה במוסררה, שש פותחות שולחן   7888

 עופר זאבי: אוצר, א"ת, גלריית לימבוס, נשים בעולם המציאות   7889

 אסתי רשף: אוצרת, קרית טבעון, מוזיאון זיכרון, מספר אישי   7889

 נלה קסוטו: אצרת, הודו', 81טריאנלה , קצה הקרחון   7881

 'אישה'ו' מיניות'ים מושג: מיכאל גלוזמן וגיל נאדר -פרויקט מילון אחר   7881

: אוצרת, א"ת, בית האמנים, תערוכת זוכי פרס השלמת עבודה ופרס אמן צעיר  7881

 אילנה טננבאום



 ניר הוד: אוצר, א"ת, מועדון ניימס, לקק את הלכה שלי   7881

 שרית שפירא: אוצרת, א"תחנה מרכזית בת', 84פוקוס -ארט, אטום לטריות   7884

 גן-מוזיאון רמת, מלגת קרן שרת לאמנים צעיריםתערוכת זוכי    7881

 :שהות אמן

 ה סוד'פוג: אוצרת, הודו', 89' סדנת אמנים בינלאומית קוג   7889

 :אוספים

 אוסף פרטי דורון לוריא

 הולנד, בלגיה, ב"ארה, פרטיים בישראל ואספנים אוספים

 סדנת ההדפס בירושלים

 גלריית בית קנר ראשון לציון

 אוסף משפחת קרסו

 


