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נאוה ג׳וי אוזן ,בוגרת התכנית ללימודי המשך לאמנות במדרשה בבית ברל .אמנית צילום ומדיה חדשה.
יוצרת בוידאו ,סאונד ,צילום ואינסטליישן .ילידת ניו יורק ,ארה״ב
השכלה
2016-2014
2010-2014
1981-1985

תכנית המשך באמנות ,המדרשה לאמנות בית ברל.
אמנות וחינוך ,המדרשה לאמנות בית ברל .לימודי BFA
עיצוב תעשייתי ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ,ירושלים .לימודי BDes

תערוכות יחיד וזוגית
 ,Plan Bגלריה אלפרד עם תמר שפר .אוצרת :רווית הררי
2018
 Under constructionתערוכת רזינסי ,בית קנדינוף ,תל אביב .אוצרת :אריאנה פורנצ׳אי
2018
תערוכות קבוצתיות נבחרות
מכניקה של נס ,סדנה לאמנות רמת אליהו .אוצרת :עדיה פורת
2020
קו מתח ,גלריה בנימין ,תל אביב .אוצרת :הדסה כהן
2020
ביופוביה ,גלריה בלקונט ,תל אביב .אוצרת :הדסה כהן
2019
גרילה קמס ,גלריה בנימין ,תל אביב .אוצרת :חנה אנושיק מנהיימר
2019
הקולקטיביסטים ,בית האמנים ע״ש זריצקי ,תל אביב .אוצרת :אורלי הופמן
2019
 ,Steel Cityקן הקוקיה ,תל אביב .אוצרות :גילת אלקסלסי ,ורה פילפול
2018
חוטים דקים ,בית תרבות ואמנות ,נצרת .אוצר :פאריד אבו שאקרה
2018
פרח ושב מזכרוני ,גלריה בנימין ,תל אביב .אוצר :,אתי שוורץ
2017
חנוכת בית ,גלריה בגליל ,עכו .אוצרת :הגר בריל
2017
 ,Clusterבית קנדינוף ,תל אביב .אוצרת :אריאנה פורנצ׳אי
2017
האבן והטריטוריה ,בית קנדינוף ,תל אביב .אוצרת :גלית אזוגי ,אריאנה פורנצ׳אי
2017
 ,Lobbyגלריה הירקון  ,19תל אביב .אוצרת :הילה כהן-שניידרמן
2016
 ,In Beweenגלריה פלורנטין  ,45תל אביב .אוצרות :גילת אלקסלסי ,ורה פילפול
2016
נקודת ציון ,גלריה בנימין ,תל אביב .אוצר :ד״ר ערן גילת
2015
 100שנה למרסל ינקו ,מוזיאון ינקו דאדא ,עין הוד .אוצרת :רעיה זומר
2015
דפוס .עמל ,.גלריה אלפרד ,תל אביב .אוצרת :יעל עמית
2014
פרויקטים מיוחדים ואוצרות
״זקיף״ .פרויקט ״תגובת שרשרת״ כפר סבא .הקרנת חוצות במרחב הציבורי .אוצרות חנה אנושיק מנהיימר
2020
אוצרות" זרם חילופין" ,תערוכת ניו מדיה .גלריה בנימין ,תל אביב(.אוצרות משותפת עם הגר בריל)
2017
״I'll Be Back״ ,ערב אמנות סאונד ושחזור .״התיבה״ ,יפו .אוצר :ד״ר יוני ניב
2016
הייקו -מבט באורך נשימה ,פסטיבל פרינט סקרין .אוצר :ערן הדס
2016
"שכונה כזירה גלובלית" ,המרכז לאמנות דיגיטלית חולון ,אוצר אודי אדלמן.
2015
״אחרי השקיעה בשדה״ ,ארוע אמנות .החווה החקלאית ,תל אביב .אוצרת :מאיה קשביץ
2015
 ,40+08באר שבע .אוצרות :אור פריש ,מיכל ליפטשר
2015
פרסים ומענקים
היום2015 -
2018
2014

חברה בגלריה שיתופית בנימין
שהות אמן ,בית קנדינוף ,תל אביב.
מלגת לימודים מלאה לצלם מצטיין מטעם מכון שפילמן לצילום (לימודי המשך באמנות)

עיתונות
ערב-רב ,29.8.2018 ,נועה רז מלמד ,״תוכנית מתאר למסע במרחב ובזמן״ קישור
הארץ ,27.7.2016 ,אסתר זנדברג ,״ השפל הכלכלי בניו יורק פינת בית קברות בהרצליה״ קישור
הארץ ,13.7.2014 ,גליה יהב ,ביקורת תערוכה .קישור

