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השכלה:

לימודי איור אצל ליאורה גרוסמן )בית ספר מאיירימים(   2021
בוגרת קורס הנחיית קבוצות של מכללת גישות  2019-2020

B.Sc.T.E. אוניברסיטה ת"א במגמת עיצוב מוצרי תקשרות חזותית )מכון אקדמי טכנולוגי חולון(  1999-2002 
תעודת הוראה לחינוך על -יסודי )מכון אקדמי טכנולוגי חולון(   

לימודי איור אצל וולף בולבה  1993-1995

אודות:
מאז אני מציירת כל הזמן, מנסה סגנונות חדשים, דרכים חדשות לבטא את מה שעובר בראשי. מאז ומתמיד אני 

מאוהבת בקו-  בזרימה שלו, במנגינה שלו, במקצב שלו. אני גם משתמשת הרבה באקווארל, ושילוב בין צבעי מים 
לאיור קווי. אני עוסקת בנושאים שהם מעבר לזמן ולתרבות, התפסיה יותר פילוסופית של העולם, בדידות, להיות 

יחד, אינטימיות והשתיקה הטעונה. בשנה האחרונה התחלתי יותר ויותר להתרחק מהקו הציורי ואסטטקיה ולחפש 
איך אני מבטא את האמת שלי, שלא תמיד "נעלה", אלא לעיתים אפלה ומפחידה.

."Duck and Dodo" מאז 2016 אני חלק פעיל מההרכב האמנותי

מיזמים ורזומה מקצועי:
)IPAA( חבר באגודת הציירים המקצועיים של ישראל   2020

בניית קונספט וניהול תערוכה קבוצתית "אדמ.ה" ברחובות   2019
DODO & DUCK הופכת להיות חלק פעיל בקבוצת אמניות    2016

הקמת !LIS IT IS המותג הפרטי בשותפות עם אולגה ויישביין, שילוב האמנות עם אמנות שימושית   2016
הקמת סטודיו לעיצוב "יאנקה סטודיו"   2004

עיצוב מוצרי תקשורת, פיתוח מותג, בניית לוגואים, עיצוב אתרים, איור וכו'   
תערוכת יחיד

"איך לחבק סוףה" נובלה גרפית, שבוע האיור בתל אביב, "בבל", תל אביב   2020
"Metamorphose" גלריה לאמנות שבטית, תל אביב. אוצרת: אולגה ירושלמי   2020

"Inside the pearl" בבל, ירושלים. אוצרות: אולגה ירושלמי   2020
"Coffee Stories" בבית קפה "פרה ורודה" אוצרות: אולגה ירושלמי וקסניה נזרוב   2020

 2019               "על נידודים נצחיים וכדור הארץ" תערוכת יחיד )במסגרת זכייה במענק של עיריית תל אבי(, מאז"ה 9, ת"א
             אוצרות: אולגה ירושלמי וקסניה נזרוב

"betweens by Yanka" תערוכת יחיד גלרית מגדלור, יפו, אוצרת: אולגה ירושלמי    2016

תערוכות קבוצתיות של DUCK & DODO )אוצרות: אולגה ירושלמי וקסניה נזרוב(
"EITHER WAY"-  גלריית התחנה, תחנה מרכזית חדשה, תל אביב   2021

"Zadolbalo )עד כאן. נמאס!("- שבוע האיור בתל אביב, הוסטל אברהם, תל אביב   2020
"הפיל החמישי" מתחם תחנה מרכזית חדשה ת"א. ניהול: מתי עלה   2020

"40 שבועות מאיתנו"- שבוע האיור בתל אביב, הוסטל אברהם, תל אביב   2019
"בין ארוס לעירום"- תערוכה קבוצתית ביוזמה של  DUCK & DODO, הוסטל אברהם, תל אביב    2019

"Duck & Dodo in colors- revisited" הוסטל אברהם, ירושלים   2019
"מדוע אני עדיין פמינסטית?"- הוסטל אברהם, ירושלים   2019

"מדוע אני עדיין פמינסטית?"- שבוע האיור בתל אביב, הוסטל אברהם, תל אביב   2018
"I still don’t see any difference"- תערוכה קבוצתית ביוזמה של DUCK & DODO, הוסטל אברהם, ת"א   2018

"Don’t Put me on Display -I'm showing myself"- רביעיית פלורנטין, תל אביב   2018
"מפלצתיות: פנימית וחיצונית"- גלריית עומר תירוש )OMTA(, יפו העתיקה   2017

"Shadows Upon a Naked Light"- שבוע האיור בתל אביב, מרכז התרבות הרוסית, תל אביב   2017
"Stories We Tell Ourselves"- רביעיית פלורנטין, תל אביב   2017

"CuRiouser and CuriouSer"- שבוע האיור בתל אביב, יפו העתיקה   2016



תערוכות קבוצתיות
"הלחישה" , בית יד לבנים, רחובות. אוצרות: אירה קרוחמל   2021

"City", אקלקטיק, יפו. אוצרות: לאה גלדמן ואלה כהן   2020
 Beam Collective  תערוה וירטואלית של "Eros&Thanatos"   2020

"דיוקן של אמן", אגודת הציירים המקצועיים, נתניה. אוצרות: אלכסנדר גנלין   2020
"בית לוינסקי", תל אביב. אוצרות: רוית הררי   2020

"סלון עירוני", רמת השרון. אוצרות: לאה גלדמן ואלה כהן   2019
"כנפיים של קרמבו" של בנק הפועלים. תערוכת התרמה עבורת עמותה "כנפיים של קרמבו"   2019

"אדמ.ה" בית דונדיקוב, רחובות. אוצרות: אולגה ירושלמי   2019
"סלון סתיו" יפו העתיקה   2019

"Reflection" הנסיך, תל אביב. אוצרות: לאה גלדמן ואלה כהן   2019
"לאחותי"- תערוכת התרמה עבורת עמותה "לאחותי", גלריית ישראל מנשר. אוצרות: יערה רז חלקאי   2019

"ארוטיקה"- גלריה ארט בוקר. אוצרות: איילת בוקר   2019
"גאה להציג" בית רומנו. אוצרות: יערה רז חלקאי   2019

"Emotions" אלמנטו, יפו העתיקה. אוצרות: לאה גלדמן ואלה כהן   2019
"המדבר" לה קולטור, תל אביב   2019

"City" הנסיך, תל אביב. אוצרות: לאה גלדמן ואלה כהן   2019
תערוכת ספרי האמן, הבית האדום   2018

"מחוץ לתבנית" Comme Il Faut, שבוע האיור, תל אביב.    2018
"חלומות", קן הקוקייה, יפו העתיקה. אוצרות: לאה גלדמן ואלה כהן   2018

"סלון סתיו" יפו העתיקה   2018
"Moments", קן הקוקייה, יפו העתיקה. אוצרות: לאה גלדמן ואלה כהן   2018

"נופים", גלריה צדיק, יפו העתיקה. אוצרות: אביבית אגם-דאלי   2018
"מתמורפוזות", בית האמנים, ראון לציון. אוצרות: אביבית אגם-דאלי   2018

"City" קן הקוקייה, יפו עתיקה. אוצרות: לאה גלדמן ואלה כהן   2018
"Nude, naked", קן הקוקייה, יפו עתיקה. אוצרות: מרינה פוזנר   2018

"Treasury Art Hunt 5", קן הקוקייה, יפו עתיקה. אוצרות: דבי אולולו   2018
בציפייה לנס, אאושקינו, רוסיה     2017
"עתידנות" לה קולטור, תל אביב   2016

תערוכה קבוצתית בנושא "חפץ" במסגרת שבוע האיור.אוצרות: אפרת פרידנזון ודניאל ונטורה   2016

איור ספרים:
איור "ספר החלומות" כרך ראשון )פרויקט נסיוני של חיפוש הקשר חדש בין איור לתוכן(   2010

עבודה על איור ספר ילדים PLANTING SEEDS )פרויקט בהקפאה(  2015-2017
איור לכריכת ספר "אגדות טירפוליטאיות" )הוצאה לאור "מילה טובה"(   

איור לכריכת ספר "דמיון" )הוצאה לאור "מילה טובה"(   
איור לכריכת ספר "פוסתמוס" )הוצאה לאור "מילה טובה"(   

טכניקה וסגנון:
דיו על נייר

צבע מים
ציור גראפי ברפידוגרף / דיו

אקריליק על קנבס
תחריט

טכניקות מעורבבות על קנבס
פיסול

יומני מסע


