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קורס עריכת וידאו  ,Avid Media Composerג׳אמפ קאט
קורס עריכה קולנועית אצל יעל פרלובOn Course ,
מלגה ללימודי אמנות מתקדמים ,המדרשה לאמנות
אוצרות תערוכות של אמנות עכשווית ,הטכניון בחוג של טלי תמיר
המדרשה לאמנות -בית ברל ,תואר ראשון בהצטיינות באמנות ותעודת הוראה
התמחות במדיה דיגיטלית .זכיה בפרס ע״ש שלמה ויתקין להצטיינות באמנות
מאסטר קלאס ,צילום סטודיו אצל אלדד רפאלי ואייל לנדסמן
צלמת צבאית באלר״ם )אגף טכנולוגיה ,רפואה ולוגיסטיקה(
קורס צילום דיגיטלי בחיל המודיעין ,כולל סריקה והדפסה בלמדא
תיכון אלון ,רמה״שׁ במגמות :קולנוע ,ספרות ואנגלית

תעסוקה:
צלמת סטילס
צילומי יח״צ לגופים ועצמאים ,תיעוד אירועים ,הופעות ותערוכות ,בין היתר עבור האקדמיה לאמנויות המופע ,פסטיבל ארטיק
להצגות ילדים ,סטודיו לצורפות -ריפ שופן ,אאא-טיפוגרפיה Enlight Festival ,באיביזה
עורכת וידאו ומראיינת
יצירת סרטוני תדמית ,קליפים וטריילרים בין היתר עבור :קופרו-העמותה לקולנוע דוקומנטרי ישראלי ,וואלה ,אנסמבל מוסיקה נובה,
 - MOVEסטודיו גופיה ,עינת בסר -הפקות תאטרון ,הקורס בניסים הישראלי
עוזרת עריכה בתמלול  -TVשירותי פוסט ,רמת החייל
2017
הוראה
הוראת צילום ועריכת וידאו ,מכללת בית ברל
2020
לימוד סדנאות צילום ,יצירת סרטים ואמנות :תיכון מקיף ט׳ ,תלמה ילין ,אלנט טכנולוגיות מידע,
2018
אקטיבסטילס -העמותה לקידום כלי תקשורת בקרב פליטים
מחלקת חינוך והדרכה ,מוזיאון פתח-תקוה לאמנות
2015
הוראת אמנות ואנגלית בבית ספר חיים חפר בפ״ת
2013
אוצרת תערוכות
אוצרת משנה במתחם אמנות ׳המקרר׳
2019
מנהלת גלריה ועוזרת מחקר בגלריה שטרן
2018
תערוכות בגלריית  STAוPRIMITIVE-
2018
אוצרת ראשית ב׳גלריה תיאטרון החנות׳
2017
הפקה
עוזרת הפקה אצל עינת בסר  -הפקות תרבות ותיאטרון
2015
עוזרת הפקה במשרד הפקות לאירועי תרבות  -איתמר גורביץ'
2010
כישורים:
עברית ואנגלית– שפות אם ,ניסיון רב שנים בצילום סטילס ,עריכת וידאו ,הוראה והפקה ,שליטה בתוכנות:
 Avid Media Composer, Final Cut, Adobe, Officeייצוגיות ועמידה מול קהל ,יכולות כתיבה וניסוח ,יוזמה ויצירתיות
תערוכות:
מציגה בתערוכות ופסטיבלים בארץ ובעולם ,בין היתר -תערוכת יחיד 'שגרת הבוקר שלי' בגלריית הירקון  ,19הקרנת וידאו באוצרות
ליאת ברדוגו ' 'Connect Meבפסטיבל פרינט סקרין לאמנות דיגיטלית בחולון ,התערוכה 'חיה ועובדת בתל-אביב' במרכז לאמנות
'המקרר' בתל אביב ,התערוכה ' 'Polska- Israelבמוזיאון לאמנות עכשווית בקרקוב  MOCAKועוד

