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תאטרון

תאטרון רפרטוארי
דז'יגאן ושומעכר רצים לבחירות היידישפיל 2018 

ימים בגן עדן תאטרון באר שבע 2017
אם נדע לאהוב תאטרון באר שבע 2017

על האש תאטרון הקאמרי 2015
יהודים רעים תאטרון הקאמרי 2015

הפקות פרינג'
האחד תאטרון המשולש 2022

מתחילים תמונע 2020
חדר 414 תה"ל, פרוייקט המחזאים, צוותא 2018

טימון איש אתונה רינה ירושלמי - אנסמבל עיתים 2017
סוף משחק רינה ירושלמי - אנסמבל עיתים 2017

דון פרלמפלין ואהבתו לבליסה בגן ביתו תאטרון הסמטה 2017
מחזות זמר

מרוב אהבה תאטרון הספריה 2018
טראסק חג המחזמר בת-ים 2017

עץ השקד של נאני תאטרון הספריה 2017
חלום קוסטה ריקה חג המחזמר בת-ים 2014

הצגות ילדים
הגיבן מנוטרדאם התאטרון הארצי לנוער 2018

דוט והקנגורו תאטרון לילדים ונוער באר שבע 2018
משחקי הלב תאטרון אורנה פורת 2016

בתי ספר למשחק
ניסן נתיב: דוגוויל 2020

יורם לוינשטיין: גטו 2021, גנבים אנונימיים, שם פרטי, של מי המיטה הזאת 2017
גודמן : הנפש הטובה מסצ'ואן 2022, קיץ אחרון, גולאבי גנג 2018, 

         שעת הילדים 2016, דוניה רוסיטה 2015
בית צבי: זאבות  2021, רצח 2018

סמינר הקיבוצים: אחרונה 2018, על האש 2015

מחול
אחת. אחת ואחת להקת ורטיגו 2017

אסיסטנט למעצבי במה
בישראל: רוני תורן, איתן לוי, שני טור, פרידה שהם, אדם קלר ועוד

 ,Jon Basour, Pamela Howard, Nigel Hook, Tim Hartley :באנגליה
Luis Cravalh, Tom Pye            

MA Design for Performance
Royal Welsh College of Music and Drama 

2018-2020 Cardiff  
The Sicilian Courtesan :הפקת גמר

התכנית לעיצוב במה
תפאורה ותלבושות לתיאטרון ולקולנוע
סמינר הקיבוצים 2011-2014

הפקות גמר: ימים טובים
שבע ילדות יהודיות

השכלה

סרטים באורך מלא
אוהב אותך צ'ארלי ארט דירקטור, יונייטד קינג 2020

אמצע החיים ארט דירקטור, יונייטד קינג 2020
הארוחה ארט דירקטור, יונייטד קינג 2018

סרטים קצרים
שלושה ארט דירקטור, בימוי והפקה: ליאור סורוקה 2018

2020 I-Films ,ארט דירקטור Crystal
Production Designer Heart 22, בימוי והפקה: יסמין ורדי ונעה וגנר  2020

  Production Designer Patty Lima, בימוי והפקה: יסמין ורדי 2019 
טלויזיה

כפולה ע. פרופס, יואב גרוס הפקות 2020
Cursed עובד במחלקת ארט-דיפרטמנר, נטפליקס 2019

Bad Wolf Studios מחלקת פרופס ודרס 2019
האולימפיאדה של הופ פרופס, ערוץ הופ 2016

קולנוע וטלויזיה

 מרצה: עיצוב ארט לקולנוע וטלוויזיה סמינר הקיבוצים, החל משנת 2020 
הנחיית סטודנטים לעיצוב במה סמינר הקיבוצים, 2016-2017

מחלקות ייצור אביזרים הקאמרי, הבימה, בית ליסין, 2013-2016

ניסיון נוסף

מועמדות לפרס עיצוב התפאורה
חדר 414

קיפוד הזהב 2018

פרס עיצוב התפאורה
דוט והקנגורו

פסטיבל הצגות הילדים בחיפה 2018

פרס עיצוב התפאורה
טראסק 

חג המחזמר בת-ים 2017

מלגת הצטיינות ע"ש משה שטרנפלד ז"ל
סמינר הקיבוצים 2012

פרסים

ייצור ועיצוב אביזרים ומסכות
בניית מודלים
שרטוט טכני

יצירת תבניות ויציקה
חיתוך בלייזר

AutoCAD
SketchUp

Photoshop, Illustrator, Indesign
עריכת וידאו בסיסית

כישורים ומיומנויות

עיצוב תפאורה ותלבושות לתאטרון קולנוע וטלויזיה

ממליצים

Sean Crowley ראש ביה"ס לדרמה RWCMD, קרדיף
sean.crowley@rwcmd.ac.uk

דנה צרפתי ראש המגמה לעיצוב, סמינר הקיבוצים
054-6342969

dana.tsarfaty@smkb.ac.il

רוני תורן מעצב תפאורה ותלבושות
052-8328120

toren777@bezeqint.net

איתן לוי מעצב לתאטרון ולקולנוע
050-5353222

offel.studio@gmail.com

שפות

עברית שפת אם
אנגלית רמת טובה מאוד


