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השכלה
 :2013-2017סטודנטית בבית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים.
 :2010-2012תוכנית מצטיינים לרקדנים צעירים של להקת בת שבע.
 :2010-2012שירות צבאי כמורה חיילת במסלול ״שמע״ ,לילדים ונוער חירש וכבד שמיעה כמתורגמנית לשפת הסימנים
ומדריכת קורסים וחוגי אומנות שונים.
 :2007-2010תעודת בגרות מלאה בתיכון עירוני א׳ לאמנויות בתל אביב .מגמת מחול.

עבודה
 :2022בקרוב -מרצה בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ,ירושלים .קורס רב מחלקתי לצד אדריכלית נועה שגב.
 :2022בקרוב -התעלפויות | בכורה אירופאית ב Officine CAOS -טורינו ,איטליה (אפריל .)2022
 :2021התעלפויות | בכורה של עבודה חדשה בזירה הבינתחומית בירושלים (אוקטובר .)2021
 -CIRCE - Experimental Platform for Dance and Theatre, Tbilisi, Georgia :2021הקרנה של עבודתי
מפלים.
 :2021מסת מנוחה | משתתפת בתערוכה קבוצתית במרכז אדמונד דה רוטשילד בת״א באוצרותה של טלי בן נון.
 :2021התעלפויות חלק ראשון| חלק ראשון של עבודה חדשה בתהליך .פסטיבל ארנבת מרץ ,מרכז כלים -גוף
לעבודה כוריאוגרפית.

 :2020חשיפה בינלאומית  - 2020מרכז סוזן דלל | עם עבודתי מפלים.
 | Hive :2020שיתוף פעולה עם האמן  Lukas Zerbstוהפסנתרן  .Koki Nakanoסרט קצר שנוצר בתקופת ההסגר של
מגפת הקורונה ב Cité internationale des arts -בפריז בתמיכתם ותמיכת הזירה הבין תחומית.
 | Canal | Sans Faire d’indiscretion :2020מופע -מפגש ב )Centre national de la danse) CND-בפריז.
כפרפורמרית בעבודתה של הכוריאוגרפית .Nina Berclaz
 | VOL_UTION :2019פרפורמרית בעבודתה של הכוריאוגרפית  Jasminka Stenzב,Cité International des Arts -
.Paris
 :2019מַָּפ לִים | עלתה בבכורה בתיאטרון הבית ביפו באפריל  .2019עלתה שוב בתיאטרון הבית באוגוסט .2019
בדצמבר  2019עלתה במסגרת שבוע המחול הבינלאומי בירושלים ,בבית שמואל .בדצמבר  2020הוצגה בחשיפה
בינלאומית אונליין  2020של מרכז סוזן דלל.

 | Silence and speech :2019כוריאוגרפית ופרפורמרית בפרויקט אינסטליישן ופרפורמנס מאת נועה שגב,
מטעם ה AA - Architecture Association School of Architecture -בלונדון.
 :2018הרפתקה לילית מהספרים | בשיתוף עם האמנית יסמין שטיינמץ ,מביימות ומפיקות מתוך כתבי הספריה
הלאומית ,סיור לילי לאור פנסים ומפגש עם דמויות בחללי הספריה הלאומית בירושלים לילדים בחג החנוכה.
 9 :2018נשמות | יוצרת שותפה ופרפורמרית 9 .יוצרים שהוזמנו לשהות אמן של  9ימים בבית הספר לתיאטרון חזותי
בכדי ליצור ולאצור ערב משותף במסגרת כנס הפרפורמנס הבינלאומי  0:7בירושלים.
 :2018עשתונות | פרפורמרית בעבודתם של אבי גיבסון בר -אל וסהר עזימי בפסטיבל בת ים .2018
 :2018הצפה | עלתה כחלק מאירוע פרפורמנס במוזיאון האסלאם במסגרת פסטיבל ישראל ,יוני .2018
 | No Bears, No Forest :2018עבודה שנוצרה בשיתוף פעולה עם היוצרים נעם אלון וקלמנס טורפה .התקבלה לתחרות
״Danse Elargie 2018״ ועלתה ב Théâtre de la Ville -בפריז.
 :2018שמוליק של זוהרה | ליווי תנועתי להצגה ״שמוליק של זוהרה״ בבימויה של אלה ניקוליבסקי בביה״ס למשחק
גודמן בבאר שבע.
 :2018אני נגד היונים | שחקנית בסרט קצר מאת דניאל ריב מועמד לפרס הסטודנטים בדוקאביב.
 :2017נסיכת השמש | יוצרת בשיתוף פעולה עם האמנית רותי דה פריס מיצג אור וסיפור לילדים במוזיאון המדע
בירושלים על פי ספרו של דויד גרוסמן ״נסיכת השמש״.
 :2017איפה שהשמש שוקעת | עלתה בבכורה במסגרת אירוע הפינאלה בבית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים.
עלתה שוב בפסטיבל תמונע  2017בערב משותף עם היוצרת ענת דניאלי בתיאטרון תמונע .בינואר  2018עלתה
באירוע הפרפורמנס ״נקודת האפס״ במרכז אדמונד דה רוטשילד ובאוקטובר  2018עלתה שוב ב ״פולחן הסתיו״ -
אירוע פתיחת העונה של הזירה הבין תחומית בסטודיו זיק.
 :2017פרי דמיונך | יוצרת ופרפורמרית בשיתוף פעולה עם היוצרת ענת בוסק של הצגת ילדים במוזיאון המדע.
ִּ :2016כּסּופִים | עלתה בבכורה במסגרת אירוע המרתון של בית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים .עלתה שוב בפסטיבל
תמונע  2016בתיאטרון תמונע והמשיכה לרוץ עוד מספר פעמים בתיאטרון .עלתה בערב הפרפורמנס ״שלוש
עבודות״ בסדנאות האמנים בתל אביב (דצמבר .)2016
 :2016הנאשם האחרון | פרפורמרית בעבודתו של סהר עזימי במוזיאון ישראל.
 | Feeling Something :2016פרפורמרית ביצירתו של מטר פרשיץ ב YMCA -ירושלים -כנס הפרפורמנס הבינלאומי.
 | My Emptiness :2016רקדנית וכוריאוגרפית של וידאו קליפ מאת המוסיקאית אלכס משה.
 :2013בלתי נראים או נראים | פרפורמרית ביצירתו של מטר פרשיץ במסגרת כנס הפרפורמנס הבינלאומי בירושלים.
 :2012מתורגמנית לשפת הסימנים לסטודנטית לעיצוב תעשייתי ב  HITביה״ס הטכנולוגי חולון.
 :2010הערת שוליים | שחקנית בסרטו של יוסף סידר.
 :2008סרוגים | שחקנית בסדרת הטלוויזיה.
 :2007הכל מתחיל בים | שחקנית בסרטו של איתן גרין.
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 :2021רזידנסי ב ,Cité internationale des arts -פריז (נובמבר .)2021
 :2021רזידנסי במרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון ,נווה צדק ,תל אביב.
 :2021מענק פיתוח ממפעל הפיס עבור היצירה התעלפויות.
 :2021רזידנסי .LE CENTQUATRE PARIS- public cultural centre in Paris
 :2020-2021רזידנסי בכלים -גוף לעבודה כוריאוגרפית בת ים.
 :2020רזידנסי בCenter de développement chorégraphique national du Val-de-Marne - CDNC - La
.briqueterie
 :2020כיתת אמן ב CDCN Atelier de Paris -עם הכוריאוגרפית  Yasmin Hugonnetyעם מלגת מימון מלאה מ-
.ADAMI
 :2019מענק מ״קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל אביב״ עבור היצירה מַָּפ לִים.
 :2019מענק ממפעל הפיס עבור רזידנסי ב ,Cité internationale des arts -פריז.
 :2018-2019רזידנסי ב ,Cité internationale des arts -פריז.
 :2018שהות אמן של תשעה ימים בבית הספר לתיאטרון חזותי כדי ליצור ולאצור אירוע משותף עם קולקטיב של תשעה
אמנים עבור כנס הפרפורמנס הבינלאומי .0:7
 :2018רזידנסי ב P.A.R.T.S / ROSAS -בריסל.
 :2018מענק פיתוח ממפעל הפיס עבור היצירה מַָּפ לִים.
 :2018רזידנסי תיאטרון הבית ביפו -ה״חממה״ ליוצרים צעירים ליצירת עבודת ביכורים.
 :2015משלחת לפסטיבל ״Homo Novus״ בריגה ,משתתפת בתוכנית בית הספר הנודד לאמנים צעירים.

