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 לימודים והכשרה בתחום התיאטרון והקולנוע:

 2019 - עד היום - לימודי בימוי. בית הספר לאמונויות הבמה ע"ש רייקין (מוסקבה)

 2017 - קורס סמסטריאלי בקונטקט אימפרוביזציה - הקבוצה תל אביב

(IMAGE WORK שיטת) 2017 - סדנת צ'כוב חצי שנתית עם המורה דויד זינדר 

 2016 – סדנת משחק בשיטת צ'כוב עם המורים: אולריך מייר (גרמניה), סוזנה ניקוליץ (קרואטיה), דויד זינדר (ישראל)

 2016 - סדנת ARTTRAINING עם הבמאי והיוצר איתי גנות (ברלין)

(RE-THEATRE) גיום פיז'ה ,(RADA)ׁׁ 2015 – סדנת משחק שייקספירי וניתוח טקסט שייקספירי עם: אנדרו וישנבקי 

 2015 – סדנת משחק מול מצלמה עם ניר ברגמן

 2013 – בית הספר ATD MOSCOW לשחקנים מקצועיים ע"ש א.א.קאלאגין- לימודי משחק

 2012 -  סדנת משחק מול מצלמה בשיטת צ'בק עם אלון נוימן

 2012-2010   בית הספר לאומנויות הבמה – סופי מוסקוביץ – מסלול משחק תלת שנתי

 2009 - 2010 - קורס משחק שנתי "צוותא קמפוס"

 

 ניסיון מקצועי:

 תיאטרון - בימוי:

2020 - 2018 

 "יסנין - חזרתו של גאון" - הצגה מוזיקלית על פי שירי יסנין. (עיבוד ובימוי)●

 מופע מוזיקלי - FRANK OZ&THE JEWISH JAZZ - ישראל / אנגליה (עיבוד ובימוי)●

 "DIVE DEEPER" - פרפורמנס עפ"י אליסה בארץ הפלאות. התיאטרון הדרמטי באיבנובו בשיתוף סטודיו חבנסי, רוסיה●

 "בית החתולה" - עיבוד מודרני למחזה של ס.מרשק - תיאטרון NNT, ישראל●

 פסטיבל NNT - יוזמה, ניהול אומנותי והפקה NNT - פסטיבל תיאטרון נוער הראשון ברמת גן●

 "בום" - מבוסס על "הרדופים" מאת מאור זגורי - האנסמבל ביפו,  JAFFA FEST, ישראל●

2017 - 2015 

  "אגדת שלג" – על פי "השמש ואנשי השלג" מאת גרטה וילק. הצגה לכל המשפחה. תיאטרון מלנקי. מאושרת סל תרבות●

 פרפורמס "DOWN THE RABBIT HOLE" - תיאטרון נוער NNT רמת גן●

 "אספיר" – פרפורמנס על פי סיפור מגילת אסתר. פסטיבל פורימשפיל. התיאטרון הדרמטי בויטבסק, בלרוס. המופע הזוכה בפסטיבל●

 "IN MOTION” - הצגה פיזית על פי אליסה בארץ הפלאות. תיאטרון מינארט. קופנהאגן, דנמרק.●

 הקמה וניהול אומנותי של פרוייקט תיאטרון הנוער NNT - לנוער עולה ונוער בסיכון - רמת גן●

 "לושדיניה" – מחזה מקורי מאת לאון מורוז. התיאטרון הדרמטי בנובושחטינסק, רוסיה. מועדמדות לפרס ארלקינו, רוסיה●

 "חומית" – פרפורמנס על פי "סיפורי חומית" ס.יזהר. תיאטרון מלנקי – פסטיבל ס.יזהר.●

  

 תיאטרון - משחק:

2014 - 2020 

 "צניחה חופשית" - תיאטרון מלנקי. בימוי: מיכאל טפלצקי וילנה רוזנברג●

 "משהו אחר" - תיאטרון הרצליה. תפקיד:משהו אחר. בימוי: יניב גוטוירט●

 "אליסה והקרקס הישן" - תיאטרון מלנקי. הצגת ליצנות. בימוי: מיכאל טפליצקי●

 "דומיית המלחים" - תיאטרון תמונע. בימוי: מיכאל קייט.●

 "אגדת שלג" - תיאטרון מלנקי●

 "ליר. בובות ואנשים" – תיאטרון מלנקי. תפקיד אדמונד. בימוי: מיכאל טפליצקי●



 "סוף הסיפור" – זוליק הפקות – הצגת ילדים בימוי: עדי לויתן●

 "רוזנבלט אקספרס" – תיאטרון "הבימה". מחזה מאת רון גואטה. בימוי: דניס שמע●

 "אצבעונית", "פינוקיו" – הצגות ילדים – טו"ז התיאטרון של שאול טיקטינר●

 "DOGS" – מחזמר – טו"ז התיאטרון של שאול טיקטינר●

2011 - 2013 

 "אפשר לעשות עם זה משהו" – מחזה מאת עודד ליפשיץ. תפקיד רענן. בימוי: מרט פרחומובסקי.●

 "אני ישראלי" – הצגה מוזיקלית – פסטיבל האזרח כאן.●

 "לעוף אל החופש" – תפקיד: קולונל. תיאטרון "קרוב". בימוי: ניקו ניתאי●

●Gaigen Der Wind” – physical theatre performance Moscow – Ulla Geiges“ 

 SUNSHOW – מופע ליצנות תיאטרלית. תיאטרון קונטקסט. בימוי: ולדימיר זמלנסקי.●

 עכשחף – תיאטרון קאמ ע"ש סופי מוסקוביץ' - (* זוכה בתואר שחקן מצטיין בפסטיבל עתיד התיאטרון בתפקיד קוסטיה)●

 פסטיבל עכו – פלישתו השניה של נפוליאון (הצגה מקורית). בימוי: מרט פרמחובסקי, תפקיד: קצין שני●

 

 הנחייה והדרכה בתחום התיאטרון והמשחק:

2017 - 2018 

 יועץ ראשי ומנחה תיאטרון - מחנה קיץ "גשר" - לוס אנג'לס●

 "בניית דמות" - סדנה ארוכת טווח בתיאטרון הדרמטי ברוסטוב - רוסיה (2017)●

  "אנרגיה - קלילות - קאריזמה" - סדרת קורסים במיומנויות תקשורת. (בשפה הרוסית) -  יוזם ומנחה●

 "פרוייקט NNT" - תיאטרון לנוער בסיכון רמת גן - יוזם ומנהל אומנותי●

 2016 – סדנת "BODY LISTENING" לשחקנים מקצועיים - דנמרק, קופנהאגן (אפריל). ישראל (יוני)

 2015 – תיאטרון סטודיו "ליק" חדרה – מורה למשחק, תנועה ואימרוביזציה

 

 קולנוע וטלויזיה:

●MBCLINIC, FRANK OZ, ELEMENTS DANCE :בימוי סרטוני תדמית וקליפים עבור  

 2020 - פרסומת קופת חולים כללית - שחקן●

 2016 – פרזנטור (פרסומת + קמפיין) לחברת תוכנה להקשעה בבורסה (רוסיה, אוקראינה, בלרוס) - שחקן●

 2015 – פרסומת "בנק מזרחי" - שחקן●

 2014 – "סיפור על אהבה וחושך" – בימוי: נטלי פורטמן. תפקיד: הקצב - שחקן●

 2013 – ערוץ 10, "בני ערובה" פרק 7 - שחקן●

 2012 -  פרסומת "בנק אגוד" - שחקן●

 

 כישורים נוספים:

 צילום, דמויות שטח, אימפרוביזציה לכל סוגיה, פנטומימה, ליצנות (רחוב ותיאטרלית), הנחיית אירועים, שירה, תיאטרון בובות על כל סוגיו, פלייבק,
  מחול מודרני, קונטקט אימפרו, נגינה (גיטרה, קלידים ברמה בינונית, ותופים ברמת מתחילים), שירה.

 

 שפות:

 עברית – ברמת שפת אם, רוסית – ברמת שפת אם, אנגלית – ברמה גבוהה.

 

 לימודים הכשרה ונסיון נוספים

FRONTLUNE 2015 - 2017 - אחראי הדרכה טכנית ונוהלית בצוות 

FUNDTECH בחברת QA - 2015 - 2014 

FUNDTECH 2012 - 2014 - מהנדס תמיכה - חברת 

 BUSINESS ANALYST - 2010 - 2009  בתעשיה אווירית

 2007 - 2010 - לימודי הנדסת תעשיה וניהול באוניברסיטת אריאל - B.SC בהנדסה - מצטיין דיקן

 


