
KALEBOON
my work is simple
I watch the light
I see the shapes
that splash in shades

מתמחה באנימצית חול ואנימציה נסיונית - אוביקטים, שילוב מדיות
סרטי השתתפו בפסטיבלים מוכרים בארץ ובעולם

יוצרת סרטים נסיוניים, סרטי תדמית, קליפים, פתיחים ופרסומות באנימצית סטופמושן
WILD KIDSמרצה לאנימציה ניסיונית בספיר, מנשר ו

מציגה מופעי חול יוקרתיים
מאיירת בתכניקות: ציורי חול, קולז׳, אסמבלז׳ ושילובי מדיות

KALEBOON - מנהלת סטודיו לעיצוב ואנימציה
מעצבת קומפינים פרסומיים בתחומי תרבות שונים:

פסטיבלים, סרטים, תערוכות ומופעים

|  www.kaleboon.com  |  052-5287059  |   אולגה גולצר  |  בימוי  |  אנימציה   |   עיצוב   |   איור



פסטיבלים ותערוכות
תערוכות

2018 - סרט אנימציה ״אנימה ווריטה״ בתערוכה ״מיטת אמן״ עם מקס אפשטיין וליהי גולצר. 
2018 - מיצב ״נע ונד״ - ״אריסטו&סוקרטס״, בפסטיבל האור זוהר דרומי, באר שבא

2017 - מיצב ״כלוב אור״ - עבודה קבוצתית - ״אריסטו&סוקרטס״, בפסטיבל מנורת לילה, תל אביב
 2017 - עבודת אינסטלציה אינטראקטיבית ״בסטיאריום אורבני״ בשיתוף עם ״ווידאורמה״, 

          פסטיבל מנורת לילה, תל אביב
2016 - מיצב ווידאומפינג ״גולם״ בשיתוף עם ״ווידאורמה״ בפסטיבל מנורת לילה, תל אביב

2015 - מופע חול משולב ״גולם״ בתערוכה קבוצתית - תעיה, בית הנסן, ירושלים 

פסטיבלים
 GOLEM מופע חול משולב

2015 - פתיחת פסטיבל קולנוע דרום

 EXIT סרט דוקו-נסיוני
2014 - פסטיבל קולנוע דרום, ישראל

 NOT ABOUT LOVE סרט דוקו-נסיוני
2014 - פסטיבל קולנוע דרום, ישראל

2014 - פסטיבל סרטים תעודיים Jihlava, צ׳כיה

קליפ מוזיקלי "עשיר", להקת לוס כפרוס
2014   אסיף, פסטיבל אנימציה, תל אביב, ישראל,  מועמד לפרס

IAFF Golden Kuker –  Sofia   2014  פסטיבל אנימציה
2013   פסטיבל אנימציה הגדול, מוסקבה, רוסיה

פתיח לביה"ס לקולנוע וטלוויזיה במכללה האקדמית ספיר
KROK   2006, פסטיבל אנימציה, מוסקבה, רוסיה - מלגה מטעם מפעל הפייס

מעולם זה היה
2005   פסטיבל קולנוע דרום, שדרות, ישראל - הוקרן בפתיחת הפסטיבל

2005   פסטיבל לסרטים דוקומנטרים, קונפלואנס, פריס
2005   פסטיבל MIFF לסרטי אנימציה, מלבורן, אוסטרליה

2005   מלגה מטעם מפעל הפייס

עוז
2005   אנימה, פסטיבל אנימציה, קורדובה, ספרד
2004   פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה, ישראל 

2004   אסיף, פסטיבל אנימציה, תל אביב, ישראל - זוכה פרס עידוד ליוצרים צעירים
2004   פסטיבל קולנוע דרום, שדרות, ישראל - הוקרן בפתיחת הפסטיבל

Line Symphony
  Baden-Baden, Germany 2000   תערוכת אמנות מודרנית

Invitation to a beheading
Films de Femme, documentary films festival, Paris, France   2000

Anima, animation festival, Brussel, Belgium   2000
2000   הוקרן בטלויזיה בלגית וישראלית



נסיון תעסוקתי
הוראה

החל - 2002     מרצה לאנימציה נסיונית בספיר
החל – 2015      מרצה ליסודות אנימציה ואנימציה נסיונית במנשר לאמנות

WILD KIDS animation החל – 2010      מנחה בסטודיו
2013- 2012     מרצה לעיצוב דמויות וסביבה בביה”ס לאנימציה חשיפה

2007 - 2006   מרצה ליסודות האנימציה באסקולה
2006 - 2002   יוזמה, הקמה וריכוז מסלול אנימציה בביה"ס לקולנוע וטלוויזיה במכללה האקדמית ספיר

2002              מנחה חוג לאנימציה לילדים )כיתות ד'-ה'(.

עיצוב

מ- 2006        מנהלת סטודיו עצמאי KALEBOON לאנימציה, עיצוב ואיור בתל אביב 
2015             עיצוב קומפיין פרסומי למופעי SEVEN של תאטרון מסתורין

2013             איור ספרו של א. בורקובסקי  - סיפורי רחוב
2012             עיצוב פוסטרים ותוכניות בפסטיבל חוצות ״ים ירושלמי״ בירושלים

2013 - 2006  מעצבת קמפיין פרסומי לפסטיבל קולנוע דרום - רעיון, איור ועיצוב )פרינט ואינטרנט(
2013 - 2002   מעצבת בית של מכללת ספיר 

סרטים, אנימציה ומופעים

 2018            קליפ מוזיקלי ״בלבול״ של לוס כפרוס ודורי בן זאב. טכניקה משולבת - אנימציית חפצים
                   ואפטראפקטס

2016            עבודת הקרנה במופע ואנימציית חול להצגה ״שיר השירים״ של שלום עליכם בתאטרון ״לסניצה״
2015            מופע חול משולב – גולם - פתיחת פסטיבל קולנוע דרום

2014            סרט דוקומנטרי-ניסיוני ״Not about love״, )30 דק׳(
2014            סרט ניסיוני ״EXIT״, )7 דק׳(

2013            סדרת סרטי אנימצית חול משולבת עם מופע חול לסימפונט רעננה
2013            אנימצית חול לקליפ - בענווה ובגאון - של אמיר בניון 

212              מופע חול משולב אנימצית חול למופע ״גולם״ בתאטרון ״מלנקי״
2012            קליפ עשיר, לוס כפרוס, )3 דק׳, אנימציית חול( 

מ- 2011        מופעי חול באירועים )מוזיאון ירושלים, מוזיאון תל אביב, בי״ח בלינסון, בנק הפועלים, פסטיבל 
                   הנשים ברחובות, אירועי אמץ לוחם בקיריה, השקות, כנסים ואירועים עיסקיים(

2011             שידור ראיון על אנימצית חול בערוץ 2, בתוכנית "לחיות טוב"
2006-2009   מופעי חול בפסטיבל סוף קיץ בתאטרון ירושלים

2006-2012   עבודות מסך באנימציה עבור הופעות מחול, תאטרון ואופרה )תאטרון של אורנה פורת,   
                   האופרה הישראלית, קבוצת מחול של דינה תלם( בפסטיבל סוף קייץ בתאטרון ירושלים

2005            רעיון ובימוי סרט נסיוני ״מעולם זה היה״ )6 דק' – וידאו ואנימציה(
2004            הנחיה, בימוי, עיצוב ואנימציה בסרט "עוז" )4 דק' - אנימצית מודלים וחול( 

                   הנעשה במסגרת מרתון אנימציה לקראת פסטיבל קולנוע דרום ע"י מרצי ותלמידי מסלול 
                   האנימציה בספיר

2003            קליפ "זמן" לזמרת שרון עזריה, )3 דק' - ווידאו ואנימציית חול(, הוקרן בפתיחת ערוץ 24
2003            עיצוב פתיח לביה"ס לקולנוע וטלוויזיה המכללה האקדמית ספיר )40 שנ' - אנימציית חול( 

”Line Symphony“ - 2000            פרויקט שילוב ווידאו ואנימצית פלאש
2000            קליפ באנימצית פלאש ללהקת "Ping Pong", הוקרן בערוץ 9

"Sideffect" - 2000-2001    אנימטורית ומעצבת בסטודיו לפוסטפרודקשן
1999-2000    אנימטורית ומעצבת ב-"Versaware" – אנימציה לאינטרנט

1999             פרוייקט גמר ב"בצלאל" – ״Invitation to a Beheading״  )5.30 דק', מודלים ופלסטלינה(



השכלה
2018-2019    פסטפקטורי בת ים. שהיית אמן

2018            כתיבת תזה באוניברסיטת חיפה, חוג לקולנוע
MA            2017 - תואר שני בקולנוע, הפקה ותאוריה בספיר

2000           השתתפות בסדנת אומן של פרנס צקו – אנימטור הונגרי ידוע באנימצית חול ומודלים,    
" Anima", Brussel, Belgium  במסגרת פסטיבל אנימציה                  

BA.des   1995-1999 - לימודי עיצוב ואנימציה ב"בצלאל" מגמת "תקשורת חזותית"
1985-1989   לימודי אמנות, רישום, ציור ופיסול בביה"ס לאומנויות בקייב 

כישורים ותוכנות:

אנימציה - stopmotion, חול, חפצים, אפטראפקט, בימוי והנחיה, עריכה, קונספטארט, עיצוב, איור

Premier

AfterEffects

Photoshop

InDesign

Illustrator

קישורים לסרטים ומפעים נבחרים:

Light Cage (look at the wall)
https://www.youtube.com/watch?v=j4URrrzLLhs

GOLEM / sand show 
https://www.youtube.com/watch?v=Itz_yHkcegM

EXIT / AUSFAHRT 
https://www.youtube.com/watch?v=9XsU5Sp-6ZA

Reach man / ASHIR
http://www.youtube.com/watch?v=a8KSHWlpmPg

Never it was...
http://www.youtube.com/watch?v=Cg35jqPTQ7M

Invitation to a beheading
http://www.youtube.com/watch?v=CksGOxmCK6A


