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 קצת על עצמי 

 שמי גיא חיות. 

 . מאייר, צייר קירות, אוצר ומורה לאומנותאנימטור, במאי, מעצב,  

 . בעל עסק עצמאי לאנימציה, איור וציור

 

 ניסיון תעסוקתי 

   Guyhaעסק עצמאי  – פרילאנס  2012-2020

 ניהול עסק עצמאי, ניהול לקוחות ופרוייקטים. 

יים, הפקה וייצור של שלל פרוייקטים מגוונים בתחומים של פרסום, סרטוני הסברה, קליפים מוסיקל

 . ארט לתיאטרון ועודאוצרות והצגת תערוכות, 

 מורה במגמת אומנות תיכון "עירוני ה" תל אביב  2018-2020
 

 תערוכות 
 

 בבר "שפגאט" תל אביב  תערוכת יחיד 2013
 בגלריה "חלל" תל אביב"חיות מהעתיד" תערוכה זוגית   2016
 אוצר, יוזם ומציג"שנזוז" תערוכה במסגרת שבוע האיור בגלריה מנשר   2016

2017 Skate Of Mind תערוכת יחיד    "The Woods" ניו יורק   

 גלריה "ספוטניק" תל אביב "זלוף" תערוכה זוגית   2018

2018 Skate Of Mind  גלריה "כולי עלמא" תל אביב תערוכת יחיד 

 אוצר, יוזם ומציג"להפך" תערוכה במציאות רבודה במסגרת שבוע האיור   2018
 השתתפות בתערוכת אומנות רחוב" 1אפ  -"מוזיאון פופ  2019
 השתתפות בתערוכה באוצרות דנה גילרמן"מלון אוטופיה" במסגרת אירועי "צבע טרי"   2019
 Bulleitחוב בחסות וויסקי אוצר, מפיק ומציג בתערוכת אומנות ר" 2"מוזיאון פופ אפ   2020
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 פרויקטים נבחרים 
 

 פרוייקט ציורים על ביובים מטעם עיריית תל אביב  2012
 בימוי, עיצוב ואנימציה של סרטון פרסומת לפסטיבל"רוק בכנרת"    2015
 באמפי ראשל"צ ו"בארבי" No Nameו  Wiz Khalifaשל האמנים  פרומואים להופעות   2016
 לרשות לבטיחות בדרכים, במאי ואנימטורסדרת אנימציה  רלב"ד 2018
 במאי, תסריטאי ואנימטור בסדרה "הסיאנס של סימי" בהפקת "שרוטונים"שרוטונים   2019
 "כפות רגליך בידיך" סרטון הסברה לחולי סוכרת מטעם קופ"ח כללית   2019
 במאי, מעצב ואנימטורסרטון הסברה לבי"ח הדסה  "  3"שאל אותי    2020

 

 השתתפות בפסטיבלים 
 

 Old Folksהשתתפות עם סרט הגמר  פסטיבל חיפה לקולנוע  2016

2016  VI FICAIJ Mérida, Venezuela   השתתפות עם סרט הגמרOld Folks 

2017 IndieWise Festival   השתתפות עם סרט הגמרOld Folks 

2017  Miami Jewish Film Festival  השתתפות עם סרט הגמרOld Folks 

2018  Winter Film Awards NYC בפסטיבל סרטים עצמאיים בניו יורק עם סרט  השתתפות

  Old Folksהגמר
 בתוכנית "פליפינג" במסגרת פסטיבל אנימיקס מרצה "פליפינג" אנימיקס   2019

 
 
 

 השכלה 

 

   בוגר מגמת אנימציה "מנשר לאומנות"  2015-2011

 

 שרות צבאי 

 לוחם ביחידת הסטי"לים, חיל הים, בסיס חיפה 3שייטת   2007-2010

 

 שליטה בתוכנות 

• Animate 

• After Effects 

• Photoshop 

• TV Paint 

 שפות 

 עברית,אנגלית

 

 

 
 
 
 
 
 

 


