
 חיים קורות – וילנץ גבריאלה

 

 לימודים

 קליפורניה, ברקלי אוניברסיטת, פלסטית באמנות שני תואר – 2019

 תל אוניברסיטת, ריץ׳ מארק ע״ש והאמנויות הרוח במדעי המצטיינים כניתובת ראשון תואר – 2015

 דיקאן מצטיינת, אביב

 גרמניה, םאפוטסד אוניברסיטת, סטודנטים חילופי תוכנית – 2014

 יורק ניו, TISCH School of the Arts, בקולנוע תעודה לימודי – 2010

 

 תערוכות

 (בקרוב) הברית ארצות, שיקגו, Heaven Gallery, זוגית תערוכה, זיכרון של מונומנטים  – 2022

 (בקרוב) הברית ארצות, בוסטון, Jewish Arts Collaborative, ואדם חוה פרויקט – 2022

 (בקרוב) כברי גלריה, דואטים – 2022

 הברית ארצות, קליפורניה, Marin JCC ,PCJJ, ומנוחה חידוש, שחרור: שמיטה שנת – 2022

  חניתה, הגבול גלריית, יחידה תערוכת, טכנית חזרה – 2022

  מקוונת תערוכה, Asylum Arts ,במגע נוצר – 2021

 הברית ארצות, אוקלנד, Dream Farm Commons, זוגית תערוכה, זיכרון של מונומנטים – 2021

 הברית ארצות, פרנסיסקו סן, Root Division ,משפחתיים עניינים – 2020

 מקוונת תערוכה, TransCultural Exchange ,עולם שלום – 2020

 הברית ארצות, אוקלנד, Fine Ideas and Art, יחידה תערוכת ,דברים של תאוריה – 2020

 ארצות, ברקלי, Magnes Collection for Jewish Art and Life ,מאוטופיה מזכרות – 2019

 הברית

 ארצות, מונד'ריצ, NIAD Art Center Galleries, יחידה תתערוכ, הדברים בין עובר – 2019

 הברית

 ארצות, ברקלי, BAMPFA, ברקלי אוניברסיטת של 49ה־ השנתית הבוגרים תערוכת – 2019

 הברית



 הברית ארצות, סקרמנטו, קליפורניה מושל משרד, פתיחה תערוכת – 2019

  הברית ארצות, ברקלי, BAMPFA ,אייזנר פרס סרטי הקרנת – 2019

 הברית ארצות, שיקגו, אמנות סרטי יריד – 2018

  הברית ארצות, ברקלי, BAMPFA, אייזנר פרס סרטי הקרנת – 2018

 הברית ארצות, דייגו סן, thArt on 30 ,מצרים חושך – 1820

 הברית ארצות, טנסי, Reece Museum ,ר'פלאצ – 2018

 הברית ארצות, ברקלי, Worth Ryder Gallery, מפתן – 2018

 הברית ארצות, ברקלי, Worth Ryder Gallery, רשות – 2017

 יפו, אלמאסן גלריה, יחידה תערוכת  ,מחדש יתוגמ – 2017

 אביב תל, העיתים ביכורי, יחידה תערוכת, תקן סטיית – 2016

 יפו, נוזהא גלריית, יחידה תערוכת  ,תקן סטיית – 2015

 

  אמן ושהות מענקים ,פרסים

 Creative Capitol Award, פיינליסטית – 2021

  הברית ארצות, יורק ניו, Asylum Arts מטעם פרויקט מענק – 2021

, לס'אנג לוס, American Jewish University מטעם גלר ברוס של לזכרו WORD פרס – 2021

 הברית ארצות

 הברית ארצות, אוקלנד, Dream Farm Commonב־ אמן שהות – 2021

  הברית ארצות, יורק ניו, Asylum Arts מטעם קולבורשין מענק – 2021

 הברית ארצות, ברקלי, Graduate Technological Union מטעם ופיתוח מחקר מענק – 2021

  הברית ארצות, בוסטון, Jewish Arts Collaboration מטעם ופיתוח מחקר מענק – 2021

2021 – zn של עבודה קבוצת, קולקטיב Asylum Arts ,הברית ארצות, יורק ניו 

 הברית ארצות, יורק ניו, Asylum Arts מטעם אמן מענק – 2020

 הברית ארצות, פרנסיסקו סן, Open Windowsב־ אמן שהות – 2020



 הברית ארצות, יורק ניו, Asylum Arts ב־ אמן סדנת – 2019

 הברית ארצות, ברקלי, קליפורניה אוניברסיטת, ווידאו לקולנוע אייזנר בפרס לשבח ציון – 2019

 הברית ארצות, מישיגן, Ox-Bow School of Art & Artists' Residencyב־ אמן שהות – 2018

 בריתה ארצות, ברקלי, קליפורניה אוניברסיטת, לצילום אייזנר פרס זוכת – 2018

 הברית ארצות, ברקלי, קליפורניה אוניברסיטת, ווידאו קולנועל אייזנר בפרס לשבח ציון – 2018

 הברית ארצות, ברקלי, קליפורניה אוניברסיטת, ומחקר לאמנות במרכז עמיתה – 2018

 הברית ארצות, ברקלי, קליפורניה אוניברסיטת ,לאמנות המחלקה מטעם מחקר מענק – 2018

 הברית ארצות, ברקלי, קליפורניה אוניברסיטת ,מתקדמים לתארים החטיבה מטעם חקרמ מענק – 2018

 אביב תל אוניברסיטת, איטליה ויצו ובתמיכת לאמנות המחלקה מטעם פרויקט השלמת מענק – 2015

 אביב תל, עינב התרבות מרכז של החזרות מתחם מטעם מענק – 2015

 אביב תל עיריית של התרבות מחלקת מטעם הפקה השלמת מענק – 2015

 הולנד, אמסטרדם, ITsInStead הבמאים מעבדת – 2014

 בפסטיבל ביותר הטובה והשחקנית ביותר הטובה ההצגה, ביותר הטוב הבמאי פרס – 2011

SmallStage ,אביב תל אוניברסיטת 

 אביב תל, InStead-Israel הבמאים מעבדת – 2011

 יורק ניו, טרסנ לינקולן של התיאטרון במאי מעבדת – 2009

 

 אמן הרצאות

 הברית ארצות, קליפורניה, PCJJ, ומנוחה חידוש, שחרור: שמיטה שנת – 2022

 הברית ארצות, ברקלי, CARe גלריית, ואדם חוה פרויקט – 2022

 ארצות, יורק ניו, Asylum Arts, חברתי ריחוק של בזמנים פעולה שיתוף: במגע נוצר – 2022

 הברית

 בריטניה, לימוד פסטיבל, תפוח היה לא זה: ואדם חוה פרויקט – 2021

 הברית ארצות, פרנסיסקו סן, Root Division, משפחתיים עניינים – 2020

, Magnes Collection for Jewish Art and Life, חדשה מדיה – עתיקה אמנות – 2020

 הברית ארצות, ברקלי



 הברית ארצות, דייויס, קליפורניה אוניברסיטת, מתקדם פיסול קורס – 2020

2019 – NIAD Art Center Galleries ,הברית ארצות, מונד'ריצ   

 

 

 

 

 

 

 


	לימודים

