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Od dzieciństwa kochałam filmy rysunkowy i chciałam zostać animatorką. Po
kursach animacji i storyboardu mogłam uwierzyć w siebie i możliwość
realizacji marzeń. Jestem gotówa pracować i uczyć się od ludzi, którzy znają się
na swojej branży, aby w przyszłości zostać reżyserem.

KONTAKT

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

E-mail:
feiyto13@gmail.com

03.2022 – obecnie (2 mies.)
storybordist Grd animation

Telefon:
+48 797 973 523

Krótki opis stanowiska:

Data urodzenia:
09.02.2004
Miejscowość:
Rzeszów

UMIEJĘTNOŚCI
Jestem odpowiedzialna
kryatywna szybko się uczę
swoją pracę wykonuję na
czas wesoła

freelance

robię storyboard do strasznych historij na kanał YouTube "grd
Animation"

WYKSZTAŁCENIE
09.2010 – 05.2021 (10 lat 9 mies.)
Zaporoże gimnazjum nr 12
Poziom wykształcenia: średnie
Dodatkowe informacje:
Szkoła ogólnokształcąca.

SZKOLENIA, KURSY, CERTYFIKATY
JĘZYKI
angielski:
poziom zaawansowany
rosyjski:
poziom zaawansowany
ukraiński:
poziom ojczysty
polski:
poziom średni

11.2021
Storyboard
Organizator: Projector
Dodatkowe informacje:
Kurs storyboardingu nauczył mnie poprawnego czytania
scenariusza i wizualizacji go w formie storyboardu i animacji,
tworzenia projektów do celów komercyjnych i kreatywnych.
05.2021
2D animation
Organizator: Projector
Dodatkowe informacje:
Wszystkie zasady animacji, praca w TVPaint Animation, 26 lekcji i
własny film animowany w portfolio

AKTYWNOŚĆ DODATKOWA
03.2020 – 05.2020 (3 mies.)
Konkursy Ukraina
Dodatkowe informacje:
Brałam udział w wielu konkursach kreatywnych. Jeden z nich
dotyczył ekologii, zająła pierwsze miejsce.

ZAINTERESOWANIA
Znam taki programy jak TVpaint, Krita. Gram na gitarze i umiem
fajnie śpiewać, umiem też rzeźbić, niedawno zacząłam uczyć się
robić modele 3D w Zbrush

LINKI
moje rysunki stworzone w Krita
https://www.behance.net/feiyto139265
mój kanał na YouTube, na którym można zobaczyć moje
prace nad scenorysami i animacją
https://www.youtube.com/channel/UCfQp04FjNTCvYt3l6V5xmtA

Zgadzam się na przetwarzanie przez wszystki animacijny firmy danych
osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych
do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na
stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych
osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów
przyszłych rekrutacji.

