ארז מזרחי

בן  ,04נשוי  .2 +תסריטאי ,במאי ועורך וידאו.
בעל תואר ראשון בקולנוע וטלוויזיה מהמכללה האקדמית ספיר (.)2442
עובד בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה משנת  .2448במהלך השנים עסקתי בכתיבה ,עריכה ובימוי
בגופי השידור השונים ובזכייניות והן בשוק הפרטי.
בינואר  2408יצא סרטי הראשון באורך מלא" ,הלומים" לקולנוע והוקרן בבתי קולנוע ברחבי
הארץ .בסרט משחקים בתפקידים הראשיים עמוס תמם ואדווה בולה והוא השתתף בעשרות
פסטיבלים ברחבי העולם ואף זכה בפרסים חשובים .בנוסף ,הסרט הוקרן גם במספר הקרנות
סגורות של ארגונים חברתיים וטיפוליים ,פאנלים בנושא טראומה בארץ ובעולם וכמו כן הוקרן
בעשרות אירועי שגרירות ישראל ברחבי העולם.
את הסרט כתבתי ביימתי וערכתי והוא זכה לתמיכה מקרן הקולנוע הישראלי ,קרן מקור ,הקרן
לעידוד קולנוע ישראלי ומפעל הפיס.
בימים אלו מסיים את כתיבת הפיצ'ר השני שלי" ,עלמא" שיופק ע"י חברת ההפקות "נורמה"
(אסף אמיר) .הרעיון לתסריט השתתף בתחרות הפיצ'ינג הבינלאומית בפסטיבל חיפה .2408

תחנות בדרך ...עריכה (רשימה חלקית)
"שמונים וארבע" – יולי אוגוסט ,כאן .00
"כפולים  - "2מאשה הפקות ,קשת.
"צלקות" – סרט דרמה  04דק'.
"הלומים" – סרט קולנוע באורך מלא.
"בואו לאכול איתי"  -גיל הפקות ,כאן .00
"כחולים"  -קודה הפקות ,קשת.
"המתמחים"  -קודה הפקות ,קשת.
"ארבע חתונות"  -גיל הפקות ,רשת.
הסדרה הדוקומנטרית "מקדש מעט" – אנדמול ישראל ,כאן .00
"בייבי בום" – גיל הפקות ,ערוץ .04
"מאסטר שף  - "0גיל הפקות ,קשת.
"האח הגדול" – אנדמול ,רשת.

תחנות בדרך ...בימוי
"הלומים" – סרט קולנוע באורך מלא.
"צלקות" – סרט דרמה  04דק'.
" דוז פואה " – במאי  ,Firma Films ,SECOND UNITסדרת דרמה ,כאן .00
" – "THE LEAKבמאי  ,SECOND UNITשנהר הפקות ,פיילוט לסדרת דרמה בינלאומית.
"אביב נעורים" – במאי  ,SECOND UNITשנהר הפקות ,סרט דרמה ,קשת.
"מרכז רבין"  -מפיק ובמאי סרט הדרכה עלילתי באורך  04דק'.
ינשופים"  -ערוץ  - 8במאי ועורך כתבות חוץ.
"ערוץ הספורט"  -במאי ראשי כתבות צבע ,עריכת פרומואים ,סרטים וכתבות דוקומנטריות.
"תפוז"  -מחלקת וידאו וקריאייטיב.

הסרט "הלומים"

לינק לטריילר:
https://www.youtube.com/watch?v=D2xlaAype1o

פסטיבלים ופרסים


פסטיבל שנחאי הבינלאומי – התחרות הרשמית .7102 ANTA -

מועמד :פרס הסרט ,פרס הצילום ,שחקן ראשי ושחקנית ראשית.
***זוכה פרס השחקנית הראשית הטובה ביותר***


פסטיבל מונטריאול העולמי  -התחרות הרשמית .7102

מועמד לפרס הסרט הטוב ביותר – סרטי ביכורים.



פסטיבל טאלין "בלאק נייט" ,אסטוניה – הבחירה הרשמית .7102
פסטיבל המבורג גרמניה – הבחירה הרשמית .7102

מועמד לפרס ה NDR


פסטיבל סופיה ,בולגריה – התחרות הרשמית .7102

מועמד לפרס הסרט הטוב ביותר  -התחרות הבינלאומית.


פסטיבל טיראנה ,אלבניה – התחרות הרשמית .7102

***זוכה פרס הסרט האירופאי הטוב ביותר***


פסטיבל  SALENTOאיטליה  -התחרות הרשמית .7102

***זוכה פרס הבמאי הטוב ביותר***
***זוכה פרס השחקן הראשי הטוב ביותר***  -עמוס תמם.


פסטיבל  ,RELIGION TODAYאיטליה – .7108

***זוכה פרס ***SPIRIT OF PEACE


פסטיבל מדריד הבינלאומי – התחרות הרשמית .7102

מועמד :פרס הסרט ,פרס הצילום ושחקנית ראשית.



פסטיבל הונג קונג  - PUFFהתחרות הרשמית .7102
פסטיבל סומרוויל ,ארה"ב.7102 -

***זוכה פרס הסרט הטוב ביותר***


פסטיבל ורונה ,איטליה.

***זוכה פרס הסרט הטוב ביותר***


פסטיבל סידני האינטראקטיבי הבינלאומי – התחרות הרשמית .7102

***זוכה פרס הסרט הטוב ביותר***




פסטיבל ליסבון האינטראקטיבי הבינלאומי – הבחירה הרשמית .7102
פסטיבל מקסיקו האינטראקטיבי הבינלאומי  -זוכה דקל הזהב .7102
פסטיבל קולנוע דרום  -יוני .7102

