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אור סיני
במאית ,תסריטאית ועורכת
ילידת  ,1985גרה בתל אביב.
השכלה והכשרה מקצועית
• כיום – החממה הבינלאומית ל Torino film labכמו כן ,חממת הנשים של הקרן החדשה והקרן
הגדולה לקולנוע .עם התסריט – בית ,שזכה לפיתוח בתמיכה של הקרן הגדולה לקולנוע.
• Berlinale Talents – 2015
•  2008-2013בוגרת בהצטיינות של ביה״ס סם שפיגל לקולנוע וטלוויזיה ירושלים במסלול בימוי,
התמחות עריכה.
• תיכונית – תיכון "כצנלסון" בכפר סבא ,בגרות מלאה מגמות קולנוע וספרות.
בימוי
• לונג דיסטנס– עלילתי 20 ,דקות )בימוי ותסריט(  -מועמד לפרס אופיר לסרט הקצר העלילתי
2020.
• אנה– עלילתי 24 ,דקות) .בימוי ותסריט(.
טריילר
פרסים :מקום ראשון סינפונדסיון פסטיבל קאן  2016,פרס אופיר לסרט הקצר העלילתי הטוב
ביותר  2016,פסטיבל הסטודנטים בת״א  2016,ציון לשבח בפסטיבל טורונטו  2016,הסרט
הטוב ביותר פסטיבל פואייטיה צרפת ,הסרט הטוב ביותר בפסטיבל לסרטים עצמאיים רומא ,פרס
הבימוי פסטיבל ארלי בירד בולגריה ,פרס הקהל בפסטיבל הסרטים הקצרים בייג׳ינג .נבחר
להקרנות בפסטיבלים רבים נוספים.
• ויולטה מי וידה– דוקומנטרי 50 ,דקות ,בתמיכת יס דוקו) .בימוי ,הפקה וצילום(.
לינק פתוח לצפייה
https://vimeo.com/62541723
Password: violeta2012
פרסים :פרס ע"ש אלכס ברנשטיין פסטיבל ירושלים  2012,זוכה בפסטיבל הבינלאומי
רוסיה 2014 Festival Film Flahertiana
• שתיים– עלילתי 15 ,דקות ,סרט אמצע )בימוי ותסריט(.
פסטיבלים :פסטיבל הקולנוע ירושלים  Kin International Film Festival 2011 2011,ארמניה
עריכה
•  – 2019מתיר עגונות )סדרת דרמה( – יוצרים :יוסי מדמוני ודוד אופק.
•  – 2018בימוי במחלקת פרומו של קשת.
•  – 2018צליל מכוון )סדרה דוקומנטרית( – במאית :יעל אלרוד ,אולפני הרצליה.
•  – 2017לתפוס את יהושע )פיצ׳ר דוקומנטרי( – במאי :שי פוגלמן ,נורמה הפקות.
•  – 2015-2016אמזונס )ריאלטי( – אבוט המאירי הפקות
•  – 2015תיעוד יוצרים )סדרת דוקו ברשת(  -יואב קוטנר ,נורמה הפקות
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•  – 2015מיסטר גאגא )פיצ'ר דוקומנטרי(  -במאי :תומר היימן
•  – 2014מחוברים  – AOLקודה תקשורת
•  – 2014מעושרות  – 3במאית :אורנה בן דור
•  - 2014חצי אור חצי חושך – במאי :תומר היימן .דוקומנטרי קצר ,במסגרת הפרויקט "מכתב אהבה
לקולנוע"
•  – 2013נדל"ן בירושלים – במאי :דוד אופק .דוקומנטרי קצר ,במסגרת הפרוייקט "בעקבות
ירושלים" פרויקט מחווה לדוד פרלוב
•  2013ילד טוב  -במאית :גילי ברקס) .שודר בערוץ הילדים(
•  2012מעושרות  – 2במאית :אורנה בן דור
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