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גבריאל ביבליוביץ'
במאי ועורך
עבודה:
 2015 - 2004בימאי קבוע בקמפיינים” :מזרחי טפחות" )דביר ,כל הקמפיין( ,ויסוצקי ,קופ"ח כללית
)חמודי(.
 2014-1016בימאי ועורך תוכן של כל המשימות ב״אח הגדול ״.
 2014 – 2012בימוי " 24שעות ירושלים" פרויקט דוקומנטרי שאפתני על  24שעות בחיי ירושלים .קו
פרודוקציה גרמנית ל  6ערוצים אירופיים בהם Arte :גרמניה Arte ,צרפת ,הטלויזיה הגרמנית ),(BR
הטלוויזיה הפינית ) (YLEועוד .זכה לאחרונה ב״אוסקר״ הגרמני לסדרה דוקומנטרית.
 2013בימוי "המתנחל" דוקו ריאליטי עם חנוך דאום.
 2012בימוי  5סרטים מסוגננים עבור "יד ושם" לתערוכה "שומר אחי אנוכי" לכבוד  50שנה למפעל
חסידי אומות עולם.
 2012בימוי "היפה והחנון" עבור ערוץ 10
 2011בימוי סדרה על המחול הישראלי ״צעדים״ לערוץ  Arteהגרמני .הפקה :נורמה הפקות ,אסף
אמיר.
 2010בימוי סדרה דוקומנטרית לאיחוד האירופי ושידורי "קשת" העוסקת בהצלחה 6 .פרקים .מנחים:
איל קיציס ,צביקה הדר ,ארז טל ,עידו רוזנבלום ,אסי עזר וחיים כהן.
 2009בימוי )יחד עם ענת זלצר( ,צילום ועריכה של הסדרה "תל אביב יפו" עם מודי בר-און.
 2009בימוי "מסעות הברווז" סרט דוקומנטרי ייחודי על הקריקטוריסט דודו גבע.
 2008בימוי "המטבח" – סדרה לשידורי קשת.
 2007בימוי סרט עלילתי תת מיימי ל"אושנריום" ולאקווריום בפלמה דה מיורקה.
 2006בימוי "לא הבטחתי לך"  -סדרת דרמה עבור .YES
 2006בימוי "השגריר" לשידורי קשת.
 2005בימוי "מכל הבנות בעולם" .סדרת ריאלטי עבור הוט . 3
בימוי "דרוש מנהיג" .סדרת ריאלטי עבור ערוץ .2
 1994 – 2005בימוי פרסומות בארץ ובחו"ל .רשימת לקוחות )חלקי( :תנובה ,אסם ,שטראוס ,עלית,
לוטו ,פלאפון ,SK ,ערוצי זהב ,קווי זהב ,cola-Coca ,Volvo ,ניסאן ,וכיו"ב .ולמשרדי הפרסום
המובילים בארץ ובחו"ל.
 2004בימוי "אגדת מפלי ניאגארה" סרט תלת מימד אינטרקטיבי )מושבים נעים ואפקטים מיוחדים(
במאי ראשי "מדינת היהודים" – סדרה דוקומנטרית על תולדות ההומור הישראלי ,שודר בערוץ .1
זוכה פרס האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה.
 2003בימוי "מעלית הזמן אמריקה" .סרט עלילתי אינטראקטיבי על תולדות החופש בארה"ב  .סרט
מוקרן בבתי קולנוע בארה"ב)מושבים נעים ואפקטים מיוחדים(.
 2002בימוי "הערב הניצול" דרמה לטלוויזיה הופק ע"י באזז עבור הרשות השניה .
 1999.2001בימאי ראשי בסדרה הדוקומנטרית "סוף עונת התפוזים" תולדות הרוק הישראלי הופק
עבור ערוץ 1
 2000בימוי " מעלית הזמן רומא"  .סרט עלילתי אינטראקטיבי על היסטוריה של רומא המוצג באולם
מיוחד במרכז העיר ,הוזמן ע"י עיריית רומא) .מושבים נעים ואפקטים מיוחדים(.
 1996 – 1997מורה לבימוי במגמת קולנוע ,תיכון בן צבי ,קרית אונו.
 1995בימוי "השליח" ,וידיאודאנס ללהקת בת שבע
 1992 – 1995במאי הבית ב  .P.C.Iחברת הרכש של הטלויזיה בכבלים בישראל
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 1993בימוי "אד ליביטום" ,וידיאודאנס ללהקת בת שבע
 1990 – 1993עורך חדשות לרשתות זרות ופרסומות.
עורך סדרה דוקומנטרית על ראשית העיר תל אביב.
 1987בימוי "מלפומנה" ,סרט עלילתי בן  33דקות )זכה לציון לשבח בפסטיבל הסרטים בירושלים,
1988).
לימודים:
 1989 – 1992לימודי קולנוע ופילוסופיה ,אוניברסיטת תל אביב
מצטיין דיקן.
 1985 – 1987לימודי קולנוע ,תיכון אלון ,רמת השרון
)סרט גמר זכה בציון לשבח בפסטיבל הסרטים בירושלים(.
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