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מרקו כרמל
במאי ותסריטאי
תאריך לידה) 15-7-1965 :אזרחות ישראלית וצרפתית(
עבודות נבחרות:
"כמעט מפורסמת"  -בקרוב על מסכי הקולנוע .סרט עלילתי באורך מלא .דרמת נעורים בהפקת
ארצה הפקות ויונייטד קינג.
"אחותי היפה" דרמה  90דקות ,מפיקים מובי פלוס ויונייטד קינג.
מומן על ידי קרן הקולנוע הישראלי,קשת.
משחקים משה איבגי,אוולין הגואל ,ריימנוד אמסלם נורמן עיסא ואיתי תורג'מן.
הסקט היה מועמד ל 11פרסי אופיר וזכה בשניים מהם על תפקיד נשי ראשי ותפקיד נשי מישני.
השתתף פסטיבל רומא ,איסטנבול ,טורונטו ואחרים.
"הסודות של מישל )כמו אבא שלך("דרמה  90דקות -תסריט ובימוי ,מפיקים מרקרדי פילמס)צרפת(וסינמה פלוס )ישראל(.נכתב בסיוע הקרן החדשה לקולנוע,קרן האיכות לקולנוע וטלוויזיה
הופק במימון הקרן לקולנוע ישראלי,קאנל פלוס  TF1,צרפת.
זוכה פרס התסריט הטוב ביותר ,תחרות מיקי אלבין 2003
בהשתתפות יעל אבקסיס ,גד אלמלך וריצר'ד ברי
יצא להקרנים בצרפת בדצמבר , 07יצא להקרנים בישראל מרץ 2009
השתתף בפסטיבל רבים בעולם...
היה מועמד לחמש קטגוריות בתחרות האקדמיה הישראלית בהן מועמדות על
הסרט,הבימוי,תסריט,שחקנית ראשית וצילום.
" - 2013אניגמה"  -דרמה יומית בת  150פרקים לערוץ "ויוה" של  - YESבימוי.
" - 2014ניו יורק עונה  - "3דרמה יומית ל  - YESבימוי חו"ל.
" - 2014-15שוברי גלים  2עונות"  -דרמת נוער יומית ל  YESוערוץ הילדים  -יוצר ובימאי.
 - 2016קדם הפקה של סדרת דרמה לרשת "ההרמון"-בימוי משותף עם גדי טאוב התסריטאי
"דאוס"-סדרת נוער מדע בדיוני,בימוי ),יוצרי הסדרה דני וסרמן וגידי דר(מפיקים מובי פלוס-דוד מנדיל
עבור חברת הכבלים יס.
זוכת פרס אופיר על אפקטים לסדרות 2010
זוכת פרס אופיר על סדרת השנה לנוער 2010
"נשרים"-סדרת דרמת מתח והרפתקאות לנוער) 10פרקים עבור לוגי-הוט(תסריט חן קליימן ואסתי
נמבר.
"מטריפולי לברגן בלזן"-דוקומנטרי  50דקות על מלחמת העולם השואה במלחמת העולם השנייה
בצפון אפריקה
מפיקים צביקה שפי ואלן יעקובובסקי-
מומן ע"י קרן מקור בכבלים  ,הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ונרכש ע"י יס
מיועד ליום השואה 2005
New York Sephardic Jewish Film Festival - USA 2006
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Festival of Jewish Cinema - Australia 2005
Jewish Eye, Jewish Film Festival Beer Sheba - Israel 2005
Medimed Sitges - Spain 2005
"שניות של תהילה"סרט דוקומנטרי באורך  50דק' על ניצבים בתעשיית הקולנוע וטלויזיה .מפיקצביקה שפי.שידור יולי  , 05ערוץ 8
חרצופים-תוכנית אקטואליה סטירית )שתי עונות עבור תלעד(
כמו כן עשה קליפים ,פתיחים  ,תוכניות טלוויזיה ותוכניות אולפן רבות .
כיום מביים סרט בשם "מקובלות" תסריט טל אלעזר ובשנת  2013מתכנן את הפרויקט הבא שלו
"השכונה".

2/2
)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

