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שרון מימון
במאי ,תסריטאי ,עורך תסריט
בוגר בית הספר לקולנוע קמרה אובסקורה.
סרטי קולנוע:
2018
בימוי משותף עם טל גרניט של "הנשף" – זוכה  3פרסי אופיר
2014
'מיתה טובה'  90 -דקות .כתיבה :שרון מימון וטל גרניט.
סרט קולנוע הבחירה הרשמית פסטיבל ונציה  2014בקטגוריית .days Venice
הסרט הופק בתמיכת קרן הקולנוע הישראלי .קו-פרודוקציה ישראל-גרמניה.
הפקה :פאי סרטים ותותים הפקות.
התסריט זכה במענק בפסטיבל ברלין במסגרת הטאלנט
פרוג'קט מארקט .
2009
'סיפור גדול' – כתיבה ובימוי סרט קולנוע עלילתי  90דקות .בימוי :שרון מימון וארז תדמור .כתיבה :שרון
מימון ודני כהן-סולל ,התסריט עפ"י רעיון מקורי מאת שרון מימון) .סיפורם של קבוצת מתאבקי סומו
ישראלים( ,הסרט הופק בתמיכת קרן הקולנוע הישראלי .קו-פרודוקציה ישראל-גרמניה-צרפת .הפקה:
.לסרט אמריקאי רימייק מפיקים "פרמאונט" אולפני אילו בימים UCM FILMS .
פסטיבלים ופרסים 'סיפור גדול':
 סרט הפתיחה פסטיבל ירושלים  .2009הקרנה בבריכת הסולטאן. הבחירה הרשמית פסטיבל טרייבקה  2009בקטגוריית תגלית עולמית.מועמד ל  13פרסי אקדמיה לשנת  .2009זוכה שלושה פרסי אקדמיה :פרס השחקנית ,שחקנית
המשנה והעיצוב האומנותי.
 זוכה פרס הקהל פסטיבל קרלובי וארי .2009 זוכה פרס הקומדיה הטובה פסטיבל טרוורס סיטי בארה"ב. זוכה פרס הסרט הטוב פסטיבל , Sarlatצרפת. זוכה פרס הסרט הטוב  Huez'd Alpe De Festivalבצרפת.סרטים קצרים:
2019
תסריטאי שותף בסרט - Skinזוכה פרס האוסקר האמריקאי בסרט קצר לשנת .2018
2013
'חופש גדול'  20 -דקות .כתיבה ובימוי :שרון מימון וטל גרניט.
 התקבל לתחרות הרשמית לסרט הקצר  -פסטיבל סאנדאנס .2013 מועמד לפרס אופיר בקטגוריית הסרט הקצר.-מועמד מוקדמות האוסקר האמריקאי לפרס הסרט הקצר .2015
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2011
'להרוג דבורה'  7 -דקות .כתיבה ובימוי שרון מימון וטל גרניט.
 פרס הסרט הקצר הטוב ביותר בפסטיבל הבינלאומי חיפה 2009 פסטיבל לוקרנו ,Domani Di Pardi ,שוויץ2010 , פרס הסרט הקצר הטוב ביותר  Award Spike Goldenבפסטיבל ויאדוליד ,ספרד  פרס הסרט האסייתי הטוב ביותר בפסטיבל אגילר דה קמפו ,ספרד 2010 ציון לשבח בפסטיבל אינטרפילם ברלין ,גרמניה 20102005
"משכנתא"  50דקות .כתיבה ובימוי שרון מימון וטל גרניט
 פרס הדרמה הטובה בפסטיבל ירושלים .2006שידור הדרמה "משכנתא" ע"י זכיינית ערוץ " 2קשת".
מועמדות לפרס האקדמיה לטלוויזיה בקטגוריות :דרמה בודדת ,השחקן הטוב ביותר בדרמה.
2000
'קצרים' – תסריטאי בתוכנית המערכונים ששודרה בשידורי 'קשת' בערוץ  .2התוכנית בכיכובם של מוני
מושונוב וקרן מור ובהפקת 'גיל הפקות'.
עורך תסריט:
עיר מקלט ,2014 :סרט קולנוע ,בימוי עמיקם קובנר ,בהפקת גרין פרודשנס.
ישמח חתני ,2015 :סרט קולנוע .תסריט ובימוי :שלומית נחמה ואמיל בן שימעון .הסרט בשלבי פרה
פרודקשן.
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