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יבגני רומן
במאי  /תסריטאי  /עורך
בוגר החוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב
זוכה פרס אמנות הקולנוע של משרד התרבות והספורט
זוכה פרס יורי שטרן לאמנים עולים
יועץ אמנותי בתחום קולנוע בקרן רבינוביץ׳ ,קרן הקולנוע הישראלי ,קרן גשר.
פילמוגרפיה:
קולות רקע ) - (2019במאי ,תסריטאי ,עורך )פוסט-פרודקשן(
בהפקת  UCMאפיקים מאוחדים ,אבנסטון פילמס ,סרטי יונייטד קינג.
זוכה מענק הפקה במסלול המרכזי מקרן הקולנוע הישראלי .זוכה מענק פוסט פסטיבל טאלין.
עותק סופי ינואר .2019
עשו ) - (2019תסריטאי ,עורך )פוסט-פרודקשן(
עיבוד לרומן של מאיר שלו ,במאי  -פאבל לונגין )רוסיה(.
פרויקט בינלאומי בשפה האנגלית ,בכיכובם של הרווי קייטל ,מרק איווניר וליאור אשכנזי.
עותק סופי מרץ .2019
מקוללים ) - (2018במאי
בהפקת  UCMאפיקים מאוחדים וסרטי יונייטד קינג.
זוכה מענק השלמת הפקה קרן רבינוביץ׳ .הפצה בבתי קולנוע דצמבר 2018
האיש שבקיר ) - (2015במאי ותסריטאי
בהפקת  UCMאפיקים מאוחדים.
בחירה רשמית פסטיבל רוטרדם  .2015פרס המשחק  -פסטיבל אודסה הבינלאומי .2015
מועמד לפרס אופיר  - 2015תסריט ,שחקנית ראשית.
נמכר ל״נטפילקס״ להפצה בכל העולם .נמכר לרימייק אמריקאי בהפקת דנה לוסטיג.
במאי Ruby Strangelove (2014) -
פיצ׳ר טלוויזיה ,הפקה אמריקאית ,מפיקים – .Rudolph Richard ,Diamant Moshe
נמכר למגוון רשתות טלוויזיה ושירותי  VODברחבי העולם ,ביניהם בריטניה ,צרפת ,גרמניה ועוד.
איגור ומסע העגורים ) – (2012במאי
בהפקת  UCMאפיקים מאוחדים ,קופרודוקציה ישראל  /פולין  /גרמניה.
בחירה רשמית פסטיבל טורונטו  .2012פרסים בפסטיבלים במינסק ,פולין ,חיפה ,שיקגו.
הפצה מסחרית בבתי קולנוע בארץ מרץ .2013
לנין באוקטובר ) (2010במאי ותסריטאי שותף
דרמה קומית  50דקות ,עבור הרשות השניה .בהפקת  UCMאפיקים מאוחדים.
ציון לשבח תחרות דרמות ,ציון לשבח שחקן ראשי  -פסטיבל חיפה .2010
שודר בפריים-טיים בערוץ  2והוקרן בסינמטקים ברחבי הארץ.
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בין השורות ) - (2009יוצר הסדרה ,תסריטאי ראשי ,ובמאי.
סדרת דרמה יומית עבור  ,YESהראשונה בישראל בשפה הרוסית.
 50פרקים 30 ,דקות פרק .מפיקים" :רוני הפקות"  -שי נשר.
נס ) - (2006תסריטאי ובמאי) .סרט גמר באוניברסיטת תל-אביב(.
 35דקות ,עלילתי .זוכה במגוון פרסים בפסטיבלים בינלאומיים בסין ,ארה״ב ,צ׳כיה ,בלגיה ועוד.
שודר בערוץ  2ובסינטמקים ,נרכש לשידור ע"י "."YES
נסיון מקצועי נוסף:
 - 2016 - 2006עורך במגוון פרויקטים טלוויזיוניים ,דוקומנטריים ועלילתיים .בין הבולטים :פיצ'ר
עלילתי חמש שעות מפריז .במאי :לאון פרודובסקי .זוכה פסטיבל חיפה  .2009פיצ׳ר דוקומנטרי
משחקי פוטין .במאי :אלכס גנטלב .זוכה פרס ״האמי״ הגרמני .2014
 - 2012 - 2007במאי פרומואים פרילאנס ב"פרומותאוס" עבור ערוצי הסרטים של "."YES
 - 2013 - 2012במאי ומנהל קריאיטיב במחלקת פרומו "ענני תקשורת".
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