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תאופיק )אגבאריה( אבו ואיל
במאי ,תסריטאי.
נולד בשנת 1976
.אביב-תל מאוניברסיטת וטלוויזיה בקולנוע B.F.A
2003-1996
  2000-1996סטודנט לקולנוע וטלוויזיה באוניבירסיטת ת"א.  1999-1996עובד בארכיון הסרטים של אוניברסיטת ת"א.  1999-1997מורה לדרמה בבית הספר "חסן ערפה" שביפו.  2001-1997עובד בהפקות קולנוע וטלוויזיה כמנהל הפקה ועוזר במאי.  2003-1999במאי שטח של סרטים דוקומנטרים לערוץ  8וערוץ  ,2ודרמות קצרות לערוץ הראשוןבתוכנית "כן או לא".
סרטים קצרים ודוקומנטריים :תסריטאי ,במאי ומפיק:
 "לחם ,חשיש וירח" ) 11 ,1997דק'( "אני עוזב ,אתם נשארים" ) 8 ,1998דק'( "אינטלקטואל בזבל" ) 3 ,1998דק'( "דמויות" ) 5 ,1999דק'( "יומנו של זונה" ) 15 ,2000דק'( -הוצג בעשרות פסטיבלים בארץ ובעולם. "מחכים לצאלאח אל -דין" ) 53 ,2001דק'( -הוצג בעשרות פסטיבלים בארץ ובעולם. "להזדקן בכיף" ) 9 ,2014) ,(joyfully old Growingדק'(.2004-2001
 כותב ,מביים ומפיק סרט עלילתי באורך מלא "עטאש" )צימאון( ) 112 ,2004דק'(. הסרט זכה בפרס הביקורת הבן לאומית ) (FIPRESCIבפסטיבל קאן ).(2004 הסרט זכה בפרס הראשון בפסטיבל ירושלים "וולג'ין" ).(2004 הסרט זכה בפרס הצילום בתחרות האקדמיה הישראלית "אופיר" ).(2004 הסרט זכה בפרס "חבר השופטים" בפסטיבל "מכון העולם הערבי" בפריס ).(2004 הסרט זכה בפרס הראשון בפסטיבל "פאסטיה" בקורסיקה ).(2004 הסרט זכה בפרס השחקן בפסטיבל "סנט דייגו" בספרד ).(20052005-2004
 מלגת התפנות בפריז בתוכנית  Cinéfondationשל פסטיבל קאן. פרס אמנות הקולנוע מטעם משרד התרבות והספורט לשנת .20052011-2006
 כותב ,מביים ומפיק סרט עלילתי באורך מלא "תנאת'ור" )התפוררות( ) 83 ,2011דק'(. הסרט הוצג בפסטיבלים כמו" :לוקארנו" )" ,(2011טורונטו" ) ,(2011חיפה ).(2011 הסרט יצא לאקרנים בצרפת במאי ).(2012יועץ אמנותי:
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יועץ אמנותי בשני מועדים ב" -קרן רבינוביץ'" למסלול "פיתוח תסריט".
יועץ אמנותי בארבעה מועדים ב" -קרן הקולנוע הישרלי" למסלול "פיתוח תסריט".
יועץ אמנותי במועד אחד ב" -קרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה" למסלול "הפקה".
יועץ אמנותי להפקת תסריטים ב" -קרן הקולנוע הישראלי" .2012-2014
יועץ אמנותי בפרויקט ) MIXתמהיל( של קרן גשר ואיגוד התסריטאים.
שופט בתחרות "פסטיבל הסטודנטים" של אוניברסיטת ת"א ).(2012
שופט בתחרות הרשמית בפסטיבל וולג'ין ירושלים ).(2013
שופט בתחרות בפסטיבל "קליבּיה" בתוניסיה.

הוראה בקולנוע:
 חונך קבוצות של יוצרים צעירים בפרויקט "רואים רחוק" של קשת מאז .2012 מורה לתסריט ובימוי בבית הספר "מנשר" לשנה ד'. מרצה לקולנוע ברחבי הארץ. החל מסמסטר חורף  ,2016מרצה לקולנוע במכללה האקדמאית ספיר לשנה א'.סדרות:
 מנהל קריאטיבי של סדרת דרמה חברתית לאינטרנט "דאנדרה" בהפקת  30 ,BBCפרקים קצרים,הסדרה תעלה לשידור לקראת סוף מרץ .2017
פרויקטים בשלבי הפקה ,פיתוח ,כ -תסריטאי ובמאי:
 סרט עלילתי באורך מלא "חסן החכם" ,בשלב גיוס כספים. סרט עלילתי באורך מלא "ילדי הרכבת" ,כתסריטאי שותף ובמאי. תסריט לסדרת טלוויזיה "טפרים של גן עדן" )) ,Paradise Of Clawsבשלב פיתוח. סרט קצר "רכבת החופש" ,שלבי הפקה ,הסרט יצולם במרץ .2017נולד באום אל פחם ,מתגורר בת"א מאז שנת .1996
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