קרן שעיו
במאית דוקומנטרית .סרטים שביימה' :ג'נטפיקציה ביפו'' ,כופר נפש' ( 16ערוצי טלוויזיה) פרס אופיר,
האוסקר האירופאי ועוד' .יא שדד'' ,מעצר בית' ועוד .צילום קולנוע דוקומנטרי' :פליטים' (שי פולק)',מריה
בארץ של אף אחד' ועוד .הקימה את אירגון אקטיויז'ן שמטרתו לארגן סדנאות קולנוע דוקומנטרי לקהילות
פליטים .לקטורית בקרן גשר ,רבינוביץ' ,פורום הדוקומנטרים ועוד .השכלה מתל חי ואו"פ (תואר ראשון)
תסריט ובימוי:
״חייו הכפולים של אורי ישראל״ בהפקת ״למה הפקות״ עבור יס דוקו .בשלבי הפקה.
״אמת דברתי״ מפיקות מיקה תימור וקרן שעיו עבור יס דוקו ,בשלבי הפקה.
״ג׳נטריפיקציה ביפו״ בהפקתה של אסנת טרבלסי ,עבור ערוץ  ,8בשלבי הפקה.
״כופר נפש״ הוצג בפרמיירה בפסטיבל  .IDFAנמכר ל 16-ערוצי טלוויזיה ,הסרט זכה בפרסים :פרס
אופיר ,האוסקר האירופאי ,פרס הביכורים בדוקאביב ,פרס פורום היוצרים הדוקומנטריים לסרט התיעודי,
פרס ציון לשבח בפסטיבל זכויות אדם בז׳נבה ,פרס הביכורים בפסטיבל  ,Movies that matterפרס הכסף
בפסטיבל זכויות אדם במקסיקו סיטי.
״יא שדד״ בתמיכת  PBSזוכה פרס בפסטיבל ביג סקאיי קנדה.
״מעצר בית״ כחלק מפרויקט רגעי ירושלים ,הוצג בפרמיירה בפסטיבל ירושלים והוצג בפסטיבלים ברחבי
העולם.
צילום:
״פליטים״ בבימויו של שי כרמלי פולק ,עבור ערוץ .2
״מריה בארץ של אף אחד״ ) (Maria en tiera de nadieבבימויה של מרסלה זמורה .הסרט הופץ ברחבי
העולם וזכה בעשרות פרסים.
״אגורות״ בימוי והפקה :בדראן בדראן ,זוכה פרס פסטיבל הקולנוע בירושלים ,ערוץ 8
״טורבינת הרוח״ בימוי דני ורטה ,מקום  1לסרט תיעודי בפסטיבל חיפה ,ערוץ .8
״סופר נני״ גימל הפקות ,ערוץ 2
אתרי חדשות, Ynet :כלכליסט
השכלה:
תואר ראשון בקולנוע ,מכללת תל חי והאוניברסיטה הפתוחה.
נוספים :התמחות בקולנוע דוקומנטרי בבית הספר  Audio Visualבברצלונה .כיתת אומן לקולנוע
דוקומנטרי בהנחיית ארנה בן דור ,סדנת תסריטאות בהנחיית צביקה קריצמן.
מאז שנת  2015מכהנת בוועד המנהל של פורום היוצרים הדוקומנטריים
מרצה ומורה לקולנוע
הקימה את הארגון הבינלאומי – ״אקטיבויז'ן״ שמטרתו הקניית כלים קולנועיים דרך סדנאות וקורסים
לקהילות מהגרים ברחבי העולם .במסגרת הארגון פיתחה ולימדה עשרות קורסים וסדנאות לסטודנטים
נבחרים של קהילות מהגרים בישראל ובחו״ל  .לאתר העמותהhttp://www.active-vision.org/project- :
ac.html
מורה לקולנוע בבית הספר לתקשורת מקדמת של רן ישפה

מרצה לעריכה קונספטואלית בחוג לחינוך במכללת תל חי.
מרצה בעשרות חוגים אקדמאיים וחוגי העשרה שונים בעקבות הסרט ״כופר נפש״.
ניו מדיה :פיתוח ,ניהול והפקה של פרויקטים בשיתוף פעולה עם ארגון  SCIובמימון של האיחוד האירופי:
across the sea- http://www.acrossthesea.net/
asylum city- http://active-vision.org/project-ac.html
Hip Hop Opera- http://active-vision.org/project-rmx.html
לקטורית ושופטת :קרן גשר ,קרן רבינוביץ ,תחרות פורום היוצרים הדוקומנטריים ,פסטיבל אינפוט
Cannes Corporate Media & TV Awards

