קורות חיים – סרג'ו סטרודובצב
טלפון | 3250-275-659:אי מייל Sergio8492@gmail.com:
תחומי התמחות עיקריים:
*צילום וידאו ועריכת וידיאו של סרטים דוקומנטריים וכתבות לטלוויזיה.
*בימוי סרטים עלילתיים ודוקומנטריים.
*הוראת קולנוע בחטיבה עליונה -הגשה לבגרות בקולנוע מעשי במסלול מעשי/עיוני.
*צילום סטילס בתחום האופנה ותדמית.
*הערך המוסף שלי :חרוץ ,נחוש לבצע את המשימות שלי ולא לותר עד השגת המטרה,
בעל חשיבה יוזמת ,ישע ויכולת מקצועית גבוהה ומוערכת.
ניסיון תעסוקתי:
היום 5353 -פרילנס בתחום צילום וידאו וסטילס.
 *-5306צלם כתבות שטח לערוץ  RTVIולערוץ .6
* צלם רובוטיקה בערוץ  00רשת.
 2018-2019פרילנסר בתכנית" האח גדול) "עונה  9ועונת (VIP .צלם רובוטיקה.
התפקיד כלל צילום במצלמות רובוטיות בקונטרול  45מצלמות.
 5307-5305הטלוויזיה החינוכית .ע .צלם בהפקות חוץ בערוץ 50
 5307-5305אולפן "רשת" ערוץ  .00מפעיל מסכי לד .עבודה בקונטרול מול במאי
וע .במאי.
 5309מורה לקולנוע מעשי –מגיש לבגרות במסלול דוקומנטרי בבית הספר כרם שלמה –
בני עקיבא.
 5309מתרגל במכללת סמינר הקיבוצים בחוג לקולנוע ותקשורת .במסגרת התפקיד הייתי
אחראי על מחסן ציוד צילום ותאורה להפקות של סטודנטים ,אולפן רדיו ואולפן טלוויזיה.
 5302טכנאי ומקליט באולפן רדיו בקורס שדרי ספורט ברדיו במכללת סמינר הקיבוצים.
(במכללה רדיו באולפן עבודה ).
דוגמאות לכתבות שטח עבור שידורי טלוויזיה:
*כתבה עבור תכנית צנרת בערוץ 31
*כתבה על האלימות כלפי ילדים לערוץRTVI

הפקות מקור
"יש לי מישהי בשבילך" סרט דוקומנטרי .זוכה פרס דוד פרלוב  .5309ערכתי את
הסרט.
* "ויקטוריה" -סרט דוקומנטרי .בימוי וצילום.הבחירה הרשמית של דוק אביב 5302
במסגרת תחרות סטודנטים בסינימטק ת"א.
* "פלמינגו" -סרט עלילתי דרמה קצר .כתביבת תסריט ובימוי במסגרת פרויקט גמר
התואר.
* "מוזאון הבית" -סרט דוקומנטרי קצר .צילמתי.
* "מישה" -סרט דוקומנטרי קצר .בימוי וצילום.
* וידאו קליפ לרואי מימרן .צילום ועריכה.
* לא לאלימות כלפי נשים – וידאו ארט בנושא אלימות כלפי נשים .בימוי צילום ועריכה.
* "דיונה" -פיילוט לסרט עלילתי קצר .צילום ועריכה.
* "רק תנשמי" צילמתי בוידאו את אילנה אביטל בסטודיו לקליפ.
*קליפ מעבודות שצילמתי
שליטה בתוכנות:

Avid , Premiere pro , Photoshop , Pro tools , Audacity , SmartShell Robotic Control SystemRoss

השכלה:
 5305 -5309תואר ראשון בקולנוע תקשורת והוראה במכללת סמינר הקיבוצים+
תעודת הוראה +רשיון הוראה.
תעודת סיום קורס בצילום סטילס בבית הספר לצילום גברא.
 5339בוגר הנדסאי מערכות קולנוע וטלוויזיה.
שירות צבאי:
 5339-5336צלם שטח ,עורך ומפיק סרטי וידאו הסברתיים בחיל האוויר.
מילואימניק פעיל כצלם ומפיק תוכן הסברתי בבסיס פיקוד העורף ראשי ,לתושבים בשגרה
וחירום.
שפות:
רוסית (פת אם) |עברית| אנגלית.

