ФИЛМСКА
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Струка: Дипломирани инжењер архитектуре
Занимање: Архитекта, филмски редитељ, аниматор,
монтажер, глумац...

IMDb профил: http://www.imdb.com/name/nm4239901/

Марко Ковач је рођен 9.4.1981. у
Београду. Дипломирао је на Архитектонском
факултету Универзитета у Београду 2007.
године. Похађао је школу за анимирани филм
Вере Влајић – радионица ''А2'' у Београду,
где је учествовао са својим ауторским
анимираним
филмовима
у
пројектима
''Анимирана сваштара'', ''Мали принц на
језеру'' и ''Луде мачке''. У оквиру овог
последњег пројекта, направио је филм ''Шах''
за који је 1998. године освојио прву награду
на ''31. ревији филмског и видео стваралаштва
деце Југославије'' одржаној у Југословенској
кинотеци у Београду.

2006/2007.

''Шах''

Маја 2006. године Ковач се неформално договара са тадашњим колегама да
покрене независни филмски и ТВ пројекат. Неколико месеци касније, Ковач је
одлучио да то, у начелу, буде пародија на нашу култну серију ''Отписани'' и тако је
рођена идеја о ''Потписанима''. 2007. године по сценарију и у режији Марка Ковача,
снимљен је први део (прва епизода) филмског серијала ''Потписани'' под називом
''Телефоснка централа''. Овај 43-оминутни филм је 2011. године освојио награду за
пародију традиционалног ТВ израза на ''Првој ревији независних оф-филмова
Србије'' одржаној у ''Српском Холивуду'' на Руднику. Филм је, такође, приказиван у
неколико наврата на Арт ТВ и ТВ Метрополис као и на великом платну Дома
културе Студентски град у оквиру ''Но буџет'' фестивала где је оборио рекорд у
посећености и гледаности.

''Потписани'' – www.potpisani.weebly.com

На фестивалу ''Нова светлост на длану'' одржаном у Београду 2007. године,
краткометражни филм ''Вук уједа'' Марка Ковача освојио је специјалну награду
Телекома Србије.

''Награда за Вук уједа''

2008/2009.
2008. године Ковач је снимио други
наставак ''Потписаних'' под називом
''Шифра'' (43 мин) који је приказан на
''Другој ревији независних оф-филмова
Србије'' одржаној у ''Српском Холивуду'' на
Руднику, на великом платну Дома културе
Студенстки град као и неколико пута на
Арт ТВ и ТВ Метрополис.
Исте године Ковач снима три кратка промотивна филма: ''Вода је живот'',
''Енергија са природних извора'' и ''Осигурање'', од којих је другопоменути освојио
другу награду на конкурсу ТВ Фокс за најбољи ''Мој Индијана Џонс моменат'' док
је трећепоменути увршћен у званични промотивни спот за београдски ФЕСТ 2011.

''Осигурање на ФЕСТ-у''

''Награда за Мој Индијана
Џонс моменат''

2008. и 2009. године по сценарију и у режији Марка Ковача, снимљено је
десет кратких ''western – road movie'' епизода у оквиру пројекта ''Карлос Трапез''.

''Carlos Trepéz'' – www.carlostrapez.weebly.com

2010.
Кратки Ковачев филм ''Београд 2010'' увршћен је у званични промотивни
програм за ''БЕЛДОКС 2010'' – београдски фестивал документарног филма.
Исте године је снимљен трећи део ''Потписаних'' по имену ''Воз'' (52 мин)
који је 2012. године одлуком жирија који су чинили истакнути филмски радници
Драгомир Зупанц, Срђан Илић и драматург Миодраг Новаковић, освојио трећу
награду на ''Другој ревији независних оф-филмова Србије'' одржаној у ''Српском
Холивуду'' на Руднику. Филм је, такође, емитован више пута на Арт ТВ и ТВ
Метрополис.

''Шумски патуљак српског
Холивуда за Воз''

2011/2012.
2011. је снимљена играна ТВ серија ''Подбрадак потписаних'' која
представља наставак и други серијал ''Потписаних'', сачињена од пет
двадесетоминутних епизода које су приказиване на ТВ Метрополис, Арт ТВ као и
на великом платну Дома културе Студентски град у Београду.
Крајем 2011. Ковач је снимио кратки филм ''Психо'' са којим је 2012. године
освојио прво место на ''Jameson J-Factory'' такмичењу у конкуренцији за страни
филм, и тако постао представник Србије на престижном ''Jameson Empire Awards
2012'' фестивалу у Лондону где је у конкуренцији филмова из целог света, филм
''Психо'' ушао међу 29 изабраних. Истовремено, у конкуренцији за домаћи филм,
Ковачев ''Валтер'' је освојио друго место на ''Jameson J-Factory'' такмичењу.

''Награда за филм Психо''

''Блиц 1.2.2012''

''Председник жирија
Небојша Глоговац и
победник Марко Ковач''

''Марко Ковач са
супругом Јеленом у Лондону
на Jameson Empire Awards-у''

2013/2014.

Четврти
наставак
''Потписаних'' под називом
''Паја Шишкебаб'' (45 мин)
снимљен је 2013. године.
Премијерна пројекција је
одржана у Дому омладине
Београд а филм је приказан и
на Арт телевизији као и на
''Трећој ревији независних
оф-филмова
Србије''
на
Руднику.

''Пројекција у Дому омладине''

За потребе наредног ''Jameson J-Factory'' конкурса за 2013. годину, Марко
Ковач је снимио вирал у којем је главну улогу тумачио Гордан Кичић.

''Марко Ковач и Гордан Кичић''

На ''Jameson J-Factory '' конкурсу за 2014. годину, Ковачев филм
''Апокалипто'' одлуком жирија (Аница Добра и Гордан Кичић) осваја другу
награду.

''Добра, Ковач и Кичић''

2014. је снимљен и пети наставак ''Потписаних'' под називом
''Мобилизација'' (59 мин) који је премијерно приказан у Дому културе Студентски
град у Београду, у ревијалном делу на ''Четвртој и Петој смотри независних оффилмова Србије'' на Руднику, као и на Арт ТВ.

''Политика 16.8.2013''

Крајем 2014. са кратким филмом
''Гринвудо'' Ковач осваја награду публике
на ''Никоновом европском филмском
фестивалу 2014/2015'' у Лондону.

''Награда за филм Гринвудо''

''Политика 24.5.2015''

2015/2016.
На Јухоровом наградном конкурсу 2015. Ковачева реклама ''Јухор дању,
јухор ноћу'' осваја главну награду.

Кратки филм ''Круг'' сценаристе и
редитеља Марка Ковача, осваја прву
награду на ''VI Микро ФАФ'' фестивалу
2015.

''Награда за филм Круг''

2016. је, након готово две године стрпљивог рада, изашла анимирана
пародија ''Потписани VI – Логор'' (42 мин) која уједно представља и шести
наставак истоименог филмског серијала. Поред сценарија и режије, Ковач је за овај
филм радио музику и анимацију. Премијерна пројекција филма је одржана у Дому
културе Студентски град у Београду, док је филм емитован и на Арт ТВ.

''Политика 22.10.2016''

