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בתל-אביב  שלום  במגדל  ייפתח   2016 מרץ  בחודש 

הפסטיבל התשיעי לצילום אמנותי של עולים חדשים 

ותושבים חוזרים.

2007 מכיתת אמן של הצלם  הפסטיבל החל בשנת 

נתלו  ממנה  נבחרות  שתמונות  פדרול,  לאוניד 

בתערוכה "קהילה מתחת לעצי דקל" בין דקלי פארק 

ומאז  רבה  לב  הירקון. האירוע המיוחד משך תשומת 

בחללי  שנה  מדי  ומתקיים  למסורת  הפסטיבל  הפך 

מהפסטיבלים  נבחרות  תמונות  קבועים.  תצוגה 

ברית  מדינות  ברחבי  "נתיב"  ארגון  על-ידי  מוצגות 

המועצות לשעבר.

ותושבים  אמנים-עולים   30 מציגים השנה  בפסטיבל 

הודות  הישראלי  התרבות  בעולם  שהשתלבו  חוזרים 

לסיוע של משרד העלייה והקליטה, אשר הכיר בהם 

המשתתפים  האמנים  מצטיינים.  מקצועיים  כאמנים 

כגון  שונות,  ממדינות  ארצה  הגיעו  בפסטיבל 

ארגנטינה, רוסיה, ארצות-הברית, ארמניה, בריטניה, 

ליטא, אוקראינה, בלארוס, אוזבקיסטן ולטביה.

ליצירות  שהוקדש  הראשון  הפסטיבל  למעשה  זהו 

ישראל,  במדינת  המתמקדות  אמנים-עולים,  של 

ביתם החדש. בפסטיבלים הקודמים כבר הוצגו מאות 

לעבודת  הודות  גבוהה.  אמנותית  ברמה  עבודות 

הנמלים שנעשתה על ידי מארגני הפסטיבל ומסירת 

בירושלים,  הלאומית  לספרייה  שפורסמו  הקטלוגים 

התרבותית  בתודעה  האמנים  של  שמותיהם  נצרבו 

הישראלית.  

אנו מביעים תודה מיוחדת למשרד העלייה והקליטה 

התומך באמנים אלו ומסייע מידי שנה בפרויקט מוצלח 

זה, באמצעות המרכז לקליטת אמנים עולים ותושבים 

חוזרים; לעיתון "עולם הצילום", התומך בפרויקט מדי 

שנה. יש לציין גם את מארגני הפסטיבל: לאוניד פדרול, 

"קביטקובסקי  מסוכנות  קביטקובסקי  אלינה  מנהל; 

ארט", מפיקה; ויוליאנה גורקורוב, מנהלת אמנותית.

ואנו  צילום  חובבי  בקרב  להצלחה  זוכה  הפסטיבל 

מקווים כי הוא ימשיך לצמוח ובשנים הקרובות יהפוך 

לפסטיבל צילום אמנותי ישראלי רחב-היקף ראשון.

לאוניד פדרול, מנהל הפסטיבל

דברי ברכה

התערוכה הראשונה במסגרת הפסטיבל תיפתח
ביום שישי, 25 במרץ, 2016 בשעה 12:00

בליווי קונצרט של הפסנתרנית דיאנה ליפשיץ

התערוכה השנייה במסגרת הפסטיבל תיפתח
ביום שישי, 6 במאי, 2016 בשעה 12:00

באירוע תתקיים כיתת אמן של אדריאן ג'ודרו: 

סודות הכנת תערוכה

כתובת: מגדל שלום, אחד העם 9, תל אביב, 

טל' 03-5179965

הגלריה פתוחה לקהל ללא תשלום.

שעות פתיחה:  א' - ה': 10:00 - 17:00 

ערבי חג וימי ו': 10:00 - 13:00

תוכנית



דמיטרי יאסנוגורודסקי // ים המלח

   Dead Sea // Dmitry Yasnogorodsky

איליה שקאפ // תל אביב

    Tel Aviv // Ilia Shkap



מריה בלנבסקאיה

   Mariya Belanovskaya  

סרגיי שמוליין

Sergey Shmulian



נרינה מליקיאן // ירושלים

   Jerusalem // Narine Melikyan

דריה לנדא

Daria Landa



יוסף שלסט // תל אביב

   Tel Aviv // Josef Shelest

טינה סינדלובסקי // תאומים

   Twins // Tina Sindalovsky



גאורגי קולוטוב // תל אביב

Tel Aviv // George Kolotov

גאורגי קולוטוב // תל אביב

Tel Aviv // George Kolotov



יוסף שלסט // תל אביב

   Tel Aviv // Josef Shelest

דמיטרי יאסנוגורודסקי // יער שקד

   Shaked Forest // Dmitry Yasnogorodsky



נרינה מליקיאן // נחל פרת

   Nahal Prat // Narine Melikyan

דריה לנדא // תל אביב-יפו

    Tel Aviv-Yafo // Daria Landa



אנדריי לויצקי // תל אביב-יפו

   Tel Aviv-Yafo // Andrey Levitskiy

טל טאירוב // תל אביב

Tel Aviv // Tal Tairov



ולדימיר שרגה // ירושלים

Jerusalem // Vladimir Shraga

ולדימיר שרגה // ירושלים

Jerusalem // Vladimir Shraga



סרגיי שמוליין

Sergey Shmulian

רודריגו אוריארט // בית יהושע

    Beit Yehoshua // Rodrigo Uriartt 



יוליאנה גורקורוב // אימפרסיוניזם

 Impressionism // Yuliana Gorkorov

ולדימיר צ'ומיקוב // ירושלים

Jerusalem // Vladimir Chumikov



רודריגו אוריארט // ירושלים 

    Jerusalem // Rodrigo Uriartt 

גאורגי קולוטוב // תל אביב

Tel Aviv // George Kolotov



יוסף שלסט

   Josef Shelest 

מריאנה סטבנבה // תל אביב-יפו

   Tel Aviv-Yafo // Maryana Stebeneva



אולגה חגאי // כנרת

    Kinneret // Olga Khegay

נטליה אסטחוב // תל אביב-יפו

   Tel Aviv-Yafo // Natalia Astakhova



שלמה ברונשטיין // אזור השרון

   Sharon Area // Shlomo Bronshtein

איליה שקאפ // הגליל התחתון

    Lower Galilee // Ilia Shkap



דמיטרי יאסנוגורודסקי // עמק החולה

   The Hula Valley // Dmitry Yasnogorodsky

דריה לנדא // הערבה

  HaArava // Daria Landa



קרן נויה // ערד

   Arad // Keren Noya

קרן נויה // ערד

   Arad // Keren Noya



מריאנה סטבנבה

   Maryana Stebeneva

רושל גודווין

    Rochelle Goodwin



אנדריאן ז'ודרו // צפת

   Tzfat // Andrian Judro

אנדריאן ז'ודרו // צפון ישראל

   The North of Israel // Andrian Judro



מריה בלנבסקאיה // תל אביב-יפו

   Tel Aviv-Yafo // Mariya Belanovskaya 

יבגניה פרסמן // נחל שמריה

     Shmaria River // Yevgeniya Presman



דיאנה ליפשיץ // ירושלים

   Jerusalem // Diana Livshits

דיאנה ליפשיץ // ירושלים

   Jerusalem // Diana Livshits



דמיטרי יאסנוגורודסקי // רמת הגולן

   Golan Heights // Dmitry Yasnogorodsky

יבגניה פרסמן // ים המלח

     Dead Sea // Yevgeniya Presman



ולדימיר שרגה // מדבר יהודה

Judaean Desert // Vladimir Shraga

שלמה ברונשטיין 

Shlomo Bronshtein



אנדריי לויצקי // ים המלח

   Dead Sea // Andrey Levitskiy 

מרינה שפיר // עמק החולה

   The Hula Valley // Marina Shafir



ולדימיר צ'ומיקוב // עמק החולה

The Hula Valley // Vladimir Chumikov

אינה וואקרוב // חוף נתניה

   Netanya Beach // Inna Vakarova 



אנה וורונצוב // תל אביב-יפו

   Tel Aviv-Yafo // Anna Vorontsova

אלכסנדר מקרנקו // ירושלים

   Jerusalem // Alexandr Makarenko



אנדריי לויצקי // תל אביב-יפו

   Tel Aviv-Yafo // Andrey Levitskiy 

אולגה חגאי // ים המלח

    Dead Sea // Olga Khegay



נטליה אסטחוב // תל אביב

   Tel Aviv // Natalia Astakhova

רושל גודווין // חוף אכזיב

    Achziv Beach // Rochelle Goodwin



איליה שקאפ 

    Ilia Shkap 

מרינה שפיר // תל אביב

   Tel Aviv // Marina Shafir



אינה וואקרוב // קיבוץ אור הנר

   Kibbutz Or-Haner // Inna Vakarova

אולגה משקביץ' 

   Olga Mashkevich 



לאוניד פדרול // תל אביב

 Tel Aviv // Leonid Padrul

אולגה חגאי // ים המלח

    Dead Sea // Olga Khegay



אנה וורונצוב // תל אביב-יפו

   Tel Aviv-Yafo // Anna Vorontsova

אולגה משקביץ' // חוף נתניה

   Netanya Beach // Olga Mashkevich



יוליאנה גורקורוב // בראשית

 Genesis // Yuliana Gorkorov

לאוניד פדרול // מדבר הנגב

 Negev Desert // Leonid Padrul
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In 2007 producer Ellina Kvitkovsky, a specialist in the 
field of cinema and advertising, in collaboration with 
the well-known Israeli photographer Leonid Padrul, 
established the production agency Kwitkowski Art.
The agency’s activities are focused on progress and 
support of artistic photography in Israel. Over the last 
eight years the agency has carried out several large 
non-profit photographic projects.
The artistic photography festival for new immigrants 
titled “A New Eye on Israel” has been held annual-
ly since 2007. Since early 2010, some of the festival’s 
exhibits are being shown in the CIS countries with the 
support of Nativ, the Liaison Bureau of the Prime Mi-
nister’s Office. The festival will, undoubtedly, add to 
the development of art photography in Israel with the 
advancement of these immigrant artists. In addition, 
in 2009, 2010 and 2013 there was the photo festival 
“On the Road to Eilat”, the aim of which was to develop 
artistic photography in the south of Israel. All these 
festivals are supported by the Ministry of Aliyah and 
Immigrant Absorption and the Center of Immigrant 
Artists and Returning Residents.
2007-2013 The exhibition “The Shadow of Jerusalem” 
by Leonid Padrul, shown with great success in muse-
ums around the world: Moscow, Minsk, Bangkok, Ha-
noi, Manila, Copenhagen, Sydney, Bremen and Vienna, 
supported by the Ministry of Foreign Affairs.
2011 a project of the agency “A Life Fragment - a Da-
nish view of Israel, an Israeli view of Denmark” was 
exhibited successfully in the city hall of Copenhagen 
with the support of the Israeli Embassy and the muni-
cipality of Copenhagen.
The agency has many projects in the pipeline which we 
hope to bring to fruition in the future.

KWITKOWSKI ART
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