A NEW EYE ON ISRAEL

ישראל בעין חדשה • הפסטיבל השני לצילום אמנותי • 2008

2008

THE SECOND
FESTIVAL OF ART
PHOTOGRAPHY

ישראל בעין חדשה

הפסטיבל השני
לצילום אמנותי

2008

חדשה
בעין
ישראל
A NEW EYE ON ISRAEL

		

Amos Aricha

פתח דבר
מהניסויים הראשונים שהסתיימו בהיוולדה של קמרה אובסקורה במאה השמונה-עשרה נפתח עידן
תרבותי ויצירתי חדש בעולמנו .ערכה הנדיר של אותה קופסה ובה חריר ליניקת אור שקול לאחד
משלבי ההתפתחות החשובים ביותר בהתפתחותו האינטלקטואלית של היצור המכונה אדם .בואה
של המצלמה לעולמנו הוא תהליך שנחשב בצדק למהפכה כבירה לא רק בטכנולוגיה המדהימה שהיא
מעמידה לרשותו של האדם בכדי לתעד את עצמו ואת עולמו ,אלא גם מבחינת קידום מדעים שונים
ובולטת בהם הרפואה ומחוזות חשובים אחרים .בלי המצלמה גם לא היינו מגיעים למחשב האישי ומי
ישער את העתיד עוד להתרחש כתוצאה מהיוולדה של אותה קופסה פשוטה ובה נקב אור זעיר.

גם כיום אנחנו חיים בתקופה בה המצלמה עברה ועוברת מול עינינו שלבי התפתחות מדהימים כמעשה-קסמים
מופלאים .בימינו מתקיימת מהפכה נוספת בתולדות הצילום והיא המעבר משימוש במצלמה הקלאסית לזו המייצגת
את העתיד ,הפועלת בשיטה הדיגיטלית והופכת את המחשב למעבדה גראפית אישית שונה לחלוטין מקודמתה ,כזו
שמרחיבה פי כמה וכמה את מניפת האפשרויות היצירתיות ,חוצה גבולות של דמיון ,מרקיעה לספרות חדשות .ככל
שתכונות המצלמה מעניקות לה טווח הולך וגדל מבחינת אפשרויות שימוש חדשות הן בידי המשתמש הרגיל והן
בידי הצלם האמן ,ניתן לומר בוודאות שעולמנו מתעשר מיום ליום הודות לחילופי הדורות האלה.
הפעם נתמקד במבוא-ברכה זה המופנה למשתתפי התערוכה בעיקר בבחינת מעשה התיעוד של ההווה .הצלמים שלפנינו
יוצרים בעצם רובד תיעודי חדש של הנעשה סביבם ,שכן זו אחת ממטרות הצילום העיקריות .הצלמים העולים מפליאים להוסיף
משלהם למה שצברנו הודות לצלמינו בדורות הקודמים .אי-אפשר שלא להשתאות למראה התצלומים המעולים של הצלמים
האלה שנבחרו ובחרו להשתתף בפסטיבל האמנותי השני של צלמים מקרב העולים שהגיעו לארץ .לפתע נראית ישראל בעיניים
אחרות ,רעננות וסקרניות ,חושפות דקויות שאנו הוותיקים נעשינו מכבר כאטומים להן .דומה וכל אחד מכיר את האמרה
השחוקה שנשארה קולעת“ ,אורח לרגע רואה כל פגע” .ואילו כאן לפנינו כמו חושפת עין המשתתפים משיחות מכחול וצורות
עלומות שרק עינים נלהבות מאתרות אותן ,כמו מתרשמים בעליהן מקיומם יותר מבעלי עין מקומית ומנוסה.
אין חולק על-כך שארץ כשלנו הנתונה בלא הפוגה בהתמודדות בקצב אירועים קשים ומסוכנים ,בצד רגעי התעלות ,היא
זירה מרתקת שאין כמותה מטבעה למרות זאת – ואולי בגלל זאת – המאפשרת לכל בעל כישרון לצוד בעין מצלמתו את
המיוחד שבה .אך לשם כך אנחנו זקוקים לאנשים שראייתם לא נעשתה מיוגעת ומותשת מהמראות השונים המתחלפים
כפריימים חפוזים של סרט-נע ,כאלה שלפעמים גם משנים טבעו של אדם ואופיו של טבע .מכבר היינו זקוקים לצלמים
רגישים ומוכשרים שינערו מעלינו את האבק המצטבר בדרך-טבע גם בעת סופות .כאלה ניתן היה למצוא בעיקר בקרב
העולים זה מקרוב באו ,אך כבר החלו להבין את משמעויות האווירה המקומית ואף ללמוד איך לפרשן ,איש בדרכו
ובמצלמתו .את אלה אנחנו מוצאים כבעלי ראייה צלולה בקרב חבורת הצלמים האמנים ,כארבעים במספר ,המשתתפים
בתערוכה זו ,ואף מצליחים לקיים בינם לבין עצמם דיאלוג מפרה ומסקרן ,בעל איכויות אמנותיות מובהקות.
מכבר נעשינו כמעט מנוכרים בארצנו לנופו של אדם לנופו של טבע עד שבאו אמנים אלה ,יוצרים-צלמים מחוננים
ומבורכים ,להזכירנו את שהתחיל לחמוק מאתנו ,להחזיר לנו נשכחות ולא רק בצבע או בצורה ,אלא גם מבחינות
בסיסיות של קומפוזיציה מעשירה ,זווית התבוננות מקורית ,והתייחסות מרתקת למתחים שבין אור וצל ,בהבדלים
שבין צבע לצבע שהם חדים אצלנו עד לדורסנות מכאיבת-עין ,ואף קולטת התייחסויות עדינות ורגישות שבין אדם
לאדם וביניהם לסביבתם .התערוכה הזאת “ישראל בעין חדשה” ,או כפי שהיא מוצהרת כ”פסטיבל הצילום האמנותי
השני של צלמים-עולים” ,מנסחת היטב את כוונותיה בידי יוזמיה והעומד בראשם אמן הצילום ליאוניד פדרול ,שידעו
לסנן ולגבש תערוכה מרשימה באיכויותיה ובכך לחבק בצדק בברכה חמה את היוצרים החדשים בקרבנו שחשובים לנו
בעצם היותם לחלק מאתנו ,אך בעיקר חשיבותם ניכרת בתרומתם האמנותית המעשירה את שפתנו הצילומית.

		

עמוס אריכא,
סופר וצייר

צילום דיוקןRUDI WEISLEIN :

הצלחת הפסטיבל הנוכחי – העולה בהיקפו על הראשון –
תסייע ,כמצופה ,למסד מפעל חשוב זה ותביא לכך שבשנה
הבאה יוגדל הסיוע למימושו וניתן יהיה להרחיבו ולהעשירו.
לאוניד פדרול,

מנהל ואוצר הפסטיבל

אני מאחל לפסטיבל זה להמשיך לצב
א
בור כוחות ולהפוך למסורת אמיתית כי
כולנו ,צלמים ,ציירים וצופים ,זקוקים
לאירוע תרבותי כזה.
אלכסנדר גנלין,

צייר ,מנהל אמנותי

צילום דיוקן :גאורגי סטוליארוב
פתיחת פסטיבל  ,2007בית סוקולוב

תמונות זוכות פרסים מפסטיבל 2007

גלינה קנטור .קפיצה (בנמל עכו)

זזהו מעין ניסוי שיתרום ,כך אנו מקווים ,לאמנות הצילום היש
שראלית ,שתצא נשכרת משילוב הניסיון האמנותי הרב של
העולים עם המציאות החדשה שאליה נחשפו בארץ .פסטיבל
ההצילום האמנותי השני לצלמים-עולים יתרום ללא ספק להעש
שרת התרבות הישראלית ולדו-השיח האמנותי המתרחש בה.

א
אני מאחל לצלמים להישאר צלמים במל
לוא משמעות המילה ,כלומר “לצייר
בצל ואור” ולהשתמש עד כמה שפחות
ב’פוטושופ’ ,שהוא כמובן “כל יכול”
ובגלל זה – פחות מעניין מבחינתי.

ולדימיר צ’ומיקוב .מזכרת מעזה (שדרות)

הוועד המארגן התחיל בהכנת הפסטיבל
ההשני כבר מאז חודש מרס ,וזאת בהבנה כי מדובר בפר
רוייקט מיוחד במינו המוקדש לשנה ה 60-למדינת ישראל.
הפרוייקט נתמך על-ידי המשרד לקליטת העלייה ,משרד
התרבות ,המדע והספורט ו”סיטי-קולג’” .נבדקו מאות
עבודות ,ומהן נבחרו לפסטיבל כ 110-צילומים מעשה ידם
של ארבעים אמנים .הרעיון העומד מאחורי פסטיבל הציל
ש
לום האמנותי הוא להפגיש לראשונה צלמים-עולים ,נציגי
אסכולות צילום שונות – רוסית ,בלטית ,אירופית ואמריק
א
קנית ,שכל עבודותיהם צולמו בישראל.

Leonid Padrul

העניין שלי בצילום
Alexander Ganelin
(למרות היותי צייר)
הוא עמוק ולא פסק מאז שנות ה60-
 ,70כאשר התחלתי לצלם במצלמת‘פייד’ של אבי .זו נעשתה מחלקים של
מצלמה ‘צייס’ שהובאו מגרמניה בימי
מלחמת העולם השנייה .את חדר האמ
מ
מבטיה שלנו הפכתי לחדר חושך שבו
פפיתחתי והדפסתי את התמונות הראש
שונות שלי ,כמו רובנו באותם ימים.

דינה בווה .רוחה של יפו העתיקה

פסטיבל הצילום האמנותי
הראשון בארץ2007-

אני שמח

שהיוזמה שלי – להציג
את עבודותיהם של הצלמים-העולים בתער
א
רוכה אחת – זכתה להיענות ולתמיכה רבה.
במסגרת פסטיבל הצילום הראשון “עולים
חחדשים מצלמים בישראל” ,שהתקיים בתח
חילת שנת  2008ב”בית-סוקולוב” בתל-
אביב ,נפתחה תערוכה שהוצגה לאחר מכן
בב 12-קניונים בארץ בתמיכת חברת “קניונ
ני ישראל” ,וביקרו בה מאות אלפי איש.
בחודש מאי נפתחה התערוכה בקזחסטן,
בבמסגרת חגיגות ה 60-למדינת ישראל ובת
תמיכת משרד החוץ.
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הצלם

והצייר הם
שני אמנים שונים
המדברים על אותם
דדברים בשפות שונ
ננות .השפעתם ההדד
דית של שני עולמות
אלה (הצילום והציור)
ההיא חסרת גבולות ומע
עצורים ולעיתים אף
קקשה להבדיל בין השנ
ניים.
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המערבי
הכותל
THE WESTERN WALL
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 .4בוריס גנצלביץ’ .הכותל המערבי
 .5מחמן אסדוב .הכותל המערבי
 .6בוריס גנצלביץ’ .הכותל המערבי
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 .8בוריס גנצלביץ’ .הכותל המערבי
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 .11גאורגי סטוליארוב .הכותל המערבי
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 .13ולדימיר קארלוב .בצומת הגולן
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 .19מרק מאיר פולוקשט .עולם אחר
18

19

20

21

22

 .20יעקב בלוך .זריחה ,מכתש רמון
 .21גארי רזניקובסקי .הנוף המזרח-תיכוני
 .22אירנה קודיש .העשן
20

21

23

24

 .23רחל רוני אלון .מערת המכפלה ,חברון
 .24סרגיי שמוליין .עמק החולה
22

23

 .27-25לאון לויטס.
שלג באיזור ירושלים
24

25

28

29

30

 .28יעקב בלוך .במהירות הרוח
 .29מיכאיל שיקולסקי .אשדוד
 .30איליה שקאפ .הצבעים בשמי תל-אביב
26

27

32

31

 .31ולדימיר קארלוב .האגם בגולן
 .32רבקה מנדוזה .זריחת שמש

28

29

33

34

35

 .33איליה שלמייב .פריצת סערה
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CLOSE UP STILL LIFE
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88

89

 .87אולגה דומוב .בומבמלה
 .89-88סמיון פליגל .צבעי המדבר
74

75

90

91

 .91-90אלכסנדר מקרנקו
מקומות קדושים בירושלים
76

77

93

92

 .92מרק מאיר פולוקשט .יהיה גשם...
 .93מרק מאיר פולוקשט .המים משמים...
78

79

94

95

 .94דמיטרי וילקין.
ברחוב נחלת בנימין ,תל-אביב
 .95יקטרינה לומונוסוב.
עליה בלילה
80

81

97

96

 .96גאורגי סטוליארוב .נשיקה
 .97סרגיי שמוליין .מוכר תפוחים
82

83

99

98

 .98עופר כתר .ממים ליין ,כפר כנא
 .99יקטרינה לומונוסוב .קולנוע ישן
84

85

101

100

 .100ויקטור זמנסקי .בסוד ,יפו העתיקה
 .101ולדימיר רפקין (ז”ל) .המחשבות בעכו
86

87

102

103

 .102הוגו רומנו .שלושה סיפורים שונים
 .103הוגו רומנו .המעשנים
88

89

104

105

 .104ולדימיר רפקין (ז”ל) .אגדות המזרח ,יפו העתיקה
 .105ולדימיר רפקין (ז”ל) .בציפייה לנסיך ,עכו העתיקה
90

91

106

107

 .106ויקטור זמנסקי .אגדת מסעות ,יפו העתיקה
 .107ויקטור זמנסקי .הכישוף ,יפו העתיקה
92

93

108

110

109

 .108אולגה דומוב .ים המלח 303
 .109אירנה קודיש .רימון
 .110עופר כתר .מסע בזמן ,שומרון
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רינת אלדמע
רחל רוני אלון
מחמן אסדוב
דניס בוצ’ל
יעקב בלוך
’בוריס גנצלביץ
’גרגורי גרשקוביץ
ויקטוריה דולינסקי
אולגה דומוב
אדוארדו ויטלה
אולגה וייסלב
דמיטרי וילקין
ג’וליה זילברגולץ
ויקטור זמנסקי
נדין חסון
סתיו טלל
’דניס טנקילביץ
גיל ירוסלבסקי
עופר כתר
לאון לויטס
יקטרינה לומונוסוב
דוד פרנק מילטון
סאקיאן-לבון מליק
רבקה מנדוזה
אלכסנדר מקרנקו
טניה מרקוב
גאורגי סטוליארוב
איגור סיגלוב
מרק מאיר פולוקשט
פאולה פייפרמן
סמיון פליגל
ולדימיר קארלוב
אירנה קודיש
הוגו רומנו
גארי רזניקובסקי
ולדימיר רפקין ז”ל
מיכאיל שיקולסקי
איליה שלמייב
סרגיי שמוליין
איליה שקאפ

Rinat Aldema
Rahel Roni Alon
Mehman Asadov
Denis Buchel
Yakov Bloch
Boris Gantzelevich
Gregory Gershkovich
Victoria Dolinsky
Olga Dumova
Eduardo Vitale
Olga Vaislev
Dmitry Vilkin
Julia Zilbergoltz
Victor Zamanski
Nadine Assoune
Stav Talal
Denis Tankilevich
Gil Yeroslavsky
Ofer Ketter
Leon Levitas
Katerina Lomonosov
David Frank Milton
Levon Melik-Saakian
Rebecca Mendoza
Aleksandr Makarenko
Tania Markov
Georgiy Stoliarov
Igor Sigalov
Mark Meir Poluksht
Paula Faiferman
Simion Fligel
Vladimir Karelov
Irene Kudish
Hugo Romano
Garry Reznikovsky
Vladimir Repkin (1951-2008)
Michael Shikulsky
Ilia Shalamaev
Sergey Shmulian
Ilia Shkap

 נמל אשדוד. אולגה וייסלב.111
96

משתתפי הפסטיבל

FESTIVAL PARTICIPANTS

Rinat
Aldema

Rahel Roni
Alon

Mehman
Asadov

Denis
Buchel

Yakov
Bloch

Boris
Gantzelevich

Gregory
Gershkovich

Victoria
Dolinsky

Olga
Dumova

Eduardo
Vitale

רינת אלדמע

רחל רוני אלון

מחמן אסדוב

דניס בוצ’ל

יעקב בלוך

בוריס גנצלביץ’

גרגורי גרשקוביץ’

ויקטוריה דולינסקי

אולגה דומוב

אדוארדו ויטלה

נולדה ב 1974-בגבעתיים.
חזרה לארץ משהות של כ8-
שנים בניו יורק באוק’ .2006
ללמדה בניו יורק את אמנות הציל
לום בSchool of Visual Arts-
ווב 2003-סיימה תואר  BFAבהצ
צטיינות.
לאורך השנים הייתה לרינת חיבה
מיוחדת לצילום מוסיקה .היא התחב
מ
ברה לסצינת מועדוני הגא’ז של ניו
יורק וצילמה מוסיקאים בהופעות
חיות ,בסטודיו ואף בביתם .תמונות
רבות מתוכן התפרסמו במדינות
שונות ,וגם על גבי מגזינים ,עטיפות
אלבומים ובאינטרנט.
ב 2007-קיימה רינת תערוכת
יחיד ,Relations ,ב”קסקו מעבדה
עעירונית” בתל אביב .ממשיכה לעס
סוק בעיצוב וכריכת ספרים וצילום
נוף עירוני ,פורטרטים ומוסיקה.

נולדה בדרום אפריקה.
עעבדה בקייפטאון בבנקאות בינלא
אומית במשך  35שנה.
עעלתה ארצה ב ,2001-ובהשר
ראת יופייה של ישראל קנתה את
המצלמה הראשונה שלה ב.2002-
מעודדת מהתגובות הנלהבות
לצילומיה ,התחילה רחל להוציא
לוחות שנה של “ארץ התנ”ך” ב-
 .2006ללוח השנה החדש לשנת
תשס”ט קראה “נופי ירושלים”.
רחל כותבת שירה ,אוהבת טיפוס
בבהרים וטיולים רגליים בישראל ובח
חו”ל .עשתה שלושה מסעות גדולים
בהרי ההימלאיה.

נולד בשנת  1965באזרבייג’אן.
בא מתחום מדעי הרוח.
עבד בבית-ספר ,היה צלם בית-
ספר ,ערך שיעורים בנושא יסודות
הצילום .צילם גם חתונות ואירועים
אחרים.
לדבריו ,אמנות הצילום בשבילו
היא מצב נפשו.
עלה לישראל ב.2002-

יליד מולדובה ,קישינב.
עד שעלה לישראל ,עסק דניס
באתלטיקה קלה .הגיע לישראל ב-
 ,2000גר בפתח-תקווה.
עוסק בצילום משנת  ,2006חבר
במועדון הצילום של פתח-תקווה.
הדמויות האהובות ביותר שדניס
אוהב לצלם הם אנשים ,כי זה מאפש
א
שר לו להכיר את עולמם הפנימי.

עלה לישראל במרס .1990
התחיל להתעניין בצילום באופן
מקצועי רק לפני כמה שנים.
משמש חבר מועדון הצילום של
העיר פתח-תקווה .מתוקף עבודתו
ננוסע רבות ברחבי הארץ ,מה שמא
אפשר לו לצלם במקומות מעניינים
וומרתקים ,כמו הנגב ,ים המלח ,הגל
ליל ואחרים.
בתחרות
בפרס
זכה
שערך ערוץ הטלוויזיה הרוסי
 ,RTR-Planetaועבודתו נכללה
ברשימת  12העבודות שהתפרסמו
בלוח שנה אמנותי של .2008

צלם ספורט.
ייליד רוסיה ,למד ביולוגיה וגיאוג
גרפיה.
עלה לישראל בשנת .1999
התחיל להתעניין בצילום בגיל
 ,16בהתחלה בתור תחביב ,ובשלב
מאוחר יותר במקצוע.
בבוריס עמד בראש מועדון המטייל
לים-צלמים הצעירים ,ואחר-כך הפך
לפרשן-צלם ספורט.
בין סוגי הספורט האהובים עליו
ביותר – קרב מגע ,כדורגל ,הוקי עם
כדור וטיפוס הרים.

חובב צילום מגיל  ,12אבל רק
אחרי העלייה התחיל לעסוק בכך
באופן יסודי.
משנת  2003משמש כיו”ר מוע
מ
עדון הצילום של באר-שבע.
אוהב לצלם נופים ,חיי רחוב,
לייף-סטייל.
ההשתתף בתור חבר מועדון במס
סספר תערוכות ותחרויות בארץ ובח
חו”ל.

ילידת באקו ,אזרבייג’אן.
לפני שעלתה לישראל ,עבדה
ויקטוריה בתקשורת הכתובה.
ססיימה את לימודיה בפקולטה לתק
קשורת באוניברסיטת מוסקבה,
ואחר כך בתור עיתונאית המשיכה
בבמקביל גם לצלם ,משום שהרגיש
שה כי צילום הוא מעין השלמה
ללמילה הכתובה ,וגם היכולת היצ
צירתית לתעד את המציאות.
כשעלתה לארץ בנובמבר
 ,1990המשיכה ויקטוריה בקר
0
ריירה העיתונאית שלה ,השתלבה
ב”רשות השידור קול ישראל”
בתור כתבת ברדיו רק”ע (רשת
קליטת העלייה) ,ונבחרה לחברת
מועצת העיתונות ולהנהלת אגודת
העיתונאים בתל אביב.

עלתה לישראל מרוסיה.
בוגרת האקדמיה לתיאטרון
בסנט-פטרסבורג ואוניברסיטת
חחיפה במסלול ארכיאולוגיה ותול
לדות האמנות.
עובדת בתחום צביעה אומנותית
בבאופרה הישראלית ועיצוב תלבוש
שות .בין השנים 2007-2001
הציגה את עבודותיה בתערוכות
שונות בארץ ובחו”ל וזכתה בפרס
ההצטיינות בתערוכת הבובות
בבמוסקבה ובפרס הראשון בתערוכ
כה הבינלאומית לבובות “צלעה
של חווה”.

ייליד  ,1956עלה לישראל מאר
רגנטינה.
צלם-אמן ,בין השנים -1999
 2006יזם מספר תערוכות בארגנ
6
נטינה ובישראל.
בין השאר ,עבד בתור צלם
עצמאי ,מנחה פורומים של צילום
דיגיטלי באינטרנט ועיצוב גרפי.
למד צילום דיגיטלי וטכניקות
צצילום שונות .דובר עברית ,ספרד
דית ,איטלקית ופורטוגזית.
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Ofer
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Leon
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אולגה וייסלב

דמיטרי וילקין

ג’וליה זילברגולץ

ויקטור זמנסקי

נדין חסון

סתיו טלל

דניס טנקילביץ’

גיל ירוסלבסקי

עופר כתר

לאון לויטס

נולדה ב 1961-במוסקבה.
עלתה לישראל בשנת .1991
התחילה להתעניין בצילום לפני
 5שנים ,זוכתה בפרסים בתערוכות
צילום ישראליות ובינלאומיות.
בבשנת  2006הפך הצילום למק
קצועה .יחד עם בעלה הגרפיקאי
הקימה סטודיו לצילום.
בין תחומי ההתמחות של אולגה:
צילומי אופנה ,פורטפוליו ,דיוקן,
טבע דומם ,קטלוגים אמנותיים,
צילום טבע ,כתבות צילום ,שחזור
תמונות ,צילום תעשייתי ,פרסום.

נולד ב 1962-בסנט פטרסבורג,
רוסיה.
עלה לישראל ב .1990-כיום חי
בתל אביב.
בוגר אוניברסיטת בלארוס.
מצלם נופים ודיוקנאות ,בעיקר
בפילם ובפורמט  35מ”מ.
עיסוקו בצילום רחוב מתאפיין
בסגנון עבודה הדורש זמינות ,זריזות
ויכולת להבחין בסיטואציות.
עבודותיו פורסמו במספר מגזינים
והוצגו בתערוכות קבוצתיות בארץ,
בביניהן בתערוכת תצלומים בינלאומ
מית בראשון לציון ,שבה הוא זכה
במקום השני.

עלתה לישראל בשנת ,2006
בעלת תואר ראשון במשפטים.
למדה בקורס עורכי וידאו
באולפני הקולנוע “מוספילם”
(“ ,)”MosFilmשם גם עבדה.
ערכה סרטים ועבדה במשך שלוש
שנים בטלוויזיה וקולנוע .לאחר מכן
עברה לצילום סטילס .בין השאר,
מתמחה בצילומי אולפן.

נולד ב 1970-באוקראינה.
סיים בית ספר לאמנות ,שם למד
ציור ,פיסול ,יסודות הקומפוזיציה
ותולדות האמנות.
למד צילום בכוחות עצמו מגיל
צעיר .אוהב לצלם ועוסק בצילום
ההרבה מאוד שנים ,אך התחיל לעס
סוק בצילום אמנותי באופן רציני
בשנת .2006
בב 1990-עלה לישראל מאוקרא
אינה ,עובד בתחום ההיי-טק.
ויקטור אומר כי הוא רוחש כבוד
גדול מאוד לצילום דוקומנטרי .זהו
אחד התחומים הקשים ביותר בציל
א
ללום וגם חיוני מאוד בחיינו .בעבודות
תיו מנסה ויקטור להציג עולם דמיוני
ומסתורי ,עולם שלא קיים באמת,
עולם של יופי ,אשליות ומשמעות
נסתרת.

מחברת ,במאית ופרוייקטורית
במקצועה.
היתה מנהלת תכניות ועורכת
ראשית בערוץ הטלוויזיה “שלום”
בפריז.
בישראל ביימה יצירות והנחתה
סדנאות אורקוליות עבור גופים
שונים.
דוברת צרפתית ,עברית ,אנגלית,
סספרדית ,וכן ערבית ,רוסית ופורטוג
גזית.

נולד ב 1984-באוקראינה .עלה
לישראל בשנת  1990בגיל .6
הנדסאי אלקטרוניקה.
מאז ומתמיד אהב לצלם ,ולפני
כ 3-שנים התחיל להתעניין בצילום
לעומק ולמד תיאוריה וטכניקות של
צילום מספרים ומאינטרנט.
לאט לאט הגיע סתיו למסקנה כי
הוא “מכור” לטבע ,ובעיקר לטבע
“קטן” ו”קטן מאוד”.
כיום עיקר הצילומים שלו הם
בבתחום המאקרו והציפורים .לאחר
ררונה הצטרף לאגודת חובבי הפרפ
פרים של ישראל ,שבה הוא שותף
למחקר ,תיעוד וניתור הפרפרים
בישראל.

נולד באוקראינה ב.1980-
בשנת  1993עלה לישראל יחד
עם משפחתו .גר בנתניה.
בשנת  2003לאחר שהשתחרר
מצה”ל התחיל דניס להתעניין בציל
מ
לום ,ולפני כשנתיים וחצי התחיל
לעסוק בכך באופן מקצועי .כעת
הוא לומד צילום אמנותי באקדמיה
לאמנות “ויצו” בחיפה.
לדברי דניס ,מצלמה הפכה לחלק
בלתי נפרד מחייו ,ובעזרתה הוא
גילה אפשרות יוצאת-דופן לראות
את העולם מהצד השני של המצל
א
למה והבין את האפשרויות הבלתי
מוגבלות שלו.

יליד אוסטרליה .גדל ולמד בארץ,
אך בגיל  22חזר לאוסטרליה.
עעם חזרתו לארץ הוכר כ”אמן מצט
טטיין במיוחד” ע”י משרד הקליטה .בזכ
ככות המענק הכספי שקיבל רכש מצל
למה משוכללת יותר וציוד עזר נוסף.
במהלך שהותו באוסטרליה העמיק את
התעניינותו בצילום .אוהב במיוחד לצלם
אובייקטים במיקרו וצילום נופים .ביקר
בתערוכות צילום והפך לחבר פעיל בפורומי
צילום ,כגון .Deviant art, D-spot
בצילומיו משתדל גיל לחשוף את
““העולם הנסתר” של החי ,הצומח והדומ
מם על ידי צילום מקרוב .כמו כן ,מרבה
לטייל בארץ ובחו”ל ומצלם נופים,
אותם הוא מעבד אחר-כך במחשב.
כימאי אנליטי במקצועו ,גר
ברחובות ומקדיש את זמנו הפנוי
לצילום .בצילומים ממשיך את דרך
סבו ז”ל שהיה צלם מקצועי ,ומרגיש
שבכך אהבתו לצילום סוגרת מעגל.

צלם טבע.
ללאחר שהות של שבע שנים באמ
מריקה הלטינית ,בה עסק בצילום
סטילס מקצועי ,הדריך קבוצות
והפעיל צוללת מחקר ,חזר עופר
להתגורר בישראל .עוד בהיותו
בקוסטה-ריקה התמחה בצילום
תת-מימי ותמונותיו התפרסמו
במגוון מגזינים בתחומי טבע וים.
בבנוסף ,עופר מתמחה בצילום גיא
אוגרפי באמריקה הלטינית ,מרכז
אמריקה ,אלסקה ,אוסטרליה,
ישראל והמזרח התיכון.
כיום עוסק בצילום מקצועי,
בבהוראת הצילום ,הובלת קבוצ
צות מעל ומתחת למים ובהעברת
סדרת הרצאות בנושאי צילום
וטבע ברחבי הארץ.

נולד בריגה ,לטבייה ,ב.1953-
עלה לישראל בנובמבר ,1973
מתגורר בגבעתיים.
בוגר אוניברסיטת תל-אביב
במגמת סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
וקורס למדריכי ידיעת הארץ.
בבמסגרת עבודתו בסוכנות היה
הודית וכמדריך לידיעת הארץ,
מסייר בכל רחבי ישראל וגם נפגש
עם אנשים שונים.
אחד מתחביביו העיקריים הוא
צילום .לאון הפך לכתב הראשי
של אתר הסוכנות ,וכל דיווח שלו
מלווה בתמונות המתעדות ביקור
מ
רים שונים.
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Katerina
Lomonosov

David Frank
Milton

Levon
Melik-Saakian

Rebecca
Mendoza

Alexander
Makarenko

Tania
Markov

Georgiy
Stoliarov

Igor
Sigalov

Mark Meir
Poluksht

Paula
Faiferman

יקטרינה לומונוסוב

דוד פרנק מילטון

לבון מליק-סאקיאן

רבקה מנדוזה

אלכסנדר מקרנקו

טניה מרקוב

גאורגי סטוליארוב

איגור סיגלוב

מרק מאיר פולוקשט

פאולה פייפרמן

נולדה באוקראינה ב.1975-
ב 1997-עלתה לישראל יחד עם
משפחתה.
לפני כ 3-שנים התחילה לצלם –
לדבריה ,על מנת למלא את תחושת
החלל הריק במשהו יפה ואמנותי -
וכך הפכה לצלמת.
יקטרינה היא גרפיקאית מחשב
במקצועה ,מה שעזר לה מאוד גם
בתחום הצילום.
אוהבת במיוחד לצלם אנשים
– דיוקנאות ,וילדיה היו ,למעשה,
הדוגמנים ראשונים שלה.
חברה במועדון הצילום אשדוד,
והשנה החליטה לשלוח תמונות
לתערוכה באוסטריה.
זזכתה ב 2-מדליות – זהב ואר
ררד .בספטמבר השנה מתכננת יקטר
רינה תערוכת יחיד ראשונה שלה.

עלה מארה”ב ,אמן מזה  7שנים,
למד את הכל לבד.
התחיל להציג את עבודותיו לפני
כ 5-שנים במסגרות שונות .מצייר
בשמן ,והדיוקנאות האהובים עליו
ביותר הם של אמני ג’אז ובלוז.
התחיל לצייר עוד בארה”ב ,וכעת
ממשיך את דרכו גם בישראל.
גר ברעננה.
חוץ מלצייר ,דוד פרנק מילטון גם
מעצב גלויות.

לראשונה גילה את עולם הצילום
בגיל  9כאשר סבא נתן לו לצלם
במצלמה שלו.
אהבתו לצילום אמנותי חיה וקיימ
א
מת עד היום .כך לבון מנסה להעביר
את נקודת המבט ואת תפיסת העול
א
לם שלו.
אוהב לטייל במקומות שונים
בארץ ובחו”ל ,כמובן עם המצלמה
בביד ,לנסות להראות לאנשים מקומ
מות מוכרים מזוויות שונות.
בעיניו ,צילום הינו עולם ומלואו,
נפלא ומיסתורי ,עולם מעניין ומלא
הפתעות.

מרצה ואמנית בעלת תואר שני
בעבודה עם זכוכית.
עלתה מבריטניה ,שם הציגה את
עבודותיה בגלריות שונות לאמנות
הזכוכית .עובדת באופן עצמאי.

חי ועובד בישראל .בשנת 2000
עלה מרוסיה.
התחיל לצלם לראשונה בגיל 8
בחוג לצילום.
עוד לפני שעלה לישראל עבד
אלכסנדר בתור צלם עיתונות .הקים
סטודיו משלו לצילום ,וגם לימד.
זכה בדיפלומות ובפרסים.
ההצלם מעדיף עבודות צילום בשח
חור-לבן .מצלם בשיטת “מונוקל”
(עדשה אחת) שמאפשרת להעביר
את אובייקט הצילום לעולם מסתורי
של תת-מודע .בסגנון הזה עשויים
צילומיו הרבים.
אלכסנדר יחד עם חבריו הקים
את מועדון הצילום של באר-שבע,
ווהיום הקבוצה כוללת כ 20-מקצוע
ענים וצלמים חובבים .המועדון הציג
את עבודותיו בתערוכות רבות.

עלתה מבולגריה בשנת .2001
גרה במושב עין הבשור בנגב.
ללימדה ציור עוד בהיותה בבול
לגריה ,בין השאר עוסקת באמנות
ויצירה.

נולד ב 1951-בווילנא ,ליטא.
עלה לישראל בשנת .2004
צלם מקצועי ואמן הצילום.
ההתחיל להתעניין בצילום עוד משנ
ננות בית הספר .היה חבר פעיל במועד
דון הצילום של וילנא.”AUSRA“ ,
עבד במשך שנים רבות כצלם סרטים
דדוקומנטריים וסרטים טכניים המש
שלבים תקשורת היי-טק .עבד גם
בתור צלם עוזר במאי .משנת 1980
משמש חבר באגודת צלמי האמנות
של ליטא .השתתף בפרסום קטלוגים
רבים ,הפיק מספר סדרות צילומים
ונטל חלק בעבודתם של למעלה מ-
 70אולפני צילום בינלאומיים ,ביותר
מ 30-מדינות העולם .אירגן מספר
תערוכות אישיות ועבודותיו הוצגו
בתערוכות קבוצתיות רבות בארצו
וובחו”ל .משמש חבר בארגון הצלמ
מים הבינלאומי משנת  .1994זכה
בפרסים רבים מטעם .FIAP

ננולד ב 1952-ברוסיה .עלה ליש
שראל בשנת .2005
מ
משנת  1969עוסק בצילום מקצ
צועי .עבד בתור צלם עיתונות.
משתתף בקביעות בתערוכות
לצילום אמנותי ובסלוני הצילום
הבינלאומיים של  FIAPבמדינות
שונות בעולם.
אוהב לצלם דיוקנאות ,שלדעת
א
תו חושפים את עולמו הפנימי של
האדם.
בבימים אלה עובד על נושא דיוק
קנאות של תושבי ירושלים בסגנון
צילום עתונאי.

צלם-אמן.
נולד ב 1971-ברוסיה.
בגיל  12לראשונה לקח לידיו
מצלמה.
עלה לישראל ב ,1989-ובגיל
 33התחיל לעסוק בצילום באופן
ייסודי – החל מז’אנר הדיוקן הקלא
אסי ועד צילומי טבע דומם ,נופים,
בימוי וז’אנרים אחרים.
תוך שנתיים גיבש סגנון אישי
מוגדר הקרוב לאימפרסיוניזם.
ככעת מעביר כיתות אמן וסדנ
נאות באירופה ובישראל ועובד
באופן פרטי.

יילידת בואנוס-איירס ,ארגנטינ
נה.
ההתחילה ללמוד צילום עוד בתק
קופת בית הספר.
מעצבת במקצועה ,וגם למדה
ביולוגיה ימית.
ככשעלתה לישראל ,עבדה בהתח
חלה בגן החיות התנכי בירושלים.
פרסמה סדרת צילומים תת-
יימיים שצולמו בים סוף והים התיכ
כון.
עסקה בצילום טכני וצילומים
תת-ימיים בישראל וכמה מדינות
אירופיות ומדינות ערב.
כעת יוצאת בפרוייקט חדש
בבארגנטינה לחקר התנהגות הדול
לפינים.
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Simion
Fligel

Vladimir
Karelov

Irene
Kudish

Hugo
Romano

Garry
Reznikovsky

סמיון פליגל

ולדימיר קארלוב

אירנה קודיש

הוגו רומנו

גארי רזניקובסקי

נולד ב 1955-באוקראינה.
התחיל להתעניין בצילום מגיל
 10ותמיד אהב לצלם אנשים.
בבשנת  1990עלה לישראל ,ובש
שנת  ,1998לאחר שחזר משיקגו,
קקיים את תערוכת צילומיו הראשונ
נה .בשנתיים האחרונות מתעניין
במיוחד בצילומי סטודיו.
בשנת  2004התחיל ללמוד את
תולדות הצילום.
בשנת  2007הצטרף למועדון
ההצילום “מדבר” וקיים שתי תער
רוכות אישיות בנושא “ 45שנה
לערד”.

נולד ב.1970-
התחיל להתעניין בצילום עוד
מילדות .ניסה לצלם את כל מה
שראה ,לכן במהרה התחביב הפך
למקצוע.
בשנים  1998-1995פרסם את
צילומיו הראשונים.
עבד בעתונים שונים ,ובין השנים
 2004-2000השתתף בהקמת מוע
0
עדוני צילום.
בשנת  2006עלה לישראל וזכה
בפרס מיוחד מטעם ועדת יוצרים
ליד משרד הקליטה.
ככעת מתכנן לקדם תערוכת צילומ
מים אישית.

נולדה במוסקבה ,ובשנת 1981
היגרה לקנדה.
בעלת תואר בגרפיקה ועיצוב
פנים.
בבמהלך השנים השתתפה בתער
ררוכות אישיות וקבוצתיות במונטר
ריאול .התחילה להתעניין בצילום
דוקומנטרי.
בבסוף שנת  2002עלתה ליש
שראל ,ובשנת  2004השתתפה
בפרוייקט של צילום דוקומנטרי על
אמני עין-הוד.
לדברי אירנה ,בצילום היא רוצה
לשמר את הרגע המיוחד שאפשר
למצוא גם בדיוקן וגם בקרן אור.

יליד ארגנטינה.
תמיד התעניין בצילום ,אבל
מעולם לא חשב שזה יהיה כל-כך
מרתק.
עלה לישראל ב ,2002-ושנה
מאוחר יותר התחיל ללמוד צילום
באופן יסודי.
ב 2005-הפך לחבר מועדון
ההצילום באשדוד ,שם השתתף לרא
אשונה בתחרות צילום בינלאומית.
הפך לחבר  IPASוהיום גם
משמש חבר באגודת צלמי ארה”ב

נולד ב ,1963-עלה לישראל ב-
.1992
עתונאי מקצועי ,עבד בעתונים
ישראליים ברוסית ולאחר מכן גם
במספר פרוייקטים באינטרנט.
כיום משמש העורך הראשי של
פורטל האינטרנט .Zahav.ru
אפשר לומר כי מצלמה מלווה
אותו לכל מקום אף כי מעולם לא
היתה מקור ההכנסה שלו.
אוהב במיוחד צילומי נוף וצילום
אורבני.
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Vladimir Repkin
)(1951-2008

ולדימיר רפקין

ז”ל

נולד ב 1951-באוקראינה.
התחיל ללמוד צילום בגיל ,20
בבוגר הפקולטה לצילום באוניברסיט
טת האמנויות של מוסקבה.
ניהל מועדון צילום באוקראינה
והיה חבר אגודת אמני הצילום של
אוקראינה .זכה בפרסים רבים והשת
א
תתף בתערוכות צילום בינלאומיות.
עלה לישראל ב 1995-והתקבל
לאגודת הצלמים המקצועיים של
ישראל.
קיים תערוכות אישיות ואחרות
בכל רחבי הארץ.
בין צילומיו – צילומי נופים ,טבע,
דיוקנאות בסגנון אמנותי מקורי.
למרבה הצער ,ב 15-בינואר
 2008ולדימיר רפקין נפטר .כל חייו
הוא הקדיש לאמנות ,ראה יופי בכל
דבר וניסה להעביר אותו לאחרים
באמצעות עבודותיו.

Michael
Shikulsky

Ilia
Shalamaev

Sergey
Shmulian

Ilia
Shkap

מיכאיל שיקולסקי

איליה שלמייב

סרגיי שמוליין

איליה שקאפ

נולד ב 1936-באוקראינה.
ההתחיל לראשונה להתעניין בציל
לום בגיל .15
בשנת  2000עלה לישראל.
טייל לא מעט ,וגם צילם.
השתתף בתערוכות הצילום
בבבת-ים ,במוזיאון של לוד ובמקומ
מות אחרים.
אוהב לצלם נופים וטבע.

צלם טבע דומם וחי ,בוגר תואר
ראשון למדעי החיים.
נולד באוזבקיסטאן ועלה לארץ
בשנת  1990בגיל שלוש-עשרה.
היכרותו עם עולם הצילום החלה
מוקדם מאוד הודות לעובדה שסבו
וסבתו עסקו בצילום עוד בשנות
החמישים ,אבל הפריצה הגדולה
של איליה הייתה בשנת .2000
עעבודותיו פורסמו במספר ספר
רים ומגזינים ,ביניהם “נשיונל
ג’יאוגרפיק”.

נולד בריגה ,לטביה ,ב.1962-
התעניין בצילום עוד מילדותו
ולמד בחוג לצילום.
עבד באולפן טלוויזיה בהפקת
פרסומות.
בשנת  1996עלה לישראל יחד
עם משפחתו.
לאחר הפסקה ארוכה התחיל
שוב לצלם לאחר לידת בנו .הכיר
צלמים מעולים ולמד מהם רבות.
בבימים אלה סרגיי מצלם במצל
למה דיגיטלית ,אך עדיין מתגעגע
לאותה התקופה שבה פיתח תמונות
בשחור-לבן.

ננולד ב 1941-באודסה ,אוקרא
אינה.
בעל תואר שני במיקרוביולוגיה.
עלה לישראל ב.1972-
לפני שנה פרש לגמלאות ,אבל
התחיל להתעניין בצילום עוד משחר
ילדותו .רואה את עצמו כצלם
חובב-אוטודידקט.
השתתף בסדנאות וכן סיים מספר
קורסים לצילום.
מתעניין בספרות מקצועית ובח
מ
חידושים בתחום הצילום ,לרבות
צילום דיגיטלי .בעל תואר בינלאומי
בצילום  A-FIAPוכן A.IPAS
הישראלי.
השתתף בתערוכות בינלאומיות
ותערוכות קבוצתיות בארץ.
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“ישראל בעין חדשה”
הפסטיבל השני לצילום אמנותי 2008

•
פרוייקט זה הוקם בחסות
המרכז לקליטת אמנים עולים

משרד לקליטת העלייה
משרד המדע התרבות והספורט

תודתנו לרשומים מטה שסייעו בארגון הפסטיבל:
עמוס אריכא ,סופר וצייר
מוטי רוזנבלום ,יועץ תקשורת
פרופ’ סרגיי פולאק ,רקטור סיטי קולג’
עו”ד אלכסנדר מורגולן
ד”ר איתן איילון
לסיה וויסקון ,היסטוריונית של אמנות
“הבית הירוק” ,מועדון אוניברסיטת תל-אביב

THE ORGANIZING COMMITY OF THE

“A NEW EYE ON ISRAEL” FESTIVAL
Leonid Padrul – Manager and Curator
Ellina Kwitkowski – Producer
Sasha Ganelin – Art Director
Moti Rozenblum – Communication Advisor
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