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בחסות משרד העלייה והקליטה
בסיוע המרכז לקליטת אמנים עולים

ותושבים חוזרים



אמנותי  לצילום  הפסטיבל  לקיום  עשור  נציין   ,2016 השנה, 
חדשה",  בעין  "ישראל  חוזרים,  ותושבים  חדשים  עולים  של 
הנתמך בידי משרד העלייה והקליטה, אשר הכיר בהם כאמנים 
ויוצג  שלום'  ב'מגדל  ייפתח  הפסטיבל  מצטיינים.  מקצועיים 

בהמשך בגלריית הספרייה המרכזית באוניברסיטת בר-אילן.  
  

מר ניסים סנואה, מנכ"ל כתב העת הישראלי "עולם הצילום", 
למעשה  כי  התשיעי,  הפסטיבל  פתיחת  לרגל  בביטאונו  ציין 
אלא  אמנותי  בצילום  יהודים  עסקו  לא  המדינה  הקמת  לפני 
בזכות הפסטיבל,  ובהנצחה של הפעולה הציונית.  רק בתיעוד 
לאמנים-עולים ניתנה הזדמנות להציג את עבודותיהם בבמות 
אוניברסיטת  של  הגלריה  הכנסת,  החוץ,  משרד  כגון  חשובות, 

תל-אביב, מוזיאון ערד והגלריה ב'מגדל שלום'. 

מקורו של הפסטיבל בשנת 2007 בכיתת-אמן של הצלם לאוניד 
בתערוכה  נתלו  משתתפיה  של  נבחרות  שתמונות  פדרול, 
בין דקלי פארק הירקון. הפסטיבל  "קהילה מתחת לעצי דקל" 
אמנים- של  ליצירות  שהוקדש  הראשון  היה  מהאירוע  שצמח 

הוא  מאז  החדש.  ביתם  ישראל,  במדינת  המתמקדות  עולים, 
הפך למסורת ומתקיים מדי שנה בחללי תצוגה קבועים. תמונות 
במדינות  "נתיב"  ארגון  על-ידי  מוצגות  מהפסטיבלים  נבחרות 

ברית-המועצות לשעבר.
הוא  שבו  התחום  בגלל  רק  לא  מסוגו  היחיד  הוא  זה  פסטיבל 
עוסק, אלא גם בגלל תנאי ההשתתפות: ההשתתפות, הדפסת 
משתתפי  עבור  בתשלום  כרוכים  אינם  והקטלוג  העבודות 

הפסטיבל. 

אמנותית  ברמה  עבודות  מאות  הוצגו  הקודמים  בפסטיבלים 
לעבודת  הודות  מהפריפריה.  צלמים  של  מהן  רבות  גבוהה, 
הנמלים של המארגנים ומסירת הקטלוגים שפורסמו לספרייה 
רבים  אמנים  של  שמותיהם  נצרבו  בירושלים,  הלאומית 
גם  בפרסים  בהמשך  זכו  והם  הישראלית  התרבותית  בתודעה 
כיתות- נערכו  הפסטיבלים  במסגרת  בינלאומיות.  בתערוכות 

אמן בהשתתפות הצייר מיכאל גרובמן )אמנות קונצפטואלית(, 
לאוניד  ג'ודרו,  אנדריאן  הצייר  בלט(,  )צילומי  אוגדן  עמנואל 

פדרול )צילומי פריטים מוזיאליים(, ועוד.
 

חוזרים  ותושבים  אמנים-עולים   30 מציגים  השנה  בפסטיבל 
זאת  הישראלי.  התרבות  בעולם  שהשתלבו  שונות,  ממדינות 
ועוד מוצגות עבודות מארכיון הפסטיבל מהשנים 2007-2016.

תודה מיוחדת למשרד העלייה והקליטה התומך באמנים ומסייע 
לקליטת  המרכז  באמצעות  זה,  מוצלח  לפרויקט  שנה  מדי 
הצילום",  "עולם  ולעיתון  חוזרים,  ותושבים  אמנים-עולים 
התומך באירוע מדי שנה. הפסטיבל אורגן בידי לאוניד פדרול, 
ארט",  "קביטקובסקי  מסוכנות  קביטקובסקי  אלינה  מנהל; 

מפיקה; ויוליאנה גורקורוב, מנהלת אמנותית.
 

עם עלייתי ארצה ב-1994 התקיימו תערוכות צילום של עולים 
אמנים  הכרתי  שקיימתי  האמן  כיתות  במהלך  במקלטים.  רק 
מוכשרים ממדינות שונות של ברה"מ לשעבר. הקמת הפסטיבל 
ארה"ב,  העולם:  מכל  אמנים  עם  אלו  אמנים  לאחד  איפשרה 
אוסטרליה, אנגליה, צרפת, גרמניה, ברזיל, ארגנטינה, קולומביה, 
את  אחד  להכיר  לאמנים  אפשרה  זו  פלטפורמה  ועוד.  ספרד 
הפסטיבל  עורר  השנים  עם  ניסיון.  ולהחליף  השני  של  עשייתו 
הישראלית  מהתרבות  לחלק  הפך  הרחב,  הציבור  בקרב  עניין 
כולי  ועוד.   ynet  ,10 ערוץ  תקשורתי:  בסיקור  לזכות  והחל 
תקווה כי הפסטיבל ימשיך לצמוח ובשנה הבאה יוצג במוזיאון. 
זאת ועוד ברצוני לפנות לאחראי הרכישות במוזיאונים ולעודד 
לשימור  עולים  אמנים  של  אמנותי  צילום  יצירות  של  רכישה 
לתמוך  גדולה  חשיבות  שיש  מאמין  אני  באמנים.  ולתמיכה 
בצילום האמנותי, שאינו מסחרי, ולשמרו למען הדורות הבאים 

בדומה למוסיקה ובלט קלאסיים.  
 

לאוניד פדרול, מנהל הפסטיבל



לאוניד פדרול // ירושלים
Jerusalem // Leonid Padrul



אנדריי לויצקי // תל אביב-יפו
Tel Aviv-Yafo // Andrey Levitskiy

ניקולאי טטרצ'וק
Nikolay Tatarchuk



איליה שקאפ // ירושלים
Jerusalem // Ilia Shkap

מריאנה סטבנבה // ירושלים
Jerusalem // Maryana Stebeneva



אנה קרוגליקובה // תל אביב-יפו
Tel Aviv-Yafo // Anna Kruglikova

שלמה ברונשטיין
 Shlomo Bronshtein 



שלמה ברונשטיין
Shlomo Bronshtein

טניה קרוון
 Tanya Karavan



נטליה אסטחוב // תל אביב-יפו
 Tel Aviv-Yafo // Natalia Astakhova

יוסף שלסט // תל אביב-יפו
    Tel Aviv-Yafo // Josef Shelest



לאוניד פדרול // הרצליה
Herzliya // Leonid Padrul

מריאנה סטבנבה
Maryana Stebeneva 



טניה קרוון
 Tanya Karavan

לאוניד פדרול // תל אביב-יפו
Tel Aviv-Yafo // Leonid Padrul



מריה בלנבסקאיה // תל אביב-יפו
Tel Aviv-Yafo // Mariya Belanovskaya

טינה סינדלובסקי
 Tina Sindalovsky



ולדימיר גרשטיין // ירושלים
Jerusalem // Vladimir Gershtein

 אלכסנדר מקרנקו
    Alexandr Makarenko



שלמה ברונשטיין
Shlomo Bronshtein

יבגניה פרסמן
Yevgeniya Presman



ולדימיר צ'ומיקוב // מכתש רמון
Makhtesh Ramon // Vladimir Chumikov

לאוניד פדרול // ירושלים
Jerusalem // Leonid Padrul



יוליאנה גורקורוב // ים המלח
Dead Sea // Yuliana Gorkorov

יוליאנה גורקורוב // ים המלח
Dead Sea // Yuliana Gorkorov



גאורגי קולוטוב // תל אביב-יפו
Tel Aviv-Yafo // George Kolotov

נרינה מליקיאן // ירושלים
Jerusalem // Narine Melikyan



רודריגו אוריארט
   Rodrigo Uriartt

טל טאירוב
  Tal Tairov



דמיטרי יאסנוגורודסקי // הנגב
Negev // Dmitry Yasnogorodsky

דיאנה ליפשיץ // ירושלים
Jerusalem // Diana Livshits



ולדימיר צ'וטקו // ירושלים
          Jerusalem // Vladimir Chootko

מריה בלנבסקאיה // מעלה אדומים
Ma'ale Adumim // Mariya Belanovskaya



נטליה אסטחוב
Natalia Astakhova

אולגה משקביץ'
  Olga Mashkevich



דריה לנדא
  Daria Landa

קרן נויה // תל אביב-יפו
  Tel Aviv-Yafo // Keren Noya



ולדימיר צ'וטקו // ירושלים
  Jeusalem // Vladimir Chootko

איליה שקאפ // תל אביב-יפו
Tel Aviv-Yafo // Ilia Shkap



ולדימיר גרשטיין 
 Vladimir Gershtein

אולגה חגאי
Olga Khegay



יוליאנה גורקורוב // ים המלח
Dead Sea // Yuliana Gorkorov

דיאנה ליפשיץ // ירושלים
  Jerusalem // Diana Livshits



אנדריאן ז'ודרו // תל אביב-יפו
Tel Aviv-Yafo // Andrian Judro

רודריגו אוריארט
   Rodrigo Uriartt 



אנה קרוגליקובה
 Anna Kruglikova

יוסף שלסט // ירושלים
Jerusalem // Josef Shelest



ולדימיר שרגה // ירושלים
   Jerusalem // Vladimir Shraga
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הם  והצייר  הצלם 
שונים  אמנים  שני 
אותם  על  המדברים 
שונ בשפות  דדברים 
ההדנ השפעתם  ננות. 

עולמות  שני  של  דית 
והציור(  )הצילום  אלה 
ההיא חסרת גבולות ומנ
אף  ולעיתים  עצורים 
השנ בין  להבדיל  קקשה 

ניים.

בצילום  שלי  העניין 
צייר(  היותי  )למרות 
ה-60  שנות  מאז  פסק  ולא  עמוק  הוא 
במצלמת  לצלם  התחלתי  כאשר   ,70-
‘פייד’ של אבי. זו נעשתה מחלקים של 
בימי  מגרמניה  ‘צייס’ שהובאו  מצלמה 
האנ חדר  השנייה. את  העולם  ממלחמת 
שבו  חושך  לחדר  הפכתי  שלנו  מבטיה 
הראנ התמונות  את  והדפסתי  פפיתחתי 

שונות שלי, כמו רובנו באותם ימים.

אאני מאחל לצלמים להישאר צלמים במנ
“לצייר  כלומר   המילה,  משמעות  לוא 
בצל ואור” ולהשתמש עד כמה שפחות 
יכול”  “כל  כמובן  שהוא  ב’פוטושופ’, 

ובגלל זה – פחות מעניין מבחינתי.

לצנ להמשיך  זה  לפסטיבל  מאחל  אאני 
בור כוחות ולהפוך למסורת אמיתית כי 
זקוקים  וצופים,  ציירים  צלמים,  כולנו, 

לאירוע תרבותי כזה.

אלכסנדר גנלין, 
צייר, מנהל אמנותי

להציג   – שלי  שהיוזמה  שמח  אני 
אאת עבודותיהם של הצלמים-העולים בתענ

רוכה אחת – זכתה להיענות ולתמיכה רבה. 
במסגרת פסטיבל הצילום הראשון “עולים 
חחדשים מצלמים בישראל”, שהתקיים בתנ
חילת שנת 2008 ב”בית-סוקולוב” בתל-

אביב, נפתחה תערוכה שהוצגה לאחר מכן 
בב-12 קניונים בארץ בתמיכת חברת “קניונ

איש.  אלפי  מאות  בה  וביקרו  ישראל”,  ני 
בקזחסטן,  התערוכה  נפתחה  מאי  בחודש 
בבמסגרת חגיגות ה-60 למדינת ישראל ובנ

תמיכת משרד החוץ.

הפסטיבל  בהכנת  התחיל  המארגן  הוועד 
בפנ מדובר  כי  בהבנה  וזאת  מרס,  חודש  מאז  כבר  ההשני 
רוייקט מיוחד במינו המוקדש לשנה ה-60 למדינת ישראל. 
משרד  העלייה,  לקליטת  המשרד  על-ידי  נתמך  הפרוייקט 
מאות  נבדקו  ו”סיטי-קולג’”.  והספורט  המדע  התרבות, 
עבודות, ומהן נבחרו לפסטיבל כ-110 צילומים מעשה ידם 
ששל ארבעים אמנים. הרעיון העומד מאחורי פסטיבל הצינ

לום האמנותי הוא להפגיש לראשונה צלמים-עולים, נציגי 
אאסכולות צילום שונות – רוסית, בלטית, אירופית ואמרינ

קנית, שכל עבודותיהם צולמו בישראל. 

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

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
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פתיחת פסטיבל 2007, בית סוקולוב

Leonid PadrulAlexander Ganelin

צילום דיוקן: גאורגי סטוליארוב

משרד לקליטת העלייה
משרד המדע התרבות והספורט

העמותה הארצית
לאמני הצילום בישראל

בישראל» מצלמים  חדשים  «עולים 
פסטיבל הצילום האמנותי הראשון בארץ

 פסטיבל הצילום הראשון לצלמים-עולים, שיחל ב-30 בדצמבר 2007 ב»בית סוקולוב« בתל-אביב, הוא מיזם חדש
 שנערך על-ידי הצלם-אמן לאוניד פדרול בתמיכת המשרד לקליטת העלייה, משרד המדע, התרבות והספורט והעמותה
 הארצית לאמני הצילום בישראל. מטרת הפרויקט היא לאתר את האמנים-עולים בתחום הצילום ולשלבם בעולם התרבות

והאמנות במדינה.
     

 הנושא המרכזי של התערוכה עוסק בתדמיתה של מדינת ישראל מנקודת מבטם של האמנים-העולים. בתערוכה מוצגות
 עבודותיהם של עשרים צלמים, כולם עולים שהגיעו לישראל ממדינות כמו רוסיה, אוקראינה, בלרוס, ארמניה, אורוגוואי

קולומביה, ארגנטינה וארצות-הברית.
 

דיוקן. וצילומי  אורבניים  צילומים  נוף,  צילומי  החדשותי,  הצילום  כגון:  הז’אנרים,  במגוון  צילומים  מוצגים   בתערוכה 
הקריטריון העיקרי לבחירת הצילומים לתערוכה היה הרעיון שמאחוריהם, טביעת העין של הצלם ואיכות הצילום.

 התרבות הישראלית תצא נשכרת מהפרוייקט שבו משתקף שילוב הניסיון האמנותי הקודם של העולים עם המציאות
יתרום לצלמים-עולים  בארץ  הראשון  האמנותי  הצילום  שפסטיבל  ספק  לנו  אין  בארץ.  נחשפו  הם  שאליה    החדשה 

  לרב-גוניות של התרבות הישראלית ולדו-שיח האמנותי המתקיים בה.

לשילובם הדרך  תחילת  רק  שזו  מקווים  ואנחנו  השתתפותם,  על  הצלמים-עולים  את  מברכת  המארגנת   הוועדה 
האמנותי והתרבותי בחברה הישראלית!

	 	
														

לאוניד פדרול,                  יהודה חשאי,
מנהל	הפרוייקט																											יו”ר	העמותה	הארצית
ועומד	בראש	מחלקת	הצילום									לאמני	הצילום	בישראל

במוזיאון	ארץ	ישראל, ת”א		

צילום	קבוצתי	—	צלמים-עולים,	משתתפי	הפרוייקט	המשותף	לעמותה	לאמני	הצילום	בישראל	ולמשרד	העלייה	והקליטה,	המציגים	בתערוכה	את	עבודותיהם.
(בשורה	האמצעית	שלישי	משמאל	עומד	לאוניד	פדרול	ויהודה	חשאי	לשמאלו)

2007  ישראל בעין חדשה 20071  קהילה מתחת לעצי דקל
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3-1. דניס בוצ’ל. הכותל המערבי, ירושלים
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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 

לבון מליק-סאקיאן 
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 111. אולגה וייסלב. נמל אשדוד

��
Alex Lerner אלכס לרנר Alexander Makarenko אלכסנדר מקרנקו

2009  ישראל בעין חדשה 20083  ישראל בעין חדשה 2
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Vladimir Repkin

4 5

A New Eye on Israel 6                                                             

The 6th Israel Festival of Art Photography by immigrant photographers, “A New Eye on 
Israel 6 (2012)” will open in August at the Gallery of the Association of Journalists (Beit 
Sokolov) in Tel Aviv, with the assistance of the Center for Immigrant Artists. Amongst 
this year’s participating photographers are immigrants from the USA, the U.K., Argentina, 
 Co lombia , the Ukraine, Lithuania, Spain, Russia, Austarlia, Moldova and Uzbekistan.

Observing the achievements of these photographers over the last six years, we can be 
proud of the fact that this project has realized its objective. These talented photographers, 
selected by a jury and exhibiting at festivals, proudly display Israeli photography in coun-
tries overseas.

This national project, which is unique in Israel, began with the master-classes of Leonid 
Padrul. Upon conclusion of the master-classes, an exhibition called “A community beneath 
the palm trees,” was held in the Yarkon Park. The festival has today become an inseparable 
part of the Israeli cultural scene. It has earned wide and comprehensive media coverage 
and pictures chosen from the exhibitions are to be found on show throughout Israel and 
abroad. 

The photographers participating in the Festival show Israel not only through the medium 
of differing photographic techniques, but also from visual angles that are peculiar to those 
photographers in their capacity as immigrants from various countries around the world. 
The Festival provides both veteran and new photographers with the opportunity to exhi-
bit their work to the general public without having to pay a fee and they are also given a 
catalogue that reproduces their work, a benefit of inestimable assistance in the promotion 
of their professional work. The Festival is a non-profit venture intended solely for the 
advancement of immigrant artists and for the artistic documentation of the beauty of the 
Land of Israel for the benefit of future generations.

The promoters of the Festival (A New Eye on Israel), are the manager and curator of 
the project, the photographer Leonid Padrul, the producer Ellina Kwitkowski and the art 
 director Yuliana Gorkorov, all of whom head the production agency, Kwitkowski Art.

We wish to express our sincere thanks to the Ministry of Immigrant Absorption, the 
 Culture and Sport Ministry and the Center for Immigrant Artists, for their support in 
bringing this project to fruition over the last six years.Ev
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Leonid Padrul
Director of Festival and 
Curator

Yuliana Gorkorov
Art Director of Festival
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יוליאנה גורקורוב // בראשית

 Genesis // Yuliana Gorkorov

לאוניד פדרול // מדבר הנגב

 Negev Desert // Leonid Padrul

>> Diana 
Livshits         
immigrated 
from 
Ukraine

>> Daria 
Landa
immigrated 
from 
Russia

>> Anna 
Vorontsova       
immigrated 
from 
Russia

>> Inna
Vakarova         
immigrated 
from 
Belarus

>> Josef 
Shelest      
immigrated 
from 
Germany

>> Keren 
Noya          
immigrated 
from 
Russia

Mariya <<   
Belanovskaya       

immigrated 
from 

Russia

Marina <<   
Shafir      

immigrated 
from 

Ukraine

Leonid <<   
Padrul         

immigrated 
from 

Ukraine

Dmitry <<   
Yasnogorodsky
      immigrated 

from 
Ukraine

George <<       
Kolotov         

immigrated 
from 

Kyrgyzstan

Ilia <<   
Shkap        

immigrated 
from 

Ukraine

Andrian <<    
Judro

     immigrated 
from 

Belarus

Andrey <<   
Levitskiy          

immigrated 
from 

Russia

Alexandr << 
Makarenko        
immigrated 

from 
Russia

>> Vladimir 
Chumikov        
immigrated 
from 
Russia

>> Tina 
Sindalovsky       
immigrated 
from 
Russia

>> Tal 
Tairov      
immigrated 
from 
Russia

>> Rochelle 
Goodwin          
immigrated 
from 
England

>> Olga 
Mashkevich       
immigrated 
from 
Russia

>> Olga 
Khegay         
immigrated 
from 
Russia

 Yuliana <<  
 Gorkorov        

immigrated 
from 

Ukraine

Yevgeniya <<  
 Presman        

immigrated 
from 

Latvia

Vladimir <<  
Shraga         

immigrated 
from 

Russia

Shlomo <<   
Bronshtein        

immigrated 
from 

Uzbekistan

Sergey <<  
 Shmulian      

immigrated 
from 

Latvia

Narine <<  
Melikyan        

immigrated 
from 

Armenia

Maryana <<   
Stebeneva       

immigrated 
from 

Russia

Natalia <<   
Astakhova          

immigrated 
from 

Ukraine

Rodrigo <<  
 Uriartt          

immigrated 
from 

Brazil

ParticiPants משתתפים

2015  ישראל בעין חדשה 9



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 ten 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 annually 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 Bu-
reau of the Prime Minister’s Office. The festival will, undoub-
tedly, add to the development of art photography in Israel 
with the advancement of these immigrant artists. In addition, 
in 2009, 2010, 2014 and 2015 the photo festival “On the Road 
to Eilat” took place, the aim of which was to develop artistic 
photography in the south of Israel. All these festivals are sup-
ported 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 Leo-
nid Padrul, shown with great success in museums around the 
world: Moscow, Minsk, Bangkok, Hanoi, Manila, Copenha-
gen, Sydney, Bremen and Vienna, supported by the Ministry 
of Foreign Affairs.
2011 a project of the agency “A Life Fragment - a Danish view 
of Israel, an Israeli view of Denmark” was exhibited success-
fully in the city hall of Copenhagen with the support of the 
Israeli Embassy and the municipality of Copenhagen.
2015 the special project "Dor Aharon", made in Fotomanere 
technique that combines different art disciplines, was exhi-
bited in Eretz Israel Museum (photography: Leonid Padrul, 
painting: Yuliana Gorkorov, concept: Ellina Kwitkovsky).
2016 the short film "Safed Spirits" was screened at EPOS festi-
val. The trailer of the film was shown at the Israeli stand at the 
Cannes Film Festival.   
The agency has many projects in the pipeline which we hope 
to bring to fruition in the future.

KWITKOWSKI ART
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בחסות משרד העלייה והקליטה
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הפסטיבל הארצי העשירי לצילום אמנותי The 10th Festival of Israeli Art Photography
Десятый фестиваль художественной фотографии 


