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"ישראל בעין חדשה "7

דברי ברכה

פתח דבר

לאוניד פדרול ,מנהל ואוצר הפסטיבל

יוליאנה גורקורוב ,מנהלת אמנותית

אני שמח לברך את כל המשתתפים בפסטיבל השביעי לאמנות
הצילום "ישראל בעין חדשה" ,המתקיים בשנה ה 65-למדינת ישראל.
בפסטיבל מציגים  30אמנים-עולים ותושבים חוזרים שעלו ארצה
והשתלבו בעולם התרבות הישראלי הודות לסיוע של משרד העלייה
והקליטה אשר הכיר בהם כאמנים מקצועיים מצטיינים | .האמנים
המשתתפים בפסטיבל הגיעו ארצה ממדינות שונות כמו :ארגנטינה,
רוסיה ,ארצות-הברית ,קולומביה ,פינלנד ,ארמניה ,בריטניה ,ליטא,
אוקראינה ,בלארוס ,אוזבקיסטן ,פולין ולטביה | .חשוב מאוד עבורי
כאמן עולה חדש לשעבר העוסק בתחום שנים רבות ,לתרום לפיתוחה
של אמנות הצילום הישראלית | .אני מבקש להודות למשרד העלייה
והקליטה על המשך שיתוף הפעולה והתמיכה בפרויקט חשוב זה מזה
השנה השביעית ,למרות כל הקשיים ולאפשר העסקתם וחשיפתם של
האמנים בפסטיבל ואף להתרחב לשנה השביעית .אני מאוד מקווה
שבפסטיבל הבא נזכה לשתף בו אמנים רבים יותר | .הפסטיבל שלנו
היה הראשון שהוקדש לשימור שמותיהם ויצירותיהם של אמנים-
עולים ,יצירות המתמקדות במדינת ישראל ,ביתם החדש של יוצרים
אלה .בשבעת הפסטיבלים שהתקיימו עד היום הוצגו בסך-הכול מאות
עבודות ברמה אמנותית גבוהה .בזכות עבודת הנמלים של מארגני
האירוע ,והעובדה שהקטלוגים שפורסמו נמסרו לספרייה הלאומית
בירושלים ,נצרבו שמותיהם של האמנים בתודעת התרבותהישראלית.

בסוף חודש דצמבר  2013ייפתח בגלריית אגודת העיתונאים בתל-
אביב הפסטיבל השביעי לצילום אמנותי בקרב עולים "ישראל בעין
חדשה" | .עם המצאת הצילום ב 1839-החל עידן חדש בדרך בה
אנו מתעדים את המציאות .לצד הציור והפיסול תפס הצילום תפקיד
חשוב ומרכזי בלכידת רגעים מחיינו באופן מדויק | .יחד עם זאת ,ניתן
להטיל ספק בדיוק הצילום ,שכן מאחורי המצלמה עומד אדם הבוחר
את הרגע ואת זווית הראייה שברצונו לתעד .הדבר מעניק לתמונות
נופך אמנותי וסובייקטיבי .מתמונותיהם של צלמים שונים אנו יכולים
לקבל זוויות ומידע שונים על אותו האירוע או המקום ולעיתים אף
לראות את מה שנסתר מעינינו | .הצילום הישראלי התפתח במקביל
לנעשה בשאר העולם .כבר חודשים ספורים לאחר המצאת המצלמה
הגיעו צלמים ראשונים לארץ-ישראל על מנת לתעד את המקומות
הקדושים .התמונות שצילמו נמכרו לתיירים ולמאמינים ברחבי העולם,
שעד לימים אלו יכלו רק לשמוע על אודות מקומות אלו או להתבונן
בציורים ,חלקם פרי דמיונם של הציירים | .מתחילת הצילום בארץ ועד
לאחר הקמת מדינת ישראל הוא שימש בעיקר כלי לתיעוד ההתיישבות
ובניית הארץ ,מאורעות פוליטיים ומקומות קדושים .רק בשנות ה70-
החל הצילום לקבל אופי אינדיווידואלי ואמנותי ,חופשי מאידאולוגיה,
וכיום הוא זוכה למעמד בלתי מעורער של אמנות בפני עצמה | .כשאנו
מתבוננים בתמונות מתחילת המאה שעברה אנו מבינים אף יותר את
חשיבותו של הצילום ככלי תיעוד .התמונות מאפשרות לנו לקבל מבט
אל העבר ,הנוף ,האנשים ,האווירה .הדבר מעורר את השאלה ,כיצד
תיראה ארץ-ישראל של ימינו דרך התמונות בעיני הדורות הבאים,
בעוד כמאה שנים? | כך נולד הרעיון לקיים את הפסטיבל "ישראל
בעין חדשה" – פסטיבל צילום אמנותי לצלמים עולים מכל מדינות
העולם .בראשו עומדים :לאוניד פדרול ,מנהל; אלינה קביטקובסקי,

מפיקה; ויוליאנה גורקורוב ,מנהלת אמנותית | .לפסטיבל שתי מטרות
מרכזיות :האחת ,לסייע לאמנים עולים ותושבים חוזרים להשתלב בחיי
התרבות בישראל (ההשתתפות בפסטיבל אינה כרוכה בתשלום);
השנייה ,להקים ארכיון צילום אמנותי בנושא ישראל על כל גווניה
למען הדורות הבאים | .בפסטיבל משתתפים אמנים-עולים ותיקים
לצד עולים חדשים ותושבים חוזרים ,אמנים מוכרים לצד אמנים
בתחילת דרכם ,אמנים מהפריפריה ומהמרכז כאחד | .השתתפותם
של אמנים ממדינות ומאסכולות צילום שונות מעניקה מגוון זוויות
חדשות על ארץ-ישראל – נופיה ,אנשיה ,ארכיטקטורה ,חיי היומיום
ועוד | .בזכות המבט החדש והרענן של האמנים המשתתפים אנוזוכים
בהזדמנות לראות מקומות המוכרים לנו בעיניים אחרות .זאת ועוד,
בניגוד למקובל באמנות העכשווית ,הפסטיבל מתמקד ביופיה של
ארץ-ישראל ובהרמוניה המשתקפת בו ,במטרה לעורר הרגשה של
נחת והנאה אסתטית אצל הצופה | .הפסטיבל החל בשנת 2007
מכיתת אמן של הצלם לאוניד פדרול .תמונות נבחרות מכיתה זו נתלו
בתערוכה "קהילה מתחת לעצי דקל" בין דקלי פארק הירקון .האירוע
המיוחד משך תשומת לב רבה ומאז הפך הפסטיבל למסורת ומתקיים
מדי שנה בחללי תצוגה קבועים ,בתמיכת משרד העלייה והקליטה
ובסיוע המרכז לקליטת אמנים עולים ותושבים חוזרים | .קטלוגים של
ששת הפסטיבלים הקודמים ניתן למצוא בארכיון הספרייה הלאומית
בירושלים .תמונות נבחרות מהפסטיבל מוצגות על-ידי ארגון "נתיב"
ברחבי מדינות ברית המועצות לשעבר | .הפסטיבל מסייע בחשיפת
שמות של אמנים מוכשרים רבים ואנו בטוחים כי חלק מהם עוד יזכו
לחשיפה בינלאומית .הפסטיבל זוכה להצלחה בקרב חובבי צילום ואנו
מקווים כי הוא ימשיך לצמוח ובשנים הקרובות יהפוך לפסטיבל צילום
אמנותי ישראלי רחב-היקף ראשון.

תוכנית הפסטיבל
הפסטיבל יכלול שלוש תערוכות בהשתתפות  30אמנים:

פתיחה ג'

פתיחה א'

 15.01.14בשעה 18:30

· פתיחת התערוכה
· כיתת אמן בנושא "צילום קלאסי ובלט" בהנחיית:
עמנואל אוגדן | צלם הבלט הישראלי

 26.12.13בשעה 18:30

· פתיחת הפסטיבל והענקת קטלוגים לאמנים
· דיון בנושא "צילום קלאסי מזווית ישראלית" בהנחיית:
לאוניד פדרול | מנהל ואוצר הפסטיבל
משה לוי | יו"ר "העמותה הישראלית לאמנות הצילום" I.P.A.S
ניסים סנואה | מנכ"ל כתב העת הישראלי לצילום "עולם הצילום"

· קונצרט פסנתר:
דיאנה ליפשיץ | פסנתרנית ומרצה ,בוגרת
האקדמיה הגבוהה למוסיקה במוסקבה

עמנואל אוגדן

סדרות
לאוניד פדרול

ניסים סנואה

משה לוי

דיאנה ליפשיץ

· "צילום מוזיאלי"

פתיחה ב'

· "מציור
לפוטוגרמה"

· "בדרך לאילת"

· "רבדי החיים"

· "טכניקות
מסורתיות בצילום"

· "ג'אז"

 10.01.14בשעה 11:30

· פתיחת התערוכה
· כיתת אמן בנושא "רבדי החיים" בהנחיית:
שלמה ברונשטיין | עיתונאי ,מטפל הוליסטי ,צלם
לאוניד פדרול

יוליאנה גורקורוב

פאולה פייפרמן

הפסטיבל יינעל ב 19-בינואר 2014
שלמה ברונשטיין

כתובת :אגודת העיתונאים בתל אביב
בית סוקולוב ,רח' קפלן  , 4טל03-695614 :
שעות פתיחה :א' – ה'  ,19:00 – 8:30יום ו' 13:00 – 9:00

שלמה ברונשטיין

טניה קרוון

גאורגי סטוליארוב

עמנואל אוגדן

איליה שקאפ | תל אביב

Emanuel Ogdan

Tel Aviv | Ilia Shkap

Эммануэль Огдан

Тель-Авив | Илья Шкап

יוליאנה גורקורוב | צפת
Safed | Yuliana Gorkorov
Цфат | Юлиана Горкоров

ים המלח | איליה שקאפ

ייבגני אושרוב | בת ים

Ilia Shkap | Dead Sea

Bat Yam | Evgeny Osherov

Илья Шкап | Мёртвое море

Бат-Ям | Евгений Ошеров

בת ים | גאורגי סטוליארוב

פאולה פייפרמן | מדבר יהודה

George Stolyarov | Bat Yam

Judean Desert | Paula Faiferman

Георгий Столяров | Бат-Ям

Иудейская пустыня | Паула Файферман

ים המלח | איליה שלמייב
Ilia Shalamaev | Dead Sea
Илья Шаламаев | Мёртвое море

שירה איגל | תל אביב
Tel Aviv | Shira Igell
Тель-Авив | Шира Игель

יפו | צביקה רוזנברג-תל אביב
Sevika Rozenberg | Tel Aviv-Yafo
Цвика Розенберг | Тель-Авив-Яффа

הרמן דה לה רוסה | חוף פלמחים
Palmachim Beach | German De La Rosa
Набережная Пальмахим | Герман де-ла Роса

'נתניה | אולגה משקביץ

שלמה ברונשטיין | מכמורת

Olga Mashkevich | Netanya

Mikhmoret | Shlomo Bronshtein

Ольга Машкевич | Нетания

Михморет | Шломо Бронштейн

מדבר יהודה | אלכסנדר מקרנקו
Alexandr Makarenko | Judean Desert
Александр Макаренко | Иудейская пустыня

יפו-צביקה רוזנברג | תל אביב
Tel Aviv-Yafo | Sevika Rozenberg
Тель-Авив-Яффа | Цвика Розенберг

ירושלים | דיאנה ליפשיץ
Diana Livshits | Jerusalem
Диана Лифшиц | Иерусалим

גרגורי ניסנבוים | ערד
Arad | Grigori Nisenboim
Арад | Григорий Нисенбоим

ים המלח | איליה שקאפ
Ilia Shkap | Dead Sea
Илья Шкап | Мёртвое море

ניקולאי וקטוב | תל אביב
Tel Aviv | Nikolai Vakatov
Тель-Авив | Николай Вакатов

באר שבע | ולדימיר צ'ומיקוב

גאורגי סטוליארוב | ירושלים

Vladimir Chumikov | Be'er Sheva

Jerusalem | George Stolyarov

Владимир Чумиков | Беэр-Шева

Иерусалим | Георгий Столяров

לאוניד פדרול | תל אביב
Tel Aviv | Leonid Padrul
Тель-Авив | Леонид Падруль

ערד | גרגורי ניסנבוים
Grigori Nisenboim | Arad
Григорий Нисенбоим | Арад

נרינה מליקיאן
Narine Melikyan
Наринэ Меликян

עמנואל אוגדן
Emanuel Ogdan
Эммануэль Огдан

ניקולאי וקטוב | תל אביב
Tel Aviv | Nikolai Vakatov
Тель-Авив | Николай Вакатов

לאוניד פדרול | ירושלים
Jerusalem | Leonid Padrul
Иерусалим | Леонид Падруль

יפו | טינה סינדלובסקי

טניה קרוון | ירושלים

Tina Sindalovsky | Yafo

Jerusalem | Tanya Karavan

Тина Синдаловская | Яффа

Иерусалим | Таня Караван

שירה איגל | תל אביב
Tel Aviv | Shira Igell
Тель-Авив | Шира Игель

אסף זיו | מצפה רמון
Mitzpe Ramon | Assaf Ziv
Мицпе-Рамон | Асаф Зив

יפו | נטליה אסטחוב-תל אביב
Natalia Astakhov | Tel Aviv-Yafo
Наталия Астаховг | Тель-Авив-Яффа

רושל גודווין | הרצליה
Herzliya | Rochelle Goodwin
Герцлия | Рошель Гудвин

צפת | אלינה קביטקובסקי
Ellina Kwitkovsky | Safed
Эллина Квитковская | Цфат

יוליאנה גורקורוב | צפת
Safed | Yuliana Gorkorov
Цфат | Юлиана Горкоров

צפת | יוליאנה גורקורוב
Yuliana Gorkorov | Safed
Юлиана Горкоров | Цфат

אלכסנדר מקרנקו | חברון
Hebron | Alexandr Makarenko
Хеврон | Александр Макаренко

ירושלים | סרגיי שמוליין
Sergey Shmulian | Jerusalem
Сергей Шмульян | Иерусалим

סרגיי שמוליין | ירושלים
Jerusalem | Sergey Shmulian
Иерусалим | Сергей Шмульян

ירושלים | מריאנה קוזנצוב
Mariana Kuznetcov | Jerusalem
Марианна Кузнецова | Иерусалим

אלה מנור | תל אביב
Tel Aviv | Ella Manor
Тель-Авив | Элла Манор

יפו | יעקב סטבצ'אנסקי-תל אביב

יעקב סטבצ'אנסקי | ירושלים

Yan Stavchansky | Tel Aviv-Yafo

Jerusalem | Yan Stavchansky

Ян Ставчанский | Тель-Авив-Яффа

Иерусалим | Ян Ставчанский

ירושלים | דרייגור אלכסנד
Alexander Drygore | Jerusalem
Александр Драйгор | Иерусалим

יעקב סטבצ'אנסקי | נצרת
Nazareth | Yan Stavchansky
Назарет | Ян Ставчанский

חדרה | שלמה ברונשטיין

מריאנה קוזנצוב | עכו

Shlomo Bronshtein | Chadera

Acre | Mariana Kuznetsov

Шломо Бронштейн | Хадера

Акко | Марианна Кузнецова

סדרות

"צילום מוזיאלי"
לאוניד פדרול
מנהל ואוצר הפסטיבל | צלם ראשי במוזיאון ארץ-ישראל ,תל-אביב |
אמן מעולה בצילום ( )EFIAPבפדרציה הבינלאומית לאמנות
הצילום המוכר על-ידי אונסק''ו | חבר אגודת העיתונאים בתל-אביב |
חבר הוועדה המקצועית בתחום אמנות פלסטית במשרד לקליטת
העלייה
בסדרה נכללים תצלומים של פריטים שהוצגו במשך השנים
בתערוכות של מוזיאון ארץ-ישראל ,תל-אביב .התצלומים בוצעו בידי
צלם המוזיאון זה  18שנה  -האמן לאוניד פדרול | .מדובר בחפצים
מחומרים שונים – חרס ,זכוכית ,מתכת ואבן ,חלקם קדומים וחלקם
מודרניים ,רובם מארץ-ישראל ומיעוטם מארצות ומתרבויות שונות.
לכל פריט הייחוד שלו מבחינת תקופתו ,החומר שממנו נעשה וצורתו;
כל אחד מהווה למעשה יצירת אמנות בזכות עצמה ,אך גם רכיב
בודד בתוך מסכת תרבותית עשירה ומגוונת .אחדים מהם (בעיקר
הקדומים) קשורים ישירות לאמונה ולפולחן ואחרים רק מעניקים
תחושת קדושה ומסתורין בזכות יופיים שלהם ואיכותם המעולה של
הצילומים .הם מעלים בדעתנו שאלות ,כגון :מניין הם? מי ייצר אותם
ומדוע? מי השתמש בהם או סגד להם? כמה ניסיונות וכישלונות קדמו
לגמר המוצלח של היצירות? כל חפץ וסיפורו הפרטי ,הסודי.
 .1באדיבות רשות העתיקות
ראש אישה ,אולי האלה חתחור,
אלת הכר"ה תמנע מקדש
הכורים
 .2באדיבות רשות העתיקות
מסכת פאיאנס בדמות חתחור
בעלת אוזני הפרה תמנע מקדש
הכורים

 .3מוזיאון ארץ ישראל ,תל
אביב ,אוסף ביתן הזכוכית
כוסות מטיפות Ranftbecher
מעוטרות במוטיבים תקופתיים,
אמרות וכתובות הקדשה בצבעי
אמאיל שקופים ,מיוחסות
לאנטון קותגסר ,וינה ,אוסטריה,
1830-1812
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 .4אוסף מוזיאון ישראל,
ירושלים מערכת שתייה טפיו,
בעיצוב טפיו וירקאלה ,תוצרת
איטאלה ,פינלנד1954 ,
 .5באדיבות שלמה מוסאייף
כלי זהב דמוי רימון ,מצרים ?
התקופה ההלניסטית ? לצדו,
להשוואה ,פרי רימון
5
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סדרות

"טכניקות מסורתיות בצילום"

"רבדי החיים"

טניה קרוון

שלמה ברונשטיין

זוכת פרס האמן הצעיר לשנת  2011של משרד התרבות והספורט
| בוגרת המחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל ( )2002ואמנית רב-
תחומית המקדישה נפח משמעותי מהיצירה שלה לצילום | .כצלמת
היא עובדת בטכניקות מסורתיות ,מצלמת במצלמות בפורמט גדול
ובינוני ,משתמשת בסרטי צילום שחור-לבן ומדפיסה הדפסי כסף.

עיתונאי ,מטפל הוליסטי וצלם | משלב בין תחומים שונים בחייו דבר
המתבטא גם ביצירתו | כל תמונה בסדרה היא רבת רבדים .השכבות
המרכיבות כל עבודה הן ניסיון להעביר לצופה את תהליך המעבר של
האובייקט מהעבר דרך ההווה ואל העתיד.

סדרות

"בדרך לאילת"

"ג'אז"

פאולה פייפרמן

גאורגי סטוליארוב

מעצבת במקצועה ,למדה גם ביולוגיה ימית | .כשעלתה לישראל,
עבדה תחילה בגן החיות התנכי בירושלים .פרסמה סדרת צילומים
תת-ימיים שצולמו באזור ים סוף והים התיכון .עסקה בצילום טכני
וצילומים תת-ימיים בישראל וכמה מדינות אירופאיות ומדינות ערב.
כעת יוצאת בפרוייקט חדש בארגנטינה לחקר התנהגות הדולפינים.

צלם מקצועי ואמן הצילום | .היה חבר פעיל במועדון הצילום של וילנא,
" ."AUSRAעבד במשך שנים רבות כצלם סרטים דוקומנטריים
וסרטים טכניים המשלבים תקשורת היי-טק .עבד גם בתור צלם עוזר
במאי .משנת  1980משמש חבר באגודת צלמי האמנות של ליטא.
השתתף בפרסום קטלוגים רבים ,הפיק מספר סדרות צילומים ונטל
חלק בעבודתם של למעלה מ 70 -אולפני הצילום הבינלאומיים,
ביותר מ 30 -מדינות העולם .אירגן מספר תערוכות אישיות ועבודותיו
הוצגו בתערוכות קבוצתיות רבות בארצו ובחו"ל .משמש חבר בארגון
הצלמים הבינלאומי משנת  .1994זכה בפרסים רבים מטעם .FIAP

סדרות

"מציור לפוטוגרמה"
יוליאנה גורקורוב
מנהלת אמנותית של הפסטיבל "ישראל בעין חדשה" | סטודנטית
לעיצוב תקשורת חזותית בגרמניה | מתמקדת באמנות ניסיונית
בשילוב טכניקות קלאסיות.

Participants

משתתפים

Natalia
Astakhov
Immigrated
from
Ukraine

Shlomo
Bronshtein
Immigrated
from
Uzbekistan
Alexander
Drygore
Immigrated
from Russia

Yuliana
Gorkorov
Immigrated
from
Ukraine

Paula
Faiferman
Immigrated
from
Argentina
Shira Igell
Immigrated
from
Finland

Ellina
Kwitkovsky
Immigrated
from
Ukraine
Ella Manor
Immigrated
from the
USA

Vladimir
Chumikov
Immigrated
from Russia

Rochelle
Goodwin
Immigrated
from
England
Tanya
Karavan
Immigrated
from
Belarus

Mariana
Kuznetcov
Immigrated
from Russia

Olga
Mashkevich
Immigrated
from Russia

Narine
Melikyan
Immigrated
from
Armenia
Evgeny
Osherov
Immigrated
from
Ukraine
Sevika
Rozenberg
Immigrated
from the
USA
Diana
Livshits
Immigrated
from
Ukraine

Alexandr
Makarenko
Immigrated
from Russia

Grigori
Nisenboim
Immigrated
from
Uzbekistan
Leonid
Padrul
Immigrated
from
Ukraine
Tina
Sindalovsky
Immigrated
from Russia

Ilia Shkap
Immigrated
from
Ukraine

George
Stolyarov
Immigrated
from
Lithuania

Emanuel
Ogdan
Immigrated
from Poland

German
De La Rosa
Immigrated
from
Colombia
Ilia
Shalamaev
Immigrated
from
Uzbekistan

Sergey
Shmulian
Immigrated
from Latvia

Nikolai
Vakatov
Immigrated
from Russia

Yan
Stavchansky
Immigrated
from
Ukraine
Assaf Ziv
Immigrated
from the
USA

Kwitkowski
ParticipantsArt
In 2007 producer Ellina Kwitkovsky, 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 six 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 Bureau of the
Prime Minister’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 and 2010 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 Absorption Ministry and the Center
of Immigrant Artists. | 2007-2013 The exhibition “The
Shadow of Jerusalem” by Leonid Padrul, shown with
great success in museums around the world: Moscow,
Minsk, Bangkok, Copenhagen, Sydney, Bremen, 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 successfully in the city hall of Copenhagen with the support
of the Israeli Embassy and the city hall of Copenhagen. |
2013 the opening of the first Israeli exhibition of selected
photographs from catalogues of the Eretz Israel Museum
by photographer Leonid Padrul, with the support of
Shalom Meir Tower Gallery and the curator David

Sharir. | The agency has projects in the pipeline which
we hope to bring to fruition in the future.
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הפסטיבל הארצי השביעי לצילום אמנותי
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בסיוע משרד העלייה והקליטה
המרכז לקליטת אמנים עולים
ותושבים חוזרים

The 7th Festival of Israeli Art Photography
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