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Фотографирование природы как страсть
Меир Аронсон, директор городских музеев

Фотограф Леонид Падруль фотографирует природу; силу и красо-
ту, заключенную в ней. Но природа, естественно, меняется от ме-
ста к месту. Горы и большое озеро в Киргизии, пустыни в Израиле, 
Мертвое море и кристаллы соли на востоке Израиля.
Падруль сфотографировал и передал нам, зрителям, не только 
красоту, но и характерность места: от маленького водоема, кото-
рый выглядит как голубой глаз внутри ледника на далеком севере 
и до провала, наполненного водой, на Мертвом море, тоже похо-
жего на глаз. Все это Падруль фотографирует острым взглядом и 
с романтическим подходом. В каждой фотографии, где освещение 
заключает в себе драму, Падруль передает нам чувство восхище-
ния от творений природы.
Выбор произведений для выставки, сделанный куратором Лесей 
Войскун, это выбор не только художественный, но и концептуаль-
ный. Она представила ту пейзажную фотографию, которая часто 
является падчерицей в художественном производстве. Мы при-
выкли больше видеть тот тип пейзажной фотографии, который, 
как правило, печатают в журналах, связанных с туризмом и путе-
шествиями. Здесь, благодаря смелому выбору куратора, зритель 
видит совсем другой род произведений, интересных и волнующих. 
За это мы благодарим ее. 
Не меньшая благодарность коллективу музея и особенно Одеду 
Аврамовскому, без помощи которого выставка не воплотилась 
бы. Также спасибо Арику Нудельману, ответственному за музеи 
в муниципалитете Рамат-Гана, за продолжительную поддержку и, 
конечно, мэру города г-ну Цви Бару, за его заинтересованность и 
поддержку существования культуры и искусства в Рамат-Гане. 
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Горы - воды. От Тянь-Шаня к Мертвому морю
О пейзажной фотографии Леонида Падруля

Леся Войскун

«Горы - воды» («Шань - шуй») – именно эти две категории Вселен-
ной обозначили сущность пейзажа в древнекитайской живописи, 
где впервые в истории искусства он обрел самостоятельность жан-
ра. В религиозно-философской трактовке природы близкие к небу 
горы символизировали активную мужскую силу «ян», а мягкая и глу-
бокая вода – пассивную женскую – «инь». Эта символика утратила 
со временем свой смысл, а пейзаж в «эпоху его технической вос-
производимости», перефразируя определение философа Валь те- 
ра Беньямина (Walter Benjamin «The Work of Art in the Age of Mecha-
nical Reproduction». 1936), превратился в полный штампов жанр. 
Он растиражирован на календарях, открытках и в путеводителях. 
Тысячи сайтов и блогов, мобильные телефоны, все семейные аль-
бомы забиты снимками путешествий. Словом, существует несмет-
ное количество пейзажных фотографий с закатами и восходами, 
туманами, реками, лесами и полями. 
Тем не менее, снимки с картинами природы притягивают нас вновь 
и вновь, может быть оттого, что до сих пор мы желаем увидеть в 
интерпретации мастера, что сами хотели запечатлеть, но у нас по-
лучалось «не так». Ведь пейзаж, утверждал американский фото-
граф Ансель Адамс, – высшее испытание для фотографа и один из 
самых сложных жанров в технике фотографии. В нем отсутствует 
сюжет и потому самоценными становятся форма и художествен-
ный язык выражения, т.е. как это сделано. 
Фотохудожник Леонид Падруль, приехавший из Ук ра и ны в Израиль 
в 1994 г. – один из  признанных мастеров этого жанра. Свое первое 
«испытание» ландшафтной съемкой он прошел вначале 1980-х в 
труднейших альпинистских восхождениях на Памир и Тянь-Шань 
с фотокамерой в руках. Уже в Израиле, в 2002 г., Леонид принял 

участие как фотограф в экспедиции журнала «National Geographic» 
в Кумранские пещеры и увлекся с тех пор природой и историей Иу-
дейской пустыни и Мертвого моря (часть которого образовалась 
на месте библейских городов Содома и Гоморры). Затем он не раз 
выезжал в этот район Израиля для собственных фотосъемок. Так 
появилась обширная серия – десятки сотен снимков, – которой 
фотохудожник посвятил часть своей жизни. 
В экспозиции снимки природы Мертвого моря Падруля вступают в 
диалог с более ранними альпинистскими фотографиями Памира и 
Тянь-Шаня, которые относятся к репортажной съемке: человек в 
сложных горных условиях, опасная работа, преодоление. Панорам-
ные кадры с заснеженными горными вершинами – сопутствующая 
часть репортажа, его дополнение. Могучие и титанические карти-
ны природы – часть необъятной грандиозной Вселенной, которой 
противостоит человек, пытаясь ее покорить. Виды с безлюдными 
горными долинами и вершинами, снятые Падрулем,  напоминают 
панорамы Сьерра-Невады или национального парка Йосемити ра-
боты А. Адамса. 
Сам американский мастер считал, что «фотография не случай, 
но концепция». Леонид, по натуре романтик и философ, тяготеет 
к эпически-монументальным и романтическим трактовкам при-
родных ландшафтов. Горные и морские пейзажи традиционно 
составляли романтическую сферу в искусстве, воплощая тайну 
и величие природы. В русском искусстве, в контексте которого 
сформировался Падруль, они воспринимались всегда как экзоти-
ческие, не типичные для равнинного российского ландшафта, и 
потому обладали особенной притягательностью. Пейзаж с далями 
был излюбленной романтической композицией, так как он уводил 
взгляд зрителя к горизонту в бесконечность, звал «подняться над 
обыденностью жизни и унестись к мечтам».
Тема Мертвого моря в творчестве Падруля ассоциируется с ху-
дожественной и литературной традицией изображения Святой 
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земли представителями русской культуры, в разное время посе-
тившими Ближний Восток и Палестину. Среди них – художники 
Григорий Чернецов, Василий Поленов, Василий Верещагин, Илья 
Репин, Леонид Пастернак, писатели и поэты – друг А. Пушкина 
Петр Вяземский, Николай Гоголь, Иван Бунин. Экзотичная приро-
да Иерусалима, Мертвого моря и Иудейской пустыни притягивала 
русских паломников, прежде всего, ее библейскими и историче-
скими коннотациями. Бунин, в начале прошлого века путешествуя 
по Палестине, писал: «Хочешь представить себе то, что доступ-
но только Богу, – жизнь тех легендарных ханаанских городов, от 
которых уцелели лишь названия... И теряешься в образах времен 
Рима, Византии, Омаров...» и об окрестностях Мертвого моря: «…
далеко  вокруг песчано-каменисто и покрыто солью, селитрой то 
место, где сливается река с маслянистой, жгуче-горькой и тускло-
зеленоватой водой асфальтической. <...> В знойно-мглистой дали 
теряется оно на юге. Там – дни Авраама, Агари,  Измаила…».1 
Именно картинами Мертвого моря особенно впечатлен был Го-
голь, посетив святые места в середине ХIХ в., «природа там не по-
хожа нисколько на все то, что мы с вами видели; но тем не менее 
поражает вас своим великолепием. <…> Не могу вам описать, как 
хорошо было это море при захождении солнца! Вода в нем не си-
няя, не зеленая и не голубая, а фиолетовая. На этом далеком про-
странстве не было видно никаких неровностей у берегов; оно было 
правильно овальное и имело совершенный вид большой чаши, на-
полненной какою-то фиолетовою жидкостию».2 
В Израиле Падруль обратился к чистой пейзажной фотографии, 
посредством которой он, подобно естествоиспытателю, исследует 
способы изображения природы. Его работы представляют класси-
ческую форму фотографии, которая может быть описана в струк-
турных принципах красоты и гармонии, порядка, ритма, симметрии. 
«Совершенно похожие на природу» композиции Падруля сопоста-
вимы с живописными картинами с точки зрения цвета, пластики 

объемов, фактурности природной материи, изобразительных пла-
нов и т.д. Американская исследовательница фотографии Сюзан 
Зонтаг считала, что и тогда, «когда фотографы стремятся к наи-
более точному воспроизведению жизненных явлений, они, безу-
словно, руководствуются — сознательно или бессознательно —  
соображениями вкуса» и даже выбор определенной экспозиции 
«подчиняет объект фотографии стандартам, свойственным тому 
или иному способу видения».3 
Из всего многообразия серии Мертвого моря на выставке доми-
нируют романтические композиции, запечатленные вечером или 
ранним утром. Леонид столкнулся в Израиле с непривычным для 
него освещением слепящего солнца и резкими контрастами света, 
которые создают быстро меняющиеся эффекты сложных ярких 
цветов и мягких рассеянных пастельных оттенков. Потому он пред-
почитает съемки при низком солнце на закате или раннем восходе, 
осенью, зимой и ранней весной. Он считает, что это наиболее бла-
гоприятные условия освещения, когда все элементы: земля, небо, 
море, горы и облака образуют наиболее выразительное сочетание 
и передают настроение природы. 
Падруль безупречно владеет техникой фотографии. Но для него  
это лишь средство для воплощения образа места. Камера фото-

В. Поленов. Генисаретское (Тивериадское) озеро. 1880-е.

וסילי פולנוב, אגם גְניֶסרֶת )טיבריאס( ]אגם הכינרת, טבריה[, בסביבות 1880
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графа эстетизирует природные и созданные человеком формы. 
Он способен запечатлеть разнообразную игру солнечного света 
на воде, сложную гамму оттенков красок и полутонов; разноо-
бразные фактуры: материальное первобытное начало гор, камней, 
тяжелого песка, меховой мягкости снега, чуть ли не всё разноо-
бразие облика воды – глубинный покой, мягкость, безбрежность, 
круговорот, волнение, прозрачность или ее густую вязкость. Сухое 
поваленное дерево, охапка веток среди морских волн, красный 
экскаватор в зеленой воде, покрытые мхом каменные валуны в 
водяной пене или причудливые орнаменты солевых кристаллов и 
светящиеся соляные раковины – все это превращается, благодаря 
фотографу, в художественные объекты. 

Сложнейшие съемки Мертвого моря, Памира и Тянь-Шаня, стали, в 
метафорическом смысле, вершинами, покорившимися мастерству 
альпиниста и фотохудожника Леонида Падруля. 

1    И. Бунин «Тень птицы»: «Страна Содомская» (1909). – И. А. Бунин. Со-
брание соч. в 9-ти тт. Т. 3. Повести и рассказы. 1907 – 1911.  
Москва: «Художественная литература», 1965. С. 396.

2    См.: http://www.ippo.ru/svyataya-zemlya-v-russkoy-literature/palomnichestvo-
n.v.gogolya-na-svyatuyu-zemlyu-4.html

3    С. Зонтаг «О фотографии». Цит. по: http://vkuzn.photographer.ru/cult/
theory/401.htm
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משום  בעיקר  רוסים,  לצליינים  משיכה  מוקד  היה  יהודה  ומדבר  המלח 

המאה  בתחילת  כתב  בונין  בו.  שנקשרה  התנ"כית-ההיסטורית  ההילה 

ה-20 בעקבות מסעו לפלשתינה: "רצונך לראות בעיני רוחך מראה הנגיש 

- את החיים בערים הכנעניות שלא שרד מהן אלא שם בלבד  לאל לבדו 

]...[ ותחת זאת אתה צולל אל מראות רומא, ביזנטיון...". ועל אודות אזור 

ים המלח: "]...[ במקום שבו נשפך הנהר השמנוני, העוקצני-מריר, שצבעו 

ירקרק ואטום כעין האספלט, הכול חולי ומסולע, מכוסה מלח ואשלגן, ]...[ 

וכל זה נעלם בדרום באופק הלוהט והמצועף. שם - תקופת אברהם, הגר, 

ישמעאל...".1       

שביקר  גוגול,  של  התפעלותו  את  שעוררו  המלח  ים  מראות  אלה  היו 

בפלשתינה באמצע המאה ה-19: "הטבע שם לא דומה לדבר ממה שאנו 

מכירים; ועם זאת מדהים בגדולתו. ]...[ איני יכול לתאר לך כמה נהדר היה 

הים הזה בשעת השקיעה! מימיו אינם כחולים, לא ירוקים ולא תכולים, אלא 

סגולים. בהביטך למרחב תתקשה להבחין בבליטות בחופים שמנגד; צורתו 

אליפסה מושלמת והוא דומה לספל גדול מלא נוזל סגלגל כלשהו".2    

ייצוגי  את  בוחן  הוא  לחוקר  ובדומה  טהור",  ב"נוף  עוסק  פדרול  בישראל, 

על  המושתת  הקלאסית,  בצורתו  הצילום  אל  נמשך  הוא  השונים.  הטבע 

העקרונות המבניים של יופי והרמוניה, סדר, קצב וסימטריה. עבודותיו של 

ציורית מבחינת  איכות  בעלות  הן  לטבע",  רבה  "דֹומּות  בהן  שיש  פדרול, 

הצבעים, התנועה, הנפח, מארג מרקמי הטבע, עומקי המישורים וכדומה.

כי גם כאשר צלמים משתדלים להפיק באופן  ]Sontag[ טענה  סוזן סונטג 

 - מּונחים  ספק  ללא  הם  החיים,  מן  תופעה  של  שעתוק  ביותר  המדויק 

בחירת  אפילו  שלהם.  האישי  הטעם  ידי  על   - במודע  שלא  או  במודע 

האופייניות  מידה  אמות  הצילום  לאובייקט  ְמשווה  מסוימת  אקספוזיציה 

המלח  ים  בנושא  המגוונת  הסדרה  תצלומי  בכל  אחרת.3  או  זו  לתפיסה 

המוצגת בתערוכה שולטות הקומפוזיציות הרומנטיות, אשר צולמו בשעת 

מוכר  בלתי  אור  בישראל  פגש  פדרול  כצלם,  מוקדמת.  זריחה  או  שקיעה 

המתחלפים  אפקטים  שמייצרים  חדים,  אור  וניגודי  מסנוורת  שמש  של 

במהרה של צבעים עזים ומורכבים וגוני פסטל רכים ומטושטשים. מסיבה 

זו הוא מעדיף לצלם בשעה שהשמש נמוכה, בשקיעה או בזריחה מוקדמת, 

הטובים  האור  תנאי  אלה  לטעמו,  מוקדם.  באביב  או  בחורף  בסתיו, 

 - והעננים  ההרים  הים,  השמים,  האדמה,   - המרכיבים  כשכל   ביותר, 

משתלבים באופן המרשים ביותר ומבטאים את מצבו של הטבע. 

משחקו  את  להנציח  בידו  עולה  הצילום.  בטכניקת  להפליא  שולט  פדרול 

המגוון של אור השמש על המים, את הקשת העשירה של הגוונים והתת-

ההרים,  של  הבראשיתי  הקסם  את  השונות:  הטקסטורות  את  גוונים, 

הסלעים, החולות הכבדים, רכותו הפרוותית של השלג, כמעט את כל שלל 

הסחרור,  הגבולות,  חוסר  הרכות,  העמוקה,  השלווה   - המים  של  הפנים 

היא  עבורו  הטכניקה  אבל  הסמיכה.  הצמיגיות  או  השקיפות  ההתרגשות, 

רק אמצעי ליצירת דימוי של מקום. מצלמתו של האמן ְמשווה פן אמנותי 

לצורות טבעיות ולצורות שנוצרו ביד אדם. עץ יבש וממוטט, צרור ענפים בין 

גלי הים, דחפור אדום במים ירוקים, סלעי מזח בקצף הגלים או עיטורי מלח 

קריסטליים מופלאים ונציבי מלח קונכייתיים בגון פנינה-אפורה - כל אלה 

הופכים בתצלומיו לאובייקטים אמנותיים. 

תהליך הצילום המורכב לאין שיעור של ים המלח, הר פמיר והר טאי-שאן 

נעשו באופן מטפורי לפסגות נוספות שכבש באמנותו מטפס ההרים, הצלם 

ליאוניד פדרול. 

1 איוון בונין, "צל הציפור", "ארץ סדום" )1909(, מתוך: כל כתבי איוון בונין, כרך 3, 

מוסקווה, 1965, עמ' 396 )ברוסית(. 

http://www.ippo.ru/svyataya-zemlya-v-russkoy-literature/ :2 ראו

palomnichestvo-n.v.gogolya-na-svyatuyu-zemlyu-4.html )ברוסית(. 
3 ראו: סוזן סונטג, הצילום כראי התקופה )תרגום: יורם ברונובסקי(, תל אביב: עם 

עובד, 1979. 

תערוכות יחיד

2000 מרכז תרבות, נתניה

        עיריית פתח תקווה

2007 משרד החוץ, הכנסת, ירושלים

        גלריה פוטוסטודיו, מוסקבה

        גלריה מגדל שלום, תל אביב

2008 הגלריה הלאומית, בנגקוק, תאילנד

        מוזיאון לאמנות מודרנית, צ'יאנג מאי, 

תאילנד

2009 מוזיאון לאמנות פלסטית מטרופולין, 

מנילה, פיליפינים

2010 "צִלה של ירושלים", מוזיאון לאמנות, 

 האנוי, וייטנאם; המוזיאון הלאומי 

להיסטוריה, מינסק, בלארוס

 2011 תערוכה בפורום הכלכלי 

בחרבין, סין

תערוכות קבוצתיות

 FIAP 1986  תערוכה בינלאומית מטעם 

 בהונג-קונג )מדליית ארד( 

ובצ'כיה )מדליית זהב(

 FIAP 1987 תערוכה בינלאומית מטעם

 באיטליה )מדליית זהב( 

        ובהונגריה )מדליית כסף(

 FIAP 1988 תערוכה בינלאומית מטעם 

בברזיל )מדליית ברונזה(

 FIAP 1992 תערוכה בינלאומית מטעם

בהונגריה )מדליית ברונזה(

משלחות

1984-1978  משלחות לטאי-שאן מטעם משרד 

התיירות, ברה"מ

2002 משלחת למערות קומרן במסגרת 

פרויקט מטעם נשיונל ג'אוגרפיק

2007-1999 משלחות פרטיות לאזור מדבר 

יהודה וים המלח
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לסיה וויסקון

"הרים-מים" )ׁשאן-ׁשּוי( - שתי הקטגוריות הקיומיות הללו גילמו את מהות 

הנוף בציור בסין העתיקה, שם הפך ציור הנוף לראשונה בתולדות האמנות 

ההרים  סימלו  לטבע  הדתית-הפילוסופית  בפרשנות  עצמו.  בפני  לז'אנר 

והרכים  ואילו המים העמוקים  - ה"יֵין",  הקרובים לשמים את האון הגברי 

- את ה"יאנג" הנשי, הפסיבי. עם הזמן איבדה הסמליות את משמעותה, 

הפילוסוף  שטבע  המונח  את  לשאול  אם  הטכני,  השעתוק  בעידן  והנוף 

 ולטר בנימין ]Benjamin[ במסתו יצירת האמנות בעידן השיעתוק הטכני 

הנוף  היום,  קלישאות.  קבועות,  תבניות  בעל  לז'אנר  הפך   ,)1938-1936(

משוכפל על גבי לוחות שנה, גלויות ומדריכי טיולים. אלפי אתרים ובלוגים, 

מסכי טלפונים ניידים ואלבומים משפחתיים מלאים בתצלומי מסעות, ובהם 

אינספור תמונות נוף של שקיעות וזריחות, ערפילים, נהרות, יערות ושדות. 

ואולם, תמונות טבע מושכות את עינינו שוב ושוב. אולי מכיוון שאנחנו עדיין 

מבקשים את האינטרפרטציה של האמן לדבר-מה שניסינו להנציח בעצמנו, 

שקבע  כפי  נוף,  הנצחת  רצוננו.  את  לגמרי  השביעה  לא  התוצאה  אבל 

המורכבות  המשימות  אחת  היא   ,]Adams[ אדמס  אנסל  האמריקני  הצלם 

והמאתגרות ביותר לצלם. צילום נוף הוא ז'אנר משולל עלילה, ולכן הוא מעניק 

ערך עצמאי לצורה, לשפה האמנותית, כלומר ל"איך" היצירה עשויה.

 ליאוניד פַּדְרּול עלה לישראל מאוקראינה בשנת 1994 וזכה להכרה בתחום 

אמנות הצילום. את "טבילותיו" הראשונות בצילום נוף חווה בתחילת שנות 

ה-80 של המאה ה-20, במהלך מסעות טיפוס קשים ביותר על הר פמיר 

אל  במסע  כצלם  פדרול  השתתף   2002 בשנת  שבטיבט.  טאי-שאן  והר 

מערות קומרן מטעם המגזין נשיונל ג'אוגרפיק. מאז נמשך לעסוק בטבע 

ובתולדות מדבר יהודה וים המלח )שחלקו נוצר במקום שבו שכנו הערים 

המקראיות סדום ועמורה(, וביקר לא פעם באזור במסעות צילום אישיים. 

כך נולדה סדרה נרחבת של אלפי תצלומים, שהוא הקדיש לה פרק שלם 

בחייו. 

בתערוכה מוצגים תצלומי ים המלח לצד תצלומים של מסעות טיפוס ההרים 

פמיר וטאי-שאן.  יצירותיו המוקדמות של ליאוניד פדרול מציגות צילום תיעודי: 

אדם החווה תנאים הרריים קשים, מטלות גבריות מסוכנות, התגברות על 

של  המושלגות  הפסגות  את  המציגים  הפנורמיים  התצלומים  טבע.  קשיי 

הכבירים,  המראות  לתיעוד.  ומשלים  נלווה  חלק  הם  וטאי-שאן  פמיר  הרי 

הנפיליים של הטבע הם חלק מהיקום הנאדר והעצום העומד מנגד לאדם 

המבקש לכבוש אותו. תצלומיו של פדרול המציגים גאיות הרריים ופסגות 

ללא בני אדם מזכירים תצלומי פנורמות של סיירה-נבדה או תצלומים של 

הפארק הלאומי יוסמיטי של אנסל אדמס. 

פדרול,  ליאוניד  קונספציה".  אלא  אינו מקרה  "צילום  כי  סבר  עצמו  אדמס 

האפית-המונומנטלית  הפרשנות  אל  נמשך  מטבעו,  ופילוסוף  רומנטיקן 

והרומנטית של נופי הטבע. מראות הרים ומים שגורים במסורת הרומנטית 

שעל  הרוסית,  באמנות  הטבע".  של  וגדולתו  "סודו  של  כגילומים  באמנות 

ברכיה התחנך פדרול, מראות אלה נתפסו כאקזוטיים ולא טיפוסיים לנוף 

נוף בעל  לציירים רומנטים.  והם היו מוקד משיכה מיוחד  המישורי הרוסי, 

עין  את  משיכתו  שום  על  הרומנטית  הקומפוזיציה  חובבי  על  אהוד  עומק 

הצופה אל האופק, אל האינסוף, ועל שום הקריאה הגלומה בו "להתעלות 

מעל לחיי היומיום ולהפליג לעבר החלומות".

פַּדְרּול מתכתב עם המסורת הספרותית  ביצירתו של  בים המלח  העיסוק 

והאמנותית של ייצוג נופי אדמת הקודש על ידי יוצרים בני התרבות הרוסית, 

צֵ'רְנֵצֹוב  גְרִיגֹורִי  הציירים   - ביניהם  ובפלשתינה,  התיכון  במזרח  שביקרו 

 ,]Vereshchagin[ גִין  וֵרֵַשׁ וִַסילִי   ,]Polenov[ ּפֹולֵנֹוב  וִַסילִי   ,]Chernetsov[

ניקולאי  הסופרים  וכן   ,]Pasternak[ פְַּסֶטרְנַק  ליאוניד   ,]Repin[ רֵפִּין  ִאילִיַה 

]Bunin[. הטבע האקזוטי של אזור ירושלים, ים  ]Gogol[ ואיוון ּבּונִין  גֹוגֹול 

וסילי פולנוב, ים המלח, 1882, מוזיאון לאמנות, קרסנודאר

В. Поленов. Мертвое море. 1882. Художественный музей. Краснодар

גריגורי צ'רנצוב, ים המלח, 1850, המוזיאון הממלכתי לאמנות רוסית, סנט פטרבורג

Г. Чернецов. Мертвое море. 1850. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург
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צילום טבע ככמיהה

מאיר אהרונסון

מנהל המוזיאונים העירוניים

הצלם ליאוניד פדרול מצלם את הטבע; את העוצמות שבו, כמו גם את היופי 

ואגם גדול  הנגלה בו. אבל הטבע, מטבעו, משתנה ממקום למקום. הרים 

בקירגיזיה, מדבריות בישראל, ים המלח וגבישי מלח במזרח ישראל.

בעין רגישה בוחר לו פדרול את המצולם ומעביר אלינו, הצופים, לא רק את 

היופי, אלא גם את ִאפיונו של המקום: מבריכה קטנה הנראית כעין כחולה 

בתוך קרחון בצפון הרחוק, ועד בולען מלא מים שגם הוא נראה כעין בים 

המלח.

שבו  בצילום  רומנטית.  ובגישה  רגישה  בעין  פדרול  מצלם  אלה  כל  את 

ותצלום  תצלום  בכל  אלינו  מעביר  פדרול  הדרמה,  את  מעצימה  התאורה 

תחושות של התענגות על היצירה של הטבע.

היא  פדרול  של  עבודותיו  את  להציג  וויסקון  לסיה  האוצרת  של  הבחירה 

צילום טבע, שהוא  להציג  וויסקון בחרה  רק אמנותית.  ולא  ערכית  בחירה 

לעיתים בן חורג לעשייה האמנותית. את סוג התצלומים האלה אנו רגילים 

לראות לרוב במגזינים העוסקים במסעות ובתיירות. כאן, בבחירה אמיצה, 

האוצרת מביאה לצופה משהו אחר, מעניין ומרתק. ועל כך אנו מודים לה.

תודה נוספת ולא פחותה לצוות המוזיאון, ובעיקר לעודד אברמובסקי, שידו 

נוספת  תודה  מימוש.  לידי  מגיעה  הייתה התערוכה  לא  עזרתו  וללא  בכול 

המתמשכת;  תמיכתו  על  בעירייה  המוזיאונים  תיק  מחזיק  נודלמן,  לאריק 

בקיום  ותמיכתו  על התעניינותו  בר,  צבי  מר  העיר,  לראש  תודה   - וכמובן 

התרבות והאמנות ברמת גן.
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