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 , חברים יקרים

בשיתוף , רומן גארי ארגן לראשונהאת סגירת תחרות הצילום שמכון  עמכם לצייןו בהער לראות את כלכםשמח אני 

שמכבד , מר עמנואל הוג, AFPל סוכנות "למנכגם במיוחד ערב טוב ומר א .AFP -הידיעות הצרפתית פעולה עם סוכנות

 .במסגרת ביקורו בירושליםהערב אותנו בנוכחותו 

מספיק להזכר בעבודותיו  .קשר עמוק וישןזהו  .ואמנות הצילום ירושלים, צרפת בין יםאת הקשר הערב אנחנו מציינים

, ים חומר למחשבה ולדמיון על המזרח התיכוןאלאירופ צילומיו סיפקוו 0781שהגיע לאיזור בשנת  פליקס בונפיסשל 

י לבעצילומים  ,לארכיאולוגיה ומקרא בירושליםבית הספר הצרפתי ארכיון מזכוכית על לוחות ההצילומים את גם או 

  .האחרונים הוצגו בתערוכה במכון רומן גארי לפני שבועות אחדים .ערך היסטורי ואסטתי ממעלה ראשונה

, ואכן. את המבט של ירושלים על צרפת ויותר דווקא, ת את המבט הצרפתי על ירושליםנציין פחו, לעומת זאת, הערב

כמובן : מראים לנובתערוכה כפי שהצילומים  נותבדרכים שונות ומגוו ,נוכחות צרפתית בולטת ברחבי העיר ישנה

, תכנון עירוני ומבנים שונים כמו אחריםאבל גם בתחומים , מוסדות תרבות כמו מכון רומן גארי בו אנו חוגגים הערבש

 .בבית קפההתמונה הזוכה של הנערה היושבת כמו , או מנהגים יומיומיים שונים, פנהולבוש וא, מאכלים

, "מסלול מפריז לירושלים)"שם התחרות , מכון רומן גארי ומשבח אותם על הרעיון לתחרותאני מוקיר תודה לצוות 

לים ים בין ירושוההזדמנות לתת במה לצלמים ולהראות את עומק הקשרים התרבותי( אזכור לספרו של שאטובריאן

 .ועמנואל מרטינז רובר-את ססיל קאייובמיוחד אציין לשבח . לבין צרפת

הפרוייקט הזה חב את הצלחתו הגדולה בעיקר לשיתוף הפעולה שמכון רומן גארי יזם לראשונה עם סוכנות , כמובן

AFP ,פיליפ אגרה , פעולה הזה ומבקש להודות למנהל שלוחת הסוכנות בירושליםואני שמח ומוקיר על שיתוף ה

 .על מחויבותם האישית להצלחת התחרות, מארקו לונגארי, לם הראשי בשלוחהולצ

תמונות  11אוסף של  וךטי התחרות מתי שופ"תמונות שנבחרו ע 01יוצגו  תערוכה שאנחנו פותחים הערבב

אוצר הצילום של מוזיאון , לחבר השופטים המקצועי של התחרות ובמיוחד לניסן פרז אבקש לומר תודה. ושהתקבל

גם הוא אחד , ס לאמנות מוסררה"מנהל ביה, אבי סבג, עמו צוות הקונסוליה תמיד שמח לשתף פעולה, ישראל

צלם מוערך בצרפת ומחוצה , לולו-דידייה בן, מבין מוסדות התרבות השונים בעיר נומהשותפים הותיקים והקרובים של

 . וחלק מעבודותיו המצויינות ניתן לראות כאן בספריית המכון, לה

אך  ,וכן לתשע הצלמים והצלמות האחרים שמוצגים בתערוכה הערב, אאחל ברכות לארבעת זוכי התחרות, לסיום

, וכן לאלה שליוו אותה לאורך הדרך ,ושלחו תמונות שהשתתפו בתחרות מעבר לכך תודה גם לכל עשרות האחרים

מר שאני מצפה לאור ההצלחה הגדולה של התחרות אני שמח לו. במיוחד ברשתות החברתיות דרך האינטרנט

 .ופוטופריזמה AFPסוכנות , ביחד עם שותפינו לתחרות, למהדורה השנייה של התחרות בשנה הבאה

אני מזמין אתכם להתרשם מהתערוכה ומזמין אתכם למשיך ולבקר במכון רומן גארי ולהשתתף בשלל האירועים 

להדגיש את  -קונסוליה הכללית בעירהתרבותיים שהוא מארגן כאן וברחבי העיר ובכך מצליח לממש את יעדיה של ה

  .ולקדם דיאלוג תרבותי מגוון התרבות הצרפתית למקומיתהקשר העמוק בין 

 .תודה לכולכם והמשך ערב טוב


