
Gostujoča razstava, Izrael

Najlepš e izraelske ilustracije 
V okviru dogodkov Ljubljane - Svetovne prestolnice knjige 2010 in Festivala - Literature sveta - Fabula 2010

Razstava posterjev prikazuje delo 15 vodilnih izraelskih ilustratorjev s poudarkom na ilustracijah otroških knjig.
Posterji so že bili predstavljeni v izraelskem paviljonu na mednarodnih knjižnih sejmih v Buenos Airesu, 
Ženevi in Bologni, kot tudi ob drugih literarnih dogodkih v Evropi, Aziji in Južni Ameriki. 

Yossi Abolafia – je ilustrator, karikaturist, grafik in avtor
risank. Sodeloval je s poglavitnimi izraelskimi mediji.
Delal je tudi v New Yorku in Montrealu. Trenutno je
profesor na Akademiji za umetnost in dizajn.

Naama Benziman – je ilustratorka in predavateljica.
Sodelovala je pri mnogih razstavah in umetnostnih
dogodkih. Sodeluje z vodilnimi izraelskimi časopisi in
založbami.

Orit Bergman – je pisateljica in ilustratorka otroških
knjig. Sodeluje tudi s tiskanimi mediji. Poučuje ilustracijo
na Akademiji za umetnost in dizajn in kot ilustratorka
sodeluje pri najrazličnejših projektih.

Ora Eitan – avtorica in ilustratorka otroških knjig ter
fotografinja. Živi v Jeruzalemu. Nominirana je bila za
nagrado H.C. Andersena.

Alona Frankel – je 1949. s starši iz Evrope imigrirala
v Izrael. Ilustrirati je začela pri 30 letih in za svoje delo
med drugimi prejela nagrado H.C. Andersena.

Liora Grossman – pri petih letih je družina imigrirala iz
Litve v Izrael. Že kot študentka je bila edina ilustratorka
med grafiki. Sodeluje s časopisi in ilustrira otroške
knjige. Njena pot do uspeha se je odprla leta 1994 na
knjižnem sejmu v Bologni.

Rinat Hoffer – se je rodila v Tel Avivu. Študirala je 
umetnost na Akademiji za umetnost in dizajn. Dela kot 
samostojna ilustratorka otroških knjig, dnevnih 
časopisovin reklam. Je tudi avtorica več otroških knjig in 
prejemnica številnih pomembnih nagrad.

Christina Kadmon – se je rodila v Italiji, kjer je tudi 
doštudirala.
Danes je ilustratorka, ki sodeluje s svetovnimi
avtorji. Slovenski otroci jo poznajo po ilustracijah
knjige Petra Horna: Kaj bom, ko bom velik.

Avtorji predstavljenih ilustracij

Avner Katz – učitelj in predavatelj. Avtor in ilustrator
knjig za otroke in odrasle. Sodeluje tudi z gledališčem
in ilustrira naslovnice.

Batia Kolton – dela kot ilustratorka, avtorica stripov in
risank v in predava kot docentka. Poskusila se je tudi v
druguh umetnostnih zvrsteh.

Rutu Modan – je z odliko diplomirala na Akademiji za
umetnost in dizajn. Leta 1998 je prejela nagrado za 
najboljšo ilustrirano otroško knjigo.

David Polonsky – je karikaturist in ilustartor. V svojih
delih se loteva tudi resne tematike za odrasle. Je soavtor
animiranega filma Valček z Bashirjem.

Merav Salomon – diplomirala je na oddelku za grafični
dizajn Akademije za umetnost in dizajn. Pot ilustratorke
je začela v New Yorku, kjer je sodelovala s priznanimi
časopisi. Danes spet živi v Izraelu in poleg akademske
kariere med drugimi ilustrira tudi otroške knjige.

Gilad Soffer – je diplomiral na Akademiji za umetnost
in dizajn. Kot svobodni ilustrator in grafični oblikovalec
sodeluje z nekaterimi vodilnimi izraelskimi založniki.

Ruth Zarfati se je rodila v Izraelu in se leta 1948 pridružila
zelo vplivnemu izraelskemu umetnostnemu
gibanju „nova obzorja“. Študirala je umetnost. Njena
dela so na ogled v številnih muzejih, razstavljala je tudi
v tujini. Izkazala se je tudi kot kiparka skulptur iz lesa,
brona in keramike.


