עדות מקומית 2021
התערוכה המקומית והעולמית לצילומי עיתונות במוזיאון ארץ־ישראל
התערוכות עדות מקומית ו־ World Press Photoמהוות את האירוע
השנתי החשוב והגדול בישראל ובעולם לצילום עיתונות ולצילום
תיעודי .עדות מקומית ,התערוכה השנתית של צילום עיתונות וצילום
תיעודי ,מוצגת לצד תערוכת הצילום הבין־לאומיתWorld Press ,
 .Photoעדות מקומית נותנת במה לצילום התיעודי המקומי ,מבטאת
את איכויותיו התרבותיות וממחישה את חשיבותו החברתית; זהו
צילום מקצועי ,המביע את הפנים המורכבים של המציאות האזורית.
התצלומים הזוכים נבחרו בידי חבר שופטים בלתי תלוי ,המורכב
מאנשי מקצוע מובילים מתחומי הצילום ,האוצרות והתקשורת.
השנה הוגשו  6159תצלומים שצולמו על־ידי  376צלמות וצלמים
מקצועיים; מתוכם נבחרו  165תצלומים 5 ,עבודות וידאו וכן "תמונת
השנה" ו"סדרת השנה" ,בקטגוריות :חדשות ,טבע וסביבה ,דת
ואמונה ,חברה וקהילה ,ספורט ,אורבניזם ותרבות ,חשיפה ארוכה.
הבחירה נערכת באופן אנונימי מבלי שהשופטים יודעים מי צילם את
התמונה .הרשימה המלאה של התצלומים והזוכים תפורסם בטקס
הענקת התעודות ביום חמישי 18 ,בנובמבר ,בשעה .18:00
השנה יוענק בעדות מקומית" ,פרס הדמוקרטיה" ,שמוענק מטעם
"שומרים"  -המרכז לתקשורת ודמוקרטיה שהוקם במטרה לחזק
את יסודות הדמוקרטיה באמצעות פרויקטים תקשורתיים ושיתופי
פעולה עם גופי המדיה בישראל .שיתוף הפעולה עם עדות מקומית
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והענקת "פרס הדמוקרטיה" נועדו לקדם צלמות וצלמים שעבודותיהם
מאפשרות לנו לחקור באופן חזותי את הדמוקרטיה הישראלית על
כל מורכבותה ,ובכך לתרום לחיזוקה .השנה ,הזרקור מכוון לסיפורה
של שופטת הכדורגל ספיר ברמן המזכיר לנו ,שכחברה הזכות להיות
"אני" אינה מובנת מאליה כפי שאולי נדמה לנו .זכות זו מתקיימת
במלואה רק כאשר הפרט מתקבל כפי שהוא בכל נקודות המפגש
בין הפרטים שמרכיבים את החברה – בפוליטיקה ,במערכת החינוך,
בתרבות ,בתקשורת ,בספורט ובעולם התעסוקה בכלל.
חבר השופטים :רלי אברהמי ,צלמת ומרצה; יובל ביטון ,אוצר ראשי,
מוזיאון אשדוד לאמנות; ד"ר נעם גל ,אוצר וחוקר ,החוג לתולדות
האמנות ,האוניברסיטה העברית; גליה גור זאב ,צלמת ,מרצה ואוצרת
עדות מקומית  ;2021אילן יצחייק ,עיתונאי ועורך בקבוצת ידיעות
אחרונות וראש מסלול עיתונות במכללת ספיר; ורדי כהנא ,צלמת,
אוצרת וחברת מערכת עדות מקומית ; ענת סרגוסטי ,עיתונאית,
צלמת ,יוצרת דוקומנטרית; גיא רז ,אוצר לצילום ,מוז"א – מוזיאון
ארץ¬־ישראל ,תל-אביב; ד"ר אורלי שבי ,מרצה בחוג לתולדות
האמנות באוניברסיטת ת"א ובמחלקה לתרבות חזותית בבצלאל.

אוצרת התערוכה :גליה גור זאב
יוזמת ומנהלת התערוכה :דנה וולפיילר-ללקין.
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