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מבוא

ספר זה כולל חלק מעבודות שנעשו בהשראת היצירות המוזיקאליות המלוות אותי כל ימי חיי.

בחרתי לצרף ולהציג את העבודות לפי התקופות והביטוי האמנותי כאשר חלקם מצוירים בדיו וצבעי מים 
על נייר, ואחרים בצבעי שמן על פנלים של עץ.

לפי הסדר מופיעים סדרה של עבודות שנעשו במשיכת המיכחול מיד ביציאה של הקונצרטים של פסטיבל 
ימי המוזיקה בגליל העליון בשנת 1990, ובהמשך סידרת עבודות משנות 2004-2002 בהשראת מלחינים כמו 

ב.ברטוק, י. בראמס, ו.א.מוצרט, ו-פ.שופן, וכן סידרה בהשראת הסוויתות לצ’לו של י.ס. באך. 

ו.א.  הרקווים של  כגון  מוזיקאליות  יצירות  לאורך השנים בהשראת  עבודות שנעשו  החלק האחרון מחבר 
מוצרט, את ארבעת העונות של א. ויואלדי, בסינפוניה ה-9 של ל.ו. בטהובן - את האודה לשמחה, הקונסרטו 
מס 2 של ס.רחמנינוב ולבסוף עבודה בהשראת השירה “המשחררים” – בכנטו ג’נרל של המשורר פ. נרודה 

המלווה במוזיקה של המלחין מ. טאודורקיס.

חלקם  ובצרפתית.  באנגלית  בעברית  במקור  נכתבו  הם  כאשר  שונות  בשפות  בספר  מופיעים  הטקסטים 
ישלימו את  בציורים  ובכוונה שבעיקר ההתבוננות  לקריאת הספר  לכל אחד מענה  לתת  תורגמו בתקווה 

החסר ויצרו שפה אוניברסלית בדומה למוזיקה.
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Introduction

Ce livre regroupe l’essentiel des travaux inspirés par les créations musicales qui accompagnent  mes 
jours depuis l’enfance.  

J’ai choisi de présenter ces travaux, orienté par l’unité de leur expression picturale, travaux réalisés 
avec des encres ou des aquarelles sur papier et d’autres à l’huile sur panneaux de bois. 

Dans l’ordre apparaissent des aquarelles réalisées d’un geste spontané  à la sortie des concerts  du 
festival des journées  musicales  en Galilée  lors de l’année 1990, puis une série de travaux au cours 
des  années  2002- 2004, inspirés de musiciens comme B. Bartok, J. Brahms, W.A. Mozart et F. 
Chopin et enfin une série inspirée des suites pour violoncelle de J.S. Bach. 

La dernière partie est consacrée à des travaux  de plus grande dimension, inspirés  entre autres  
d’œuvres  comme  le Requiem de Mozart, les Quatre Saisons de Vivaldi,  l’Ode à la joie de la 9ieme 
Symphonie de Beethoven,  le Concerto No 2 de Rachmaninov et du Canto General,  un  des poème 
de Pablo Neruda mis en   musique par Theodorakis. 

Les textes  sont écrits en plusieurs langues afin de permettre au lecteur une  rencontre particulière  
avec l’ensemble des travaux  où le regard complétera les lacunes créant ainsi  un langage pictural  en 
résonnance avec la musique. 
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Starting in 1993, a cardinal change occurred in Chetrit’s Western-oriented gesture. The artist began to work with black 
and colored ink on paper or on specially prepared boards on which he depicted calligraphic symbols. His way of composing 
his works also changed radically. Abandoning the vertical axis fundamental to Western composition, the artist resorted to 
the Eastern rotation of the viewer’s perspective whereby a fragment of the picture, with considerable “empty” space, still 
creates the impression of a spatial whole. Chetrit’s themes remain a reflection on human fate and suffering, but are now 
enriched by philosophical, Zen Buddhism inspired motifs, evokes, by its very title, associations with the symbolism of a Zen 
garden and it is concerned with time and human existence. However, for Chetrit, Eastern meditation must yield to portray 
the experience of real history, human pain and fate. 

Rather than suggesting philosophical layers of meaning, Chetrit’s empty space came to be associated with specific motifs 
such as all-devouring abyss or a flood that sweeps humanity away. The “torn” humanity in Chetrit’s work is on the brink of 
catastrophe. His technique, borrowing formal devices from another culture, creates recoded symbols for his own personal 
worldview.

The new personal gesture of this artist, with its allusions to Far Eastern painting, does not aim at destroying the meaning of 
what it depicts; it is not mere technique for technique’s sake. His drawing and brushwork retain a human emotionality. 

His art of is not an art of protest. It triggers an emotional response in the viewer, engages the viewer because of its ambition, 
its sincerity and choice of theme. 

His art has attracted notice in Russia: first in Vitebsk at the Chagall festival where his works were awarded special prize and 
then in Moscow where he had a solo exhibition.

The danger that threatens to divide peoples thus leading to suffering and tragedy is a topic which is now particularly 
relevant for today’s Russia going throug the stage of catastrophic breakdown and forced migration of large numbers of its 
populations.

Questioning the correctness of Western artistic conception often tainted with didacticism and formalism, led the artist to 
change his aesthetic orientation and posed the problem of choosing one’s way. 

Marcel Chetrit’s artistic development is marked by his sensitivity to existential suffering and the resulting emotional 
response. Regardless of the techniques or media employed, his figure-rich works of the last decades portray and express 
the experience of the individual.

A part from the article of:

Marina Bessonova 
Art  Curator 
Art  Director  French  Painting Dept. 
Museum Pouchkine 
January 1995
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THE PERSONAL GESTURE OF MARCEL CHETRIT

The turn back from abstraction to figurative art, dithering on the border between abstraction and concreteness, is a 
distinctive feature of pictorial art of the late 20th century.

Basically, a sterile, largely geometric abstraction is replaced by an aggressive hypertrophied figurative art that emphasizes 
an alienation from visible reality.

The painting of Marcel Chetrit reveals a similar process of recoding of the artist’s stylistic devices, but expresses quite a 
different, and in some ways profoundly traditional approach to the expressive possibilities of color and composition.

In his abstract works of the late 1960s and early 1970s, Chetrit alludes to landscape and hints at the outlines of human 
figures. However, these figurative elements do not conflict with the rhythms of colors and the compositional devices of his 
earlier, purely abstract style.

The paintings suggest a third dimension with surface and depths, as if their contours were originally parts of Chetrit’s 
abstract works and could be interpreted as signs of “lyrical” or “landscape” abstractions.

It would be incorrect, however, to interpret Chetrit’s artistic transformation simply in terms of an evolution of his artistic 
form. His transition to figurative elements and to new subjects took place simultaneously with changes in his personal 
life, of which his decision to leave France and settle in the homeland of his ancestors in Israel (Jerusalem) was crucial. This 
existential choice had to find an intellectual and spiritual reflection in his art. 

Abstraction gradually gave way to biblical motifs that were presented in the spirit of cabalistic mysticism. In theses works, 
motifs of human figures and landscapes became dominant, but they were subtle and suggestive without being aggressive. 

Color was his main means of expression: different color areas, sometimes thick, sometimes diluted, creating dynamic 
forms infused with light, sublimated these figurative paintings to the level of abstractions.

Chetrit’s painting and graphic work in the 1980s and 1990s are distinct from the European, especially French, contemporary 
radical avant-garde. In contrast to members of the leading French Support-Surface group of the 1970s, Chetrit gave a 
greater importance to brushwork.

Like his great predecessor Marc Chagall, Chetrit aspires to create a message biblique.

However, in contrast to the artist from Vitebsk, Chetrit does not aim at a sequential illustration of incidents from the Torah 
in the form of a cycle of works. Neither is he interested in the key figures of ancient Jewish history, kings or prophets.

The heterogeneous presentation of space in Chetrit’s painting is a result of the symbolic interchangeability of “above” and 
“below” that recalls his earlier formalistic abstraction.

In his later works such formalism yields to overtly emotional gesture.

Chetrit’s gesture is subjective and is not detached from his painting or drawing. Unlike the 

“destroyers of painting”, Chetrit believes in the expressive power of the brush’s touch on canvas or paper.  

The artist received an unexpected support from the Far East for his efforts to regain an ontological status for painting: this 
came from the Japanese art. The semantic codes of the foreign culture that are revealed in the details of Japanese technique 
and craft, to this day retain a sense of integrity and conceptual significance of pictorial space. 
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L’art de Marcel Chetrit n’est pas un art de protestation où de revendication. Il  provoque  essentiellement  une 
réponse émotionnelle du spectateur. Il engage l’autre par son ambition, sa sincérité et le choix  de ses thèmes. 

Son art a été remarqué en  en Russie, tout d’abord à  Vitebsk lors du Festival  de peinture en l’honneur de Marc 
Chaggal  où ses travaux reçurent le Prix Spécial du Jury  et par la suite à Moscou  où il fut invité par le Ministre de la 
Culture et des Arts. 

A partir  de l’article de : 

Marina Bessanova 
Curateur 
Directrice Artistique du département 
De Peinture Française. Musée Pouchkine 
Janvier 1995
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LE GESTE PERSONNEL DE MARCEL  CHETRIT

Le  retour de l’art abstrait vers le figuratif, un équilibre à la limite de l’abstraction et du concret, représente une 
forme d’art particulière en cette fin de  20 ième siècle. 

Les peintures de Marcel Chetrit révèlent un cheminement similaire en  perçant par une voie d’allure traditionnelle  
il débouche sur  une  expression particulière  originale autan dans la  composition que dans la  couleur. 

Ses peintures créent une forte impression  où les contours suggèrent une troisième dimension sur la surface du 
papier, dimension  qui peut être interprétée comme un signe lyrique aussi bien qu’une abstraction suggérant un 
paysage ou une forme humaine. 

L’art de Chetrit  se confronte à un choix existentiel soutenu par  une réflexion aussi bien intellectuelle que spirituelle.  
Dans ses récents travaux les figures humaines  prennent une place plus dominante tandis que leurs formes, tout 
en étant suggérées restent très présentes, sans toutefois agresser le regard. La palette de couleurs très riches est 
dominante dans son expression picturale, avec une matière parfois pleine et parfois très diluée créant des formes 
éthérées lumineuses, sublimant le figuratif à un niveau d’abstraction surprenant. 

Le geste de Chetrit est essentiellement subjectif sans toutefois perdre  le contact  et s’investir  profondément  dans 
l’expression picturale et le dessin lui-même. L’expression déconstructionniste de Chetrit devient   par  la force de ce  
geste et  la trace  magique du pinceau sur le papier un acte  pur de foi.

La démarche de Chetrit reçut  une reconnaissance  tout à fait particulière notamment  au Japon où sa démarche a 
été  particulièrement appréciée lors d’un concours  international de peinture  à Osaka.  Les codes et l’écriture de la 
culture  extrême orientale révélés dans le geste particulier de l’art de peindre et de diverses disciplines artistiques, 
laissent apparaitre une dimension d’intégrité et de clarté conceptuelle dans un espace restreint où l’art prend toute 
son expression. C’est en 1993 au retour de son voyage au Japon  que se situe le grand tournant de son expression 
picturale et de ce geste si particulier qui caractérise depuis lors ses travaux. Dans  un premier temps l’artiste travailla 
en parallèle sur l’art de la calligraphie  avec les pinceaux à longs poils  et des bâtons  d’encre sumie  privilégiant le 
noir,  démarche  qui influença   de façon décisive ses travaux  à venirs. 

L’orientation verticale du support, fondamentale dans l’art oriental devint plus dominante. L’artiste s’éloigna  de 
même de la  conception occidentale de la composition  pour privilégier  les vides par rapport aux pleins.  Dans ce 
nouveau geste on peut voir apparaitre  à présent des formes qui autrefois exprimaient la souffrance et la misère  
humaine, une nouvelle dimension enrichie, par la pensée et les motifs suggérés par le Bouddhisme Zen.  Sa technique 
et son mode d’expression, venus d’une autre culture se sont transformés en  un nouveau langage, nourri de  codes et 
de symboles qui sont  devenus l’expression d’une nouvelle vision, d’un monde intérieur renouvelé.

Le geste très personnel et en même temps très contemporain  de cet artiste, ses allusions aux  arts d’Extrême-Orient 
ne vient pas détruire le sens de ce qu’il exprime. Il ne s’agit pas là d’une expression technique qui se suffirait à elle-
même.  Ses peintures et son geste pictural évoque une forte émotion humaine.
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רשמים מימי מוזיקה
בגליל העליון

SKETCHES FROM THE MUSIC FESTIVAL
IN THE UPPER GALILEE
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את פסטיבל “קול המוסיקה בגליל העליון” ילדתי מתוך ערגה פשוטה וטהורה לאפשר למוסיקאים קאמריים 
והרחק  סביבתיות  הפרעות  ללא  לחצים,  ללא  בתנאים  קסום,  במקום  בשנה  שבועיים  עצמם  את  לבטא 

מההמולה היומיומית של העיר: התנאים הטובים ביותר לעשייה אמנותית.
 

כמה נפלא היה לגלות, כבר בשנת היוולדו של הפסטיבל )1985(, כיצד רעיון צנוע קבל תאוצה, הרעיון עבר 
מפה לאוזן, התורים בקופות הכרטיסים היו למחזה מרתק כאשר אנשים חיכו לידן כבר באמצע הלילה. 

כבר בימים הראשונים של האירוע זיהיתי בקהל המבקרים דמויות צבעוניות ומרתקות, אנשי ציבור, מוסיקאים 
ואמנים מתחומים רבים ושונים.

 
זכיתי בחוויית חיים של מפגש בלתי אמצעי עם הקהל. זכיתי ליהנות מפרי עבודותיהם של כמה מהאמנים 

הישראליים שיצרו שם בהשראת המקום, במהלך החזרות הפתוחות והקונצרטים. 
גם עכשיו - לאחר 26 שנה מאז הפכתי חלום למציאות, עדיין מגיעות אלי תגובות רבות של קהל רחב ואמנים 

בודדים המחזירים אותי שוב ושוב להנאה הצרופה שהייתה לי כאשר יסדתי וניהלתי את הפסטיבל.
 

אותו.  לפגוש  והכבוד  העונג  לי  היה  לאחרונה  רק  המוסיקה....  בימי  פגשתי  לא  שטרית  מרסל  האמן  את 
שמחתי לגלות שגם הוא חווה את האירועים והנציח אותם בהינף מכחול נהדר בספר “בצליל המכחול”.

 
המכחול של מרסל שר, רוקד ומרקיד, וגורם הנאה צרופה לעין. מפגש הצבעים העזים והתנועה בכל אחד 
מהרישומים מחזירים אותי לעשר השנים הקסומות, שבהן חיי נסבו סביב האווירה האמנותית והיצירתית 

של “קול המוסיקה הקאמרית בגליל העליון”.
 

אני שמחה מאד שתקופה זו בחיי יצרה חוויות אמנותיות ורגשיות של אמנים, והולידו עבודות יפהפיות כמו 
אלה של מרסל שטרית.  

רישומים אלה ימשיכו ויתעדו את החוויה המוסיקלית עוד שנים רבות.
 
 

עדית צבי
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Le festival Kol Amuzika en Haute Galilée naquit d’un mouvement clair et spontané porté par le désir 
de permettre aux musiciens d’orchestres de chambre de s’exprimer pendant une quinzaine de jours 
dans un lieu privilégié, sans contrainte, loin des bruits de la ville, soit dans les  conditions les plus  
favorables à la création artistique.

Quel enchantement fut pour moi dès sa création en 1985 de voir cette modeste entreprise prendre de 
l‘ampleur, d’être témoin de l’information passant de bouche à oreille, des queues devant les guichets  
aux petites heures du jour afin  de s’assurer l’achat  des billets pour les concerts.
Dès les premiers jours du festival je reconnus dans la foule des spectateurs les visages caractéristiques  
et haut en couleur de personnalités publiques, de musiciens et d’artistes de diverses disciplines. 
J’ai eu l’honneur  et le plaisir de  voir éclore au sein du festival  la création d’œuvres artistiques et 
musicales,  lors des séances de répétitions  ouvertes au public.

A présent, après  ces 26 années où je vis se transformer mon rêve en réalité, je reçois de nombreux  
témoignages du public et des artistes qui me font revivre le plaisir er les moments précieux de la 
création, de l’organisation et de l’administration  du festival. 

Lors des  années du festival   je n’ai pas eu le plaisir et l’honneur de rencontrer l’artiste peintre 
Marcel CHETRIT. Cette occasion m’a été offerte ces derniers temps  et j’ai eu la joie de découvrir 
que lui aussi avait participé à l’enthousiasme et à l’enchantement des journées du festival et qu’il avait 
fixé   par le mouvement si particulier de son pinceau les instants musicaux qu’il a appelé “Au Son du 
Pinceau”.

La danse du pinceau de Marcel CHETRIT nous entraîne et crée un plaisir visuel où l’on retrouve dans 
la  rencontre de la couleur et du mouvement cette vibration si particulière d’un moment musical 
exprimé de page en page dans son livre et  qui me ramène à ces dix années merveilleuses où ma vie fut 
portée par ce mouvement artistique  et créatif que fut le festival de Kol Amuzika en Haute Galilée

Je suis heureuse de voir que cette période de ma vie a été source d’inspiration artistique et a vue 
naître des œuvres magnifiques comme celles du livre “Au Son du Pinceau” de Marcel CHETRIT.

Idit Zvi 
Directeur Artistique de la 
Société Internationale 
de Musique Arthur Rubinstein
12 Huberman St.
Tel Aviv 64075
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עידית צבי, יונתן זק  - פסנטר
חן ציבליסטה, ג'ן ציפריאנו  - כלי הקשה

דיו על נייר, 1990, 25/40

After Béla Bartok
 Sonate for two pianos and percussion
Edit Zvi – Jonathan Zack, piano
 Chen Zimbalista – Jean Cipriano, percussion
 Ink on paper 1990- 25 /40
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Ink on paper 1990- 25 /40

דיו על נייר, 1990, 25/40
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Ink on paper 1990- 25 /40

דיו על נייר, 1990, 25/40
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Ink on paper 1990- 25 /40

דיו על נייר, 1990, 25/40
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Ink on paper 1990- 25 /40

דיו על נייר, 1990, 25/40
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Ink on paper 1990- 25 /40

דיו על נייר, 1990, 25/40
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Ink on paper 1990- 25 /40

דיו על נייר, 1990, 25/40
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Ink on paper 1990- 25 /40 דיו על נייר, 1990, 25/40
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Ink on paper 1990- 25 /40 דיו על נייר, 1990, 25/40
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Ink on paper 1990- 25 /40

דיו על נייר, 1990, 25/40
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Ink on paper 1990- 25 /40

דיו על נייר, 1990, 25/40
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After J. Brahms
Double concerto for violin and cello. Ink on paper – 2002

בעקבות  ג’. בראמס
קונסרטו לכינור וצלו. דיו על נייר – 2002
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After W.A. Mozart
Concerto no 3 for violin and piano-  Ink on paper 2002

בעקבות  ו.א. מוצרט
קונסרטו מס’ 3 לכינור  ופסנטר - דיו על נייר – 2002
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After F. Chopin
Nocturne. Watercolor on paper – 2002

בעקבות פ. שופון
נוקטורנים. צבעי מים על נייר. 2002
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After Vivaldi
Concerto for 4 violins.  Ink on paper- 1990

בעקבות ויואלדי
קונסרטו ל- 4 כינורות . דיו על נייר – 1990
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VIBRATION FIELDS

רטט בשדה
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Watercolor on paper – 2002 צבעי מים על נייר. 2002
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Ink on paper 2002 דיו על נייר, 2002
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Ink on paper 2002 דיו על נייר, 2002
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Watercolor on paper – 2004 צבעי מים על נייר. 2004
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Watercolor on paper – 2004 צבעי מים על נייר. 2004



44



45

Watercolor on paper – 2004 צבעי מים על נייר. 2004
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YEHOUDA PLAYING THE DRUMS

יהודה מנגן תופים
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Ink on paper 1994 דיו על נייר, 1994
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VALERY PLAYING GUITAR

ולארי והגיטרה
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Ink on paper 1994 דיו על נייר, 1994
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CELLO - SUITES
After J.S. Bach

סוויטות לצ’לו
בהשראת י.ס. באך
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Ink on paper 2002 דיו על נייר, 2002
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Ink on paper 2003 דיו על נייר, 2003
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Ink on paper 2002 דיו על נייר, 2002
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Ink on paper 2002 דיו על נייר, 2002
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Ink on paper 2002 דיו על נייר, 2002
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Ink on paper 2002 דיו על נייר, 2002
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Ink on paper 2002 דיו על נייר, 2002
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ARPAGGIONE SONATA
After Schubert

סונטה ארפג’יונה
בהשראת שוברט
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שמן על עץ
Oil on Panel
70x100
1993
Dr. Rivka Eferman
Collection, Jerusalem
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HOMAGE TO CHOPIN

מחווה לשופן
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שמן על עץ
Oil on Panel
70x100
1993
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HOMAGE TO CHOPIN

מחווה לשופן
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שמן על עץ
Oil on Panel
70x100
1993
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REQUIEM 1
After W.A. Mozart

רקוויאם 1
בהשראת ו.א. מוצארט



71

צבעי מים על נייר
Watercolor on Paper
70x100
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REQUIEM 2
After W.A. Mozart

רקוויאם 2
בהשראת ו.א. מוצארט
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צבעי מים על נייר
Watercolor on Paper
70x100
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The Four Seasons - 1996
After  A. Vivaldi.
Watercolor on paper
200/130

ארבעת העונות - 1996 
בהשראת א. ויואלדי

צבעי מים על נייר 
 200/130
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Symphony No. 9 - 1995
After L. Van Beethoven. Ode to Joy.
Watercolor on wood panel
240/100

הסימפוניה מס’ 9 - 1995
בהשאהת ל. ואן בטהובן – האודה לשמחה 

צבעי מים על פנל עץ
 240/100
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Piano Concerto No 2 . 2000
After S. Rachmaninov 
Mixed media on paper
240/100

קונסרטו מס’ 2 -  2000
בהשראת  ס. רחמנינוב 

מיקס מדיה  על נייר
240/100
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כנטו ג’נרל – המשחררים - 2004 
בהשראת פ. נרודה ומיקיס טאודורקיס 

דיו ומיקס מדיה  על נייר
   380/100
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Canto General- Los libertadors – 2004
After P. Neruda and M. Theodorakis 
Ink and mixed media on paper
380 / 100
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Marcel Chetrit

Né à Paris, vit à Jérusalem depuis  1969.
Membre de l’ Association des Artistes d’ Israël.
Expositions individuelles et de groupes depuis 1965.

Expositions récentes:
1993 Représente Israël au Concours International de la Triennale d’ OSAKA, Japon.
1994 Prix Spécial du Jury à l’ exposition Internationale en l’ honneur de Marc Chagall, Vitebsk, Biélorussie.
1994 Expose à M oscou Galerie Solyanka , sur l’ invitation du Ministère des Arts et Culture de Russie.
1996 Représente Israël à l’ Exposition Internationale de Peinture de Sofia Bulgarie.
1997 Expose à la Galerie Centrale Le Manège à Saint Petersbourg.
1997 Troisième Prix au concours Franscisco Goitia à México.
1999 Expose au Taidemuseum Kerava, Helsinki, Finlande.
1999 Expose au Musée de Ramat Gan I sraël.
2000 Expose à la Galerie Artemim à Paris.
2005 Expose au Centre Communautaire Yedidia à Jérusalem.
2005 Expose au Centre Ménahem Bégin à Jérusalem.

Travaux et catalogues:
Musée Pouchkine M oscou, M usée Chagall Vitebsk, M usée Kerava Finlande.
Catalogues :
Peintures 1993-94
Exposition Triennale d’ OSAKA, Japon.
Le Manège à Saint Petersbourg.
Musée de Kerava
Musée d’ Israël
Musée d’ Art Juif Paris

Livres d’artiste:
Pour un anniversaire, poèmes et peintures .2005
Dans l’ Alternance, poèmes et peintures. 2008
Au Son du Pinceau.2010
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מרסל שטרית

נולד בפאריס גר בישראל משנת 1969
חבר באגודת האמנים בישראל

מייסד את אגודת האמנים של עומר
מייסד את “קבוצת קשר”, מפגש אמנים ישראלים

תערוכות לתקופה אחרונה:
תחרות אמנות בינלאומית לציור באוסקה יפן, נבחר לייצג את ישראל.  1993

תחרות בינלאומית לאמנות לכבוד האמן מרק שאגל בעיר ויטבסק ביאלורוסיה,  1994
חתן הפרס המיוחד בתחרות על שם מרק שאגל  

מוזיאון לאמנויות המזרח ברמת-גן ישראל.  1994
בית הקונפדרציה, ירושלים שלשה אמנים בטכניקות יפניות.  1994

גלריה “צרפת-ישראל” בפאריס.  1995
גלריה על שם “סוליאנקה” במוסקבה, הזמנה מיוחדת של שר התרבות הרוסי.  1995

תערוכה בינלאומית בעיר סופיה בולגריה.  1996
Le Manege גלריה המרכזית בסן-פטרסבורג, רוסיה.  1997

פרס שלישי בתחרות לאמנות Fransisco Goita במקסיקו.  1997
מוזיאון ע”ש Helsinki, Taidemuseum Kerava, פינלנד.  1999

מוזיאון רמת גן, ישראל.  1999
גלריה “ארטמים” פאריס.  2000

מרכז קהילתי ע”ש “ידידיה” ירושלים.  2005
מרכז ע”ש מנחם בגין ירושלים.  2005

עבודות:
מוזיאון “פושקין” מוסקבה, מוזיאון “שאגל” בויטבסק, מוזיאון “קרבה” פינלנד, אוספים פרטיים בישראל, 

צרפת, רוסיה, ארצות הברית, יפן, קוריאה.

קטלוגים:
חומר רוחני 1993-1994, מוזיאון ישראל, מוזיאון לאמנות יהודית בפאריס.

התערוכה הבינלאומית באוסקה, יפן 1993.
“Le Manege” בסן פטרסבורג - 1997.

מוזיאון “קרבה” פינלנד.

ספרי אמנות:
קלוד דלתור: שירים וציורים 2003

לכבוד יום הולדת, שירים וציורים 2005
בהתחלפות, שירים וציורים בשפה צרפתית, 2007

בהתחלפות, שירים וציורים בשפה עברית, 2007
בצליל המכחול, 2010
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BRUSH TONES

MARCEL CHETRIT


