יצחק לנגל – צלם
קורות חיים
נולדתי בשנת 1948, בבודפשט שבהונגריה, אני בן יחיד להורים ניצולי שואה.
עליתי לארץ בגיל 14, התחנכתי בפנימיית " ניצנים ושירתתי שירות סדיר ומילואים בחיל התותחנים. כיום אני מתגורר בקרית-אונו, נשוי ואב ל – 3 .
32 שנים עובד במקצועי כממסגר ובעל גלריה " יש מסגרת – אומנות המסגור " בגבעת – שמואל. אני עוסק בצילום כתחביב משנת 1995, ואת הכשרתי קיבלתי בקורס " צילום יוצר "
אצל יעקב בורנשטיין. כיום חבר בעמותת אומני הצילום על שם ז'אן תומס בראשון לציון.

תערוכות יחיד:  " קליק וגמרנו " , " צילומים בגובה העיניים " ו " ירוק כחול לבן "
יוני 2000  גלריה במעבר בדיזינגוף סנטר  נוב. 2000 מתנ"ס קיראון  דצמ. 2000 אשכול פיס אריאל                    ינואר 2001 אשכול פיס עפולה יוני 2001 מועדון הצילום בת"א אוקטובר 2001 אשכול פיס רחובות
(ירוק כחול לבן) - ספטמבר 2002 "צוותא" יוני 2004 "גלריית החלונות"- עזריאלי (אוצר: גיא עולמי)
יולי 2004 "המשרד לאיכות הסביבה" אוגוסט 2004 בית אמות משפט אפריל 2005 מערת הנטיפים

תערוכות קבוצתיות: ספטמבר 2001 ת"א יפו בעין העדשה (צל"ש + מקום שני) – מועדון ת"א
ספט. 2001 "אומנויות בישראל בעיני הצלם" - ת"א ספט. 2001 ביאנלה לצילום שחור לבן בצרפת  אוקטובר 2001 תערוכת צילום בינ"ל באוסטריה  דצמבר 2001 תערוכת צילום בינ"ל בסלובקיה דצמ. 2001 תערוכת "פותחים  צמצם", תיאטרון י"ם  מאי 2002 תערוכת צילום בינ"ל באוסטריה  יולי 2002 תערוכת צילום בינ"ל בסלובקיה דצמבר 2002  "ילדים" – בית יד לבנים, ראשון לציון מרץ 2003 החברה להגנת הטבע השנה ה – 5   מרץ 2003 "עיר ללא הפסקה" – מועדון ת"א 
אפריל 2003  "צחוק זה עסק רציני" - קונטקט (צל"ש)  ספט. 2003 "חום יולי אוגוסט" - (מקום 1) נובמבר 2003 "אדם באמונתו יחיה" – חיפה  פבר. 2004 "נוף ישראלי" - ראשל"צ/פ"ת (צל"ש) 
פבר. 2004 "תבנית נוף – אדם" - מוזיאון השפלה  מרץ 2004 החברה להגנת הטבע השנה ה – 6   
נובמבר 2004 תערוכת צילום בינ"ל באוסטריה  דצמבר 2004  "בעלי-חיים" – אשדוד ( מקום 1 )
תערוכה וירטואלית:  Imaginary Color Field http://www.guy-olami.com/Guest3a.htm" http://www.guy-olami.com/Guest3a.htm
פירסומים: מרץ 2002 "עולם הצילום והוידאו" אומנויות בישראל בעיני הצלם ספט. 2002 "עכבר העיר" ינואר 2003 "חשיפה" מסע אחר יולי 2004 ""TIME OUT תל-אביב (חום יולי אוגוסט ) ספטמבר 2004 "קונטקט" בחירת העורך .אוק. 2004 חשיפה במגזין: "ארץ וטבע" 

על עבודותיי:  הצילום משמש עבורי כלי להבעה, דרך עדשת המצלמה אני מגלה עולם חבוי בתוכי. כאשר אני קולט תמונה שיש בה משמעות אישית או סימבוליות כללית יותר, אני בוחר לנתקה מהקשרה המקורי ומשיוכה לזמן ולמקום, ומעניק לה משמעות חדשה, דבר שלרוב מעורר אמפטיה אצל המתבונן. חלק מהצילומים עוסקים בהשפעת מהלכו של הזמן, באסטטיקה של תהליך הבליה. אחרים דרמטיים או מלודרמטיים, וחלקם נוטים לקיטש רך. 
לרוב אני מעדיף להשאיר את נשוא הצילום בסביבתו המקורית, כמעט ללא "ביום".
על מנת להגיע לאפקט המבוקש, אני מקפיד על בחירת סוג הסרט, העדשה, זווית הצילום וגודל המסגרת. לעיתים אני משתמש בפילטרים לצורך ריכוך וטשטוש השוליים.
עבודותיי מאופיינות בצבעוניות רוויה, והקפדה על קומפוזיציה של צורה וצבע.

יצחק לנגל רחוב רחבת הביטחון 3 קרית אונו 55452
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"יש מסגרת – אומנות המיסגור ", מבצע קדש 2 גבעת – שמואל

