בועז טל  -קורות חיים

השכלה
 Ph.D - 2000לצילום ואמנות ,אוניברסיטת ניו יורק ,ארה"ב ואוניברסיטת דרבי ,אנגליה.
 - 1992 - 1979לימודי צילום ,תולדות האמנות ותרפיה באמנות ,המדרשה רמת השרון ואוניברסיטת
תל אביב.
 - 1986דיפלומה בקולנוע וטלוויזיה ,אוניברסיטת תל -אביב.
 B.A - 1977במתמטיקה ,אוניברסיטת חיפה.

ניסיון מקצועי
 - 2001-2004דיקן בית הספר לעיצוב ,מכון אקדמי טכנולוגי ,חולון.
 - 1985-1997ראש המחלקה לצילום במדרשה ,בית ספר לאמנות ,מכללת בית ברל.
 - 1990-1996ראש המחלקה לצילום ולווידאו ,המכללה לעיצוב ע"ש נרי בלומפילד ,ויצ"ו חיפה.
 - 1992-1994מפקח על הוראת הצילום מטעם המכון להכשרה טכנולוגית.
 1982ואילך  -מרצה לצילום ,בית הספר לעיצוב ,מכון אקדמי טכנולוגי ,חולון.
 1980ואילך  -מרצה לצילום במדרשה ,בית ספר לאמנות ,מכללת בית ברל.

תערוכות יחיד
2009

בועזהבה ,הגלריה האוניברסיטאית ,תל אביב.

2006

הריפוי של ט' ,גלריה גורדון ,תל אביב.
 ,Dolente Duetגלריית ימאגולוסיס ,פורטו ,פורטוגל.
בועז טל  -ישראל ,גלריית קורטיל ,רייקה ,קרואטיה.

2005

בועז טל ,אלגוריה ,גלריית לוקה -המרכז למולטימדיה פולה ,קרואטיה.
אחדות הניגודים ,המרכז לאמנות חדשה ,טאלין ,אסטוניה.
אחדות הניגודים ,המוזיאון לאמנות חדשה ,פארנו ,אסטוניה.

2004

בועז טל ,ישראל ,וילה צילמונטנה ,רומא ,איטליה.
בועז טל ,אלגוריה ,ארמון מילייס ,המרכז למולטימדיה ,ספליט ,קרואטיה.

2003

אלגוריה/אלגרו נון טרופו ,גלריה מסטנה ,לובליאנה ,סלובניה.
אלגוריה/אלגרו נון טרופו ,גלריה ליקובניך ,אוסז'יק ,סלובניה.
1

אלגוריה/אלגרו נון טרופו ,גלריה דבורי ,זאגרב ,קרואטיה.
אלגוריה/אלגרו נון טרופו ,מוזיאון פוטוקונסט ,אודנסה ,דנמרק.
2002

אלגוריה/אלגרו נון טרופו ,ארמון האמנויות ,ברטיסלבה ,סלובקיה.

2001

אלגוריה/אלגרו נון טרופו ,מוזיאון תל -אביב לאמנות.

1999

אלגוריה  ,IIסדנאות האמנים הבינלאומיים ,דיסלדורף ,גרמניה.
מבט אל סרטן השד ,הסטודיו ,רעננה.

 1997אלגוריה ,אימאג' ,מרכז לצילום ,ארהוס ,דנמרק
מחשש לפגיעה – עבודות חדשות ,כברי גלריה לאמנות ישראלית ,קיבוץ כברי .
אירועי המקלט הפתוח ,תל אביב.
1996

יחסים מורכבים ,המוזיאון האוניברסיטאי ,מדלין ,קולומביה.

 1995מוזיאון פינקוטקה דה אסטדו ,סאן פאולו ,ברזיל.
גלריה לצילום ,המרכז הטכנולוגי ,ברוצ'סטר ( ,)RITניו יורק.
גלריית המרכז לצילום ,המחלקה לצילום ( ,) TSOAאוניברסיטת ניו יורק.
 1994גלריה פוסטה ,קטוביץ' ,פוליןגלריה ביאלה ,לובלין ,פולין.
אמנות -מקלט ,מקלט  ,1024תל אביב.
1993

בית הצילום פראג ,הרפובליקה הצ'כיתפוטופיש ,אדינבורג ,סקוטלנד.

1989

המרכז לחינוך טכנולוגי ,חולון.

1987

מתווה לגבר ואשה ,מוזיאון ישראל ,ירושלים .

1986

גלריה ליכטבליק ,קלן ,גרמניה.

1981

במעגל האור הפנימי ,הביתן לאמנות ,פארק הירקון ,תל אביב .

תערוכות קבוצתיות
2015

דרייב אין – צילום ישראלי בשנות השמונים ,מוזיאון אשדוד לאמנות.

2011

זוכרים את בועז טל ,בית האמנים ע"ש זריצקי ,תל אביב.

2010

 ,Family Filesהמוזיאון היהודי במינכן ,גרמניה.
בתוך ישראל - wisom ,מרכז לאמנות ,שנחאי ,סין.
 Inner Landscapesצילום ישראלי עכשווי ,Bernheimer Fine Art Photography ,מנכן ,גרמניה

2009

טבע דומם ,גלריה דנון ,תל -אביב.

2

כל ישראל חברים ,הגלריה החברתית ,מוסררה ,ירושלים.
סיפורים ,גלריית עין -הוד.
טבע דומם ,גלריית דנון ,תל אביב.
הדקל באמנות הישראלית ,דור הביניים ,גלריית דנון ,תל אביב.
תרמילים של זי כרונות ,בית האמנים ע"ש יוסף זריצקי ,תל אביב.
שיתוק שינה ,קיבוץ גלויות  45מקום לאמנות ,תל אביב.
2008

גופי -עצמי :שנות השבעים באמנות ישראל ,מוזיאון תל -אביב לאמנות.
צ'ק פוסט :שנות השמונים באמנות ישראל ,מוזיאון חיפה לאמנות.
סטילס  ,08-07אורנים מכון לאמנות.
תעודת זהות ,גלריית עין הוד.
צילום דיגיטאלי באמצעות הסלו לר ,המוזיאון לאמנות ישראלית רמת גן.

2007

רגעים שנלכדו ,הגלריה החדשה לאמנות ,קריית -טבעון.
תערוכה ,גלריית עין -הוד.
 ,Ants 10הומאג' לכי סא של ג'קובסון ,ספאדה תל אביב.

2006

לטרנה מגיקה :אור מטאפיזי בצילום ישראלי ,מוזיאון בת -ים לאמנות.
משפחה על העדשה ,אוניברסיטת חיפה.

2005

פחד יופי וזקנה ,משכן לאמנות טאלין אסטוניה.
אין פרחים שחורים ,תערוכה לזכרו של ט .כרמי ,גלריית בית הספר מוסררה.
מים תשוקה ואהבה ,המוזיאון לאמנות חדשה ,פרנו ,אסטוניה.
געגועי ם לפאריז ,הגלריה לאמנות עין הוד ,עין הוד.
תרבות והמשכיות ,המוזיאון היהודי ,ניו -יורק.
צלמים ישראליים מצלמים את עצמם מצלמים ,הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ,ת"א.
פרט ,גלריה גורדון ,תל -אביב.

 2004האגודה הצרפתית של ידידי מוזיאון תל -אביב לאמנות  -פאריס ,צרפת.
משפחה ,משכנות האמנים ,ירושלים.
מורי המחלקה – תערוכה קבוצתית ,גלריית המחלקה לצילום ,המדרשה לאמנות ,בית ברל.
פורטרט עצמי עם מצלמה ,גלריה גורדון ,תל -אביב.
בחלומות ,גלריה גרינדג ,הרצליה.

3

גילוי ,יצוג דמותו של ישו בצילום ,המרכז הבינלאומי לצילום ,המבורג ,גרמניה.
2003

דימויים נגד מלחמה ,גלריה ליכטבליק ,קלן ,גרמניה ,ברלין ,גרמניה וגלרית לואיסין ברוקסל.
גילוי ,יצוג דמותו של ישו בצילום ,מוזיאון ישראל ,ירושלים.
צילום ישראלי עכשוי  -שלושה דורות ,פרובינסיה די מילנו,מילנו ,איטליה.
צילום עכשוי ,לושי ,חלל לאמנות ,תל -אביב.
על טעם ,מוזיאון ישראל ,ירושלים.
אמנות ישראלית צעירה ,אוסף ג'אק וגניה אוחנה ,מוזיאון תל -אביב לאמנות.

2002

פנים 100 ,פורטרטים ,הילדנברג ,גרמניה.
חגיגות העשור למוזיאון תל -אביב לאמנות  -מונטה קרלו ,צרפת.
גילוי ,יצוג דמותו של ישו בצילום ,הוטל -דה סולי,פאריס ,צרפת.
דמות החמור באמנות ישראלית ,מוזיאון גוטמן ,תל -אביב.

 2001גברים בבית ,גלריית קלישר ,תל אביב.
פנימה ,גלריה גורדון ,תל אביב.
1999

כינוס האמנות הגדול ,דיסלדורף ,גרמניה.
זה מסתובב ,תיאטרון גבעתיים ,גבעתיים.
ספר האמנים של סבינסקי ,משכן האמנויות ,תל אביב.
מסגרת זמן :מאה שנות צילום בארץ ישראל ,מוזיאון ישראל ,ירושלים.
בין ההר לים ,מוזיאון חיפה לאמנות.
שינויים ותמורות במשפחה :צילום מאוסף המוזיאון היהודי ,המוזיאון היהודי ,ניו יורק.
יש לי חלום ,המרכז הבינתחומי לאמנות ומדע ,חולון.
קמרה אובסקורה 20 ,שנה ,סות'ביס ,תל אביב.
שקוף/צבע ,המרכז לאמנויות ,תל אביב.
פנים רבות ליד שרה ,בנייני האומה ,ירושלים.
גוף ,חקירה צילומית של הגוף – מבט אישי ,פרינט גלרי ,לונדון.

1998

אמרתם משפחה! ,חודש הצילום בפריז.
במבט ישיר ,מוזיאון תל אביב לאמנות.
קבוצת ארטישוק/תערוכה מס'  ,1דפנה נאור מקום לאמנות עכשווית ,ירושלים.
הגן כמשל ,הגנים הבוטאניים ,ירושלים.

4

במות ,ישראל  ,1998-1948המוזיאון היהודי ,וינה ,אוסטריה.
נשים בעולם המציאות ,גלריה לימבוס ,תל אביב.
מציצנות ,גלריה יגאל אלון ,רמת השרון.
בן הצלם ,הסדנא החדשה לאמנות ,רמת אליהו ,ראשון לציון.
מורי המחלקה – תערוכה קבוצתית ,גלריי ת המחלקה לצילום ,המדרשה לאמנות ,בית ברל.
1997

תערוכת עשור ,המוזיאון לאמנות הצילום ,אודנסה ,דנמרק.
עדיין בגן עדן ,הגלריה העירונית ,רחובות.
פוטו יונה ,המוזיאון לאמנות ישראלית ,רמת גן.
דימויים של גבריות ,הגלריה לאמנות ,רמת השרון.
המדרשה ,המוזיאון לאמנו ת ישראלית ,רמת גן.
הו מאמא ,המוזיאון לאמנות ישראלית ,רמת גן.
דיאלוג ,גלריית אמני עין הוד ,עין הוד.
ארט שמוקוס ,גלריה לימבוס ,תל אביב.
פסטיבל החגים ,ואדי ניסנאס ,חיפה.
בעיני גבר ,פירמידה – מרכז לאמנות עכשווית ,חיפה.
כיסא פלסטיק ,גלריה המומחה ,תל אביב.

 1996הצילום כלי מוביל אמנות ,גלריה בונקייר סטוצקי ,קראקוב ,פולין.
נוכחות ,דיזנגוף סנטר ,תל אביב.
צילום ישראלי עכשווי ,גלריה תירוש ,הרצליה.
שלום חבר ,גלריה אבו כביר ,תל אביב.
מנגל ,הגלריה לעיצוב של אסכולה ,תל אביב.
הצגת תכלית ,גלריה לימבוס ,תל אביב.
המוזיאון לאמנות מודרנית ,בוגוטה ,קולומביה.
ארוטיקה ,בית התרבות עין הוד.
תיקון טעות ,גלריית אמני עין הוד.
 1995מקטעים ,מוזיאון ינקו דאדא ,עין הוד.
הביתן הישראלי ,המוזיאון ההיסטורי הלאומי ,ברטיסלאבה ,סלובקיה.
בועז טל ,מיכל רובנר ,גלריה מונטאז' דרבי ,אנגליה.
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פרוייקט הרייכסטאג ,מלון סטאנד ,ברלין גרמניה.
סביבה ומקום ,גלריית אמני עין הוד.
 1994מבחר מאוסף הקבע ,המרכז לצילום יצירתי ,טוסון ,אריזונה ,ארה"ב.
- Vטופיה ,חזון של עולם וירטואלי ,גלאזגו ,סקוטלנד.
ארט פוקוס ,הסטודיו ,רעננה.
ארט פוקוס ,גלריה נופר ,תל אביב.
 ,90-70-90מוזיאון תל אביב לאמנות.
 1993קו גבול ,פוסט מוזיאום ,פרנקפורט ,גרמניה.
בחיפוש אחר האב ,פורום דס האל ,פריז.
אוספים לקראת המאה ה ,21המוזיאון היהודי ,ניו יורק.
בילאנס באלאנס ,גלריה ביאלה ,לובלין ,פולין.
בחירת האמן ,גלריה שרה קונפורטי ,תל אביב.
גלריית כפר האמנים עין הוד.
מוזיאון יד לבנים ,פתח תקווה.
גלריה לימבוס ,תל אביב.
 1992מוזיאון יד לבנים ,פתח תקווה.
עבודות בתהליך ,אקדמיה לארכיטקטורה ,ונציה ,איטליה.
פוטופסט ,תצוגת לייזרדיסק ,יוסטון ,טקסס ,ארה"ב.
אוצרים באמנות ישראלית ,גלריה שרה קונפורטי ,תל אביב.
עשר המכות ,גלריית כפר האמנים עין הוד.
הדור החדש ,מוזיאון ינקו דאדא ,עין הוד.
 1991גלריה פוטוגרמה ,מונטריאול ,קנדה.
חדש באוסף הצילום ,מוזיאון תל אביב לאמנות.
שחור לבן בצבע ,אודיטוריום חיפה.
גלריה סוזן דלל ,תל אביב.
המרכז לאמנות עכשווית ,תל אביב.
1990

צילום שנות ה – 80גילוי והמצאה ,)AIPAD( ,בזל ,שוויץ.
המוזיאון כאספן – מבחר רכישות  ,1989-1979מוזיאון תל אביב לאמנות.
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גלריה ביאלה ,לובלין ,פולין.
גלריה סטארה ,ורשה ,פולין.
נמל  ,10גלריית סדנאות האמנים ,חיפה.
גבולות שלום ,המרכז לאמנויות ,גבעת חביבה.
פוטופסט  ,1990תצוגת לייזרדיסק ,יוסטון ,טקסס ,ארה"ב.
 1989גלריית המחלקה לעיצוב ,המרכז לחינוך טכנולוגי ,חולון.
גלריה ראפ ,תל אביב.
1988

קו רקיע ,מוזיאון תל אביב לאמנות.
גלריה מומנט ,המבורג ,גרמניה.
גלריית המחלק ה לצילום ,האקדמיה לאמנות ולעיצוב "בצלאל" ,ירושלים.

 1987צילום ישראלי ,לונדס קונסטהאלה ,לונדס ,שבדיה.
גלריית המחלקה לצילום ,האקדמיה לאמנות ולעיצוב "בצלאל" ,ירושלים.
טבע דומם ,בית האמנים ,תל אביב.
1986

הביינאלה הראשונה לצילום ,המשכן לאמנות ,עין חרוד.
גלריה ליברמן וסול ,ניו יורק.

1985

נתיבים בפארק ,ספריית בית אריאלה ,תל אביב.
המשכן לאמנות ,חולון.

 1984המשכן לאמנות ,חולון.
גלריה ממד קטן ,תל אביב.
גב  ,L4-L5קמרה אובסקורה ,תל אביב.
אגס וגם תפוח ,ביתן הלנה רובינשטיין ,מוזיאון תל אביב לאמנות.
1983

מבט אישי ,גלריית תיאטרון ירושלים.
הגלריה לאמנות הצילום ,תל אביב.

 1982כאן ועכשיו ,מוזיאון ישראל ,ירושלים.
גלריות אולמות האבירים בעכו ,במסגרת "פסטיבל לתיאט רון אוונגרדי" ,עכו.
1980

גלריה סוף השדרה ,תל אביב.
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מבחר אוספים ורכישות
 2004אספנים פרטיים.
 2003מוזיאון תל -אביב לאמנות.
אספנים פרטיים.
 2002מוזיאון תל -אביב לאמנות.
גלריה גורדון.
אספנים פרטיים.
2000

המוזיאון הלאומי לצילום ,קופנהגן ,דנמרק.

1996

מוזיאון קיוסאטו לאמנות הצילום ,קיוסאטו ,יפן.
המוזיאון לאמנות ,יוסטון ,טקסס ,ארה"ב.

1994

מוזיאון הצילום ,שארלרואה ,בלגיה.
המוזיאון לאמנות ,יוסטון ,טקסס ,ארה"ב.

1993

המוזיאון לאמנות ,יוסטון ,טקסס ,ארה"ב.
אוסף ברט הארטקאמפ ,הולנד.

1992

המוזיאון לאמנות ,יוסטון ,טקסס ,ארה"ב.
המרכז לצילום ,טוסון ,אריזונה ,ארה"ב.
אוסף לינדה וולקוט ,סן פרנסיסקו ,ארה"ב.
המוזיאון היהודי ,ניו יורק.
המוזיאון הבינלאומי לצילום ,בית ג'ורג' איסטמן ,רוצ'סטר ,ניו יורק.
מוזיאון לודוויג ,קלן ,גרמניה.

1991

המוזיאון לאמנות מודרנית של סן פרנסיסקו ,ארה"ב.
מוזיאון תל אביב לאמנות.

1990

הספרייה הלאומית ,פריז.
אוסף יהושע פ' סמית' ,וושינגטון ,ארה"ב.
המוזיאון לאמנות הצילום ,אודנסה ,דנמרק.

1989

אוסף יהושע פ' סמית' ,וושינגטון ,ארה"ב.
מוזיאון תל אביב לאמנות.

1987

מוזיאון ישראל ,ירושלים.
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1986

הספרייה הלאומית ,פריז.

1984

משרד החוץ ,ירושלים.

מבחר אירועים בינלאומיים מיוחדים
2003

אי רועי הצילום ,אודנסה ,דנמרק.

2002

פוטופו ,ברטיסלבה ,סלובקיה.

2000

אודנסה פוטו טרייאנלה ,דנמרק.

1998

חודש הצילום בפריז.

1997

פוטופיש ,אדינבורג ,סקוטלנד.

1996

אירועי הצילום בדנמרק ,אודנסה ,דנמרק.
פוטופסט ,יוסטון ,טקסס ,ארה"ב.

1995

פוטופיש ,אדינבורג ,סקוטלנד.
פסטיבל הצילום בדרבי ,אנגליה.
פוטופו ,ברטיסלבה ,סלובקיה.
נפוטו ,סאן פאולו ,ברזיל.
אירועי הצילום ,קלן ,גרמניה.

1994

פוטופסט ,יוסטון ,טקסס ,ארה"ב.
פוטוטאג ,פרנקפורט ,גרמניה.
אירועי הצילום ,קלן ,גרמניה.

1993

פוטופיש ,אדינבורג ,סקוטלנד.
הביאנלה לצילום ,אנשחדה ,הולנד.

1992

פוטופסט ,יוסטון ,טקסס ,ארה"ב.

1991

ממליץ לפרס השנה ה ,ICP ,8ניו יורק.
חבר בועדת השופטים בצילום ,קרן אמריקה ישראל.
חודש הצילום ,מונט ריאול ,קנדה.

1990

הקונגרס הבינלאומי לצילום של מיין ,ארה"ב.
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מבחר פרסים ומלגות
2008

פרס שרת התרבות והספורט לאמנות ועיצוב.

2003

מלגה מטעם הסניף הישראלי של אונסקו ,משרד החינוך והתרבות.
מלגה מטעם מועצת הפיס לאמנות.

2000

מלגת שהייה ב"סיטה" ,פריז.

1999

מלגת מחקר מטעם הקרן למחקר של בית ברל.

1997

מלגה מטעם משרד החינוך והתרבות.

1992

פרס השלמת ביצוע עבודה באמנויות פלסטיות ,משרד החינוך והתרבות.
מלגה מטעם קרן תרבות אמריקה ישראל.
פרס אנריקה קבלין לצילום ,מוזיאון ישראל ,ירושלים.
מלגת מחקר באמנות ,משרד החינוך והתרבות.

מבחר מאמרים מאת בועז טל
"על רשמים ומושגים" מיזוגים ,קטלוג תערוכה דרור גולדברג ,מוזיאון ינקו דאדא ,עין הוד.2004 ,
"משקיף במקרה" יציאה ,קטלוג בוגרים ,המכון האקדמי טכנולוגי חולון.2003 ,
"לעת עתה" ,לא כרוך ,קטלוג בוגרים ,המכון האקדמי טכנולוגי חולון.2003 ,
"הגיגים בסיום שנה" ,קטלוג בוגרים ,המכון האקדמי טכנולוגי חולון.2002 ,
"הכל התחיל בשיחה עם רפי לביא" ,סטודיו ,מס'  ,124יוני .2001
"המסע אל תחום סרטן השד" ,במבט ישיר ,קטלוג תערוכה ,מוזיאון תל אביב
לאמנות.1998 ,
"מדוע הצילום לא שינה את חיינו" ,במות ,ישראל  ,1998-1948קטלוג תערוכה ,המוזיאון היהודי,
וינה.1998 ,
"לימדנו אותם לראות" ,עיתון קמרה אובסקורה.1997 ,
הקדמה לקטלוג תערוכת עוז אלמוג ,מוזיאון ינקו דאדא ,עין הוד.1997 ,
הקדמה לקטלוג תערוכת ראובן קופרמן ,מוזיאון ינקו דאדא ,עין הוד.1997 ,
מאמרים על צילום ,צילומים  -מגזין לצילום ,גליונות .1983-1982 ,4 ,3 ,2 ,1
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מבחר פרסומים
אמנות ישראלית צעירה ,אוסף ז'אק וגניה אוחנה ,מוזיאון תל -אביב לאמנות ,עמ'  ,78-79האיחוד
הצרפתי של ידידי מוזיאון תל -אביב ( ,)1994-2004מוזיאון תל -אביב לאמנות.2003 ,
גילוי :יצוג דמותו של ישו בצילום ,הוצאת מארל ומוזיאון ישראל ,לונדון ,עמ' .2003 ,92
בועז טל ,קטלוג תערוכה ,גלריי ת מסטנה ,לובליאנה ,סלובניה.2003 ,
צילום ישראלי עכשווי  -שלושה דורות ,מוזיאון תל -אביב לאמנות ,תל -אביב( .2003 ,תצלומים)
צלמים בפלסטינה/ארץ ישראל ,עריכה גיא רז ,תל -אביב( .2003 ,תצלומים)
קטלוג ,הטריאנלה לצילום אודנסה ,עריכה ג'נס פרייס ,אודנסה.2003 ,
אלגוריה/אלגרו נון טרופו ,מוזיאון תל -אביב לאמנות ,קטלוג תערוכה( .2001 ,תצלומים)
קמרה אוסטריה ,62/63 ,גרץ ,אוסטריה ( .1998תצלומים)
"ישראל בת  ,50דיוקן קבוצתי" ,פנים  -מגזין לתרבות ,חברה וחינוך ,מס'  ,4ישראל,
פברואר ( .1998תצלומים)
סול שפירו ,אלגוריה ,מונוגרף ,ארהוס ,דנמרק .1997
ארבע על חמש מגזין לאמנות ,תל אביב ,דצמבר ( .1995תצלומים)
ההיסטוריה של הצילום ,גיליון  ,19מס'  ,3אנגליה( .1994 ,תצלומים)
הנרי האפייר" ,בחיפוש אחר האב" ,פריס אודיוויזואל ,עורכת ויויאן אסדרס ,פריס.1993 ,
שנתון מוזיאון תל אביב לאמנות( .1992 ,תצלומים)
עיר חמה ,הוצאת משרד הביטחון ,תל אביב( .1992 ,תצלומים)
א.ד .קולמן" ,הקשרים :שקיפות" ,קונטקטים ,ים שקוף ,ספר אמן ,תל אביב.1991 ,
"המחקר הצילומי" ,פריס אודיוויזואל ,פריס( .1991 ,תצלומים)
טליה רפפורט" ,מתווה לגבר ואשה  -שיחה עם בועז טל" ,מוזות ,רמת השרון.1989 ,
פוטו מטרו ,גיליון לציון חגיגת תשע שנים ,סן פרנסיסקו ,ספטמבר ( .1989תצלומים)
מריאן פולטון" ,לאחר החטא הקדמון" ,מתווה לגבר ואשה ,מונוגרף ,מוזיאון ישראל ,ירושלים.1987 ,
פרוזה מס'  ,89נובמבר ( .1986תצלומים)
זום ,מס'  ,125פריס ,יולי ( .1986תצלומים)
עמוס אילון ,הישראלים  -יום אחד בחודש מאי ,הוצאת כתר ירושלים ,הוצאת אברמס ניו יורק.1985 ,
תת רמה ,מס'  ,1מגזין תת רמה בע"מ ,תל אביב ( .1984תצלומים)
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