
ליאת אלבלינג: התקפות על הצילום

רון ברטֹוש

ר ֶיֱחָטא:  את, ּבְָכל-ֵחְטא, ֲאׁשֶ "לֹא-ָיקוּם ֵעד ֶאָחד ּבְִאיׁש, ְלָכל-ָעו ֹן וְּלָכל-ַחּטָ

ָבר"  ה-ֵעִדים- ָיקוּם ּדָ לֹׁשָ י ׁשְ ֵני ֵעִדים, אֹו ַעל-ּפִ י ׁשְ ַעל-ּפִ

(דברים, יט', טו')

ניחנתהיאהמקומית.הצילוםבזירתביותרהמקורייםהקולותמןהיאאלבלינגליאת

חדים,תצלומיםהציגההאחרונותהשניםמןובתערוכותיהביותר,מפותחאסתטיבחוש

קונסטנטינרב"פרס2011בשנתאותהזיכואשרעמוק,רעיונימבעובעליהיטבמתוזמרים

אחרפעםעוליםבתצלומיה,במוזיאון.תערוכהובעקבותיותל-אביב,מוזיאוןמטעםלצילום" 1

אתלמסורנדרשתוהיאונבחןנחקרהואשםהעדים,לדוכןעצמהוהצלמתהצילוםמדיוםפעם

עדותה.

נחשבתיחידעדשלעדותוכיקובעוהואהלכות-עדוּת,מתוךמצוטטהפותחהפסוק

היאכידוע,המצלמה,מהימנה.עדותמתןלשםיותר)(אועדיםשניונזקקיםנאמנה,כבלתי

למציאות,התצלוםמשועבדכךשוםועלאותה,מתעדתהיאהמציאות,מראיתללכידתאמצעי

הצלמתאזיהעדות,הואוהתצלוםהמתעדתהיאהמצלמהאםאודותיה.עדותכדברוהנו

בעדותה,ספקלהטילעלינוההלכתיתהגישהולפייחידה,עדההיאברם,העדה.היאאלבלינג

שלתצלומיהאחרלהתחקותאלושורותבמסגרתתובילנוהספקהטלתבתצלומיה.קרי

העדה-הצלמת ולהרהר אודות הצילום.

הצהרהאלאאינהאשר),2011(וירוק""כחולבעבודההדיוןאתלפתוחמעניין

היצירהצילום.עלהתקפותלערוךכוונותיואודותאלבלינגשליצירתהמכלולבשםמינימליסטית

ביןובמפגשעמוק,ירוקהשניואילוכחול-תכולהעליוןאופקיים,שדות-צבעמשנימורכבת

תום.עדשצומצםוארץ,שמיםשלמתומצתכנוףהיאזויצירהכתער.חדאופקקונוצרהשניים

שמדמיםכללית,וחזותטקסטורהגווני-צבעים,מבריקה,חזותלובשיםהצבעיםמשטחישני

משנימורכבתהעבודהועיקר.כללבתצלוםמדובראיןלמעשהאךדיגיטלי,תצלוםשלנראות

הזההפיסוליהאובייקטעץ.במסגרתומוסגרוגבוהבחוםיחדשחוברוצבעונית,זכוכיתמשטחי

מעמדעלתיגרלקרואבכך,-נראותואתלחקותובכוונההצילוםמדיוםעלחשיבהמתוךנוצר

בטרםעודמראשהמניחה(זוהמוקדמתהחזותיתהתודעהמידתועלבתצלוםההתבוננות

הראייה), הטבועות בעין הצופה.

בכדיהצילוםמןהרחקהצועדתיותר,אףפיסוליתנוספת,ביצירהנעשהדומהמאמץ

שלזוגותמשניהמורכבקיר,אובייקטזהו).2011(ספק"אין-ספק"ישושמהקנקנו,עללתהות

.הציגו יחד תערוכה זוגית במוזיאוןוהשתיים,הפרס הוענק בשנה זו גם לאמנית עילית אזולאי1



חדקוביניהםשנוצרכךיחדחוברואשראפורים,בגווניםגרניט)ושישקיסר(אבןאבןמשטחי

פרספקסלוחותשניעל-ידימוסתרהנופיםצמדנוף.שלאופקכקווירוק"),ל"כחול(בדומה

עבורמטשטשיםאלולוחותלפניהם.ס"מ4כ-הניצבים(פרספקס-פרוסט),שקופים-למחצה

שיצאוכנופיםמבעדםנראיםואלומאחוריהם,נמצאיםאשרהאבן,משטחיאתהמתבונן

האמנות,מתולדותמצומצמיםנופי-אופקתקדימיהדעתעלמעלותהקומפוזיציותשתימפוקוס.

אוארצי,גורםמולשמימיגורםהמעמתים),Rothko(רותקומארקשלהמופשטיםציוריוכדוגמת

להתמקדאיןזאת,עם).Sugimoto(סוגימוטוהירושיהיפניהצלםשלהנזירייםהיםתצלומי

הנראותב"מבחןאםכיכשלעצמו,בנוףטמוןאינואלויצירותשלשערכןמפניזה,מסוגבהקשרים

התפישהעלנסמכתאלבלינגשלהיצירתיתפעולתההמתבונן.בפניהעומדהתצלומית"

להימנעישלכן,לה.למוכרמתפתהאשרתפישהקהלה,בעינימראשהמובניתהפרספטואלית

עלהאובייקט,שלהתצלומיתנראותואתכלומר,התצלום,מראיתאתולאתגרהעיןממראית

יצויןהצילום.מולאלומהרהרתבוחנתבעמדהנוקטהואכיולהכירמרכיביו,אתלזהותמנת

שאתביתרושבהאלו,בעבודותהנוכחתהצילום,ִחפצוּןפעולתתידוןהמאמרבמשךכיכאן

בעבודות נוספות  מאת האמנית.

)2009("חרמון"השניים,תכליתם.לצורךהנוףאתלנצלהםגםבחרותצלומיםשני

הראשוןבתצלוםושלווים:טיפוסייםארצישראלייםנופיםמתארים),2009(ענן"שלו"דיוקנו

המושלג.החרמוןהרמתנשאוברקעחום-אוכר-ירוק,בגווניאדמהחלקותביןטרקטורניצב

שיחיםשדרתלאחריואדמה,הראשוןשמשטחונוף,מתוארבלתי-שגרתי)(ששמוהשניבתצלום

של"פשטותו"אתניצלההצלמתלבנבן.ענןשבמרכזהכחוליםשמיםרצועתומעליהןועצים,

אל20ה-המאהבתחילתשבשהקוביזםכשםלמשל,ִתמרוּניה,אתעליולהפעילמנתעלהדימוי

האידאלאללחתורכדינופים)ומעטדיוקנאותגםאךטבע-דומם(בעיקריסודייםתיאורנושאי

עבורדרור,בנתינתאפואמסייעתיסודלנושאיהחזרהלעצמו.הציבאותוהאמנותי-פורמליסטי 2

התצלומיםאךהמקומי,בנוףבחרהאלבלינגשונה.באופןהמושאעללחשיבהוהצופה,האמנית

-פשוטההתשובהלנופים.שאירעמהבדברהשאלהונותרתבהם,שהתחוללאתמסגיריםאינם

הר-בתצלומיםמופיעשהואכפיהנוףנראהממנואשרמקוםכללאיןלאמור,קיימים.אינםהם

ירושלים.בסביבתצולמולמעשהאשרהאלו,חלקות-האדמהמעליתנשאלאלעולםהחרמון

לכדיממוחשבבעיבודיחדאותםושילבהשונים,מקומותמשלושהנופיםקטעיצירפההאמנית

רגיסטרים שונים של נוף יחיד, נוף שאינו קיים.

לפימסוכנת,(אףמפוקפקתסוכנת-היסטוריהאוכסוכנת-מציאותהצלמתמתגלהכאן

אתמערעריםהבדוייםהתצלומיםכוזבת.עדותהאשרהמחקה),האמןשלהאפלטוניתההגדרה

בדומהמהימן,באופןהמציאותמןמהדברכמייצגתשנתפשתהתצלום,מראיתשליציבותה

רגישותלפיומגיבותקולטותשתיהן-דומותהעיןושלהמצלמהשלפעולותיהןהלואלראיה.

.במבט יחיד ולהתגבר על מגבלות החלל והזמןהיה זה הרצון לתפוס את מהות האובייקט,במקרה הקוביזם2
.מזוויות שונות בו בזמןלתיאור מעטפת האובייקט"סימולטניות היקפית"לשם כך נקטו ב



כשרידהתצלוםהמציאות.שטףמתוךדימויולשמורלחלץגםיודעתהמצלמהאךלאור, 3

בשלכן,עליתרהתערער.סונטאג),סוזןשלניסוחה(לפישלהכמסיכת-מוותהמציאות,

המציאותהתודעה.במסגרתהמציאותאתמשנהזיופולתצלום,המיוחסתהאמינות 4

אשרהתצלוםמןמהמדיום,גושפנקת-ממשותהאתמקבלתקיימת,שאינהזוחסרת-המקור,

על-ידיהראיהגםמותקפתכנגזרת,התקיים.כימשמעתועדמהדבראםהרי-אותהמתעד

אשרשוורץ,בוקישלמיצירתוהישראליתהאמנותמכירהאותההתקפהאלבלינג,שליצירתה

ואתגורם.הראיהבאופנילחלוטיןכמעטעסק60ה-שנותמסוףהחל

תצלומיםחמישהבתבסדרהומתממשתאוצה,צוברהמציאותעלהצילוםהשפעת

For,2011(לעזוב"שרציתיפעם"לכלהמכונה Each Time I Wanted to Leave.(תצלומיהםאלו

התצלומים.תוזמרובמיומנותואשרהאמנית,שלהמפותחהאסתטיהחושמזדקףבהםפרחים

עלי-כותרתהמורטיםילדיםשלהטקסיתהפעולהאתמזכירבעודוסודהאתחושףהסדרהכותר

האחרון.העלהשלהגורליתלתשובתועדלסירוגין,אוהב"ו"לא"אוהב"דקלוםתוךפרח,של

ופירקהעלי-כותרתהאמניתתלשהשבמסגרתויצירתם,תהליךעלאפואנסמכיםאלותצלומים

שלשוניםאיבריםחםדבקבעזרתהיאחיברהזאת,אחרלמרכיביהם.שוניםמסוגיםפרחים

בקפידהנבחרופרחלכלחדש.פרחלכדיוכו')פרחיםגבעול,עלי-גביע,(עלי-כותרת,הפרחים

For"בתצלוםלמשלהסופי.בתצלוםמגולמיםואלוהולם,צבעוניומנעדמתאיםרקעאגרטל,

Each Time I Wanted to Leave הקאלהפרחגביעשבראשםארוכיםגבעוליםשנימתנשאים"#6

)Calla Lily.(המרכיבהאשבולאתהמחליףגמדיתירסמזדקרהפרחגביעימתוך)(הטבעיהפאלי

ורוד,בצבעיחדרפינתדמוירקעעלומעוטרורודפורצלןבאגרטלנמצאיםהפרחיםשניהפרח.של

זובסדרהמזויף,תצלוםיצירתלשםנפרדותמציאויותשולבובהםהנופיםמןבשונהובז'.לבן

בדיונהממשיכהאלבלינגשלה.ישירבצילוםונוקטתהמוכרתהמציאותאתהאמניתמזייפת

האתיקה:עםהאסתטיקהאתהמעמתותאפשרויותשתיומדגימההצילום,שלאמינותואודות

עדות מזויפת של התרחשויות אמתיות או עדות אמתית על התרחשות מזויפת.

ארבעההמונה)2011("חורים"בסדרההתצלוםאמינותאתלאתגראלבלינגמוסיפה

שואפתהתצלומיםשלנראותםכאןגםהןדקורטיביים.רקעיםעלמעוטרותצלחותתצלומי

שלוסימטריהאובייקט-רקעיחסיצבעוניות,פורמלית:מבחינהגובההאסתטיתלהלימה

הנסתררבכימוכיחאכןמקרהוכלעסקינן,התצלוםשלנגדית"ב"חקירהכיטענוהקומפוזיציה.

שבסדרההחוריםפשראחרלהתחקותנדרשלכן,האמנית.שלהשוניםיצירתהבפרקיהגלויעל

Holes"-מייצגבתצלוםונעזרהנוכחית שגרלנדתלבנה,פורצלןצלחתהמתארדימויזהו".#1

התצלום,פרחים.זרידגמיעםרקומהמפהעלהמונחתמרכזה,אתמעטרתמצוירתפרחים

באופןהצלחתאתצילמהאלבלינגיצירתו:נתיבוזהוומוקפד,סימטרימאוד,אלגנטיכאמור,

המתאר.קועל-פיהצלחתדימויאתממנווגזרההתצלוםאתהדפיסהמכן,לאחרחזיתי.

.89'עמ,1979,עובדעם,פועליםספרית,התקופהכראיהצילום",הראייהשלההירואיות",סונטאגסוזן4
.56'עמ,2012,אביב-תל,פיתום,ההתבוננותעל",הקשרילתצלוםהסיכויעל:יורהלמצלמהמעבר",ברגרון'ג3



הצלחתאתהמעטריםאלולפיחוריםוהגזורההמודפסתבצלחתהאמניתחתכהבהמשך,

דגםבעלנוסףתדפיסעלהואהונחאזהצלחת.דוגמתלפיגזורתדפיסנותרזה,בשלבהאמתית.

הצלחת(שלהניירותשניביןמוטלוצלהשנייםביןקלמרווחשנותרכזהבאופןרקומה,מפהשל

שלתצלוםזהולמעשה,הסופי.התצלוםהואאשרחזיתי,באופןצולמהזוהצבההמפה).ושל

הרמזהעומק.אשלייתנוצרתדו-ממדיותםנימישביןנייר,עלנייר-תדפיסעלהמונחתדפיס

שנגזרוהחורים,בגימורקרובומבט"חורים",הסדרה,בשםנתוןהצלחתשלל"ניירותה"היחיד

בעזרת סכין, יחשוף את עובדת הנייר.

והמניפולציותהפעולותבהסתרתהמושקעהרבבמאמץטמוןאלבלינגשלתצלומיהסוד

המובילמאמץדיגיטליות,אםוביןפיזיותפעולותאםביןהמצולמים,האובייקטיםעלשננקטו

תפישתו,אופניואתבוההתבוננותאתהצילום,אתמתקיפההצלמתהסגולי.ערכםאל

המציאותאזיובלתי-מעובד,ישירכלומר,"טבעי",הואהצילוםאםכידומהובדרך-הכלל,

ד,הצילוםואם-בלתי-רגילההנההמצולמת וכל,מכלישיר.לצילוםלהידמותהואינסהאזעוּּבָ

יש להמשיך ולנהוג במדיניות "כבדהו וחשדהו" במפגש עם התצלום האלבלינגי.

(ההפיכההאובייקטיביזציהפעולתלכן.קודםנזכראשרהתצלום,לִחְפצוּןכעתנשוב

אלבלינגפרצהכה,עדהמדיום.אודותהאמניתלהרהורימוסיפההתצלוםעלהמופעלתלחפץ)

החיצוניים.גבולותיונפרציםהמחוּפצניםבתצלומיהאךהתצלום,שלהפנימייםגבולותיואת

שלפסליהםכדוגמת)photosculpture(פסלי-צילוםבגדרלאתצלומיות-פיסוליות,הןאלויצירות

אוהקנדית)Oliviera(אוליביירהסוזיהגרמני-אמריקאי,)Herring(הרינגאוליברכגוןאמנים

שלתמונותאלפיהמצופיםתלת-ממדייםפסליםיוצריםאשרהקוריאני,)Osang(אוסאנגגואן

אם(ֵחֶפִצילוּםכחפצי-צילוםלהגדירםיותרמדויקאלאלהרכבתו,יחדשמצטרפותאובייקטחלקי

ושלחו"גוף"גידלולנפח,זכובגינהחומריתגאוּתבהםחלהאשרתצלומים-חדשה)הגדרהנבקש

בעלהואַא-חומרי,מדיוםהואהתצלוםהמוכרים.לגבולותיהםמחוץאל)extention(הארכות

חסךמשליםהחפצוןכיודומהאחרים,למדיומיםביחסודאימאוד,ומוגבלתדלהפקטורה 5

מדיומלי הטבוע בעצם הצילום כמדיום יצירתי.

צוברמכןולאחרמחומריותו,הצילוםמתרוקןבואלבלינגשלביצירתהנתיבנשרטטהבה

כותרת",("ללאהאמניתשלמרכזיתתצלומיםסדרתגדותיו.עלעולהחמריותועדאותה

כךממוחשב,באופןעובדומכןולאחרצולמואלוומבנים.פרטייםבתיםמתארת)2010-2008

למקומותהועתקואונסתמוודלתותחלונות-מהקשרםוהוצאוהשוניםפתחיהםשנאטמו

בסדרההמבניםמלאכותיים.ברקעיםאולהםזריםבנופיםהושתלואףעצמםוהבתיםאחרים,

החיבורהתעכבעליוהדיוןכמובן,נוכח,אלותצלומיםבלבשימוש.מכללוהוצאושובשוהנוכחית

שניאלדרךכאםתובילנוזוליבהסדרתאךונגזרותיו,ערכיוהתצלום,נראותבדברכהעד

.156'עמ,1986,אביב-תל,סתוית,האמנותיהמדיום",כאמנותהצילום",עפרתגדעון5



הבתיםסדרתהחומריות.אלהשניואילואי-החומריותאלהאחדממנה:המתפצליםמסלולים

וטקסטורותבמרקמיםשימושתוךועיבודובנוףהצבתוהאובייקט,שלישירצילוםעלנשענת

במדשאה,מוקףהוא-אטומהכקובייהאפורביתנראה)2008(התצלומיםבאחדעשירים.

אחרתצלוםגםהואוכזהושופע,עשירהתצלוםהים.מולאלוניצבועצים,צמחיםשבילים,

אדמהרצועותמעלביתמתנשאבונעים,נוקטורן-לילינוףזהוהפעםהשנה.מאותהבסדרה

יוםבאורצולמווהעציםהביתלומר,(ישמלאירחבאורהמואריםכהיםשמיםלרקעועצים

ומכאןשניתן,ככלהמצולםהחומריהמגווןאתהדגישהאלבלינגהלילית).בתפאורהוהושתלו

תוךזההיהתחילההחומר.סממניאתהצילוםמעללהשילתבעהבוהראשוןהמסלולאלפנתה

צומצםכולואשר)2010(יחידהדלתובואפורמבנהכבתצלוםבתים,תצלומישליותרעמוקעיבוד

הופרדאשרהמתקדםבשלבאךאור-צל.ויחסיפרספקטיבהשלבסיסייםחזותייםלמושגים

(A"(בשםלסדרה part,"פרטיםהצלמתשלפה),2011(רמת-גןבמוזיאוןבתערוכת-יחידשהוצגה

הפרטמחשב.בעזרתתוםעדאותםועיבדהעמוד)תריס,(חלון,המבניםצילומימתוךשונים

דיגיטליכמודלבמציאות,המעוגןמקורואףעלשנראה,עדומורקשויףעוצב,הנבחר

פסבדו-אדריכלימלאכותי,פרטבתצלוםנותרבואפסלדרגתהחומרצניחתרגעזהותלת-מימדי.

אךנוסף,תצלוםהקשר.מכלומשוללפונקציהחסרמיותר,אךהראשונההמעלהמןגימורובעל

שלדיוקן-עצמיהואלכאורה),אדריכליים-הנדסייםאלמנטים(שרובההנוכחיתבסדרהחריג

בלתי-אפשריבגימוראלבלינגשלדיוקן-עצמהניחןהארכיטקטוניםלמרכיביםבדומההאמנית.

חותריםזושבסדרההתצלומיםוהוקפאו.מחשבבאמצעותיכולתםקצהעדעובדואשרהפניםשל

היותכסימולקרותמהגדרתםוחומקיםבהיפר-נראות,מציאותאלהיפר-מציאות,עבראל

המסלולאפואזהוהממשית.במציאותהיטבמעוגןשבעבודות,הגרעיןשלהם,התמציתיוהגורם

הראשון של הצילום אל שפל חומריות.

עימןהעבודותשתיהתצלום.מןגולשתואףנצברתהחומריותכאמור,השני,במסלול

אםכיתצלומים,אינןהן-חומרכולןכלספק",אין-ספקו"ישוירוק""כחולהחיבור,נפתח

גבההאלבלינגיהצילוםשלחמריותומפלסהתצלומית.הנראותאתהמחקיםוהצבהפיסולמעשי

I'm"בתערוכת-היחידלראשונה Coming Home"בשנת"אינדי"בגלריההאמניתערכהאותה

הםבוהגלריהחללאתתיארואשר),site-specific(תלויי-מקוםתצלומיםיצרהאלבלינג.2011

תצלוםחרגהתצלומיםמביןעצמה.תוךאלהאדריכליתהיחידהאתקיפלולמעשהובכךהוצגו,

בזכוכיתמכוסההשמאלישחציוכךמסגרת,בחציאלארגילבאופןממוסגרהיהשאינואחד,

הואעתדרור,קראהתצלוםהרגעזהולה.מחוץנותרהימניוחציוהמסגרת,צלעותבשלושומוקף

עדין).שטוח,היותואף(עללוהחיצוניוהעולםהגלריהמרחבאלדו-ממדיותומגבולותנשלף

"אפור-בטון",בשםנוספתבתערוכת-יחידלגבוההוסיפההחפצוןשבבסיסהחומריתהגאות

האפורהצבעטהרתעלמושתתתוהייתה,2012בשנתלאמנותחיפהבמוזיאוןשנערכה

מחשבות,ניסחאשרומיצב,צילוםביןהמשלבמעשה-הצבההיאזותערוכהואסתטיקת-הבטון. 6

"תל אביב-ירושלים-חיפה"חלק מתערוכת",אלפרד אקספרס"יחיד זו נערכה במסגרת פרוייקט-תערוכת6
).רותי דירקטור:אוצרת(



שהוזכרלתצלום(הדומהאפורמבנהשלתצלוםאצייןמתוכה,הצילום.אודותוהיגדיםתהיות

מוצמדתכהדפסהממסגרת,נטולעירום,הוצגהואהכותרת):ללאהמבניםסדרתמתוךלכןקודם

פיסוליעץאובייקטהגלריהקיראלחוברגביו,עלטפט.כמולגמרי,שטוחבאופןהגלריהלקיר

בתצלום.הדימוישלהאסתטיאופיואתוהלםאפור-בטוןבגווןשנצבעסנטימטרים,כמהבעובי

ההומוגניותאתהממירחוץ-תצלומי,חוץ-גופי,באלמנטבגידול,מדוברמדיומליתמבחינהברם,

התצלומית להטרוגניות.

שלו.נוספיםערכיםערערהבעתובההצילום,שלא-חומריותואתשברהאלבלינג

ההילהאבדן-חוסר-המקוריותמבעייתהואסובלוככזהמשועתק,דימויהנוכידוע,התצלום,

לכלָשַבה,לצרכיו,שהותאםמעשה-נגרותלתצלום,האובייקט-הפיסוליהצמדתעםאךשלו. 7

חלקומנתשהיאנוספתבעיהעלהאמניתמתגברתכפיפהבאותהלתצלום.חלקיתהילההפחות,

תוכנואלאאינוהדיגיטליהדימויכיהכוונההדיגיטלי.הצבירה""מצב-הדיגיטליהדימוישל

מימושלשם(ולפרש)לפענחישנתוניואתאשראותו,המכילקובץשלוהבלתי-נראההמקודד

-"מקורי"מקוראיןשלתצלוםבכךדילאכן,אםהקרנתו).אוהתצלום(הדפסתהחזותיהמופע 8

כחותם-ממשות,היאהתצלוםמןהזולגתהעץתיבתנראה.אונגישאינואףזהמקור

גושפנקת-מקוריות והוכחת-נראות, והיא כטריפת-קלפים לשם חשיבה שונה אודות הצילום.

נדנדהמטוטלת,עלכתלויהצילום.מדיוםשלבמשפטוהסיכומיםלשלבהגענוכן,כיהנה

ביןשמנעדוהצירועלמציאות-מלאכותיות,צירדיגיטלי-אנלוגי,צירעלהצילוםאתאלבלינג

ובין-מדיומליםפנים-צילומייםהרהוריםמהרהרתאלבלינגשליצירתהוַא-חמריות.חומריות

חפצוןבנתיביהצלמתשלדרכהומעניינתיציב),אסתטיבסיסעלהקפדהתוך(תמידמרתקים

יעידושבמשפטולנאשם,אויהצילום.אלשונהגישהכדרךוהצבהבמיצבוהנקיטההתצלום,

להכירמנתעלונבכי-נבכיהםנבכיהםאללהידרשישכיהּפְשט,בדרךאלבלינגשלתצלומיה

במהותם. הן רק אז נוכל לסמוך על עדות יצירתה של ליאת אלבלינג.

,אביב-תל,פיתום,כוח האמנות",בעידן הדיגיטליאמנות:ובחזרה-מדימוי אל קובץ של דימוי, "בוריס גרויס8
.94-93'עמ,2009

.22'עמ,1983,אביב-תל,המאוחדהקיבוץ,פועליםספרית,הטכניהשעתוקבעידןהאמנותיצירת,בנימיןוולטר7


