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" באתר "במה 2נקה למרכז הכרמלהפרסום שלו ושל "ט את ההייקו הראשון שלי כתבתי בתור בדיחה בכיתה י'.

דאואיסטי  קראתי הרבה זן מאז. והביכו אותי בו זמניתרר כמות מפתיעה של תגובות נלהבות, שהצחיקו חדשה" ג

הרבה מאד יפן, ומעט מאד עץ.  שלי יהיהבהיה לי ברור שובודהיסטי. כשלראשונה שמעתי על פרוייקט העץ 

אם צריך להוציא תרבות מקונטסט לא אוכל לעסוק בתרבות  -כשהגעתי לסמסטר הנוכחי הבחירה הייתה ברורה 

 היפנית. זו שחייה שקל לי לצאת אליה וקשה לחזור.

בחלקה . עד היוםאפשר לומר שעבודה זו היא הדבר הקרוב ביותר לאמנות ביקורתית שעשיתי  -מבחינה סגנונית 

. חלקים בה אסוציאטיביים, חלקים פואטיים, בחלקים אני מרגיש מעורב באופן אישי ובחלקה היא זרה לחלוטין

במקומות אלה  ממנה הרגשתי מחוייב לצטט באופן ישיר מהמקור ובחלקים הייתי צריך לגשר בעצמי על הפער.

 גדל בישראל, בתרבות ישראלית חילונית מסורתית )ולאאדם שכ –אישית שלי הפרשנות וה יבואו לידי ביטוי הסגנון

 . 3כהומניסט , ו(בניןב

על מנת להבין את הרקע האנתרופולוגי )לעתים אף  מעמיקבתחילה הרגשתי שאני  -מבחינה מחקרית 

אטימיולוגי( של מושא המחקר. איכשהו לקראת השלבים המתקדמים של יצירת הרפרנסים לעבודה בעץ )איפה 

צאתי את עצמי ממיין מוץ משחת ב"גוגל מ– כותרים בעלי קשר מובהק לטקסטרת הייתי עובד מול שבעבודה אח

תמונות", "וואללה! סלבס", ואתרי אפרו ניו אייג' "הכל כלול" שמבלבלים סוגים שונים של דתות שאמאניסטיות 

פקלריה האישית שלי את כך למעשה בחרתי להשוות לא רק בין התרבויות, אלא לבחון באס בעלות מקור אפריקאי.

 הסימולאקרות דרכן התרבויות בוחנות את עצמן.

הרבה ממנו כתוב יותר כשירה ופחות כעבודה אקדמאית, פה ושם בורחות  –מסיבות אלה הטקסט הוא כפי שהוא 

אם מילים אלה מקלות על  שעונג לימילים כמו "האח הגדול" או "סצינת הראפ הישראלית". ביכולתי רק לומר 

 על העבודה, על האחר, על עצמנו ועל החיים. –ות של הטקסט ומאפשרות לצחוק מדי פעם הכבד

קני סגל  –וגיליתי שהיא הטבעית לי. תודה גדולה מאד  -לקלה חשבתי ותה אבחרתי בדרך אפשר לסכם ולהודות ש

ת אליו מחוץ שאיפשרתם לי אוקיינוס של חופש אקדמי למסע שמעולם לא הייתי מעז לצאעל  –ויונתן ונטורה 

 למסגרת הזו.

                                                           
1 http://stage.co.il/Stories/416682 "הייקו 1 באתר "במה חדשה 
2 http://stage.co.il/Stories/416685 "טנקה למרכז הכרמל באתר "במה חדשה  

כערך  -וכאן הכוונה איננה למין האנושי אלא לאינדיבידואום האנושי  -ראיית האדם  -הומניזם של קאנט "ע"פ י. לייבוביץ', 3 

 31ה" ע.שיחות על אמונה ופילוסופי  ".עליון

http://stage.co.il/Stories/416682
http://stage.co.il/Stories/416685


  תרבות |

 

האדם בונה ממנו שרפרף וממציא לו  -עץ גדל, עץ מת. אם לא התולעת אוכלת את העץ, אלא האדם גודע אותו 

הוא ותרבותו  -תרבות. אדם גדל, אדם מת. אם השכיל לכרות גם עץ צפצפה ולרשום את קורות חייו על פיסת נייר 

 ותאכל גם זאת.יוקפאו לנצח, עד שתבוא התולעת 

העולם הם והעדר ההולך אחריהם. למעשה,  -אנשי דת, פוליטיקאים, ואנשי מכירות מדברים במונחים של נצח 

שבשמים בדרכיו הנסתרות. מעבר לכך  על אבינו אולימשתנה כל הזמן ואין על מי לסמוך אלא על עצמנו בלבד, 

מנטאליסטית סובייקטיבית שמתעלמת מהאנארכיה הצבת התרבות כערך עליון היא פעולה פונדו -ובהתאם לזאת 

 .הקיימת על ציר הזמן

 המציאות היחידה שהינה. -זמנית, משתנה ובלתי צפויה   -אל מול שקר הנצח עומדת המציאות בעולם הזה 

 

 עבדות

ר ידועים כעמים עניים, שדודים ומוכי מלחמות וקולוניאליזם בעבמערב אפריקה, ה, הפון והאווה באנשי היורוב

לאורך שנים רבות, בעיקר (. Vodunום בו התהוותה, צמחה והתפתחה דת הוודו )ושחיתות בהווה. הם גם המק

יופורט והקולוניאליזם הבלגי, הוחרבו תרבויות רבות באיזור ואנשים רבים נשלחו דרך נמל נמלכות דהומיי בתקופת 

ומים בנפה זו מהווים מקור לייצוא חומרי ושווקי פטיש ד Lomeעד היום השוק של  בבנין אל עבר העולם החדש.

 גלם פולחניים ליעדים בעולם החדש.

( מכיל דרגות שונות של יישויות Orishas)  פנטיאון האורישות -הוודו היא דת של אמונה בעולם רוחות אנמיסטי 

)סערות( 'ר(, תופעות זמקומות )נהר ני( שמייצגות אל הקשת(נשגבות, לעתים לובשות דמות אדם ולעתים לא 

ארטיפקט טקסי בעל ערך מטאפיזי(  - Fetishמקצועות )נפחים( ערכים )חכמה( ורגשות )זעם( מגולמים בפטישים )

 . טקסיםו

ה את הכוח להתיק באופן זמני את הנפש של אדם חי ולהפוך לכוח המניע של הגוף הפיזי. התופעלאורישות יש 

ם והאמירות של אדם תחת דיבוק אינם הביטוי של האדם עשי. המ"או "דיבוק טבעית הזו ידועה כ"טראנס"-העל

עצמו, אלא ההתגלמות שניתנת לזיהוי בקלות של אורישה ספציפי ושל עקרון ארכיטיפי. זוהי תופעה מרכזית בוודו 

הינם אנשים שמסוגלים לתקשר עם עולם הרוחות, בדרך כלל עם רוחות  הכהנים.והיא מתרחשת באופן סדיר

 גלמים את האורישה על פני האדמה.ספציפיות, ולמעשה מ

 

חיפשתי תחילה דת רבת פנים . ניזם בהתייחסות לעבדות מחשבתיתבתחילת הקורס ציינתי שברצוני לדון בפג

לא רק באמצעות "בובות וודו" )דבר   -דת שהאידיאולוגיה שלה נותנת לגיטימציה לפעולה אלימה  -והגעתי לוודו 

גם בפרקטיקה של הקרבת קורבנות אדם בעבר, ה"בושיו" ריקאיים( אלא שלא קיים, לפחות בשורשים המערב אפ

(Bocio -  )"ארטיפקטים למאגיה שחורה, אלילים שהתגלמותם באדם מהווה למעשה לגיטימציה  -"גופה מועצמת

 לפעולה אלימה, ועוד.

 

 



 חירות

אותו בשל חוסר יכלתה לשאת (, ואשת פוטיפר הסגירה אידיוסף היה אסיר במצרים. אחיו מכרו אותו בשל קנאתם )

לאחר המשך הסיפור ידוע, . 4סמלים בחלומותהיכולת לפרש  -במצרים יוסף גילה שיש לו מתנה . )אגו( באחריות

 שלא הכיר את עברו של עם ישראל ושיעבד את המיעוט הבדלני שגדל בארץ גושן.שנים רבות קם פרעה 

. לא "שחרור" פוסטמודרני, )סופר אגו( ירות מעל הכלמשה הוציא את עם ישראל ממצרים בצעד ששם את ערך הח

פעולה עצמאית של  -המטרה הברורה הייתה הארץ המובטחת. מציאת נחלה  -לא נדודים במדבר למטרת נדודים 

 האומה הראשונה בהסטוריה.

ה החוק המוסרי הראשון בהסטוריה )הראשון להניח הלכה למעש -בהר סיני עצר משה לכתוב את לוחות הברית 

יש אומרים  -שנה במדבר  40עשה ואל תעשה( . בני ישראל הלכו  -את האחריות אישית על האינדיבידואל 

שמטרת הליכה זו הייתה להביא קץ על דור מצרים ולהוליד דור חדש שלא יודע את טעם השוט, את סיר הבשר 

 והנוחות הבלתי נסבלת של הניכור.

 הבליםיריד ה -במות העל 

 רעידים עולם ברעם,רחובות הזעם, מ"

 אף פעם וותרהיום , לא מ מוותר לא

 עם מגן דוד עד יומי האחרון

 שוב פעם מסקנטייפ נמרח על החלון

 לא חלום להצדיע לדגל, לעמוד בהמנון

 ולחשוב שעלה של זית מייצג ת'שלום

 מצטער, הוא לא גר פה יותר,

 הוא נחטף או נרצח, היה שלום חבר

 פיםלחיצות ידיים, חיוכים מזויי

 הסכמים בדם נחתמים, איפה אלוהים,

 הטקטיקה פוליטיקה, אין אפילו אתיקה

 צרחות הקורבנות הופכות לאט לאט פואטיקה

 יושב בסלון, מגרד בביצים,

 בזמן שאח שלי טוחן אבנים בשטחים

 אני לא דתי בשקל, מראש מתנצל

 אבל הגיע היום שגם הצל יושב בבית מתפלל

 2002, בלימינל והצל"הפרד ומשול", סא מתוך הצל,

 

במקום להתייחס לעולם הפוליטי בישראל הם מיתוס.  השמאל והימין שאול וכל אותם מיתוסים, גםכמו הנצח, ה

משמר סטטוס קוו של שליטים ונשלטים בדמוקרטיה מפשט את המציאות של העולם הזה ו הבא, האטטיזם

 הישראלית.

הגדרה שמצאתי הופתעתי לגלות שה)די  ות רדיקליותפורמהימין מבקש לשמור על הסדר הקיים והשמאל קורא לר

הוא דור השמאל הלבן של ילדי הפרחים  .. הגדרה זו אינה מובנת מאליה(ההגדרה המקוריתתואמת את  בעצמי

רק משמע  ו ונבהלבאופי ןשמר בעל נטיות אלימות, אך השמאלני עצמורואה את הימין כשמאל מקולקל. הוא 

 האם יש עבדות גדולה מזו? –. פחד משינוי בעולם של זמניות אלימים רדיקליםהרי  - המילה "רדיקלים"

                                                           
וכך  לקרוא לדברים בשמם–א היכולת לחשיבה עצמאית והיא לפי היהדות מרכז תכליתו של האדם כבר מהבריאה יכולת זו הי4 

 .לרדות בטבע. להפריד ולמשול בבריאה



  אלים, בני אלים ואלים.ות

אחד בקונטקסט תרבותי ואחד מחוץ לקונטקסט. בחרתי  –לשיעור הראשון התבקשנו להביא אימג'ים של חפץ 

כוכב משושה  –משמעויות רבות  סמל אוניברסלי שלרוב, בתרבות שלנו, אנו משייכים אותו לקונטקסט תרבותי בעל

האנטישמיים שמו מגני דוד על סוליות  Vans"  –מגן דוד. זכרתי את השמועה )הכל כך אפיינית( מימי התיכון  -

 הנעליים כדי שמי שלובש את הנעליים ידרוך על היהודים." 

ם מהקשרם המקורי על התבקשנו למצוא אנלוגיות דומות ככל האפשר בקונטקסטים תרבותיים שונים ולהוציא אות

יצירת יצור כלאיים. אני אוהב היברידים  –ידי הקבלה, כזו או אחרת ביניהן. אני אוהב מאד להקביל באמצעות מיזוג 

השיח  -מכיוון שהם זרים לכאורה ובעלי אופי משל עצמם, וגם כי במבט מעמיק ובהינתן והמקורות שונים מספיק 

  שונה בין האנלוגיות.שנוצר סביב ההיבריד יהיה על הדומה וה

 

 –בתחילה חשבתי על פנתיאונים פגניים, וניסיתי לייצר בחירות אלטרנטיביות למי שלא מאמין שהבחירות יעזרו לו 

או שהן אינן מספיקות. בחירות וודו, שמעניקות כוח למועמד ספציפי על פני מועמדים אחרים, אד אבסורדום של 

ביבי )דאמבאללה -הכנתי קערה למנחת ביצים לאל הנחש דאמבאללהתודעת השליטים והנשלטים. כדוגמה לכך 

 , האל היוצר בפנתיאון היורובה(.הוא אל המחשבה

פטיש מרכזי בוודו  –"גופה מועצמת"  – Bocioבין שאר הדוגמאות שהבאתי לאותו שיעור, הבאתי בוצ'יאו שהכנתי )

חפצים אלה . העצים את כוחו של בעליהם(של מערב אפריקה, בובות שמטרתן להגן, לשמור, לאפשר שינוי ול

מאפשרים גם לאדם הפשוט קשר יומיומי עם עולם הרוחות, ההבעה שלהם מעוותת ואינה חד משמעית )אם 

המתח האסתטי שבין בובה חמודה לגופה נשווה להבעות מובהקות באייקונות נוצריות או בפסלי חרטומים(. גם 

 טים שמייצגים הערצה וגם זעם על ה"רוחות", יראה לצד חיבה.חנותה שירתה את הרצון שלי לייצר ארטיפק

קיים שיח כזה. לאחר שבררתי החוצה דת ואמונות תפלות נשארתי עם שיחות החולין אצל איפה מתחיפשתי סביבי 

, נהג המונית. כלבי הדשבורד היו הדבר הדומה ביותר ורציתי מאד דוכן הפלאפלרופא השיניים, המוכר בהספר, 

ויות שבאמת מהנהנות למשתמש בחזרה, מדברות איתו, מאשרות לו את תפיסת עולמו. בחרתי דמויות לייצר דמ

. השמות וזו גדולתן – שטוחות כל כך שהן כמעט דו מימדיותמעולם הרוחות של החילונות הישראלית, כאלה שהן 

. האנשים עצמם כמובן לא 5"ד(דיין( קוצרו במהלך חייהן לצמד הברות )הצל, אב-שלהם )יואב אליאסי, אורטל בן

 האימג' שהם ייצרו לעצמם נתפס על ידי החברה הישראלית. –עניינו אותי, אלא הסימולקרה 

 

לבסוף החלטתי להוריד את המינון הויזואלי והעומס הסיפורי תוך שאני מגדיל את קנה המידה מגודלו של כלב 

. ונטורה העיר לי שהדמויות הן מעין "ישועי שתתאים גם למדף המשרד, זאת לאחר שי דשבורד לגודלה של בובה

לבין  במות הפיזיות והוירטואליות של הטלויזיה, מועדוני הלילה והרשתות החברתיותהקשר בין ה.  6פלסטיק"

 "במות" במשמעות המקראית של מרכזי פולחן אלילים נשאר ונרמז בבסיסים דמויי הפודיום של הפסלונים.

                                                           
הפגנה בחיפה כמחאה על משה סילמן, פעיל המחאה החברתית שהצית את עצמו במהלך  –שלב זה עוד היה אליל נוסף ב5 

 י שהוא יוצא הדופן בשלישייה הזאת ושהשניים הנותרים ישחקו טוב יותר בלעדיו.. מאוחר יותר הבנתיוקר המחיה
 
 6Plastic Jesus פסלוני פלסטיק בדמות ישו או אחד השליחים. דמויות המעניקות רוגע או שקט לבעליהם. המונח הוא גם סלנג

 טיקי".לאדם שהתפרסם בזכות עצמו אך הפרסום השחית אותו, והוא הפך ל"מזוייף", או "פלס



 

 7ןליאנסיאאויה  -ורטל בן דיין א

, פמיניסטית, טבעונית. שיא מזרחית –, אופנאית תל אביבית ואושיית רשת. פעילה חברתית שמאלנית ב"דא

עיז להיות לדעתה הפופולריות שלה היה בתוכנית הריאליטי "האח הגדול" שבה השתדלה להשתלח בכל מי שה

ה כמחאה כדי להיכנס ראשונה גזען, שוביניסט או אלים. הרגע הפרובוקטיבי ולכן הזכור ביותר היה כשהתפשט

מצב שיצר דיון ברשת סביב "פריבילגיה נשית". לדעתה ולדעת פמיניסטיות רבות נוכחותה באח הגדול  –למקלחת 

קידמה את השיח הפמיניסטי בשכבות אוכלוסיה שאחרת קשה היה לחדור אליהן. מאז עלתה לכותרות בעיקר 

-האי" -פעיל ימין, שלאחריה ציינה סודן( והפגנה בה סטרה לסביב מערכת היחסים שלה עם בן זוגה )עובד זר מ

 ."אלימות שלכם לא מרשימה אף אחד, רק מעוררת בוז

מלכות האשאנטי והדאהומיי מלאות  –ד יש מקבילות רבות בתרבויות של בנין, טוגו והאיזור לאופי הלוחמני של אב"

ו על פורים על כולן מתארים אכזריות שעולה אפילהסי –בסיפורים על מלכות לוחמות, לוחמות נשים ואלות לחימה 

אכזריותם של הגברים. בהקבלה בין אב"ד לדמויות אלה ישנה קריצה למשמעות התרבותית ההפוכה הקיימת 

בחילונות הישראלית, היכן שמפנים ביקורת כלפי "חוסר ההומניות של השמאל", ולכמיהה של אותו שמאל לסדר 

קיימת סגידה פולחנית או חפצים  עולמי הפוך למעשה, ולא לשוויון או "אי אלימות". בתרבות אין ולא הייתה

המיועדים במיוחד לאותן נשים לוחמות )פרט למדי הצבא שאינם מעניינים ברמה של עבודת עץ(. הייתי בטוח 

שבתרבות כזו אמצא יותר מרפרנס אחד להתנהגות נשית מהפכנית משולחת רסן, וחיפשתי אחת שיש בה גם 

 .פנאיתאב"ד היא קודם כל או –עידון מסויים, בכל זאת 

אחותו היא  (., שנוצר מסערות הגשמים שלה)בעל תשע ההתפצלויות, לפי המסורתהאורישה של נהר ניז'ר אויה, 

הסערות וההוריקנים ומגלמת מהבריזה העדינה עד  –אל הסערה. היא שולטת ברוח  –או אשתו של האל שאנגו 

מתוארת כאישה  רת ומגינת הנשים,יא שומה הכוח להעניק חיים והכוח להרוס. –המים בטבע  שלאת הכוח 

לרוב נושאת תכשיטים, שוט טקסי בשמלה )לפעמים בשריון ולפעמים השמלה מכסה רק את פלג גופה התחתון( 

צבעיה  –. "ילדיה של אויה" עונדים חרוזים אדומים או סגולים וחרב שבעזרתה היא מפלסת דרך ומאפשרת שינוי

 של האלה.

 

 אוגון -הצל 

, הוציא אלבום ראשון יחד עם הראפר 1994אפר ישראלי. פעיל בסצינה הישראלית מאז ר –יואב אליאסי 

אשר זכה להצלחה גדולה. האלבום שוחרר לראשונה במהדורה  –"האור והצל"  – 2002סאבלימינל בשנת 

   שנושאים אמני היפ הופ אמריקאים( עם מגן דוד.  Blingמוגבלת שבה לכל עותק הוצמדה שרשרת )בסגנון ה

שחרר את אלבום הבכורה שלו "לא שם זין". הסגנון של הצל מאופיין במשפטים קצרים יחסית, שימוש  2008ב

  בסמלים הקשורים ללאום, גבריות, צבא ויהדות )בעיקר בהקשרי מוות ותפילה(.

 2014ביולי שלעג לו.  8הוכיח הצל שלא הכל דיבורים והכה באגרוף ראפר אחר 2003כבר ב -מחוץ לטקסטים 

לתמיכה בכל שקראו תחילה לנקמה בחמאס והקים את תנועת הימין "האריות של הצל" תחילת מבצע צוק איתן ב

מול ושל השמאל ה נגדית מול מחאות הסובלנות לאחר מכן התמקדו בעיקר במחאפעילות מיליטנטית של ישראל ו

 9 .ללחימה בעזה שהתנגדו ההפגנות

                                                           
 יאנסה, לאנסהאויה, ידועה גם כ ". אם התשעה "7 

  "גבר", מועדון הבארבי, לאחר ששוחרר הקטע 59סגול 8 

 כאןו כאןרפרנסים, 9 

https://www.youtube.com/watch?v=SubGHqYr_0g
https://www.youtube.com/watch?v=SubGHqYr_0g
http://www.maariv.co.il/download/pictures/%D7%99%D7%95%D7%90%D7%91%20%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%A1%D7%99%20%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%A8%20%D7%9C%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%20%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7%20480.jpg
http://www.maariv.co.il/download/pictures/%D7%99%D7%95%D7%90%D7%91%20%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%A1%D7%99%20%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%A8%20%D7%9C%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%20%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7%20480.jpg
http://www.mako.co.il/special-mako-news/Article-882d859b27f2741006.htm
http://www.mako.co.il/special-mako-news/Article-882d859b27f2741006.htm


 

לים, הכוח הברוטאלי, לוחם הדם, סמל האגו, אחד האורישות העתיקות. אל החיוניות, הברזל, הזעם האהוא  אוגון 

אך אוגון  –הלוחם המנוסה ביותר  שאנגו ידוע בתור ,(אחד האלים המרכזיים בוודו) שאנגואוגון הוא אחיו הצעיר של 

אחד המשפטים המזוהים עם אדם תחת דיבוק של אוגון הוא "תביאו לי רום, האשכים   הוא הלוחם החזק ביותר.

 ובה אליו היא שפיכת רום על האדמה והדלקתו. משפט שהתג –שלי קרים" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 || עץ
 

 מרכז גוש דןאפריקה, מערב 

כבר בהגשת המודלים הראשונים הבהרתי את . הרצון המקורי שלי היה ליצור את הדמויות בטכניקה אפריקאית

אכין( ולגלף פסל. לחבר אליו בדם למצוא עץ, לכרות אותו, לעבוד עם מפסלות גדולות )בעדיפות שגם אותן רצוני 

 ".אל הנחש -דמבאללה  ובוץ מעט נוצות, כמה צדפים, גולגולת של תנין נגד עין הרע ולקרוא לזה "ביבי

מערבית, או עצים ישראליים בעלי "תרבות" מקומית  –עצים אפריקאים בטכניקה מעורבת –מתוך שתי האפשרויות 

רציתי  –וטיבים האפריקאיים הם רק מצע לסיפור הישראלי שלי המ –העדפתי בתחילה את האפשרות הראשונה 

כור היתוך של עצים, עולים, צברים, פליטים, ילידים נוודים וגולים משוחזרים. עצים משד' רוטשילד, מהתחנה 

שלצד העצים האציליים, והמיובאים שאנו  נוי ופרי בחייהם השניים עצי המרכזית החדשה, מהכינרת ומשדה בוקר.

שנויים במחלוקת. בדקתי בסדנה את היכולת שלי לעבוד בעץ חי עם פיקוס ו ם לראות בשימוש יהיו בעלי אופירגילי

האחד עץ נוי אופייני שמדרכות תל אביב מושחתות משורשיו ומוכתמות מפירותיו, והשני מין פולש  -ואילנטוס 

גזעים טריים שנכרתו בצפון תל  בהגשה הראשונה ואספתי. עבדתי גם עם סיסאם הודי שהגיע לכל פינה בארץ

 השתמש בו לטובת החולצה השחורה של הצל.לתכננתי אביב בינואר. 

היא מין פולש אגרסיבי כמו האילנטוס, אך בניגוד  עתי ושוב ייבשתי. האזדכתבדרך גיליתי גם אזדרכת, ייבשתי, הקצ

. היא רפיקה המיוחדת שלהבשל הג לחריטה דקורטיביתמשמשת בעיקר וטוב לעבודה,  אליו היא חומר גלם

אבל הסיביות המקסימה שלה, הטבעות הברורות האדמדמות )שהן הסיבה  –התאימה לי מאד לאופי של אב"ד 

 .פרט גס מדי בשביל פסלים כה קטניםשבגללה העץ הזה כל כך אהוב על חרטים( היו בשבילי 

 

 עציםבחירת ה

קניתי גם  –מייפל, וונגה, ואצ'יקו  –קורות שהבאנו למחסן העצים בסגולה. בנוסף ל כחודש לפני ההגשה הגענו

וגם מכיוון שצבעה חתיכות קטנות של אגוז אמריקאי אפרפר ופופלר )גם לטובת סקיצות צורניות בגילוף, מספר 

 הבהיר של הצפצפה היה נראה לי מושלם לעורה החיוור של אלת סערה שמאלנית(

 בקלקר 1:1יות סופיות, ולאחר מידול מהיר שבוע לאחר מכן הגעתי לסדנה עם סקיצות דו מימד

השתדלתי לשמור על כוון סיבים עולה בשני הפסלים. מסיבה זו ומכיוון שהאובייקטים לא היו גדולים מאד יכלתי 

להרשות לעצמי בזבזנות בחומר גלם. לא נחתכו לפי כוון הסיבים אלא לפי כוון ה"זרימה" של תנועת הפסל, פרט 

 למקרים 

 

 

 

 

 



 בתטכניקה מעור

 

הטכניקה  נטשתי את( אלא בפסלוני אלילים fetishשהחלטתי שאינני עוסק בפטיש )רק שבועיים לאחר 

הרי העיצוב הוא המטרה, האידיאולוגיה היא רק אמצעי.  חי.העץ הגוש האפריקאית, העבודה הידנית בלבד ו

כוח, ידע זמין אינסופי על  מצאי של מחסני עצים, כלי לי יש – שאמאן או פסל השלמתי עם המציאות שבה אינני

החלטתי ללכת על כל  ת. כשהוצע לי לעבוד בטכניקות יפניות או אמריקאיו"How To"במחי חיפוש  עבודת עץ

 פה ולעבוד בכל טכניקה שתשרת אותי כדי להגיע לתוצאה המרשימה ביותר.הקו

ות האלה. ומה זה אם לא כור כך הוצאתי מקונטקסט תרבותי לא רק את הסיפור והעץ, אלא גם את הטכניקות הרב

 היתוך?

ריד ג ליצור (אבדבפסל לייצר גוש בגודל שלא היה בנמצא )הגוף אפשרו לי  - טכניקות למינציה אמריקאיות

מאות ( ודוג, הפריזורה של אב"דאוגון-של הצל , הדגשת קווי הלסת)גבולות החולצה בגוש הראשוני תלת מימדי

   אויה(.צל אוגון והשמלה של אב"ד )הכובע של ה בעלות אופי גרפי מובהק

למרות שהחלטתי לוותר על הפונקציה של הפסלונים כ "כלבי דשבורד" החלטתי שאני שומר על  –חריטה 

מוטיבים קומיים ובובתיים כמו ראש גדול ומשטחים עגולים לחלוטין. הצמיד של אויה והכובע של הצל נחרטו ועברו 

 גימור ידני נוסף בדרמל.

המורכבות הפיסולית וסוגי החללים השונים הכריחו אותי לעבוד עם מפסלות ודרמל לחילופין.  – ותומפסל דרמל

 (Chipping knife)שטוחות ועגולות, סט מפסלות קטנות, סכין שיבוב  -לטובת כך שאלתי סט מפסלות גדולות 

 וקניתי מספר כרסומים לדרמל.

 –תבליט צורני  ליצירת ושמת גם אצל חרטים במערבשמי עץ יפנית טורטכניקת עי – Pimpling \אוקיבורי 

משתמשים במדגשי מתכת )עגולים, שטוחים או בצורות( כדי תחילה מייצרים משטח בעל גימור אחיד, לאחר מכן 

לשקע את פני העץ. לאחר מכן משייפים את העץ מסביב עד לגובה שאליו שקעו הסיבים. בחשיפה לאדים הסיבים 

עשיתי מגוון השטח ונוצר תבליט בעל מראה ייחודי שלא יכול להתקבל בטכניקה אחרת.  הדחוסים עולים מעל פני

קעקוע על -רחב של ניסויים על מנת להגיע לצורה הסופית של מגן דוד על משטח לא ישר, זאת כדי לייצר צלקות

 מרפקיו של הצל, בסגנון מערב אפריקאי.

 

 

 

 



III פיתוח צורני 
 עם החומר:התנסות  –תרגיל ראשון בקורס 

 

  

 

 

 



מהעולם מודרניים, עיקרם )מציורים דמויות האורישה ל עיבוד אישי שלילדמויות נוצרו על ידי  סקיצות הראשונותה

אב"ד והצל ווידיאואים של תמונות  והפשטה של( Yorubalandנה מאזור ה, ולפי פסלים מהמאה האחרוהחדש

הסקיצות הדו מימדיות והתלת  -צורה שתתאים לפיסול בעץ יצרתי שילוב ביניהם ויצרתי  .כפי שנמצאו ברשת

 מימדיות הראשונות.



 

 



מרגע שהחלטתי להישאר עם אב"ד והצל בלבד ולזנוח את משה סילמן, יחסי הכוחות השתנו. זוג חייב להתייחס 

חשוף, זים. לדוגמה, שניהם מתייחסים יק מאד בדומה ובשונה בפסלישנה דואליות והיה עלי לדיתמיד  –אחד לשני 

, וערתוס אב"ד בניגוד אליו היא רוח ומים, היא דינמית ודות של הדמות הם אדמה ואש.היס ויתקוף אם יהיה חייב.

 ועומדת בתנוחה תוקפנית כגמל שלמה. צבועה בצבעי אזהרה

יותר מהשני י הפסלים. מעל הכל היה חשוב לי שלא יהיה אחד דומיננטי ה יחס שווה לשנזה חייבעבודה מסוג ז

השתמשתי בתמונות שלי ושל  במודלים הסופיים ולהיטלים לרפרנסיםת . כשבאתי לעשות את הסקיצובשום רמה

הרגשתי המשכתי לעדן את ההפשטות במשך ימים בסקיצות תלת מימד עד ש חברתי בתור קו מנחה נוסף.

 ביחס לעצמן ואחת ביחס לשניה. –שהדמויות מאוזנות 

 

 



 
 

לא תכננתי לייצר גבריות מחוספסת מול נשיות חושנית אלא  –הרפרנסים הגופניים שחיפשתי לא היו מקובלים 

)בהיעדר מספיק תמונות מלאות שלה ד הרפרנסים לאב" כדי אבסורד.עד מזוקקות  – גבריות איתנה ונשיות לוחמת

 .היו מפורטרטים של נשים לוחמותבתנוחה שכזו( 

 -חולצה –גוף 

דאגתי המרכזית מבחינת עץ הייתה לשמר את הגולמיות בפסל של הצל, ולעשות אותו מחתיכה אחת של 

שנים, שלאחר  3ום, שאני יכול לסמוך על זמן היישון שלה. לעידו הייתה קובייה שכזו, בת מעל אד-אקליפטוס אדום

"הקצעה" במסור סרט ושלייף הגיעה לקצת יותר מגודל החתיכה המדוייק שהייתי צריך. נותר לי לבחור רק כווניות, 

עות, כשכוון הסיבים הוא בחרתי שהחלק הבהיר יותר יהיה באיזורים המוצנעים והאדום העמוק באיזור הזרו

 מלמעלה למטה, כדרוש בפיסול מסוג זה.

בעזרת  שליה של לבוש )ולא של קוביה על קוביה(לייצר א ביצירת המעבר בין הגוף, החולצה והפנים השתדלתי

 חללים ועבודה משטחית.



 

  – מלהש

ת איזו יכולה קרנתי עליה דוגמאות גיאומטריות שונות כדי לראוה והתוכנת הדמייתחילה בניתי לופטים שונים ב

כדי  בחרתי שחור וצהוב בהיר ב ביותר.מעלות( עבד טו 20ות )דזג בזוויות ח-לי מראה בדי ו"נשפך" יותר. זיגייצר ל

, חיתוך, אמצעות הכנסה של עץ נוסף )אצ'יקו אדמדם( ללמינציהשברתי את הפאטרן ב להגדיל את הקונטרסט.

אצ'יקו אחרי סיור בנחלת בנימין ב. בחרתי ובדים בסגנון(  Escherהיפוך )בהשראת ריית מראה בטוהדבקה בסימ

 ותכלת. חום-מלווים לאחרונה בשבירות של אדום צהוביםשבו ראיתי שפאטרנים שחורים ו



 

  

 

 -כובע

גומיות. ל נוללטובת ההדבקה הכנתי . קליפטוס מעושןשל עץ ונגה ופורנירים של מייפל וא מעגליתעשוי בלמינצייה 

המצחייה עשויה מונגה ועוברת מפרופיל ישר בבסיס לקשתי עיבוד ראשוני במחרטה ולאחר מכן בדרמל וניירות. 

 עבודה ידנית על משייפת. –בחלק הקדמי 

 

 



  - אב"ד תספורתוראש 

השיער  ת.זועפהבעה  –הפנים הודבקו משני חלקי מייפל במטרה לייצר סימטריה של קווים אלכסוניים בפנים 

במטרה לכסות על קווי החיבור בלמינציה אלא כדי לתת תחושה לא  –אחידה הודבק כך שסיבי האגוז ייצרו כיווניות 

 של תנועה בשיער.

 

, השתדלתי לדוגמהסויימת של אובססיביות. במידה מ "היחס השווה"נצמדתי לעקרון בהמשך ראיתי כי טוב ו

הקדשתי לשניהם כמות זהה של זמן בכל שלב, גם  ,מפסלות ביניהםלעומת להשתמש באותו מינון של דרמל 

הפלייליסט שעבדתי איתו בתחילה היה מוזיקה  ל הצל ויום על אב"ד.יום ע בשלבים המתקדמים של הפיסול עבדתי

 ,של לואיזיאנההקודרת הביצות מוזיקת  – southern gothicאך בהמשך עברתי בעיקר ל אפריקאיתשבטית 

( וראפ על אב"דכשעבדתי  – CSS ,Distillers, Akwarian sea rebel ,יכל החתיכים אצלאנק נשי )P בשילוב עם

(Rhymesayers ,Chronic 2000/1פרודוקס , ,Biggie Smalls –  כשעבדתי)אני מאמין שלמוזיקה יש על הצל .

 על התוצאה הסופית. ממשיתהשפעה 

 שמאלימין והדרמל ביד עבדתי עם שבזמן שעבדתי על ראשי הדמויות ך לעתים "היחס השווה" הגיע לידי כ

כדי להיות מסוגל להשוות לציר הסימטריה לאורך כל התהליך, ולעבוד באותו כוון סיבים מבלי לסובב את  ,לחילופין

 הפסל.

 



 והחזה של אב"ד,הישבן  –וליתתפניתי לעבוד על הפרטים הקשים מבחינה פיס, הכלליתצורה הלאחר יצירת ה

. בכולם חיפשתי להגיע לצורה שמרמזת על החיבור בין החולצה לידיים, לגב וראשו של הצ"לפנים ה כפות הידיים,

יום שלם של עבודה מול  קדשתיהכל אחד מהפרטים האלה לאך אין בה מאפיין שאינני רוצה בו.  אנטומיה

 .שלו בלבדרפרנסים 

  

 

ע"ג הדרמל מורכב  –)בתמונה   להוסיף את הצמיד הסגול, אב"דשל מפשעות השיער לבסוף נשאר לי לעבוד על 

 .Okiburiולייצר מגני דוד בטכניקת  הזקן של הצל לשבץ אתלהדביק את היד שנשברה, , לגימור בנייר לטש( 

 

 



  

 

מבנה אינו מדוייק אנטומית . האפריקאיוסימבוליזם בין קריקטורה להפשטה  שהןת יודמותוצאה הסופית היא של ה

  .אצל אב"ד מאד אצל הצל, גב ארוך , כתפיים וזרועות מוגזמים ביחס לשאר הגוףמוגדל ראש –

 

 

 

 

 



IV הארטיפקטים 
 אורישה הצל

 צורה של גוף גבר גוץ ושרירי, לבוש חולצה וחובש כובע, היושב על אשכיו.צורתו של הפסל היא 

אזכור לאדמה חרוכה )"מדינה  –מסורתי אפריקאי  בסגנון עץ בעץ ושפשוףשריפה , במפסלות  הבמה מגומרת

אזכור של פסלוני האורישות  –צומחות ישירות מבסיס השוק הרגליים  בוערת" וגם טקסים של דם ואש(.

אך הפאלוס  –מאפיין בולט של הצל ואוגון  –אשכים בגודל מוחצן היקאיים וגם של חיבור לאומני לאדמה. שק האפר

הזרועות משולבות, החללים בעבודת מפסלות וקעקועי המגן דוד בטכניקת אוקיבורי )טעויות  עצמו לא גדול במיחד.

הישבן החשוף עגלגל ומבריק, העץ בהיר יותר בחלק זה והחולצה המופשלת  תוקנו באמצעות מפסלות קטנות(

 חשיפה של החלק ההפרדה בין המכוסה לחשוף.קופצת מעל הגב כדי להדגיש את ה

מונחת , החתיכה המדמים קפלים עם סיבים אופקיים גם היא סמל פשיסטי מובהק. שחורה מעץ ונגההחולצה ה

לחיבור בין שרירי הכתף הקדמיים ושרירי הזרוע. גודל הזרועות  על האקליפטוס באלכסון בקו דמיוני בין בסיס הגב

והכתפיים מייצר חלל גדול שבזכותו נוצרת אשלייה של "שרוולים". זווית החיבור של הצוור מייצרת את הצווארון. 

כדי להדגיש את קווי הלסת  –עשוי משני חלקים שונים של אקליפטוס שנלקחו מהגוש שממנו נעשה הגוף. ראש ה

מאפיין בפיסול אפריקאי בטכניקה חדשה. הזקן והשפם הן שתי חתיכות קוניות שהושתלו עמוק לתוך הפנים  –

הפרצוף ת הקטנ –הפרופורציות  .ע"פ גוגל ם של הצלהבעת הפנים היא הפשטה של הבעת הפני והודבקו.

, והנחיריים הסולד , האףזניים המפורטות והגדולות, האוומיקומו בשליש התחתון של הגולגולת, העיניים הבולטות

ם מהמאה האחרונה מבנין פסלי אליליעשרות רפרנסים מנגזרת של כולם  –ה העליונה לתחתונה היחס בין השפ

   ו הדומה ביותר לפסלונים של אוגון ושאנגו.בהן נבחרה זלם מבין שלל ההבעות ש"הצל" מצט וטוגו.

                



 ס"מ 21 גובהס"מ,  8עומק ס"מ,  12רוחב אורישה הצל. פסלון 

 

 אורישה אב"ד

הציפורניים מופנות קדימה כמו בטורסו חשוף.  מתוך אריג מפרצתבעמדת לחימה,  הפסל מתאר אישה חסרת פנים

טבע  –נשר, התספורת המסודרת מתנופפת לאחור  ים, שיער בית השחי נדמה כמניפות או ככנפיבזנבות של עקר

 נשי מתפרץ שמסוגל להכל.

. גם אויה חרים, בטעותת של אה על במוד כאילו עולאב" – מנותקת מהפסל קלה, –הבמה היא במה מעץ פופלר 

י, א צבעונהבד המשתפל ממנו היא יוצאת הו. מוזכרת באגדות העתיקות בעיקר בהקשרים של אלים עיקריים יותר

 –( דלקרואה) "החירות"של מאופקת  פחותורד מחצי גוף עליון היא גרסה גועש ונראה כמו סערה בלב ים. הבד הי

הצורות אינן  ון צועדת קדימה.בפסל הדמותגם  –רומנטיקה של המהפכנות. ניתן לשים לב שכמו החירות 

 –הגוף חשוף תנוחה נוקשה. אך הרך הגוף אין מאפיינים ממשיים לגיל, יות אלא משתלבות אחת בשניה, אנטומ

 פורטרטים של נשים לוחמות ולא נשים בחנויות ראווהבם הרפרנסים  שך.אינו מואך 

, נה זרימה הדרגתית. במעבר בין הפנים לשיער יש, התספורת תזכורת לאב"דמיד הסגול כסמל לאורישה אויההצ

 .(בעיקר מאחורהכמו מערבולות רוח )

               

 ס"מ 25 גובהס"מ,  8עומק ס"מ,  12רוחב . אב"דאורישה פסלון 
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Oya – Yansa 

FgNdOlEkpA-https://www.youtube.com/watch?v= 

http://www.thaliatook.com/AMGG/oya.php 

 

 אורטל בן דיין

http://celebs.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1061146 

http://tech.walla.co.il/item/2804336 

 -פינטרסט

https://www.pinterest.com/itayshhigger/woodwork/ 

silman-legba-vodun-https://www.pinterest.com/itayshhigger/fon/ 

abad-oyalansa-vodun-https://www.pinterest.com/itayshhigger/fon/ 

xango-vodun-https://www.pinterest.com/itayshhigger/fon/ 

hatzel-ogun-vodun-https://www.pinterest.com/itayshhigger/fon/ 
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