
 בין הקלעים  -אוסאמה סעיד 

סדרת העבודות שמציג אוסאמה סעיד בתערוכה בתיאטרון ערבי עברי ביפו מצביעה על כיוון 

 מידה של על ששומר חופשי רישום הכנהכמצע ל הציור הוא משתמש בבד .חדש בעבודותיו

 את שמצרפת רישום מהירה תתנוע לקייםאקרליק מאפשרים ה התנסות ואי וודאות. צבעי

 נובעסוג של אלתור שתחושות. מדובר בהמחשבות וה םזרעם  האקרילי תכונות החומר

נרקם תוך כדי ציור פעולה שה שמזכירכהתרחשות אך פועל  קיומית מסוימת עלילהמ

 מואץ חברתי ,פוליטי אישי למרחבהחלל הין שמתנפצת ב דרמה לרשום זהו ניסיון .והתהוות

 ,על צניעות ירהלשמ יםקורא םהעולמי של הפצת היקףוה אכזריות גילוייבה  . מציאותושברירי

 ההבעה את שהופכיםהאשמות  למרחק מהטחתשל האמנות ומפוליטיזציה  זהירותל

 . קולות רמים ואלימים לש לתעמולה

 אחרהתרחשויות ה יםמגששת בש אקספרסיביתבאידיאה  ושיסוד נתיב חיפוש אחרזהו 

חלופי של  מרחב מואצתההתרחשות ה בתוך חוללשי . מרחקכותרותמ בימתימרחק 

 רגשממשות הנאטמת של ביטוי את ה פרוץוינפש יבוטי חל רישום בין צליביש התבוננות

של נשנית קריסה בטחנות הרוח של הקיום כרוך  עם החוזר העימות. חברתית אחריותו

 קלףל ניתן דרכה עלילהמייסדת  . התיאטרליותשלה האנושית חיוניותב הכרההלצד התרבות 

 על מנסים לגבורשעלומים מגע עם יסודות  ולהמחיז שנאחז בה מזויףי הציפומה התרבות את

 מביא אל ההתמודדות העכשווית את. אוסאמה סעיד נמהרתצרימה שיוצרת קדמה ה

טרגדיה. הוא משתמש במסד של ה מההאלי לצד העלילההיסודות הקלסיים של אידאל היופי 

ריאת ערפל הקיום, הפליטות, הזרות, פשיטת התרבות לקוהאסתטי של ראשית המיתי 

 1980-שנות ה ראשית מאז .נוכחייםהיצירות ה הרגל, פשיטת העור, כריתת האיברים וניתוץ

בין אירופה למזרח בין הקלעים.  עת נסע ללמוד אמנות בברלין ונשאר בגרמניה חי אוסאמה

 .אמנותהיצירת בין קריסת התרבות ל ,בין זרות לשייכותן, התיכו

 מי שטייניץע

הדמויות שמציג אוסצה סעיד בתערוכה המיועד מדגישות מצב של קיום אנושי ולא תיאור 

פרטים. המצב הקיומי מודגש על פי שימוש שברירי בחומרים משניים: ניירות פיגורטיבי של 

תעשייתיים מקומטים וזפק, תוצר לוואי של כבישת זיתים. חומרים אלה מאפשרים פעולה 

 ותנועה לא אמנותיים ולא מדוייקים. מדובר בסוג

 

 

 



 

 

 

 

 כותרות קיר לעבודות:

 

 

 אוסאמה סעיד

 2014מחיקת התרבות, 

 ל בדאקריליק ע

80X60 ס"מ 

 

 

 אוסאמה סעיד

 2015פליטות, 

. המסע בים מעצים את הייאוש 1980-משנות ה מלווה את עבודתו הנטישה מכוחהפליטות, 

 . סכן את נפשםלולספינה רעועה להידחס שמניע קבוצת פליטים גדולה 

 אקריליק על בד

80X60 ס"מ 

 

 

 

 



 

 

 

 אוסאמה סעיד

 2015עיר המלח, 

עצמה  את מציגה ,אונסו רצח, דיכוי המעלימ דיקטטורה. רע וריח ריקבון להסתיר נועד מלח

 ובהדחקה נפשית הערבי אביבמתוך סדרה שעוסקת ב. שחיתותו סבל ומסתירה כצחה

 .רצותלהתפ עד ומצטברת כתשהול

 אקריליק על בד

80X60 ס"מ 

 

 

 

 

 

 סעיד אוסאמה

 2012הזר, 

 .לאחר הלימודים בגרמניה 1980-הבסוף שנות  ראשיתהעבודות מסדרה ששתי 

 , עלי זית וצבע שמן על בדגפת

50X60 ס"מ 

70X50 ס"מ 

 

 



 

 

 

 סעיד אוסאמה

 2015ילד ועוד, 

 תמיד משתתפים הערבי בעולם שעורכות תחנות טלוויזיה לייםמוסיק בריאליטי כישרונות

 הצעיריםמחאה. את הצופים בתחושה של  מאחדו מרגשכשרונם ילדים מעזה ש מוזיקאים

 ומשקיעים את כל מאודם בהכנות חופשלטעום  ,רואים בתחרות הזדמנות לצאת לעולםהללו 

 . מופעםל

 

 

 סעיד אוסאמה

 2015, כלואים

 שקועה בכאבה, מחפשת עצביה, חסרת הגנה, קצות עד עורה פגיעה את שפושטים דמות

 הדרך לקיצוניות.. האדמה פני לה מקום על נותר שלא מפני בשמים מפלט

 בד על אקריליק

60X50 ס"מ 

 

 

 סעיד אוסאמה

 2015 ,הפסלת

, מושלת מעורה, פונה הפסלת אל אהבה חוסרו ניכור של חברתי מצבב מול מחיקת התרבות,

  .  אנושית תרבותונוס הקלסית שמסמלת 

 אקריליק על בד



80X60 ס"מ 

 

 

 

 

 סעיד אוסאמה

 2015, גוף כרות

 אקריליק על בד

80X60 ס"מ 

 

 



 ייג'מילה אבו סוו

 صوي أبو جميله

Jamila Abu Sway 

 תמונה מגדרית

 עטא עוויסאתעמי שטייניץ, 

 הגשיםלא יכלה ל היא התחילה עוד בילדותה אך בזמנוסוויי  אבואהבת הצילום של ג'מילה 

בצילום. לכן,  ולעסוק במצלמה לאישה לאחוז אפשרו חברתיים שלאתנאים את רצונה בגלל 

הפכה לסבתא, רק לאחר שהשלימה את חובותיה וילדיה בגרו , רק לאחר שהקימה משפחה

לאחר שהשלימה את  2010. משנת הצילום ללימודי הרשתה לעצמה לפנותכאם, היא 

 בתחום הצילום.  ולחפש את דרכה להעמיק נפתחה בפניה הדרך לימודיה

עיקר רח התיכון צמחו בתנאים של סכסוך ומרבית הצלמים שצמחו בחברה הפלסטינית ובמז

עבודת שטח לצד צלמים זרים. מספר הנשים המוסלמיות שעוסקות עבודתם התפתחה מ

אין  בהם םוגבל לצילומי חברת הנשים באירועימצומצם ביותר ומ עד כה היה בצילום תיעודי

ים גישה לצלמים בגלל ההפרדה בין נשים לגברים. רק צלמות בודדות שרדו את הקשי

 . הערימהשהחברה 

, מספר הנשים שמתעניינות בצילום גובר מאוד ובסדנאות 2016-אולם, בעת הנוכחית, ב

 צילום צילום מרבית הסטודנטים הן נשים. ג'מילה תצטרף בשנה הבאה כמנחה להשתלמות

 סכסוך.ה ממוקדים באירועיאינם מגלים חשיבה פילוסופית אודות הצילום ובגלל שצילומיה 

השונות מופיעים סיפורים אודות דמויות אנוש שהוקפאו בכוח צו אלוהי  הדתיות באמונות

קיום  שלהסמויה ג'מילה את הנוכחות  מחפשתטבע. במשך ארבע שנים מרכיב בוהפכו ל



 החיים של הבעהאלא  בלבד תמונהב שיקוף בצילום היא אינה רואה .שנטמע בבריאהאנושי 

שנקודות המבט העולות טבע לצד תצלומי דיוקן ומופשטים תצלומים  מציגההתערוכה  .עצמם

 .שהצילום הוא הכלי שלהמלאכת אריגה  של מורכבותמתוכן חושפות 

 



 ימים אחרים –עטא עוויסאת 

 עמי שטייניץ

מתעדים ש חדשותי אירוע  אקצה שמציג עטא עוויסאת אינם משקפים-התצלומים ממסגד אל

חווים במקום אסלאם ה אירועים שמאמיניבמנהגים ובבקשים לגעת בדבקות, ביראה, מ הם .עימותים

 אנושית כמיההמשקפים ו רביםהיחיד לאמונת הנעים בין אמונת ש ביטוייםאלה בחגים ובשגרה. 

אך שאינה ניתנת להגשמה  הנשגב זו תשוקה. היומיום מתעלה מעל לחיבוטיש םנעל ערך קיומיל

 .מהולה בהשלמה שאיפהל מקום םמקנים לה שלה ומרחבי התפילה מסורתה, דתה

מכיר היטב את  ,1992בר במזרח ירושלים, וצלם ידיעות אחרונות משנת בל מוכ, תושב ג'עטא

בפניו בעת סיקורם. הוא היה בין ראשוני הצלמים הפלסטינים  שם העימותים באזור המסגד ואף נפצע

המערבית בשנים שאחרי פרוץ האינתיפאדה דו את האירועים בירושלים ובגדה הצעירים שתיע

את הדרך הראשונה. הם היו חסרי ניסיון בהשוואה לצלמים הזרים שסיקרו את האירועים אך סימנו 

צמחו בעידן של צלמים אלה  חדשות בעולם.הסוכנויות  בורלמאות צלמים פלסטינים שעובדים כיום ע

עדיין, צלמים  .ומנוסים יותר מקצועייםוהם  לאומית רחבהיגיטלי, תקשורת מהירה וחשיפה בינצילום ד

מצילום המסקר  צומחים הם. מעבודת השטח והתיעוד אל צילום העיתונות מגיעים רבים פלסטינים

בתי ב שהוכשרו צלמים סיפורים שללצד  את מקומוסיפור שלהם ה שם צוברואת הסכסוך והכיבוש 

 ספר לצילום.

 בעידן של היצף בדימויים על ערך האמת של צילום התיעוד מחשבותל מתכנס השטח של עטא ניסיון

 :בחברה הפלסטינית צילוםהתרבות  להשפיע עלבמסגרת סדנאות שמנסות  כעת מנחה הואאותן 

 אתהוא שומע  בשעת הצילוםצלם שם לב לדברים שמתרחשים סביב ומחבר אותם לתמונה דוממת. "

 בודד פריים אל משתיק אותםשמתרחשים סביבו ואז  ותוהתנוע ותהרעשים, הקולות, הפעול כול

 מחשבתית תבנית בין אחת לא מפוצל התיעוד צלם הצילום פעולת של הכאוטי הרגע בתוך ..אחד.

 יכול שהצילום חדשה מבט נקודת לעיניו להתגלות פתאום עשויה כזה שברירי רגע...בלאחרת מסוימת

 יכול לא הצלם אם. בה נוכח לא שהוא למרות המציאות את לחיות אמור הצופה...בפני העולם להאיר

 הוא בסיפור קורה מה מרגיש לא הוא אם, מולם ניצב שהוא והמעמד הקולות, הרגשות את להביע

..צילום עיתונות ללא עומק היסטורי ואחריות כלפיה הופך ב את המתבונן...תצלום טוב מעכ.יכשל

 "להעתקה שמשכפלת את המציאות היבשה



 الشرف   שרף להט ה -חנאן אבו חוסיין  

 עמי שטייניץ

בתנאים  ,כבוד זה כבוד המשפחה. בשם בערבית מתקשרת לרצח שרף מילהה

, מבחינת השליטהמכוון למעמדם ויכולת השליטה של הגברים במשפחה.  ,פטריארכליים

דווקא  .מחשבתן ודרך רצונותיהן, פעילותן לעדרך בקרה  נשים על בעיקר החל מחיר הדמים,

בגופה את הערך הציבורי  מקיימת הפטריארכלי משנית במדרג השליטהלהאישה הנחשבת 

. מי שבא שינויו ידה להשפיע עללדרדר מבלי שיש ב רק . ערך שהיא יכולהמעמד הגברשל 

 אחיה, אביה, דודה, בני דודה ובניה הבוגרים. -חשבון עם האישה הם הגברים קרובי הדם 

במציאות הפטריארכלית  בר בקורבן שנערך בתא המשפחה הקרוב ביותר.מבחינה זו מדו

להפוך למוקד של  היכול פגיעה בו האישה. ששיתף פעולה עםנדחית האפשרות לפגוע בגבר 

  .אינה מלווה במחיר דמים שהפגיעה בהןנשים נרצחות רק מפני  ולכן נקמת דם

כאן עבור תערוכת מחווה לאמנית  צגהמו המיצבאת לראשונה  חנאן אבו חוסיין יצרה

הפמיניסטית האמריקנית ג'ודי שיקגו שנערכה במוזיאון חיפה. את העבודה יצרה בהשראת 

שהייתה פורצת דרך במאבק למען  ,סעדאווי-אל נוואלהסופרת והפסיכיאטרית ממצרים, 

האישה, פתחה מודל פמיניסטי המשלב בתוכו את המסורת האסלאמית והתרבות  מעמד

הייתה  סעדאווי-אלבתקופת שלטונו של אנאוור סאדאת.  1981-ונשלחה לכלא ב הערבי

 הסופרת הערבייה הראשונה שנהלה מאבק נגד מילת ורצח נשים במצרים. 

ות המסור ותומשתמר תחוסיין עוסקת בנשיות ומיניות על מנת להבין כיצד נקבעואבו 

מנע את התרחשותם. זהו עיסוק לחולל שינוי שי ניתן וכיצד מקרי רצח מזעזעיםל ותשמוביל

. בשל כך היא אף גונתה כאשר הציגה סימן שאלהולהעמידו ב שברובטאבו שלא נהוג לדון ב

 מיצב לו קראה וגינה.

 



נוהגים להשתמש נים שמשמשות לשחיטת חיות בהן המיצב מורכב מדגמים שונים של סכי

מיוצג רצח נשים  שבאמצעותו , חומר בניהבבטון נטבלות אחת אחתהסכינים  במקרי הרצח. 

התייחסות לעבודת הפועל הערבי שבונה  באמצעות במובנו הרחב שיח החירות בהקשר של

 כשחודה כלפי מטה את הארץ ולגוון החומה שמחלקת אותה. כל סכין שמשתלשלת מהתקרה

 תוך פס הייצור הסדרתי של הסכיןמ תאישי לה זהות קנהשמ שונה אופןנטבלת בבטון ב

החיים של אישה בודדת. אישה שחירות חייה האישיים נשללת   בחירותהפגיעה  תומדגיש א

 .אינם בנמצא להושיע החוקשיח החירות וכשמתוך ובתוך השושלת הקרובה לה ביותר 

מאחורי מושג כבוד המשפחה ניצבת ההתניה של שימור מבנים חברתיים שחורגת מהטאבו 

שפורמת את  בדרך קטלנית תנמהל משתנהבעולם הולך ו המיני. במאבק האלים על השליטה

, חירות דעה, הבעת ציות, אורחות לבושפרשנות גברית עלומה להאמון החברתי תרבותי 

 נשית.והתנהגות 

 

 

 

 :ביבליוגרפיה

מנאר חסן, הפוליטיקה של הכבוד, המדינה ורצח נשים בשם כבוד המשפחה. מין, מגדר, 

 267מ' , ע1999פוליטיקה, קו אדום, הקיבוץ המאוחד, 
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