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הילי גרינפלד  עלמא
. גדלה בכפר ורדים שבגליל ומתגוררת כיום בתל אביב.1981 ילידת
. ולמדה באקדמיית סלייד בלונדון.בוגרת תואר ראשו באמנות של בצלאל
. מכללה עברית- בוגרת תוכנית העמיתים של עלמא
.2003  הציגה בתערוכות רבות משנת.זוכת פרס מישל ולורין פארסר
.עובדת כמעצבת גרפית וכיועצת מחשוב

HILI GREENFELD  ALMA
Hili grew up in Kfar Vradim and currently lives in Tel-Aviv.
A graduate of the Bezalel Academy of Art and Design majoring in Art, she continued her
studies at the Slade Academy in London. For the past two years she has been studying in
Alma's Fellowship Program. She is a winner of the Michel and Lorraine Parser Prize, and
since 2003 has exhibited her work in many shows.
She also works as a graphic designer and computer consultant.

The crack opens with speed until the eye cannot
comprehend from where the huge amount of blood
is coming, dripping down ceaselessly from the finger
and pouring out in different directions. The blood is so
copious that it covers all the skin on the finger and it is
impossible to ascertain the size of the cut. According to
the pain it is small, but by the amount sprayed out it is
huge. Very quickly they put a plaster on the finger and
blocked the slit firmly, so that it is deprived of air for
breath and flow, so that the two sides of the skin will
stick together again and find the cells separated from it
violently by the large, sharp scissors, will hug the other
side and try to reattach, to knit together, to be joined
quickly before it loses too much blood, which is making
stains everywhere, which is pouring onto the hand
and from there onto clothes, the floor and the Persian
carpet inherited from Grandma, and is soaked up by
everything in its path, coloring red all the pieces of paper
which were cut just a few minutes ago, and continues to
decorate and stain and mark and flow all over the place.
And the pieces of paper which a minute ago were the
most important thing in the world completely disappear
under the rich color and the interest aroused by this
cut. And after it is closed by the plaster on the inside
of which was smeared a generous quantity of iodine,
which is also the color of blood, and combines with
it and mixes with its smell, the small crack, gradually
disappears, gradually disappears and becomes a small
dark red spot which reminds us that not long ago it
was different. The finger wrapped in the iodine covered
plaster is raised before the tiny eyes which are looking

הסדק נפער במהירות עד שהעין לא יכלה לקלוט מאיפה
מגיע הדם הרב שמטפטף ללא הפסקה מהאצבע מטה
 הדם כה רב שהוא מכסה את כל העור.וניגר לכיוונים שונים
 לפי הכאב הוא.על האצבע ואי אפשר לדעת מה גודל החתך
 מהר מהר שמו.קטן אבל לפי הכמות המושפרצת הוא עצום
 כך שלא,על האצבע פלסטר ואטמו את החריץ בהדיקות
 שהעור ייצמד שוב משני,יהיה לו אוויר לנשימה ולנזילה
קצותיו וימצא את התאים שהופרדו ממנו באלימות על ידי
 יחבק את הצד השני וינסה,המספריים החדים והגדולים
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at it and at the plaster which is the symbol of the huge
heroism of the first confrontation with blood and pain
and exhaustion, and, as a sign of this courage which
was seen when she cried really only a little, she will
remove the plaster and show her underneath the crack
from which a huge amount of blood can come out, the
cut which is shedding tears, and she will show it off and
will receive kisses and gifts.

להתחבר שוב ,להירקם מחדש ,להתאחות מהר לפני שיאבד
יותר מדי דם ,שעושה כתמים בכל מקום ,שניגר על היד
וממנה אל הבגדים ולרצפה ולשטיח הפרסי מהירושה של
סבתא ,ונספג בכל דבר בדרכו ,צובע באדום את כל נגזרות
הנייר שנחתכו ממש לפני כמה דקות ,וממשיך ומקשט
ומכתים ומסמן וזורם למקומות לא לו .ונגזרות הנייר שהיו
לפני דקה הדבר החשוב בעולם נעלמות כליל למול הצבע
העשיר והעניין שנוצרו מהחתך הזה .ואחרי שנאטם עם
הפלסטר שבחלקו הפנימי נמרחה כמות יפה של יוד ,שגם
היא כצבעו של הדם ,המשתלב איתו ומתערבב בריחו,
הסדק קטן ,הולך ונעלם ,הולך ונעלם והופך לנקודה קטנה
אדומה כהה שמזכירה שלא מזמן הייתה שונה .והאצבע
העטופה בפלסטר שבתוכו יוד מורמת לנגד העיניים
הקטנות שמביטות עליה ועל הפלסטר שמסמל את הגבורה
העצומה של התמודדות ראשונה עם דם וכאב והתכלות,
וכאות לאומץ הזה שהראתה בכך שבכתה ממש ממש קצת
היא תוריד את הפלסטר ותראה לה תחתיו את הסדק שממנו
יכול לצאת המון דם ,את החתך המזיל דמעות ,ותתגאה בו
ותקבל נשיקות ומתנות.

The Text and X-Ray Photo
The X-ray of internal organs as if they are an external
object, a new discovery, knowledge which did not
exist, internal occurrences of which we are unaware
for most moments in the day; things which exist
every second beneath the layers of skin and flesh, the
blood, between the veins and the arteries, the bones
and the cells.
So too the text is a microcosm of a small discovery
in a small world, a discovery which arouses the same
recollection as the photo, the same knowledge of
the physical interior, which beats every second, with
every breath, in every image.

הטקסט וצילום הרנטגן
צילום הרנטגן של האיברים הפנימיים כאילו הם אובייקט
 התרחשויות, ידיעה שלא הייתה, תגלית חדשה,חיצוני
פנימיות שלא מודעים אליהן ברוב רגעי היום; דברים
, הדם,שקיימים בכל שנייה מתחת לשכבות העור והבשר
. העצמות והתאים,בין העורקים והוורידים
וכך גם הטקסט מהווה מיקרוקוסמוס של תגלית קטנה
, תגלית שמעוררת אותו אִזכור כמו הצילום,בעולם קטן
 בכל, שפועם בכל שנייה,אותה ידיעה של הפנים הפיזי
. בכל צֶלם,נשימה
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lisadeloriaweinblatt.com

LISA DELORIA WEINBLATT  LABA
Lisa DeLoria Weinblatt was born in the East Village, NYC. Lisa attended the High School
for Performing Arts in Manhattan, received her B.A. Magna Cum Laude, Art Department
Honors, Queens College/CUNY 1987 and M.F.A. at the School of Visual Arts, NYC in 1991.
She has been awarded five national Artist-In-Residence scholarships throughout the
USA. Lisa is a figurative painter whose two painting series, SCHOOL LUNCH and A MAN/A
WOMAN has been exhibited in 40 solo exhibitions and over 200 group exhibitions. Her
recent involvement in the LABA program has generated a new series of paintings and
drawings based on the LABA theme of the Body and Jewish text.

LABA

 לוריא ווינבלאט-ליסה דה

 סיימה בהצטיינות את התואר. ולמדה בתיכון לאמנויות במנהטן,יורק-ליסה ילידת ניו
 בוגרת תואר שני באמנות מבית1991 - וב,'הראשון במחלקה לאמנות של קווינס קולג
אורח הלאומית- ליסה זכתה חמש פעמים במלגת האמן.יורק-הספר לאמנויות חזותיות בניו
 וSCHOOL LUNCH , שתי סדרות הציורים שלה. ליסה היא ציירת פיגורטיבית.האמריקאית
, לאחרונה. הוצגו בארבעים תערוכות יחיד ובכמאתיים תערוכות קבוצתיותA MAN\ A WOAMN
 הביאה אותה ליצור סדרה חדשה של ציורים ורישומים סביב הנושא של הגוףLABA-מעורבותה ב
.והטקסט היהודי

Her Body
The LABA study group and our theme of the BODY,
greatly influenced my choice of imagery for the work I
produced during the LABA workshops.
I am an artist whose work is inspired by the human body
and capturing the unique features and expression of
the male & female form. I work from direct observation,
with models and draw figures from life. In the drawing
of the female figure in “Her Body/ Her Text", I was
motivated to create this drawing, by my interest in
the visualization of the idea of the divine body. By
creating the juxtaposition of the female body image
with sacred text, I seek to overlay the body with a
multi-layered map, melding text and human form into
one another. This idea reflects my curiosity and regard
for the way that sacred text becomes intertwined
with life. In “Her Body/ Her Text", a drawing of a female
figure whose back is covered in various Hebrew text
and imagery reflecting the essence of the writing, I
was influenced by the quotes printed in the “'Beauty
& Body" - Kislev Newsletter from the ‘"Song of Songs"
, Chapter 4, such as:

הגוף שלה

1. “ Behold, you are beautiful, my love; behold you
are beautiful…your hair is like a flock of goats,
sliding down from Mount Gilead". ( Her Body )
2. “You are all beautiful, my love, there is no blemish
in you." ( Her Text )

העבודה שלי כאמנית מקבלת את השראתה מן הגוף
 בעבודתי אני מנסה לתפוס את הסממנים.האנושי
 אני עובדת.והתכונות הייחודיים של גוף האישה וגוף הגבר
 ומציירת ישר מן,עם דוגמנים מתוך התבוננות ישירה
 המוטיבציה שלי ביצירת הציור הגוף שלה\הטקסט.החיים
שלה היתה העניין שלי בויזואליזציה של הרעיון של הגוף
 אני, על ידי השקת הגוף הנשי עם הטקסט הקדוש.האלוהי
 ולערבב את,שכבות-מנסה לצפות את הגוף במפה רבת
 עבודה זו משקפת את.הטקסט ואת הגוף אחד לתוך השני
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הסקרנות שלי לגבי האופן שבו טקסטים קדושים הופכים
להיות מעורבים בחיי היומיום.
בעבודה הגוף שלה\הטקסט שלה ,ציור של גוף אישה
אשר גבה מכוסה בטקסטים עבריים שונים ובדימויים אשר
משקפים את מהות הטקסטים ,קיבלתי השראה מציטוטים
אשר הופיעו בחוברת כסלו" ,הגוף והיופי" ,מתוך שיר
השירים פרק ד' ,ובהם:
ּמ תְֵך ׂשַ עְֵרְך
מ ַּב עַד ְל ַצ ָ
ִה ּנ ְָך י ָפָה ַר עְי ָתִי ִה ּנ ְָך י ָפָה עֵי נ ַי ְִך יֹו נ ִים ִ
מהַר ּגִ ְלעָד
ְּכעֵֶדר ָה ִעּז ִים ׁשֶ ּגָלְׁשּו ֵ

(פסוק א'):
ּכֻּלְָך יָפָה ַרעְיָתִי ּומּום אֵין ּבְָך (פסוק ז')

טבעו של הטקסט הכתוב ,אשר אינו מציין מי היא האהובה,
מעצים את האידיאליזציה של הגוף הנשי ,ומאחד את הגוף
עם המהות הפנימית.
מתוך כל הטקסטים הרבים אשר השפיעו עלי לאורך השנים
אציין את ספר בראשית ,ובמיוחד את סיפור גן העדן,
אשר משמשים עבורי מקור בלתי נדלה להשראה בעבודות
השונות שלי.
טקסטים עתיקים על השכינה מרתקים אותי גם הם,
ומשפיעים על עבודתי.
השילוב בין אלמנטים טקסטואלים\נרטיביים מקובל מאוד
באמנות העכשווית .מהציורים של לארי ריברס ,לשפה
הפיסולית של האמן המושגי לורנס וויינר ,הצופים ,כמו
האמנים חשופים יותר ויותר להקשרים שבין טקסטים לבין
דימוי חזותי.

The nature of the written text, which does not indicate
who the beloved is, also supports the idealization of
the feminine, integrating the body with the essence
within. Of the many texts that have influenced me
over time, the first book of the Tanakh - Genesis, the
story of the Garden of Eden, and human creation, has
long been a bountiful source of inspiration for my
artwork. Ancient textual accounts of the Shekinah
also continue to fascinate me and permeate my
artwork.
Today the use of narrative/textual elements in
contemporary art is pervasive. From the paintings
of Larry Rivers to the sculptural language of the
Conceptual artist Lawrence Weiner, viewers as well as
artists, are engaged in the relationship between text
and form.
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מאשה אקון פוזדניאקוב  עלמא
 בעלת תואר שני ברוסית.2006  ומשם עלתה לישראל בשנת, בנובוסיבירסק שבסיביר,1978 ילידת
.ובספרות רוסית מאוניברסיטת נובוסיבירסק ועובדת כמתרגמת עצמאית מרוסית לאנגלית ולהפך
 היא מגלה לאחרונה, אף על פי שאינה אמנית מקצועית. מכללה עברית- מאשה עמיתה בעלמא
. והיא בתחילת דרכה כפסלת וכקרמיקאית,התעניינות בעבודה עם חימר

MASHA HACCOUN POZDNIAKOV  ALMA
Born in 1978 in Novosibirsk (Siberia), Russia, from where she immigrated to Israel in
2006. She holds an MA in Russian Language and Literature from the Novosibirsk State
University and works as a freelance English-Russian translator. Masha has completed
her first year of study at the Alma Home for Hebrew Culture in Tel-Aviv. While not being
a professional artist, she has recently revealed an interest in working with clay and has
started working in sculpture and ceramics.

I looked for him, but I didn't find
him…
We are always longing for something unattainable,
whether for a perfect lover, eternal love, the wise
and merciful God, understanding the highest laws,
wisdom, something lasting at all or whatever.
Something that we can feel is so close sometimes
and yet is still slipping away.
This work was inspired by the Song of Songs, the
most beautiful and poetic part of the Bible, the only
one where we can hear a woman's voice speaking in
the first person.
I opened to my beloved;
but my beloved left; and had gone away.
My heart went out when he spoke.
I looked for him, but I didn't find him.
I called him, but he didn't answer.
The watchmen who go about the city found me.
They beat me.
They bruised me.
The keepers of the walls took my cloak away from me.
I adjure you, daughters of Jerusalem,
If you find my beloved,
that you tell him that I am faint with love.
(Song of Songs, 5:6 - 5:8)

 אך לא מצאתיו,חיפשתי אותו
 למאהב,אנחנו תמיד כמהים למשהו שאינו בר השגה
 להבין את, לאלוהים חכם ורחום, לאהבה נצחית,המושלם
, למשהו שיישאר לעד, לחוכמה,הדברים העמוקים ביותר
.שנרגיש כה קרובים אליו לפעמים ואשר עדיין חומק
 הספר היפה והפיוטי,העבודה שלי הושפעה משיר השירים
 והיחיד אשר אפשר לשמוע בו קול אישה בגוף,ביותר בתנ"ך
.ראשון
א ְצ ְּבעֹתַי מֹור עֹבֵר עַל
ֶ ְ מֹור ו-אנ ִי ִל ְפּת ֹ ַח לְדֹוִדי ו ְי ַָדי נָטְפּו
ֲ מּתִי
ְ ַק
אנ ִי לְדֹוִדי ו ְדֹוִדי ָחמַק ָעבָר נַפְׁשִ י י ָ ְצאָה
ֲ  ָּפ ַת ְחּתִי:ּמנ ְעּול
ַ ּכַּפֹות ַה
א נ ִי
ֻ מ ָצ
ְ :מ צָא תִיהּו ְקָרא תִיו ו ְֹלא ָע נ ָנ ִי
ְ בְַד ּבְרֹו ִּב ַּק ׁשְ ּתִיהּו ו ְֹלא
מ ָעלַי
ֵ ְרִדיִדי-ַהּׁשֹמְִרים ַהּס ֹ ְבבִים ָּבעִיר הִּכּונ ִי ְפצָעּונ ִי נ ָׂשְ אּו אֶת
-מצְאּו אֶת
ְ  ִּת-א ְתכֶם ּבְנֹות י ְרּוׁשָ ָלִם אִם
ֶ  הִׁשְ ַּב ְעּתִי:ׁשֹמְֵרי ַהח ֹמֹות
ּדֹוִדי מַה ַּתּגִידּו לֹו ׁשֶ חֹולַת ַא ֲהבָה ָאנ ִי
.)ח- ה,(שיר השירים ה
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The heroes of the Song of Songs, whether they are
King Solomon and his lover, just a man and a woman,
higher male and female emanations or The Holy One,
blessed be He and the people of Israel, are constantly
looking for each other, finding, meeting, praising,
losing each other and searching again. The plot is not
clear and the action is mysterious. Several times she
is looking for him and twice he is asking “Who is this
who comes up from the wilderness like pillars of smoke,
perfumed with myrrh and frankincense, with all spices
of the merchant?" (3:6) “Who is this who comes up from
the wilderness, leaning on her beloved?" (8:5) As if these
questions are more important than descriptions of
the moments when they do meet.
This interpretation concentrates on the moment of
search. In the sculpture, they are the one, aware of
each other and still looking for each other. Looking in
opposite directions. With all their concepts and ideas
about each other but still not able to see each other.
It brings to mind the speech of Aristophanes in The
Symposium by Plato - a famous poetical explanation
of the eternal human striving for the initial wholeness
that people have once lost being divided into halves,
based on ancient myths.
“The sexes were not two as they are now, but originally
three in number; there was man, woman, and the union
of the two... In the second place, the primeval man was
round, his back and sides forming a circle; and he had
four hands and four feet, one head with two faces, looking

, המלך שלמה ואהובתו,יהיו אשר יהיו גיבורי שיר השירים
 ביטויים גבוהים לגבריות ולנשיות או,איש ואישה פשוטים
 שניהם כל העת מחפשים זה,הקדוש ברוך הוא ועם ישראל
. נפרדים ומחפשים שוב, מהללים, נפגשים, מוצאים,את זה
 פעמים אחדות.העלילה אינה ברורה והמעשים מסתוריים
 מִי ז ֹאת עֹלָה מִן ַהּמְִדּבָר,היא תרה אחריו ופעמיים הוא שואל
ְּכתִימֲרֹות עָׁשָ ן מְֻקּטֶֶרת מֹור ּולְבֹונָה ִמּכ ֹל ַאבְַקת רֹוכֵל (שיר
) ו,השירים ג
וגם
מ תְַר ּפֶֶקת עַל ּדֹו דָּה ַּת חַת ַה ַּת ּפּו ַח
ִ ּמ ְד ּבָר
ִ מ ן ַה
ִ מ י ז ֹאת ע ֹלָה
ִ
אּמֶָך ׁשָ ּמָה ִח ְּבלָה יְלַָדתְָך
ִ עֹוַרְרּתִיָך ׁשָ ּמָה ִח ְּב ַלתְָך

,) ה,(שיר השירים ח
כאילו שאלות אלו חשובות יותר מתיאור הרגעים שבהם
.הם נפגשים
 בפסל שיצרתי הם.הפרשנות שלי מתמקדת ברגע החיפוש
 מביטים, מודעים זה לזה ועדיין מחפשים זה אחר זה,אחד
 על אף כל הרעיונות והמחשבות שלהם.לכיוונים מנוגדים
. הם אינם מסוגלים לראות זה את זה,זה בנוגע לזה
הרעיון של אחד שהוא שניים מזכיר את הנאום של
 זהו הסבר פיוטי.אריסטופנס ב"המשתה" של אפלטון
מפורסם בנוגע לשאיפה האנושית הנצחית לשלמות
 אשר אבדה לבני האדם כאשר הם חולקו לשני,הראשונית
. כמסופר במיתוסים הקדמונים,חצאים
 אלא שונה,בימי קדם לא היה טבע האדם כמו שהוא בימינו
 ראשית כל נחלקו בני האדם לשלושה.ממנו תכלית השינוי
 שהרי בנוסף. הקיימים כיום, זכר ונקבה, ולא לשניים,מינים

opposite ways, set on a round neck and precisely alike;
also four ears, two privy members, and the remainder
to correspond. He could walk upright as men now do,
backwards or forwards as he pleased, and he could also
roll over and over at a great pace, turning on his four
hands and four feet, eight in all, like tumblers going
over and over with their legs in the air; this was when
he wanted to run fast… Terrible was their might and
strength, and the thoughts of their hearts were great,
and they made an attack upon the gods…"
To humble the men's pride, Zeus decides to cut them
into two. But after the division the two parts of man,
each desiring his other half, would come together
and did not want to get apart, dying from hunger
and self-neglect. “Then Zeus in pity of them invented a
new plan: he turned the parts of generation round to the
front…. and after the transposition the male generated
in the female in order that by the mutual embraces of
man and woman they might breed, and the race might
continue: …so ancient is the desire of one another which
is implanted in us, reuniting our original nature, making
one of two, and healing the state of man. Each of us
when separated, having one side only, like a flat fish, is
but the indenture of a man, and he is always looking for
his other half."
It is not the initial state of wholeness that we see in
this work; the two sides—the male and female one—
have already lost each other. Nevertheless, however
pessimistic it might seem, they are able to meet. Not
in this physical world, perhaps. Not with the eyes
should they look. In fact, they are much closer to each
other that it would seem.

 כל בני, שנית... המורכב משניים אלה,להם היה המין השלישי
 הגב והצדדים שלהם. היו בעלי צורה עגולה,האדם בימים ההם
 ושני, והיו להם ארבע ידיים ומספר זהה של רגליים,היו עגולים
, ישבו על צוואר שאף הוא הוא היה עגול, דומים בכל,פרצופים
 ולו,אך לשני הפרצופים שנצבו זה מול זה היה ראש משותף
. ועוד כיוצא באלה, ושני אברי מין היו לאדם,ארבע אוזניים
, קדימה או אחורה,ובדרך כלל הלכו בני האדם ישר כמו היום
 המותחים את, בדומה ללולינים של היום,וכשיצאו לרוץ אזי
 כך גם האנשים של,צווארם ורגליהם ומסתובבים כמו גלגל
...פעם שהתקדמו במהירות רבה על כל שמונה הגפיים שלהם
ואותם בני האדם היו אדירי כוח ורבי עוצמה וגאוותם לא ידעה
 והם הרימו ידם על האלים,גבולות
.)190b-189d ,2001 , חרגול. מרגלית פינקלברג:(מיוונית

 זאוס מחליט,על מנת לרסן את גאוותם של בני האדם
 אלא שאחרי חלוקת האדם לשני.לחתוך אותם לשניים
 לא רצה להיפרד, כל חלק השתוקק אל משנהו,חלקים
 "ואז זאוס ברחמיו עליהם טיכס.ומת מרעב ומהזנחה
 ואחרי... הוא העביר את אברי הרביה לחזית:עצה חדשה
 כך שמתוך החיבוק שבין, הגבר יצר בתוך האישה,השינוי
... והמין האנושי ימשיך,גבר לאישה הם יוכלו להתרבות
,כה עתיקה היא התשוקה אשר טבועה בנו אחד אל השני
, יוצרת אחד משניים,תשוקה המאחדת את טבענו המקורי
 כאשר יש, כל אחד מאיתנו.ומרפאה את מצבו של האדם
 הוא כמו חוזה נאמנות של, כמו דג שטוח,לו צד אחד בלבד
(191b-d) ". והוא תמיד מחפש את חציו השני,אדם
 שני:בעבודה זו איננו רואים את המצב המקורי של אחדות
, למרות זאת. כבר איבדו זה את זה, הזכר והנקבה,הצדדים
 אולי לא. הם מצליחים להיפגש,פסימי ככל שזה נראה
 הם, למעשה. לא בעיניים עליהם להביט.בעולם הגשמי
.הרבה יותר קרובים זה לזה מאשר נראה במבט ראשון
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Werewolf?
“Even a man who is pure in heart and says his prayers by
night, may become a wolf when the wolfbane blooms
and the autumn moon is bright."
The Wolf Man, Universal Pictures 1941

Zohar Vol. 12 Tetzaveh Section 6. verse 55.:
If that man does not guard it but uproots this supernal
Holiness BY BECOMING ANGRY... It is forbidden to
come near him or join him. Such a one “tears himself
in his anger" (Iyov 18:4). He tears and uproots his soul
because of his anger and causes a foreign El to dwell
within him. In reference to him, it is written:“Cease from
man, though his breath be in his nostrils" (Yeshayah
2:22), meaning that he tears his holy Neshamah and
defiles it in his anger, MEANING BECAUSE HE BECAME
ANGRY, exchanging his Neshamah in his anger. ...
Zohar vol 10 Yitro Section 12. verse 192.:
This is a man of anger.... His forehead is creased at the
time of his anger, similar to a dog ...

?זאב

But Israel (Ba'al Shem Tov) was just as determined
to destroy the werewolf. And with the holy words, “
Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is One," on
his lips he struck the animal mightily on the forehead
with the stick.
Miracle Men: Tales of the Chassidim, p. 55, David L.
Meckler, 1936

 ואשר אומר את תפילותיו בלילה,אפילו אדם אשר לבבו טהור
 וירח הסתיו זורח,הזאב-עשוי להפך לזאב כאשר נאגר ארס
1941 , סרטי יוניברסל,איש הזאב
 כמו זה של כלב,  מצחו חרוץ בשעת כעסו...זהו איש מדון
.192 ,' יב, יתרו,' כרך י,ספר הזוהר
אבל ישראל [בעל שם טוב] היה נחוש בדעתו להרוס את איש
 "שמע: ובעוד הוא שפתיו אומרות את הפסוק הקדוש.הזאב
 הוא היכה במקל בעוצמה בראשה," ה' אחד, ה' אלהינו,ישראל
של החיה
1936 , דיוויד מקלר, סיפורי החסידים:אנשי פלא

69

70
My work is a battle to reconcile my place within the
infinite. Werewolves are like Hassidim, their habits
and paradigms exist in the woods, outside the
borders of enlightened civilization, in the territory of
the mythic. I first transformed into a werewolf when
I was 10 years old, I suspect I inherited this condition
from my ancestors.
Observing the Werewolf in and outside of Time
If you presume a happy ending to the Big Cosmic
Drama, then all of history's tragedies are vindicated
as necessary steps towards humanity's redemption.
Yet, the Holocaust tore a gaping hole in the cycle
of time. Factual History and Fictional Legend are
indistinguishable. During the moment when rage fills
your mind and you crave blood, faith is forgotten. Did
I really turn into a werewolf?
Beware the Fool
Maybe I'm just fucking with you. Absurdity provokes
defensiveness, it makes you feel like you're being
made the butt of a joke. People always accuse artists
of this type of cruel humor. I am transformed by Art
which makes you ask yourself: “Why the hell would
anybody make that?" I strive to point at the infinite,
beyond any simple absolute Truth.
I'm deadly serious. This is All a Joke.
All of this work done in order to unify HaKodesh
Baruch Hu and the Shechinah, to give delight to the
blessed Creator.

.העבודה שלי היא מאבק להשלים עם מקומי בתוך האינסוף
 המנהגים ותפישות העולם.אנשי זאב הם כמו חסידים
 מחוץ לגבולות הציביליזציה,שלהם מתקיימים ביערות
 לראשונה הפכתי לאיש זאב. בטריטוריה של המיתי,הנאורה
. אני משער שירשתי תכונה זו מאבותי.כשהייתי בן עשר
להתבונן באיש הזאב מתוך ומחוץ לזמן
אם אתם משערים שלדרמה הקוסמית הגדולה יהיה סוף
 אז כל הטרגדיות שקרו במהלך ההיסטוריה מוצדקות,טוב
 השואה, עם זאת.כצעדים הכרחיים לקראת גאולת האנושות
 לא ניתן להבחין בין עובדות.קרעה שסע אדיר במעגל הזמן
 ברגע בו כעס ממלא את.היסטוריות לאגדות פיקטיביות
 האם באמת. האמונה נשכחת,נשמתך ואתה צמא לדם
?הפכתי לאיש זאב
הזהר משוטים
אולי אני רק משטה בכם? האבסורד מעורר את הצורך
. כי זה גורם לך להרגיש שאתה מושא הבדיחה,להתגונן
אנשים תמיד מאשימים אמנים שהם עושים שימוש בסוג
 אני עברתי שינוי בעקבות המפגש עם.כזה של הומור אכזרי
, לעזאזל, "למה:אמנות אשר גורמת לך לשאול את עצמך
,שמישהו יעשה את זה?" אני שואף להצביע אל האינסוף
.מעבר לכל אמת פשוטה או אבסולוטית
. זה הכל בדיחה.אני רציני להחריד
כל העבודה הזאת נעשית על מנת להביא לאיחוד בין הקדוש
. ולהביא עונג ליוצר יתברך שמו,ברוך הוא לבין השכינה
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