הרצאות מולטימדיה ססגוניות ברוח אנתרופולוגית ,מלוות בצילומים מרהיבים ,סרטים וסיפורים מרתקים על
תרבויות רחוקות ואקזוטיות ,אנקדוטות מהמיתולוגיה המקומית ,היסטוריה ,אמונות ופולחנים והרבה עניין ויופי.
הנאה ובידור בשילוב עם ידע והעשרה.

העולם צועד על קיבתו  -הפסיכולוגיה של המזון בתרבויות העולם
האם מזון ומשקה הם צורך קיומי פיזי בלבד ,כפי שניתן אולי להסיק מפירמידת הצרכים
של מאסלו? מכל הדחפים ,המזון הוא כנראה המניע המשמעותי ביותר של בני האדם מאז
ומתמיד (נכון ,גם מין וכסף.)...
על פולחני מזון ,טומאה ,מזון אלים לעומת סיגוף ,ועוד ועוד ועוד ...בהרצאה צבעונית
ומשעשעת ,הבוחנת את תרבות המזון ברחבי העולם בדרך מקורית ובעיקר  ...טעימה.

הרצאה מעוררת תיאבון!
משפחה שכזאת  -על המסגרת המשפחתית בתרבויות העולם
הרצאת מולטימדיה מרתקת ומבדרת ,בה נבחן ונחשוף את המניע המרכזי ,שמאחורי
התפתחות מסגרות משפחתיות ייחודיות בתרבויות שונות בעולם ,לאורך ההיסטוריה ועד
ימינו .נכיר סוגי תאים משפחתיים מגוונים ,מגמות בתחום המשפחה ,מנהגים מוזרים
ועוד ועוד.

אירוע מושלם ,גם ליום המשפחה!

מסע אל בטן האמונה – להבין את הלב של הודו
תיעוד מולטימדיה מרהיב וסיפורים מרתקים על המסורות והפולחנים בפסטיבל הקומבמלה,
מהחשובים בתרבות ההינדית .דרך סיפור הפסטיבל ומקורו ,ניגע ברבדים השונים של
התרבות והדת ההינדית ,ונמצא הקשרים מפתיעים ליהדות!!! נבחן את התפיסות
הפילוסופיות של גלגול נשמות וקארמה ,וננסה להגיע לקיצורי דרך לנירוונה .נפגוש נזירים
עירומים ,נדרים משונים ,נכיר את מיתולוגיות האלים ונקיים טבילות טהרה במים הקפואים.

הינדואיזם על רגל אחת...

מונגוליה – לשרוד בארץ הנוודים
לפני מספר שנים יצאה קבוצת צלמים להרפתקה בארץ בראשית...
מסע מצולם בן  800שנה ,מימי האימפריה המונגולית של ג'ינגיס חאן ועד ימינו :על טבע
פראי ,אקלים קיצוני ותרבות ייחודית המשלבת את הבודהיזם הטיבטי עם השמאניזם
העתיק .נצפה בציד בעזרת עיטים ,נכיר את היאקים ,נתוודע לסוסים נדירים ,נפגוש נקבות
גמלים בוכיות ,נאזין למוסיקה והשירה המונגולית הייחודיים ונשתתף בפסטיבל הנאדאם
ההתוסס .וגם :סוד הצלחתה של האימפריה המונגולית האדירה ,אל מול מאבקה להישרדות
של התרבות הנוודית האחרונה!

מסע כורסא לארץ בראשית

חידת השומרונים – מסע אחורה בזמן (שתי הרצאות נפרדות)
תולדות קהילת השומרונים ,בת כ 850-נפש ,שהייתה על סף הכחדה ,ועדיין נאבקת באיומים רבים על זהותה והמשך קיומה גם כיום.
הרצאה  -1הפולחנים :להבין את הדת השומרונית! תיעוד של טקסים ופולחנים עתיקי
יומין ,וסיפורים "מבפנים" .מבט אינטימי ומרתק לקהילה הקטנה העתיקה בעולם ,הרואה
עצמה שריד לעשרת השבטים ומשמרת את מסורות עם ישראל בנות אלפי שנים.
הרצאה  -2המקורות :תוך הצלבת מקורות היסטוריים ותנכיים ,מסורות עתיקות
וממצאים ארכיאולוגיים מדהימים ,נחשוף תעלומה בת אלפי שנים :מוצא השומרונים
והרקע לפילוגם מהיהודים.

קובה – הריקוד בדם
תולדותיה של המדינה הקאריבית המפתיעה ,צבעונית ומרתקת ,הנמצאת בקיפאון של
מעל  60שנה .נעבור דרך כורי ההיתוך החברתי ,דתי ומוסיקלי ,מסיפור הגילוי בידי
קולומבוס ,דרך הכיבוש הספרדי האכזר ,ועד יצירת דת הסנטריה הממזגת בין אדונים
לעבדים .מהניאו -קולוניאליזם האמריקאי ,דרך ימי הרודן באטיסטה ועד סיפורם של
גיבורי המהפיכה :האחים קאסטרו ,צ'ה גווארה והאחרים ,שניצחו במלחמת הגרילה
המצליחה ביותר אי פעם .ובעיקר המון מוסיקה ומחול קובני.

מפגש תוסס ופרוע בקאריביים

אתיופיה הפראית -בעקבות השבטים האבודים של עמק האומו
עמק נהר האומו הנידח ,מהווה פסיפס ססגוני של שבטים פראיים ומרתקים ,אשר רק
לאחרונה נחשפים לעולם ...המורסי הנוודים רועי הבקר הלוחמנים ,הקארה ,האמר
ובאנה הקופצים מעל שוורים ,ומסורת המינגי :אמונה בקללת ילדי הארורים המאיימת
על השרדותם של השבטים .והכל בשילוב צילומים וסרטונים של טקסים מרהיבים ,עם
סיפורים אותנטיים על המארג האנושי הייחודי המתקיים באזור מופלא זה.

אפריקה כפי שמעולם לא הכרתם!

האדם הבוער  -פולחני אור ואש ,בעולם ובזמן
משחר ההיסטוריה עוסקים בני האדם בפולחני אור ואש ,כסמל לניצוץ החיים מחד ,ומתוך
פחד מאש הגיהנום ומהתקצרות הימים ,מנגד .מתוך רצון להמריץ את שובה של השמש,
וגם להנציח נצחון גדול שבושר במשואות .בין אם בסגידה לשמש או אל האש ,דרך הקרבת
קרבנות או הבערת מדורות ,ועד הדלקת נרות ,קישוט עצים באורות ,וכמובן פסטיבלים
מודרניים דוגמת ״האיש הבוער״ בארה״ב ו״מידברן״ בישראל ,אין כמו האש והאור
להעצמת חגיגות וטקסים .על הדומה ,השונה והסמליות בין החגים ,הפולחנים והטקסים של
אור ואש של עמי העולם ,מאז ועד ימינו.

הרצאה מושלמת לחנוכה ,ל"ג בעומר ,וכל השנה...

עברנו את פרעה ...על התבגרות ,טקסי מעבר ושלבי חיים
שלבי חיינו ,מלידה ועד מוות ,רצופים בטקסי מעבר שונים .בר המצווה היהודית,
למשל ,נתפסת ככרוכה בקבלת עול מצוות הדת ,אך בפועל מהווה טקס מעבר
והתבגרות חשוב מאין כמותו .נערים בתרבויות שונות נאלצים לעבור מבחני
אומץ לא פשוטים ואף כואבים .שום בעל חיים אחר בעולמינו אינו נוהג כך,
בהרצאת
המעבר?
לטקסי
האדם
בני
זקוקים
מדוע
כמובן.
מולטימדיה המותאמת לגילאים צעירים ,נכיר את סיפורם של טקסי מעבר
והתבגרות מרתקים בתרבויות שונות ואקזוטיות ברחבי העולם.

נפלא גם לאירוע של בני ובנות מצווה...

כשהזמן עצר מלכת  -סיפורה המדהים של בורמה (מיאנמר)
בורמה ,הענקית הדרום מזרח אסייאתית ,מורכבת מערב רב של שבטים
ולאומים החיים בכפיפה אחת ,אך לא תמיד בשלווה .מאמצע המאה
הקודמת נסגרה בתוך עצמה ,בהנהגתה של חונטה צבאית נוקשה.
לאחרונה ,לאחר תקופה של פתיחות ,חזר אי השקט למיאנמר .מבט
מעמיק בארץ היפהפיה ותושביה מסבירי הפנים ,יחשוף מציאות מורכבת
במיוחד...

לראות ולא להאמין!

צפון קוריאה – מסע אל מעבר למסך הברזל האחרון
מסע מצמרר אל מדינת המשטרה המסוגרת בעולם ,קוריאה הצפונית .דני
ינאי ביקר במדינה המסתורית ויספר על שראה ,ובמיוחד על מה שלא ניתן
לראות .מה לא רוצה קים ג'ונג און שנדע על שלטון האימים של משפחתו,
על העם המדוכא בעולם? איך מצליחים אנשי צפון קוריאה לשרוד? מה
מספרים אלו שהצליחו להימלט ממחנות הריכוז? ומה היה הדבר הקשה
ביותר עבור ישראלי בצפון קוריאה?

להבין את הטירוף ,או שלא...

בהוטן – ממלכת הדרקון הלא מעשן
בהוטן ,הממלכה הבודהיסטית האחרונה בהימלאיה ,נפתחת בעשור האחרון לעולם ,תוך
ניסיון נואש לשמר את צביונה התרבותי ,למול המודרנה .התיירות מוגבלת,
התושבים מחויבים ללבוש את הבגד הלאומי ,העישון אסור ודיוקן משפחת
המלוכה הנערצת מתנוסס בכל בית ופינה .סיסמתו של המלך ,בדבר האושר הלאומי
הגולמי ,הפכה למותג .אך האם אכן מאושרים תושבי אחת המדינות העניות בעולם? ואם
כן ,מהו סודם? זאת ועוד בהרצאה ססגונית ,עם תיעוד מרהיב של פסטיבלי מסיכות
פרועים ,נופים עוצרי נשימה ותרבות ייחודית המושרשת בכל אורחות החיים.

מסע לממלכת ההימלאיה האחרונה!

איזה 'מין' עולם  -על מיניות ופולחן בתרבויות העולם
מבט מרתק ומשעשע אל תולדות המיניות האנושית מימי קדם ועד ימינו:
טקסי חניכה פרועים ,פולחנים ביזאריים ומנהגים מיניים מדהימים ,בתרבויות העולם...

מושלם לכל השנה ,וגם ליום האהבה...

הבהלה לזהב במערב הפרוע
מה משך אלפי אופורטוניסטים ,בארה"ב של המאה ה ,19-להגיע בחוסר כל ולעבוד בפרך,
בתנאים קשים ,באזורים הנידחים ביותר של קליפורניה (היום מפרץ סן פרנסיסקו) ואלסקה,
באזור המערב הפרוע בארה"ב? מה הם הצליחו למצוא ומי באמת התעשר מהעניין? אילו
השפעות מדהימות ניכרות עד היום בעקבות סאגת חיפושי הזהב של לפני  150שנה? ואיך
צ'ארלי צ'אפלין קשור לכל זה ?

הרצאה משעשעת ומחכימה

גואטמלה ומסרי תרבות המאיה האבודה
מסע מופלא בזמן אל תרבות המאיה האבודה של מרכז אמריקה .נתוודע לנופים קסומים
ולערי הפירמידות המפוארות ,נפגוש בבני המאיה החיים כיום כנוצרים ונכיר את פולחניהם
הקדומים ,נלמד על שליטתם המופלאה של כהני המאיה ברזי היקום ואת הסיבות לנפילת
ממלכות המאיה ונבין כיצד הצליחו הארכיאולוגים לפצח את קוד המאיה האבוד.

לגלות מחדש תרבות נכחדת
החיים ביקום מקביל  -להבין את הברנינג מן
כל שנה ,למשך  8ימים בקיץ ,מוקמת במדבר הסלע השחור בארה״ב עיר זמנית בת כ70,000-
תושבים ,המהווה מעין יקום מקביל אלטרנטיבי לעולם שבחוץ .קשה לתאר את העוצמות של
אירוע האמנות האולטרה יצירתי ,צבעוני ואדיר מימדים זה ,שבו המשתתפים הם שיוצרים את
תכניו ,בהתבסס על עשרה עקרונות מנחים כמו :ביטוי עצמי רדיקלי ,כלכלת מתנות וא-
מסחריות .דני ינאי השתתף בפסטיבל במבצע לוגיסטי מורכב ,והוא מביא את הסיפור האמיתי
של המתרחש בעיר הסלע השחור מתחילת הדרך ועד היום ,כשאירוע מקביל מתקיים גם
בישראל  .תמונות מרהיבות ,קטעי וידאו מערפלי חושים ,חוויות פרועות ,אתגרים ,ו...הרבה
חיבוקים ואבק.

מה שקורה בברנינג מן ,נשאר בברנינג מן

אינדונזיה
אלים ושדים – הסודות של באלי
״אי האלים״ באלי ,בארכיפלג האינדונזי ,צופן למבקרים בו מגוון מרתק של פולחנים וחיי
קהילה ססגוניים ,המשלבים הינדואיזם ,בודהיזם ואנימיזם .לפולחנים אלו מוקדש חלק ניכר
מזמנם של התושבים והם כוללים אינספור טקסי מעבר ,פסטיבלים ואירועים דתיים
ומשפחתיים .חיי התושבים נעים תמידית בין ניסיון לפייס את השדים לבין אמונה בכוחם
של האלים לעזור לאדם הפשוט.

להבין את האי הקסום בעולם

מסע אל הקניבלים האחרונים – שבט הקורוואי בפפואה
פפואה המערבית ,חצי מהאי גינאה החדשה שבשליטה אינדונזית ,הוא מקום שבטם של מאות
שבטים מרתקים ,חלקם התגלו לעולם רק בעשרות השנים האחרונות ,ואחרים עדיין חבויים
ביערות העד וממשיכים לחיות כציידים לקטים לכל דבר .דני ינאי יצא למסע הרפתקני
בפפואה ויביא את סיפורם של ב ני הקורוואי ,אנשי העצים ,אשר קיימו פולחנים קניבליים
עד גילויים.

חוויה אנתרופולוגית משובחת

מסע בעקבות השבט המתנזר – בני הדאני בפפואה
בני הדאני  ,אחד השבטים הלוחמניים וססגוניים ביותר בפפואה האינדונזית ,התגלו לעולם
רק במאה ה . 20-בני השבט נודעים בטאבואים המיניים המפותחים שלהם ובמיוחד בקוטקה,
כיסוי הפין הדלועי בו הם מכסים את מבושי הגברים .הרצאת עומק בה נצא למסע בעקבות
בני השבט ואורחות חייהם ,אז והיום.

לגלות מחדש תרבות נכחדת

כשהסוף הוא לא באמת הסוף – פולחני המוות של הטוראג׳ה
בני הטוראג׳ה באי סולאווסי באינדונזיה הם אמנם נוצרים כיום ,אך בפועל ממשיכים
במנהגיהם המהדהדים לפולחן אבות ואנימיזם .בחבל ארץ הררי ויפהפה זה ,מנוקד בטראסות
אורז ותאואי מים ,מתגוררים הטוראג׳ה בבתים דמויים סירה ,עורכים לוויות ענק יקרות
להחריד למתיהם ,ואחת ל 3שנים מוציאים את גופות יקיריהם מן הקבר במהלך פסטיבל
המא׳ננה המקאברי .את התינוקות הרכים נהגו לטמון בגזע עץ לעילוי הנשמה .על פולחן
המוות של הטוראג׳ה בהרצאה מרתקת ומטלטלת.

לראות ולא להאמין!

בחזרה להימלאיה – אחרי  30שנה
מה עבר על נפאל ב 31-השנים שחלפו מאז טייל שם החייל המשוחרר דני ינאי
בטרק מחנה הבסיס של האוורסט ,ועד ששב לשם עם ב 2022עם בנו ,החייל
המשוחרר ,לטייל בטרק סובב אנאפורנה שבהימלאיה? מי הם תושבי ההימלאיה
הנפאלית ,במה הם מאמינים וכיצד הם מתמודדים עם איתני הטבע הכבירים
שבתוכם הם חיים?

לעשות טרק מהכורסא!

בין הפטיש לסדן – להכיר את נפאל מאז ועד היום
נדמה שנפאל ,אחת המדינות המרהיבות בעולם ,מאכלסת את האנשים הסובלניים
ביותר ומתקיימת בה הרמוניה מרשימה בין מיעוטים אתניים מגוונים ובמיוחד בין
הינדוהיזם לבודהיזם .אך ההיסטורי ה של המדינה ההררית והיפהפיה רצופה
בדרמות שכאילו יצאו מסדרת דרמה הוליוודית דמיונית במיוחד .אסונות טבע,
רציחות מלכותיות ,מלחמות אזרחים ,פסטיבלים פרועים וגם מנהגים משונים
במיוחד ,כולל סגידה לאלות חיות.

אמנים מלידה – על האמנות בשירות הדת והקהילה ברחבי אסיה
הידעתם שבשפה הבאלינזית ,למשל ,לא קיימת מילה לאמנות או אמן? עדיין ,האנתרופולוגית
מרגרט מיד הכריזה שבבאלי כל אחד הוא אמן?
בהרצאת מולטימדיה ססגונית במיוחד ,נבין את משמעות האמנות הדתית בכמה ממדינות
מזרח אסיה .פיסול ,עיצוב ,משחק ,ריקוד ,נגינה .ועוד ועוד.

מקודש – על מקומה של האמונה במאה ה21-
מה מקומם של פולחנים דתיים עתיקי יומין ,במאה ה ? 21-מה תפקידן של המסורת והדת
בעולם מודרני ומדעי ,שכבר מזמן התמסר לדת החדשה ,הקפיטליזם הגלובלי? כיצד משלבים
בני תרבויות שונות ,בעולם השלישי ובעולם המפותח ,בין המודרנה למסורות דתיות עתיקות?
הרצאה רב חושית הכוללת תיעוד מרהיב של פולחנים ,טקסים ופסטיבלים ברחבי הגלובוס.

בסופו של דבר זה רק עניין של אמונה...

להזמנת ההרצאות של דני ינאי 054-6249394
www.DannyYanai.com israelpics@gmail.com

