בובות העולם
בובות היו קיימות מאז ומעולם.
על כך מעידים ממצאים אשר נמצאו בקברים שנחשפו בדרום אמריקה ,בתת היבשת ההודית ,יפן,
איטליה ,יוון ובמקומות אחרים ברחבי העולם ,כשהם עשויים מחומרים שונים כגון עץ ,שעווה ,חמר,
טקסטיל ולא תמיד שמשו הבובות כצעצועים ,אלא גם כקורבנות סמליים לצרכי פולחן ,בדרך כלל
בדמות אדם זעירה .גם כיום נוהגים בני עמים שונים להשתמש בבובות כפטישים )צלמים( ,ועל ידי כך
התפתחו הצלמים לדמויות פולחניות ולהפך ,מדמויות לצרכי פולחן לצעצועים.
מעבר לשימושם כצעצועים בעלי ערך חינוכי ,מהוות בובות תיעוד העבר וההווה ולכן הם מהווים מקור
לידע שלנו על משחקים ,תורות שונות ,מגורים ,עבודה וכלכלה.לכן הם חשובים כנושאי תרבות!
דר' סנטה סילר הקימה בפקיסטן ,קמרון ,קולומביה ובמקומות נוספים פרויקטים ,בהם מייצרים
אומנים בני המקום מוצרים אומנותיים מיוחדים במינם בעבודת יד .זהו צעד קטן ראשון עם עתיד
לטווח רחוק בפיתוח אזורים כפריים .זוהי עזרה לעזרה עצמית ,כדי לעצור את בריחת תושבי הכפרים
לערים הגדולות ,על ידי יצירת מקורות הכנסה לאוכלוסיה הכפרית וכרגל שנייה למתפרנסים .הרבה
אהבה מושקעת בייצור הבובות אותן מלבישים בתלבושות פולקלוריסטיות מקוריות בתוספת אביזרים
וקישוטים .הודות לדוגמאות של בדים שונים ובגדים מסוגים שונים אותם מעצבים המשתתפים
בפרויקט מתקיימת התחדשות בחיי היום יום.
בובות מפקיסטן
פרויקט הנשים שהקימה דר' סילר בשנת  1993במחוז פונג'ב שבפקיסטן היה הראשון .כיום קיים
הפרויקט במקומות נוספים וגם פרויקט לגברים פועל בהצלחה.כיום מתפרנסות  120נשים במסגרתו.
אין זו עבודה על תקן מלא אלא כזו העולה בקנה אחד עם המסורת ,כך שלצד ניהול משק הבית
ועבודת השדה הן יכולות לחגוג ולטפח את התרבות המסורתית המיוחדת לאזורים הכפריים .בכפר
טהטה גהולמקה דהירוקה חיים כ  1200תושבים .בשנת  1991הם יסדו את הקואופרטיב אנג'יומן-א-
פאלה-א-אאמה ,בשיתוף פעולה עם העמותה ) DGFKעמותה מלכ"רית גרמנית לחקר תרבויות(.
קואופרטיב אנג'יומן מקיים שיתוף פעולה עם שישה פרויקטים נוספים במדינה.
בובות מקמרון
בשנת  1998נוסדו שלושה קואופרטיבים )אקווטינייגה ,אקנקנג ,הנדיקראפט ק-א-ט( בבמנדה ,בירת
המחוז הצפון-מערבי של קמרון ,על גבול ניגריה .גם קואופרטיב זה מקיים שיתוף פעולה עם העמותה
הגרמנית .בבמנדה חיים  60,000תושבים על שבע גבעות הם משתמשים שם בשמונה שפות שונות.
בנוסף לגברים החברים בקואופרטיב ק-א-ט 100 ,נשים מייצרות מוצרי אומנות.
בובות מקולומביה
בשנת  1999נוסד קואופרטיב טנטו מחור בסבוחה המשתף כיום פעולה עם שלוש יוזמות נוספות.
סבויה הוא יישוב המונה  6000תושבים ושוכן ליד צ'יקואינקווירה ,בירת מחוז בויאקה ,צפונית
לבוקוטה .גם קואופרטיב זה פועל בשיתוף פעולה עם העמותה הגרמנית ד-ג-אף-ק .יותר ממאה נשים
עוסקות בייצור מוצרי אומנות.

