
כך מייצגים אמני דור הבנים את השואה שמעולם לא  

 חוו

מנחום גוטמן ופליקס נוסבאום, דרך יוכבד וינפלד ומשה גרשוני ועד ג'ניפר אבסירה: כיצד טופלה 

השואה באמנות הישראלית, בעבר ובהווה, מדוע הפסיקה לחולל סערה, ומדוע דווקא בני הדור  

השני והשלישי מרבים ליצור בנושא. "אני בטוחה שזה עובר גם לדור של הבת שלי", אומרת תמה 

שתערוכתה תיפתח השבוע  גורן,  

 

 

 

צילום: ללא קרדיט . דימויי שואה ביצירות הדור השני והשלישי1981רות שלוס, "אנה פרנק",   

 
 נעמה ריבה 

קבל התראות בתיבת הדואר האלקטרוני  שלך עבור כתבות מ  נעמה 
 ריבההתראות במייל 
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מילים  43- תקציר הכתבה ב  

כך כתב יוסף טומי לפיד ב"מעריב" על תערוכה בנושא השואה שהציג  
: "אדרבא, צריך לעודד את  1997–רם קציר במוזיאון ישראל ב  האמן

המוזיאון הלאומי בבירתו הנצחית של העם היהודי להרבות בתצוגות  
המוכיחות שאנחנו אכן משוחררים מטראומות העבר. אם יוכל מוזיאון  

קורבנות השואה, אפשר יהיה להזמין ילדי גן   ישראל להשיג עצמות של
שיבנו מהם ארמונות. כדאי אולי לייבא גם שערות מאושוויץ. מוזיאון  
ישראל יוכל לתלות עליהם תמונות פוסט מודרניות". ח"כ ענת מאור 
ממרצ פנתה לשר החינוך זבולון המר בבקשה שיפעיל את סמכותו  

ופאשיזם בביתנו, בשם ויבטל את התערוכה. "אי אפשר לארח גזענות 
חופש המחשבה והביטוי", אמרה אז ל"הארץ". בעקבות תערוכה אחרת 

של האמן רועי רוזן באותה שנה, "חיה ומות כאווה בראון", הורה סגן  
ראש עיריית ירושלים, שמואל שקדי, לגזברות העירייה להפסיק את  

ההקצבות למוזיאון ישראל, אחרי שכינה אותה "חולנית, מטורפת  
וגעת ברגשות כל יהודי ואדם שפויופ ". 

היום התמתנו התגובות על יצירות העוסקות בנאציזם ובשואה, ונראה כי 
האמנית תמה גורן, בתערוכתה החדשה "המת מזמן" שתיפתח בגלריה 
המדרשה ביום שישי, לא צפויה לעורר גלי זעם דומים. בעבודת הרקמה 

דמותה ובדמות בתה, " נראים שני גרמנים, ב1942שלה "חופשה באגם, 
כשהם ממשיכים בחיי הפנאי בשעה שחיי יתר האנושות קורסים. 

בעבודה נוספת, "אדולף בוכה", רקמה גורן את דמותו של הפיהרר 
במין זירת אגרוף שבה הוא נראה כעומד להפסיד. בעבודות אחרות 

 .שילבה צלבי קרס, לעתים לצד מגיני דוד



 
" ן הרצליה. מחווה מנהרה", מיצב של דינה שנהב המוצג במוזיאו 

צילום: צילום: לנה גומון לאביה שהסתתר ביער  
 עברו לתצוגת גלריה 

 
 צילום: צילום: לנה גומון

גורן היא אחת בשורה של עשרות אמני דור שני ושלישי לשואה 
שעבודותיהם עוסקות בנושא. שימוש בצלבי קרס בעבודות הרקמה של  

גורן הוא המשך כמעט מתבקש לרישומים קודמים שלה, שמשלבים 



קטועי איברים, דם, אונס ופגיעּות. "אמא שלי בת לניצולי שואה, אני 
. כל ההסתכלות על החיים היא פוסט־ דור שלישי וזה נכח המון בבית

ז פולניה והאשכנזיות היא חלק  שואתית", היא אומרת. "אני מאה אחו
לא רק הגינונים והבדיחות שמספרים על אשכנזים, אלא  —ניכר ממני 

משהו מאוד עמוק בזהות. היום אני יודעת שרוב האשכנזים גם בדור 
ובר גם לדור שלישי לשואה הם פוסט טראומטים. אני בטוחה שזה ע

 ."של הבת שלי

 

העיסוק בנאציזם כמו חיכה להתפרץ אצלה. לפני כמה שנים, בעקבות  
קשר שהביא אותה לברלין, ניצתה אצל גורן התובנה על משקל העבר 

בסיפור המשפחתי שלה, וצלבי קרס הפכו לחלק מהדימויים  
, שבו  2016–בעבודותיה. למשל ברישום "פורטרט עצמי: מתקלחת" מ

עם צלבי קרס. "השימוש מאחורי הדמות המתקלחת קיר אריחים 
בצלבי קרס הוא בדיקת גבולות, לא ממקום מתנגש אלא כדי לשים את  

 ."הדברים כמו שהם. קצת כמו בדיחות שואה

 המחסום של אדורנו 

למרות עשרות האמנים שעוסקים בשואה ובנאציזם, הנושא עדיין לא  
אלא רק באמצעות תערוכות    —הוצג באופן רוחבי במוזיאון ישראלי 

ומדי פעם כתת־נושא בתערוכות רוחב בעניין אחר. בספר שסוקר  יחיד 
שנות אמנות ישראלית )הוצאת מוזיאון ישראל(, מצטט האוצר יגאל   100

של הוגה הדעות הגרמני תאודור אדורנו,   1949–צלמונה את אמירתו מ
"לכתוב שירה אחרי אושוויץ זו ברבריות", ומציין כי אמנים רבים היו 

ול השואה אין ברירה אלא לשתוק, כי אי אפשר  שותפים לה וכי "מ
לבטא את גודל הזוועה המוסרית והקיומית שלה. כל ניסיון לבטאה 

 ."יגרור ייצוג בנאלי או טריוויאלי

צלמונה אמנם מציין את מלחמת ששת הימים כנקודת מפנה שלאחריה  
השואה הפכה אירוע שלגיטימי לעסוק בו באמנות, אך למעשה נוצרה 

שא כבר במהלך השואה עצמה ובשנים הראשונות אחריה. אמנות בנו
היא היתה בעיקרה תיעודית וריאליסטית והציגה את אסונם של 

הקורבנות. כך למשל בציוריו של פליקס נוסבאום, כמו "דיוקן עצמי 
, מתבונן האמן אל הצופים במבט קודר כשברקע שלד  1940–במחנה" מ

 .אדם

של ג'ניפר אבסירה: בת  האינסטגרם הוא כלי העבודה המרכזי 
ברובע   50–להורים מאלג'יריה, שאמה גרה בפריז בשנות ה

"המארה". "השואה חילחלה בי כמעט כל יום, באיטיות אבל כמו 
 "יציקת בטון



 עברו לתצוגת גלריה 

 
עבודות של ג'ניפר אבסירה, המשלבות צילום ילדי גבלס. 

 ג'ניפר אבסירה  / Bundesarchiv :צילום""לצאת מהמבט האוטומי
 עברו לתצוגת גלריה 



 
 צילום: ג'ניפר אבסירה

יצר פאול קונרד הניך מחזור הדפסים המתאר את דרך  1943–ב
לזוועות המשטר הנאצי.   הייסורים של היהדות לאורך ההיסטוריה ועד

(, נראה 1933באחד מהם, המתאר את שנת עליית הנאצים לשלטון )
יהודי בחדר חשוך, כשעל שולחנו מונח אקדח והוא כמו מתכנן 

צייר נחום   1945–להתאבד. מבעד לחלון נשקף מצעד נאצי ברחוב; ב
גוטמן בדיו את הרישום "עם היוודע דבר השואה", כשבחלקה התחתון  

גיא   —רה נראה חקלאי חובט את ידו במצחו ובחלקה העליון של היצי
 .הריגה



אליק מישורי סוקר בספרו "מאופקים חדשים לרוח אחרת" )הוצאת  
למדא של האוניברסיטה הפתוחה( התייחסויות לשואה עד סוף שנות  

, ומזכיר למשל את היצירה "מיסה דורה )האביר, ליל הבדולח, 80–ה
ינית "הדרשה הקשה". זהו טריפטיכון  (", שפירושה בלט5בית מספר 

ובו הגיב לשואה באמצעות   1960עד  1958– שיצר האמן מרדכי ארדון מ
סמלים וכתמים מופשטים, לצד דימויים כמו צווים המגבילים את זכויות  

 .היהודים וצורות שמזכירות את ליל הבדולח

, הפך  80–ותחילת ה 70–עם ההתרחקות מהמלחמה בסוף שנות ה 
ואה לסרקסטי וקונספטואלי יותר. יוכבד וינפלד היתה אחת העיסוק בש

– הראשונות מהדור השני שעסקה בנושא באופןמורכב. היא הציגה ב
במוזיאון ישראל תערוכת־יחיד שבה תיארה את עצמה בתצלומים   1979

כאסירה במחנות ריכוז, מנסה לפתות קצינים גרמנים. מתחת לעבודה  
כל היהודים מלוכלכים ורעבים היו נכתב: "במחנות הריכוז שבהם היו 

גם נשים יפות שהגרמנים אהבו. אז הן הרביצו ליהודים וקיבלו אוכל.  
 ."עכשיו מענישים אותן. היו להן ראשים מגולחים

, הצליב האמן 1983–במיצב "תשדורת מאושוויץ בירקנאו לתל חי" מ
חיים מאור את צללית חצר תל חי עם הצללית של בניין הכניסה  

או. כן יצר מסלול הליכה בתוך הבניין הלא גמור של מכללת לבירקנ
תל חי. "באמצעות המיצב העמדתי את הישראלי מכאן לצד היהודי  

משם, את הפחד שם בתא הגזים ואת הפחד כאן במקלט", כתב לימים 
הוא הציג במוזיאון ישראל את המיצב "פני  1988– . ב2009–במאמר ב

שלו ושל הוריו על לוחות עץ בצדודית  הגזע ופני הזיכרון", ובו ציורים 
 .לימין, לשמאל וחזיתית, כפי שצולמו אסירים במחנות ריכוז

 עברו לתצוגת גלריה 



 
גע ברגשות "יהודים . נטען כי פ1994רועי רוזן, "ההיסטוריון", 

 צילום: ללא קרדיט "ואנשים שפויים
 עברו לתצוגת גלריה 

 
של אורי  The Institute of Ongoing Things מתוך התערוכה

צילום קצנשטיין. אמן תקדימי : Peter Lange 

, ועיסוקו בנושא היווה 80–משה גרשוני היה אמן נוסף שפעל בשנות ה
נקודת ציון. הוא מבוגר יותר מווינפלד ומאור אך נולד בארץ ולא חווה 

ראלי בביאנלה בוונציה  הציג גרשוני בביתן היש 1980– את השואה. ב



את המיצב "אטימה אדומה: תיאטרון", שבו טיפל בשואה באופן  
אלגורי. את הסדקים בקירות הביתן אטם בחומר אדום וכן יצר בריכות 

אגירה ממתכת שקרקעיתן אדמדמה. על הקירות נכתבו מילים 
)עדיין(. יצירה  Noch)אבל( ו־ Doch ,(עבודה) Arbeit בגרמנית כמו

, "ֶצֶדק לְָפנָיו יְַהלְֵּך" )פסוק מתהילים המשמש 1988–ו מ נוספת של
בהלוויות יהודיות(, כללה ארבע צלחות, שעל שתיים מהן צויר צלב 
קרס המזכיר את גרסאותיו האסייתיות ולא הנאציות. המילים "צדק 

לפניו" צוירו בכחול ו"יהלך" בשחור, כשמתחת הופיע דימוי של מגן דוד  
 .שחור וכתם צהוב

. הוא  2018– ד אמן תקדימי ביחס לשואה הוא אורי קצנשטיין, שמת בעו
ש  , ועשה שימו30– היה בנם של פליטים מגרמניה שעלו לארץ בשנות ה

הוא יצר לראשונה כיסא   1986– בצלבי קרס ובדמותו של היטלר. ב
יצר צלב קרס תלוי  1989– שהפרופיל שלו מורכב מצלב קרס. ב

בתערוכה  1993– עבודה שהוצגה ב שמחוברות אליו משאבות אופניים,
"פתשגן" במוזיאון ישראל. בהמשך הוא יצר את הדמות "בולדר", 

היבריד של בודהה והיטלר: היצירה "בולדר על סקייטבורד" תוצג מיום  
 .שישי הקרוב במוזיאון "על התפר" בירושלים

הפך העיסוק בשואה לסרקסטי וקונספטואלי    70–בסוף שנות ה
תערוכה שבה תיארה את  1979– ד הציגה ביותר. יוכבד וינפל

 עצמה כאסירה במחנות ריכוז, מנסה לפתות קצינים גרמנים 

 נאצים מחרוזים

התרחבה מאוד רשימת העוסקים בשואה בקרב אמנים  90– בשנות ה
בני הדור השני והשלישי. רם קציר, רועי רוזן )תערוכה מקיפה שלו 

, ז ארד, ורדי כהנא(, תמי בן תור, בוע14מוצגת כעת בגלריה כורש 
סיגלית לנדאו, יעל ברתנא, רעיה ברוקנטל, ארז ישראלי, אמיר יציב, 

גיל יפמן, גיא גולדשטיין, דינה שנהב )שמציגה כעת תערוכה במוזיאון  
הרצליה(, מאיה ז"ק )שמציגה כעת תערוכה בפריז( וישי חוסידמן  

 )שמציג במשכן לאמנות בעין חרוד(. חלקם מטפלים בנושא בסרקזם
 .או הומור, חלק באופן מורכב ומרובד ופחות צועק

 עברו לתצוגת גלריה 



 
צילום:   . האנושות קורסת 2021", 1942תמה גורן, "חופשה באגם, 

 תמה גורן
 עברו לתצוגת גלריה 



 
צילום: תמה גורן 2020תמה גורן, "אדולף בוכה",   

הראשון כנראה מהדור השלישי לשואה שיצר בנושא הוא רם קציר,  
הוא הציג   1997– . ב90–, שמתגורר בהולנד מאז שנות ה 1969יליד 

במוזיאון ישראל את התערוכה "בתוך הקו", בה הוצבו שולחנות גן 
ילדים שעליהם חוברות צביעה. מבט בעמודים האחרונים גילה שהם 

מאכיל עופר, גבלס עם בנותיו  מבוססים על צילומים כמו היטלר
וחיילים נאצים גוזזים פאות יהודים. בהמשך אותה שנה הוצגה גם 

 ,"תערוכתו של רועי רוזן, "חיה ומות כאווה בראון



שש מהן  —יצר סדרת מזוודות   2010– קציר ממשיך לעסוק בשואה: ב
מוצגות ברחבי העיר ליידן בהולנד, אחת ביד ושם, אחת בקלינינגרד 

ועוד כמה באוספים פרטיים באירופה וישראל. כל מזוודה היא   שברוסיה
שפוסלה באבן עם האבזמים  40–"מאובן" של מזוודה אמיתית משנות ה 

  2020–והמנעול המקורי. אנדרטה נוספת של קציר, "מאנה", הוצבה ב
באמסטרדם, והיא מתייחסת למבצע מאנה מסוף מלחמת העולם 

לוחי מזון לעם ההולנדי בתקופת  שבו פיזרו בעלות הברית מש ,השנייה
 .רעב החורף. היצירה מורכבת מחמש פרוסות לחם מפוסלות באבן

דיוקנאות של קצינים נאצים בכירים אך לא מוכרים, עשויים מחרוזים 
זולים, מופיעים בעבודה "פורטרט של רשע" שיצרה האמנית דינה 

לנושא  ודור שני לניצולי שואה. "יש לי אובססיה   1968שנהב, ילידת  
מגיל שש", סיפרה ל"הארץ". "בתחילת שנות האלפיים התגוררתי 

פחות  SS בלונדון ומצאתי את עצמי הולכת לספריות וכך הכרתי קציני
בתערוכה קבוצתית 2003– ידועים". העבודה הוצגה בברלין ב  Wonder 

years   בחו"ל, בניגוד לישראל, כן היו תערוכות קבוצתיות על השואה(
ם ישראלים(. כעת מציגה שנהב במוזיאון הרצליה  בהשתתפות אמני

 .מיצב עשוי ספוג ובמרכזו מנהרה, זיכרון לאביה שהסתתר ביער

 עבודתו של אמיר יציב. שימוש בהומור
 עברו לתצוגת גלריה 

 
 צילום: תמה גורן "תמה גורן, "פורטרט עצמי מתקלחת 



האמן בן הדור השלישי אמיר יציב מייצר עבודות מקוריות במיוחד ואף  
"ארבייט מאכט  משעשעות, למרות הנושא הלא משעשע. בעבודתו 

הוא ביקש משני צוותים, פולני וישראלי, לשחזר כניסה   2009-פריי" מ
היא הסרט "פלנטה אחרת"   2017- למחנה נאצי. עבודה נוספת שלו מ

שעוסק באובססית זיכרון השואה ובו מודלים ממוחשבים של אושוויץ. 
מוכר פחות שמציג את הטירוף הנאצי מכיוון אחר הוא  סרט נוסף שלו,  

hausbaumaschine בסרט  2013- )מכונת בניית בתים בתרגום חופשי( מ .
קריין גרמני מקריין את דבריהם של האדריכלים הנאצים אלברט שפר  
וארנסט ניופרט, הראשון מוכר כאדריכל של היטלר והשני פחות מוכר 
בהקשר הנאצי, אלא ככותב ספר שעוסק במידות שלפיהן אדריכלים 

 .עובדים עד היום

של סבתה של האמנית מאיה ז"ק נספתה בשואה והיא  משפחתה
ודותיה, המוצגות  עצמה הספיקה לעלות לארץ לפני המלחמה. בעב

אין צלבי קרס או את דמותו של   כעת תערוכה במוזיאון היהודי בפריז,
היטלר. עיקר עיסוקה הוא בזיכרון, עם אזכורים ליהדות  
לכלה" עוקב  ול"ארכיטקטורה של מחבוא". כך למשל סרטה "אמא כ

אחר עוזרת בית בודדה שמנווטת במרחב הביתי במטרה למצוא עקבות  
של בני משפחה. בסרט "חוק שחור לבן" שמוצג גם כן בתערוכה כלבי 

פודל ממלאים פקודות לפי הוראות מאמן. "נושא השואה תמיד עניין 
מגיל צעיר", אמרה ז"ק ל"הארץ" והוסיפה כי "המוות של אמא   אותי

גם היה משמעותי לעיסוק שלי בזיכרון  20, כשהייתי בת 52שלי בגיל 
 ."באופן רחב

האינסטגרם הוא כלי העבודה המרכזי של ג'ניפר אבסירה: בת להורים 
ברובע "המארה" שבו גרו  50– מאלג'יר, שאמה גרה בפריז בשנות ה

ניצולי שואה רבים. "השואה זה נושא שחילחל בי כמעט כל יום, 
קת בטון", היא אומרת. אחד הדימויים שיצרה הוא  באיטיות אבל כמו יצי

היא צבעה  —עיבוד של צילום של היטלר עם אחד מילדיו של גבלס 
את פניהם בגוונים של ורוד וצהוב עד שכמעט קשה לזהות במי מדובר. 

ניכוס הסתרה",  —"השימוש בוורוד אצלי הוא לשתי מטרות עיקריות 
בבתו של גבלס נועד לגרום היא אומרת ל"הארץ". "השימוש בהיטלר ו 

לצופה לצאת מהמבט האוטומטי שגלישה בפיד יוצרת, ולהתבונן לרגע 
בדימוי. אם הוא יורד מתחת לתמונה וקורא את הכיתוב, אז בכלל זכיתי  

 ."אבל גם עצם עצירת המבט היא המטרה

 רגב נגד קצנשטיין

לא רק הטכניקות והדימויים השתנו לאורך השנים, גם תגובת הקהל.  
בתערוכה "אסור" שאצר עמי שטייניץ הוזכרו מספר יצירות שקשורות 

לשואה ושהקהל בשעתו התנגד אליהן. אחת הראשונות היא "אשכנזים  
. ביצירה מופיע הכיתוב "אשכנזים 1982–לאושוויץ" של מיכאל גרובמן מ

לאושוויץ" ברוסית, על רקע טפט פרחוני. היא הוצגה באגודת האמנים 



ת זאת ידידי אגודת הציירים והעירייה התנערו ממנה בירושלים ובעקבו
וגם סגנית שר החינוך אז, מרים גלזר תעסה, "אמרה אי־אלו מילות  

 ."אנטי־תרבות בשצף קצף", כמסופר בקטלוג "אסור

 עברו לתצוגת גלריה 

 
צילום: ללא   1983חיים מאור, תשדורת מאושויץ בירקנאו לתל חי,  

 קרדיט 

, שמעה תגובות  2002–גם שנהב מספרת כי כשהציגה את תערוכתה ב
נפגעות מניצולי שואה. "זה היה מאוד כואב. היה לי קשה עם זה 

ופגשתי אותם והסברתי להם שזה הפוך ממה שהם חושבים. שהמטרה 
בהצגת הנאצים היא להסביר שמדובר ברוצחים, שאלו דיוקנאות של 

אחרת. הם עוד חיו בתוך הזיכרון  הרשע. היום החברה כבר מגיבה לזה
עצמו. היום יותר שואלים שאלות ממרחק הזמן ונוגעים אחרת  

 ."בחומרים

עם השנים, כשניצולי שואה מזדקנים ונעלמים, סוג התגובות השתנה 
והפך ליותר פוליטי, כלי ניגוח בין ימין לשמאל. שרת התרבות לשעבר, 

תערוכהמירי רגב, התקוממה על נוכחות של צלב קרס ב  Backyard  של
קצנשטיין במוזיאון תל אביב והתקשרה למנכ"לית מוזיאון תל אביב 



לשעבר, סוזן לנדאו, וביקשה הסברים. בעקבותיה ביקש הסברים 
 .מנכ"ל משרדה, יוסי שרעבי

 עברו לתצוגת גלריה 

 
אס עשוי מחרוזים בשחור  - דינה שנהב, פורטרטים של קציני אס 

צילום: ללא קרדיט  לבן  



 עברו לתצוגת גלריה 

 
 צילום: ללא קרדיט 



בי  גורן מספרת על התנגחות שהיתה לה עם פעיל ימין. "מישהו 'נכנס' 
בפייסבוק. מסתבר שהוא פעיל של 'אם תרצו'. הוא לקח את העבודות  

שלי, העלה אותן אצלו בפייסבוק וכתב: 'אלו השמאלנים של היום'. 
הגיבו שם תגובות קשות. אמרתי לו שיוריד את זה, וכשזה לא קרה  

שעות. ואז הוא כתב שוב שצריך   48– פניתי לפייסבוק והם חסמו אותו ל
הדברים שאני מעלהלחסום אותי ואת  ". 

 


