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אמנות בשואה
תערוכה זו מבקשת לפתוח צוהר אל אמנות
השואה כפי שהיא באה לידי ביטוי במבחר
יצירות מתוך אוסף יד ושם .היצירות נוצרו
בין השנים  1945-1939על-ידי  20אמנים.
קרוב למחציתם לא שרדו .היצירות משקפות
את המתח בין הצורך לתעד את המאורעות
לבין הרצון להפליג באמצעות האמנות אל
מחוזות היופי ,הדמיון והאמונה .בתיאור
אחיהם ביקשו האמנים היהודים
דיוקנאות
ֵ
להשאיר להם זכר עבור הדורות הבאים,
וכך נלחמו רוחנית בתהליך הדה-הומניזציה
וההשמדה שביצעו הגרמנים הנאצים .על-
אף תנאי המחיה הקשים והמאבק היומיומי
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לשרוד ,הצליחו האמנים בתושייתם להתגבר
על המחסור בחומרי ציור .דרך יצירותיהם
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שנעשו לעיתים בסיכון חיים בטאו את עוז
רוחם ורצונם לחיות .כל יצירה מתקופת
השואה טומנת בחובה לפחות שלושה
סיפורים :הסיפור המתואר בציור ,סיפורו
האישי של האמן וסיפור הישרדותה של
היצירה .היצירות ,מעבר למגוון סגנונותיהן
ונושאיהן ,הן עדות לרוח האדם הניצבת
איתנה ומסרבת להיכנע .כפי שביטאה זאת
הסופרת גרטה שמל-וולף בשירה האחרון,
אשר נכתב על ערש דווי בגטו טרזין" ,הגוף
שלי נהיה לשלד ממש ,אך נשמתי חופשית".
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קרל רוברט בודק
 ,1905צ'רנוביץ ,בוקובינה  ,1942 -אושוויץ-בירקנאו
קורט קונרד לב
 ,1914וינה ,אוסטריה  ,1980 -וינה ,אוסטריה
אביב אחד ,מחנה גירס1941 ,
צבע מים ,דיות ועיפרון על נייר
 14.4X10.3ס"מ
אוסף המוזיאון לאמנות ,יד ושם ,ירושלים
תרומת אנליס היימן ,קריית ביאליק

הציור הוא פרי שיתוף פעולה בין שני ציירים שפעלו יחד במחנה גירס.
הפרפר הצהוב על גדר התיל  -שיכול להתעופף לכל מקום שיחפוץ,
שמבשר את בוא האביב ומביא עמו תקווה  -מייצג ,בניגוד לצריפים הכהים,
את כמיהתם של האסירים לחופש.

התערוכה הינה פרי עבודה משותפת של מחלקת האמנות
ומחלקת תערוכות ניידות באגף המוזיאונים ,יד ושם
תחקיר וכתיבה :מחלקת אמנות ,אגף המוזיאונים
הפקה :מחלקת תערוכות ניידות ,אגף המוזיאונים
עיצוב גרפי :אגף טכנולוגיות מידע ,יד ושם

שואה
השואה הייתה רצח עם חסר תקדים ,טוטלי ושיטתי ,שבוצע בידי גרמניה הנאצית ושותפיה במטרה להשמיד
את העם היהודי ולמחות את תרבותו ומנהגיו מעל פני האדמה .המניע העיקרי לרצח היה האידאולוגיה
האנטישמית הגזענית הנאצית.
בשנים  1941-1933נקטה גרמניה הנאצית מדיניות שתחילתה נישול היהודים מזכויותיהם ומרכושם
והמשכה סימונם של היהודים וריכוזם באזורים שיועדו לכך מראש .מדיניות זו זכתה לתמיכה נרחבת
בגרמניה וברוב ארצות אירופה הכבושה.
לקראת סוף  1941התפתחה מדיניות זו לכדי תכנית שיטתית ומקיפה שנקראה בפי הנאצים "הפתרון הסופי
לבעיית היהודים באירופה" .גרמניה הנאצית ייעדה את יהדות אירופה ,ובעקבותיה את יהדות העולם כולו,
להשמדה .כשני מיליון יהודים נרצחו בירי ,ועוד מיליוני יהודים מרחבי אירופה רוכזו ונשלחו בקרונות של
רכבות משא אל מחנות השמדה – מתקני
רצח תעשייתיים שבהם נרצחו היהודים
באמצעות גז.
לווה בהטעיה מכוונת מצד
התהליך כולו ֻ
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הגרמנים
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באשר

ליעדם

האמתי

של

המשלוחים.
עד תום המלחמה ב 1945-נרצחו קרוב
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לשישה מיליון יהודים.
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מרסל ינקו
 ,1895בוקרשט ,רומניה –  ,1984עין הוד ,ישראל
תחת מגף הקלגס הנאצי ,בוקרשט1940 ,
דיות על נייר
 32.3X24ס"מ
אוסף המוזיאון לאמנות ,יד ושם ,ירושלים

אומנות בשואה

יד ושם ,רשות הזיכרון לשואה ולגבורה ,נוסד בשנת 1953
ומשכנו על הר הזיכרון בירושלים .מאז היווסדו מופקד יד ושם
על הנצחת השואה ,איסוף ,תיעוד ,מחקר וחינוך על אודות
מוראות השואה .מתוך זיכרון העבר ,יד ושם שואף להנחיל
את משמעויות השואה לדורות הבאים.
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פליקס נוסבאום
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הפליט ,בריסל1939 ,
שמן על בד
 59.7X74.7ס"מ
אוסף המוזיאון לאמנות ,יד ושם ,ירושלים

נוסבאום נותן ביטוי לחווייתו הקיומית של היהודי הגרמני שנושל מאזרחותו ומחפש מקום מחסה בעולם מנוכר שאינו מעוניין לקבלו .הפליט טומן את
ראשו בין ידיו במחווה של ייאוש .לצדו שק ומקל נדודים המצביעים על היותו נע ונד בעולם מאיים המיוצג על-ידי גלובוס גדול ומוחשך המטיל צל
קודר .ממדיו של הפליט ביחס לשולחן הארוך מדגישים את תחושת חוסר האונים שלו .הקירות החשופים מזכירים תא בבית סוהר ,אך השער פתוח.
אלא שאין לאן לברוח ,שכן בחוץ שוררת שממה :עצים נטולי עלים וציפורים שחורות – סמלים חוזרים ונשנים ביצירתו של נוסבאום – מבשרים על
מוות ואבדון.
נוסבאום שלח את הציור הזה לאביו ,והלה החביא אותו ,עם עוד ציורים ,באמסטרדם .לאחר שנרצח האב באושוויץ ,ב ,1944-הועבר הציור לידיים
פרטיות ולבסוף נמכר במכירה פומבית באמסטרדם.

פליקס נוסבאום |  ,1904אוסנבריק ,גרמניה  ,1944 -אושוויץ-בירקנאו | בעקבות עליית הנאצים לשלטון ,נדד נוסבאום ברחבי אירופה ,וב1935-
חיפש מקלט בבלגיה עם בת זוגו ,האמנית פלקה פלאטק .עם פלישת הגרמנים לבלגיה ,במאי  ,1940נעצר נוסבאום וגורש למחנה סן סיפריאן
שבדרום צרפת .כעבור חודשים אחדים הצליח להימלט ולחזור לבריסל ,שם חי עם אשתו במחבוא .ביוני  ,1944בעקבות הלשנה ,נעצרו בני הזוג,
גורשו למחנה מכלן וביולי שולחו בטרנספורט האחרון מבלגיה לאושוויץ-בירקנאו ,שם נרצחו.
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בן ציון (נוליק) שמידט
הפינוי ,גטו קובנה1942 ,
צבע מים ודיו על נייר
 9.1X14ס"מ
אוסף המוזיאון לאמנות ,יד ושם ,ירושלים
תרומת פנינה ואברהם תורי (אוסף תורי) ,ישראל

בציור זה מתואר פינוי יהודי גטו קובנה מבתיהם בינואר  .1942הם נדרשו לפנות את מגוריהם מכיכר הדמוקרטים בתוך זמן קצר ,כדי ליישב במקומם
יהודים שגורשו מגרמניה .פניהם מביעות בהלה וחוסר אונים ובגדיהם מעידים על הקור העז ששרר באותו היום ,שעל-פי עדויות נמדדו בו  30מעלות
מתחת לאפס .ציור זה ,שצייר שמידט כשהיה בן  ,17הוא הציור היחיד הידוע ששרד מיצירותיו.

בן ציון (נוליק) שמידט |  ,1925קובנה ,ליטא  ,1944 -גטו קובנה ,ליטא | ב ,1942-בהיותו בן  ,17גורש שמידט לגטו קובנה ,שם עבד בסדנה
הגרפית .לבקשתו של מזכיר היודנרט ,אברהם תורי ,צייר שמידט את מציאות החיים בגטו .ביולי  ,1944בעת חיסול הגטו ,הסתתר עם כעשרה אנשים
נוספים בבונקר של הסדנה הגרפית ,וכאשר הוצת הגטו נשרף שם למוות ,והוא בן  .19מבין כל היצירות שצייר בגטו שרד ציור אחד בלבד .ציור זה
הוסתר על-ידי אברהם תורי עם עוד יצירות ומסמכים המתעדים את חיי הגטו.
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ארנולד דגני
מחנה יהודי ,מחנה מיכאילובקה1942 ,
גואש ודיו על נייר
 16.7X13.7ס"מ
אוסף המוזיאון לאמנות ,יד ושם ,ירושלים

בעת גירושו של דגני מגטו צ'רנוביץ הורה לו אחד השוטרים לקחת אתו את כלי הציור והצבעים ,מתוך מחשבה שהם יסייעו לו בהמשך .בעת שהותו
במחנה מיכאלובקה צייר דגני את החיים במחנה וכן דיוקנאות של אסירים ,מפקדים ושומרים ,בעזרת צבעיו ובזכות כומר הכפר אשר סיפק לו בסתר
פתקי נייר לציור .מחנה מיכאלובקה ממוקם בדרום-מערב אוקראינה ,מעבר לנהר הבוג .מחנה עבודה זה היה נתון לפיקוחה של המשטרה הגרמנית,
ורוכזו בו מגורשים מאוקראינה ומבוקובינה .על שלט בשער המחנה נכתב" :מחנה ליהודים" ,ולידו הותקן עמוד תלייה.

ארנולד דגני |  ,1909סוצ'יאווה ,בוקובינה –  ,1985הוב ,אנגליה | בתחילת שנות השלושים עבר דגני לבוקרשט ,שם נישא לאנישוארה רבינוביץ'
ביוני  ,1940והזוג עבר לצ'רנוביץ .באוקטובר  ,1941עם תחילת מבצע ברברוסה ,גורשו השניים לגטו צ'רנוביץ .ביוני  1942גורשו לעבודות כפייה
בלדיז'ין ,ובאוגוסט גורשו למחנה העבודה מיכאילובקה שבטרנסניסטריה .ביולי  1943ברחו בני הזוג דגני לגטו ֶ ּ
ברשאד .בהתערבות הצלב האדום
לטיר ּ
ספול .הם הגיעו לבוקרשט במרס  ,1944שם נשארו עד תום המלחמה.
שוחררו ב 31-בדצמבר  1943ויצאו
ַ
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ג’ררד (גרשון) פולק
קילוף תפוחי-אדמה במחבוא ,אמסטרדם1943-1945 ,
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גואש על נייר
 38.8X48.8ס"מ
אוסף המוזיאון לאמנות ,יד ושם ,ירושלים
תרומת יורשי ג'ררד פולק

בסתיו  ,1943לאחר החרמת דירתם בידי הנאצים ולאחר חיפוש נואש אחר מקום מסתור באמסטרדם ,מצאו הזוג הצעיר ג'ררד ויוהאנה פולק מסתור
אצל שכניהם לשעבר ,בעלי פנסיון .אמו של ג'ררד הסתתרה שם זה מכבר ,תמורת תשלום .מקום המחבוא היה במרתף בו אוכסנו חפציהם של אורחי
הפנסיון .בציור מתוארת אמו של ג'ררד כשהיא מסייעת בעבודות המטבח ודלי מלא תפוחי-אדמה לקילוף לרגליה .בפינה ניתן להבחין במטלטלין
של אורחי האכסניה .על הקיר תלוי לוח שח-מט ,שהאמן הכין לאמו ואשתו ,להקל על השעות הארוכות במחבוא .בכל תקופת שהותו במחבוא חתם
את יצירותיו בשם בדוי "דיבס".

ג’ררד (גרשון) פולק |  ,1912אמסטרדם ,הולנד –  ,2004ירושלים ,ישראל | לאחר כיבוש הולנד במאי  1940ויישום חוקי הגזע ,נאסר על פולק
לעסוק במקצועו כעורך-דין והוא החל לצייר.
באביב  ,1944פחות משנה לאחר כניסתו יחד עם אשתו ואמו אל המחבוא ,התברר שיוהאנה בהריון .לאחר הלידה נרשמו האם והבת תחת זהות
בדויה במשרד הפנים ,מצאו לעצמן מקום מגורים ולאחר מספר חודשים הצטרפו אליהן ג'ררד ואמו.
באפריל  ,1945בעקבות סחיטה ואיום להלשנה ,נאלצה המשפחה לעזוב את הדירה בבהלה והסתתרה בדירה אחרת ,אותה סיפקה המחתרת.
עם השחרור ,חזרו פולק ומשפחתו לדירתם .בינואר  1970עלתה משפחת פולק לארץ.
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אלכסנדר ּ
בוֹגֶן (קצנבוגן)
פרטיזן ,יערות נָרוֹץ'1943 ,
דיות על נייר
 22.5X14.4ס"מ
אוסף המוזיאון לאמנות ,יד ושם ,ירושלים
תרומת האמן

כחלק מתפקידו כפרטיזן ביערות נָרוֹץ' ,הממוקמים כ 120-ק"מ מווילנה ,תיעד בוגן את הלוחמים ואת פעילותיהם .הוא צייר את חבריו בסצנות לחימה,
רעב ,מנוחה ועייפות .לצורך כך ,בהיעדר תנאים ליצירה ,השתמש בנייר אריזה שמצא ,שרף ענפים יבשים והשתמש בהם כפחם לרישום ,ונעזר
האדרת הפרטיזנים והנצחת גבורתם שיחקו תפקיד חשוב בשמירה על מורל הלוחמים
באולר ובלוח עץ להכנת גלופות .נוסף על חשיבות התיעוד,
ַ
ובלוחמה הפסיכולוגית.

אלכסנדר ּ
בוֹגֶן (קצנבוגן) |  1916טרטוּ ,אסטוניה –  ,2010תל אביב ,ישראל | כשהיה כבן שנתיים עברה משפחתו של בוגן לווילנה .עם תחילת
מבצע ברברוסה ,ב ,1941-ניסו בוגן ואשתו רחל לברוח .הם נתפסו וגורשו לגטו שוויינציאני ,ומשם לגטו וילנה .ביולי  1943ברח בוגן ליערות נָרוֹץ'
והצטרף לשורות הפרטיזנים .בשליחותם חזר בסתר לגטו וילנה כדי לארגן קבוצות של בני נוער ,להבריחם ולצרפם ללוחמים .אז חברו אליו גם אשתו
וחמותו .בתום המלחמה חזר עם אשתו לווילנה וב 1951-עלו בני הזוג ארצה.
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פאבל פאנטל
גלגולו של אדם ,גטו טרזין1944 ,
צבע מים ,עיפרון ודיות על נייר
 29.7X22.8ס"מ
אוסף המוזיאון לאמנות ,יד ושם ,ירושלים
תרומת אידה פאנטלובה ,אמו של האמן ,באמצעות זאב ועליזה ש"ק ,קיסריה
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האמן מציג בצורה סטירית את חג המולד של חבר בטרנספורט  - AKהטרנספורט הראשון שהגיע לגטו טרזין בנובמבר  - 1941ואת השינוי המתחולל
בו במהלך ארבע שנים .מאדם שמנמן המצויד בשק מצרכים בסיסי נותר שלד מהלך ,לבוש סחבות ,המחכה למותו .רק הטלאי הצהוב ,סמל לרדיפתו
בשל יהדותו ,נשאר על כנו ,ואילו שלושת נרות חג המולד ,כבו ,ועמם כל זיק של תקווה.
כיתוב על היצירה:
חג המולד של חבר טרנספורט  AKבטרזין
 1941אחרי הספירה
 1942אחרי הספירה
 1943אחרי הספירה
 1944אחרי הספירה ושאלוהים ישמור

פאבל פאנטל |  ,1903פראג ,צ'כוסלובקיה –  ,1945הירשברג ,גרמניה | עם נישואיו ב 1935-גויס פאנטל לצבא הצ'כוסלובקי ,שם שירת כקצין
רפואה .ב 1939-הודח מתפקידו בשל יהדותו .ביוני  1942גורש פאנטל עם אמו אידה ,אשתו מארי ובנם טומס לגטו טרזין .בגטו שימש כמנהל בית
חולים לחולי טיפוס בבידוד .הוא ניצל את מעמדו ושלח ידיעות לעולם החיצון .בעקבות זאת חשדו הגרמנים במעשיו והוא נלקח לחקירה במבצר
הקטן ,שם נכלא ועונה .לאחר שהושב למגוריו ,הבריח כ 80-מרישומיו .באוקטובר  1944שולח פאנטל לאושוויץ עם אשתו ובנו בן השבע ,שנרצחו
מיד בהגיעם ,ואילו הוא עצמו שולח למחנה שוורצהיידה שבגרמניה .בינואר  1945נורה למוות בצעדת מוות.
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לאו (לב) האס
בלדת גטו טרזין ,גטו טרזין1943 ,
דיות ומגוון על נייר
 71.2X50.5ס"מ
אוסף המוזיאון לאמנות ,יד ושם ,ירושלים
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תרומת הוועדה הדוקומנטרית ,פראג ,באמצעות זאב ועליזה ש"ק ,קיסריה

רישום זה מציג בפנינו את מעגל החיים של גטו טרזין דרך למעלה מ 25-סצנות המתארות את הווי האסירים בגטו .כך למשל אפשר לראות בצד
השמאלי התחתון כיצד מובלים אסירים חדשים על גבי עגלת משא; את התור הארוך לחלוקת מזון המתערבב עם נחיל אנשים המובלים אל הגטו
ומחוצה לו; את צריפי המגורים הצפופים ותנאי המחייה הקשים; את עבודות הכפייה של האסירים כמו בניית מסילות הרכבת לתוך הגטו .אך למרות
הצפיפות הכאוטית ,חושף האמן גם רגעים אנושיים של חיי רוח ותרבות ,טיפול בילדים ,חולים וקשישים ,שמירה על חיי הדת וקיום מצוות .כך למשל
ניתן לראות בפינה הימנית התחתונה אחות המטפלת בתינוק ,מעט לפניה דמות גבר עטופה בטלית ותפילין ומצדו השני של הרישום דמות אחרת
נושאת תפילה ליד ערימה של ארונות קבורה .בחלקו העליון של הרישום מספק האמן הצצה לקונצרט המתקיים בעליית גג ומצדו השני של הרישום
מוצגת ההצגה "הבלדה של גטו טרזין" בפני קהל .על גג המבנה ,יושבת דמות המביטה אל האופק ,מעבר לגדרות התיל ,בתקווה לעתיד טוב יותר.
נוכחותו של האמן מרומזת על ידי רישום כפות ידיו מציירות .אקט מחתרתי זה מקבל ביטוי נוסף על-ידי הסוואת האות " "Vהמופיעה על קיר הלבנים
שבמרכז הציור; זהו סמל למאבקם של האמנים בגטו טרזין שתיעדו בסתר את זוועות הגטו.

לאו (לב) האס |  ,1901או ָֹּפו ָוה ,מורביה  ,1983 -ברלין ,גרמניה | בשל פעילותו במפלגה הקומוניסטית נעצר האס ב 1939-וגורש למחנה ניסקוֹ,
באוסטרו ָוה .בספטמבר  1942גורש לגטו טרזין .בהסתר ,עם אמנים אחרים ,צייר את המציאות בגטו .ביוני 1944
ואחר כך הועבר לעבודות כפייה
ָ
הואשמו הציירים בהברחת יצירותיהם אל מחוץ לגטו .האס נאסר במבצר הקטן בגטו ,ועבר מסכת עינויים קשה .באוקטובר  1944שולח לאושוויץ,
וכעבור כחודש למחנה זקסנהאוזן .בפברואר  1945שולח למחנות מאוטהאוזן ואבנזה ,שם שוחרר .לאחר המלחמה חזר לטרזין ומצא כ400-
מציוריו שהחביא.
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מלווה שאלק (מלווינה שאלקובה)
מנוחה ,גטו טרזין1944-1942 ,
עיפרון וצבע מים על נייר
 31.2X47.5ס"מ
אוסף המוזיאון לאמנות ,יד ושם ,ירושלים
תרומת מרים נוביץ'

אישה מבוגרת מנסה לתפוס רגע של מנוחה בחלל פתוח ,ללא פרטיות .גופה הקפוץ ,הנעליים שלרגליה והמזוודה המונחת על מיטתה ,מדגישים
את ארעיותו של הרגע.

מלווה שאלק (מלווינה שאלקובה) |  ,1882פראג ,צ'כוסלובקיה –  ,1944אושוויץ-בירקנאו | במרץ  ,1938עם האנשלוס ,ברחה שאלק לאחיה
שהתגורר בליטומריצה שבצ'כוסלובקיה ,וב 1940-נמלטה לפראג .בפברואר  1942נעצרה וגורשה לטרזין בטרנספורט  Wוהיא בת  .60בגטו הרבתה
לצייר דיוקנאות וסצנות מחיי היומיום של האסירים .במאי  ,1944בעקבות סירובה לצייר דיוקן של רופא שהיה מקושר למפקדה הנאצית בגטו ,שולחה
שאלק במשלוח  Ebל"מחנה המשפחות" באושוויץ-בירקנאו ,שם נרצחה בספטמבר .לאחר המלחמה נמצאו כ 140-מציוריה מאחורי קיר כפול
באחד הצריפים בגטו ונמסרו לאחיה ,ששרד במסתור.
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יאן ּ
בוּרְ ָקה
מגורשים ,גטו טרזין1942-1944 ,
גיר צבעוני ,עיפרון על נייר
 32.5x50ס"מ
אוסף המוזיאון לאמנות ,יד ושם ,ירושלים
תרומת מר וגב' רוס ,ישראל

נחיל אנשים צועדים יחד ברחוב צר ,מובלים אל הלא נודע על ידי חיילים לבושים מדים כהים ,מחזיקים בידם רובים מכודנים .האנשים דחוסים יחד,
פניהם אינן פונות אל הצופה מלבד דמות אחת ,ממוקמת במישור הקדמי של הרישום ,נושאת על כתפה את חפציה ,ושני ילדים נאחזים בה .שימושו
של בורקה בקומפוזיציה מתכנסת הנראית כסוגרת על האנשים ואינה מאפשרת מקום לבריחה ,רומזת לעתידם הרע העומד להתגשם.

בוּרְ ָקה | ּ ,1924
יאן ּ
פוֹסטוֹלוֹפרטי ,בוהמיה  ,2009 -אִיל סוּר לָה סוֹרְ ג  ,צרפת | לאחר סיפוח חבל הסודטים ב ,1938-ברחה משפחת בורקה לפראג
בהשאירה את כל רכושם מאחור .באוגוסט  1942גורש עם אָ חיו ,ריימונד ,לגטו טרזין ,שם עבד בגינות של חיילי הס"ס ואחר כך במטבח הגטו .בעזרת
אחיו הנגר בנה סטודיו קטן בעליית גג .באוקטובר  1944התייצב בורקה לטרנספורט "מזרחה" ,אך ברגע האחרון הצליח למנוע את שליחתו .עם
שחרורו ,ב־ ,1945עבר עם אשתו הטרייה ,אלן לבית דנבּי  -שאותה הכיר בגטו – לאמסטרדם.
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יוסף קובנר
רחוב בגטו לודז' ,גטו לודז'1941 ,
צבע מים על נייר
 35.3X26.2ס"מ
אוסף המוזיאון לאמנות ,יד ושם ,ירושלים
תרומת ליאון וכרמלה קובנר ,חיפה

למרות היותו אסיר בגטו לודז' בחר קובנר לתאר את סביבתו באמצעות כתמי צבע ,משיכות מכחול עדינות וצבעוניות מפתיעה ,עד כי אי-אפשר
לשער באילו תנאים נוצרה היצירה .האמנות והמוזיקה חיזקו את רוחו של קובנר בתקופת מאסרו בגטו ,וסיפקו לו מפלט רוחני מהמציאות שבה חי.
הוא הציג את יצירותיו בתערוכות בגטו ,ובחשאי ערך קונצרטים בביתו.

יוסף קובנר |  ,1895קייב ,אוקראינה – ַ ,1967קאלְמָ ר ,שוודיה | בילדותו עברה משפחתו של קובנר ללודז' .עם הכיבוש הגרמני גורש לגטו לודז',
והיה אחד מהציירים המעטים שזכו לקבל מימון מחיים רומקובסקי ,יו"ר היודנרט .בגטו עבד בעיצוב דוגמאות בסדנת השטיחים .ב־ 1944שולח
בטרנספורט לאושוויץ ומשם למחנה ו ֹו ּ
בְלין שבגרמניה ,בסמוך לעיר לודוויגסלוּסט ,שם שוחרר במאי  .1945קובנר היגר לשוודיה .יצירותיו מתקופת
השואה שנותרו בגטו נאספו על ידי מכרו ,נחמן זונא ֶ ּ
בנד ,ו ְהַ ּלָ ה השיבן לאמן.
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קרול דויטש
"ו ַיִּשֹ ּ
בֹת ביום השביעי" (בראשית ב ,ב) ,אנטוורפן1942-1941 ,
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גואש ,צבע מים ,דיו וגיר צבעוני על נייר
 70.2X52.2ס"מ
אוסף המוזיאון לאמנות ,יד ושם ,ירושלים
עיזבון בת האמן ,אינגריד הנדריקס אברמס ,שיקגו

ּ
לבה של המלחמה ,למרות העוצר
יצירה זו הינה חלק מסדרה בת  99איורי גואש המתארים אירועים ודמויות מהחומש .באנטוורפן של שנת  ,1941בלב
ואימת הרדיפות ,שקד דויטש על יצירה המצהירה בגאווה על זהותו היהודית וייעד אותה לבתו בת השנתיים .באיורים ניכרת השפעת האורנמנטיקה
של סגנון האר נובו וסגנון אסכולת בצלאל שהכיר האמן כששהה בארץ ישראל ,בשנת .1935
באיור "וישבת ביום השביעי" ,המציג את היום השביעי של הבריאה ,האמן מציין את אחד מיסודות הדת היהודית  -שמירת קדושתו של יום השבת
שבו שובתים ממלאכה .העיטור בסמלים ובשמות מן הקבלה מצביע על בקיאותו של האמן בתורת הסוד .בו בזמן ,השימוש בשלוש שפות (עברית,
אנגלית וצרפתית) בכותרות האיורים השאובות מפסוקי המקרא ,חושף את השכלתו האוניברסלית.

קרול דויטש |  ,1894אנטוורפן ,בלגיה  ,1944 -מחנה בוכנוולד | בשנים  1935-1930כיהן דויטש כנשיא הקהילה היהודית בא ֹוסְטֶ נ ְֶדה .ב1934-
פגש את פליסיה (פלה) בראונשטיין ,פליטה יהודייה מפולין ,והשניים התאהבו .ב 1935-נסע לארץ-ישראל לשנה ,שם צייר את נופיה ,ולאחר שובו
נישא לפלה .בשנים  1943-1942מצאה המשפחה מסתור באזור כפרי ליד בריסל .בספטמבר  ,1943בעקבות הלשנה ,קרול ופלה נעצרו ושולחו
ּ
סבתה
לאושוויץ ,שם נרצחה פלה .דויטש שולח למחנה זקסנהאוזן ,ומשם בצעדת מוות הגיע למחנה בוכנוולד ,שם מת .בתם אינגריד הוסתרה עם
בבית משפחה קתולית בדרום בלגיה ,והשתיים שרדו.
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נוף ירח ,גטו טרזין1944-1942 ,
עיפרון על נייר
 21X14.6ס"מ
אוסף המוזיאון לאמנות יד ושם ,ירושלים
תרומת אוטו גינז ,חיפה

בהיותו כלוא בטרזין ,מצא גינץ מפלט ברישום והפליג אל מחוזות הדמיון .כך תיאר את נוף הירח ואת מראה כדור הארץ כפי שהם נראים מהירח.
בשנת  ,2003לקראת שיגורה של מעבורת החלל "קולומביה" ,האסטרונאוט הישראלי הראשון ,אילן רמון ,ביקש לקחת עמו למסע פריטים הקשורים
לשואה וכך קיבל מיד ושם העתק של הרישום "נוף ירח" .בהיותו דור שני לניצולי שואה אמר רמון טרם יציאתו למסע" :אני מרגיש שהמסע שלי מגשים
את חלומו של פטר במרחק של חמישים ושמונה שנים .העובדה כי נספה בכבשני אושוויץ הינה עדות לכיליון הפיזי של קיומו .יצירותיו ,השמורות
באוסף האמנות של יד ושם ,הינן עדות לניצחון הרוח."...
ב 1/2/2003-מעט לאחר כניסתה לאטמוספירה ,התפרקה המעבורת וכל אנשי הצוות נספו.

פטר גינז |  ,1928פראג ,צ'כוסלובקיה  ,1944 -אושוויץ-בירקנאו | בעקבות כיבוש בוהמיה ומורביה ,ויישום המדיניות האנטישמית הנאצית ,סולק
גינז מבית הספר ב־ .1940באוקטובר  1942גורש לגטו טרזין .כעבור זמן מה שולחו גם אביו ואחותו חוה לגטו .עם חבריו לביתן הנערים בגטו ערך
והוציא לאור עיתון בשם ו ֶֶדם (אנחנו מובילים) ,שבו נכללו ציורים ,סיפורים ,שירים ומאמרים .ב 28-בספטמבר  1944שולח עם בן דודו פאבל גינז,
בטרנספורט  Ekלאושוויץ-בירקנאו ,שם נרצח .לאחר השחרור נמסרו יצירותיו של גינז לאביו על-ידי אחד מחבריו לביתן הנערים בגטו טרזין.
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שרלוטה סלומון
דיוקן עצמי ,וילפראנש-סור-מר1941-1939 ,
גיר על נייר
 29X38.7ס"מ
אוסף המוזיאון לאמנות ,יד ושם ,ירושלים
תרומת אוטילי גובל בורן ,מדינת וושינגטון

"המלחמה השתוללה ,ואני ישבתי על שפת הים והישרתי מבט למעמקי לבו של המין האנושי"
שרלוטה סלומון עסקה בהרחבה בדימוי העצמי ובשאלת הזהות ביצירתה האוטוביוגרפית המצוירת "חיים? או תאטרון?" ,שאותה יצרה בין 1940
ל ,1942-בהיותה פליטה בריוויירה הצרפתית .הדיוקן שלפנינו הוא אחת משתי הדוגמאות המוכרות לנו המציגה את ז'אנר הדיוקן העצמי גרידא.
ייחודיות התיאור היא בצבעוניות הירקרקה של הפנים ובקווים העקלקלים השטוחים ,המקנים לציור אופי אקספרסיבי ומבטאים חרדה קיומית.

שרלוטה סלומון |  ,1917ברלין ,גרמניה –  ,1943אושוויץ-בירקנאו | בעקבות פוגרום ליל הבדולח ב 9-בנובמבר  ,1938שבמהלכו נאסר אביה של
שרלוטה ,החליטו הוריה לשלוח אותה לסבה וסבתה ,שמצאו מקלט בדרום צרפת .שם יצרה מחזמר מצויר בשם "חיים? או תיאטרון?" הכולל למעלה
מ 700-ציורים ומגולל את סיפור חייה .ביוני  1943נישאה לאלכסנדר נגלר ,אף הוא פליט יהודי .בספטמבר נעצרו השניים וגורשו למחנה דרנסי.
ב 7-באוקטובר שולחו לאושוויץ-בירקנאו .סלומון שהייתה בהיריון ,נרצחה מיד עם הגעתה.
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הלינה אולומוצקי
רוכל סרטי זרוע ,גטו ורשה1942 ,
עיפרון וגיר על נייר
 20.5X13.6ס"מ

אוסף המוזיאון לאמנות ,יד ושם ,ירושלים

בציור מתואר ילד כחוש לבוש בגדים בלויים ,בגטו ורשה .הילד מציע למכירה סרטי זרוע לבנים עם מגן דוד כחול.
יהודים חויבו לענוד סרטי זרוע אלה על פי גזירה שפרסמו הנאצים לאחר כיבוש פולין בספטמבר  .1939גזרה משפילה זו ,שמטרתה לאפשר זיהוי
מהיר של היהודים ובידולם משאר האוכלוסיה ,נותרה על כנה גם לאחר גירושם של היהודים לגטאות וכליאתם בהם.
ברחבי גטו ורשה נתלו מודעות המזכירות ליהודים להקפיד על ענידת סרט הזרוע ,כיוון שעונשים חמורים היו צפויים למי שנתפס ללא הסרט.

הלינה אולומוצקי |  ,1919ורשה ,פולין  ,2007 -אשקלון ,ישראל | עם הכיבוש הגרמני ב 1939-גורשה אולומוצקי עם משפחתה לגטו ורשה ,שם
ּ
ּ
אמה מרגריטה למחנה מיידנק ,שם נרצחה האם.
לידידה הפולני .במאי  1943שולחה עם
ציירה את חיי היומיום .את רישומיה הבריחה אל מחוץ לגטו
ביולי  1943שולחה אולומוצקי לאושוויץ ,לעבודות כפייה בבית החרושת לתחמושת "אוניון" .בינואר  ,1945פונתה בצעדת המוות למחנה ַרו ֶונסבריק
ומשם למחנה נוישטאט-ג ְלֶ ווה ,שם שוחררה ,ב 2-במאי  .1945אולומוצקי שבה לוורשה בתקווה למצוא את בני משפחתה ,אך איש לא שרד.
ב 1957-עקרה לצרפת וב 1972-עלתה לישראל.
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צבי הירש שיליס
תושב הגטו עונד טלאי צהוב ,גטו לודז'1942 ,
פחם על נייר
 31.5X27.5ס"מ
אוסף המוזיאון לאמנות ,יד ושם ,ירושלים
תרומת בוריס שצמן ,קופנהאגן

בדמותו של גבר שומר מצוות ,בעל פאות וזקן ,האמן מדגיש את מצבו הגופני והנפשי הקשה של המצויר .תקריב חזותי מעמת את הצופה עם מבטה
הישיר של הדמות .על מעילו הגדול ,המספק לו הגנה ,בולט טלאי צהוב המסמן אותו כיהודי נרדף.

צבי הירש שיליס | ּ ֶ ,1909
בלחָ טוֹב ,פולין  ,1987 -צפת ,ישראל | טרם המלחמה היה שיליס צייר בעל שם ויצירותיו הוצגו בתערוכות ברחבי פולין.
בתחילת  1940גורש לגטו לודז' ,שם קיבל מלגה מהיודנרט ,בהוראת ראש מינהל הגטו הנס ביבוב ,שהתרשם מיצירותיו .בתמורה היה עליו לצייר
דיוקנאות של קציני ס"ס בגטו .בסתר ,צייר את מראות הגטו על גבי שקים מרופטים .ב־ 1944שולח לאושוויץ ,ומשם למחנה אורניינבורג .במרס
 1945גורש למחנות פלוסנבורג ודכאו .לאחר המלחמה למד ויצר במינכן ,וב־ 1950עבר לפריז .ב 1957-עלה לישראל.
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אילקה גדה
דיוקן עצמי בגטו ,גטו בודפשט1944 ,
עיפרון על נייר
 21.8X22.5ס"מ
אוסף המוזיאון לאמנות ,יד ושם ,ירושלים
תרומת מר דוד בירוֹ ,בודפשט

דיוקן עצמי זה ,אחד המוקדמים שציירה גדה ,מתאפיין בטשטוש הדמות ובביטול זהותה .האמנית בת העשרים ושלוש תיארה עצמה כאישה
זקנה .הפנים והעיניים המוצלות והכתפיים השמוטות מבטאות לאוּת ודכדוך .בדיוקנאותיה העצמיים לאחר המלחמה המשיכה בגישה אקספרסיבית
המבטאת כאב והתבוננות פנימית.

אילקה גדה |  ,1921בודפשט ,הונגריה  ,1985 -בודפשט ,הונגריה | עם הכיבוש הגרמני גורשה גדה ,ביוני  ,1944לבית שסומן במגן דוד בבודפשט,
ובנובמבר  1944הפך להיות חלק מהגטו .בעת שזומנה למשלוח מזרחה התייצב במקומה אחד מזקני הקהילה .כך הצליחה לחמוק ולהסתתר בגטו.
לאחר שחרור בודפשט ,בינואר  ,1945החלה ללמוד באקדמיה ההונגרית לאמנויות אך כעבור שישה חודשים נאלצה להפסיק את לימודיה שם.
לאחר הפסקה רבת שנים שבה ליצור ב.1968-
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יהודה בקון
לזכר הטרנספורט הצ'כי לתאי הגזים ,ישראל1945-1946 ,
פחם על נייר
 32.5X41ס"מ
אוסף המוזיאון לאמנות ,יד ושם ,ירושלים

הצייר רשם את דיוקן אביו ,ישראל בקון ,עולה מתוך ארובת המשרפות ,לציון שנתיים להירצחו של אביו באושוויץ .בקווים קצרים ואלכסוניים מובעת
סערת נפשו של האמן כשנזכר ברגע מחריד זה ,בו אביו הובל למותו לנגד עיניו .מימין ,ציין האמן את השעה והתאריך המדויקים בהם נרצח אביו יחד
עם  7,000יהודים צ'כים נוספים .VII.44.10 ,22:00 :משמאל ,מתוארת דמות המשליכה את עצמה מתוך יאוש אל עבר הגדר החשמלית .בכך מבטא
האמן את חוסר המוצא של אסיר אושוויץ ,מחנה ממנו ניתן להשתחרר רק על ידי המוות.

יהודה בקון |  ,1929מורבסקה אוסטרובה ,צ'כוסלובקיה | ב־ 1942גורש בקון עם הוריו ואחותו לגטו טרזין .ב־ 1943שולחה המשפחה לאושוויץ
ל"מחנה המשפחות" .ב־ 1944בקון הועבר למחנה הגברים ,שם צורף לקבוצת עבודה שתפקידה היה שינוע והעברה בין חלקי המחנה .לקראת פינוי
אושוויץ שולח בקון בצעדת מוות למחנה בלכהמר ,בדרך חתחתים למטהאוזן ,משם שולח למחנה גונזקירשן .מיד עם שחרורו רשם תרשימים קטנים
של המשרפות ושל תאי הגזים באושוויץ ,שלימים שימשו עדות במשפט אייכמן.
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ז'ינובי טולקאצ'ב
טלית קטן ,מיידנק1944 ,
גואש ,פחם וגיר צבעוני על נייר
 47.5X59ס"מ
אוסף המוזיאון לאמנות יד ושם ,ירושלים
תרומת זיגמונד א .רולאט ,ניו יורק

כאשר טולקאצ'ב נכנס בשערי מחנה ההשמדה מיידנק ,הוא אינו רק חייל בשירות הצבא האדום .לשערי הגיהינום מגיע גם אמן יהודי .מה שהוא
רואה וחווה הוא מפנים כבן העם היהודי ,ובאופן מיידי הוא יוצר סמל יהודי במהותו .הטלית הקטן ,בגד בעל ארבע כנפות ,מתנופף ברוח ,קרוע וריק מן
הגוף היהודי ,אשר עולה בלהבות הכבשן ,ומתנופף כדגל המונף בחצי התורן ,אבל על המתים במיידנק .במקביל ,משתמש טולקאצ'ב בבגד פולחני
זה בכדי לסמל את נצחיות העם היהודי.

ז'ינובי טולקאצ'ב |  ,1903שצ'דרין ,בלארוס  ,1977 -קייב ,אוקראינה | בין השנים  1945-1941היה טולקאצ'ב צייר רשמי בשירות הצבא האדום.
בקיץ  ,1944לאחר שחרור מיידנק ,הצטרף לכוחות הסובייטים בחזית ,ואחר לכוחות המשחררים את אושוויץ .במחנות אלו רשם וצייר סדרות
המתארות את המראות הקשים שנגלו לעיניו .סדרות אלו הוצגו בשלהי המלחמה ברחבי פולין.
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