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אנדרטת השואה, תומרקין



תומרקין  . אביב- התקיימה תחרות להצבת אנדרטה בכיכר העירייה של תל 1971בשנת 
במובן הצר האנדרטה מסמלת את תקופת השואה באירופה . הציג דגם וזכה בתחרות

במובן הרחב היא מייצגת את תולדות  . ואת העצמאות שבאה לאחריה במדינת ישראל
אך בעתות , הוא מבקש לבטא מועקה פיזית איומה הרובצת תמיד בפתח. העם היהודי

.תקומה היא משתחררת ופורצת כשמחה

המניע



מבחינת צורנית וחומרית האנדרטה  הקשר לסביבה
.  לכאורה מנוגדת לסביבתה

המשולשים הדינמים שלה אינם 
תואמים לצורות האנכיות והאופקיות  

חומריה  , של הבניינים שמסביב
התעשייתים מנוגדים לטיח של 
אבל  . המבנים והגרנוליט של הכיכר

.  שני אלמנטים אלה מבליטים אותה
,  שיבוץ הזכוכית הכהה, יתרה מכך ,  שיבוץ הזכוכית הכהה, יתרה מכך

שהייתה במקור בין הדפנות של אדני 
ליצור  , לדברי האמן, נועד, הפלדה

,  אנשים:השתקפות של החיים סביבה
הכוונה הייתה . מכוניות, בתים

שזריחה ושקיעה ישנו את צלליה  
כיום  . וישוו לה מימד קינטי ודינמי

החליפו את , בגלל בעיות תחזוקה
והחומר האטום , הזכוכית בפרספקט
. אינו מגיב כמו זכוכית



האנדרטה מעוצבת  
המשדר  , "מגן דוד"כ

כסמל לאומי מציאות  
ישראלית משואה  
.לתקומה

.הקשר למגן דוד, צורת האנדרטה

רק בדגם מבחינים  
".  מגן דוד"בצורת ה

באנדרטה עצמה שני  
משולשי הסמל הם  
.  תלת ממדיים 
. ועשויים פלדה

במבט על- דגם 



אלו שתי פירמידות משולשות הניצבות זו לעומת זו כך שקדקודיהן  
חודרים זה לתוך זה והם נקטעים ונבלעים בחלל הריק של מרכז  

ונקודת המרכז שלהן  , צירי האמצע של הפירמידה חופפים. הפסל
.  משותפת



יש פתח המאפשר כניסה לחלל הפנימי  , המולחמות זו לזו, בכל אחת משלושת פאותיה
.של הפירמידה

חסרה שבורה ולא מסוגלת לתמוך בגדולה  , הפירמידה הקטנה נראית קטנה מידי 
.ובכובדה של הפירמידה ההפוכה שמעליה

ויחסי גודל, כניסה

כניסה

כניסה

כניסה



סמלים ומשמעויות

:לפירמידה ההפוכה והבלתי יציבה כמה משמעויות

היא מסמלת את  . א
יהדות אירופה שלפני  

יהדות  , השואה
שהייתה מבוססת  

היטב בחומר וברוח  
,  אבל בלי קשר לקרקע

יהדות   -בלי בסיס יציב יהדות   -בלי בסיס יציב
של גלות ונדודים

היא מסמלת חברה . ב
שסולם ערכיה הכלכלי 

שלא  , והחברתי התהפך
נשענה על עבודת כפיים  

ומכאן כל  , יצרנית
.תחלואיה



אדני הפלדה . ג
שמהם עשויה  

האנדרטה  
מזכירים מסילות  
רכבת או גדרות  

המשך, סמלים ומשמעויות

רכבת או גדרות  
או  , במחנה ריכוז
פסים בבגדי 

ובכך  , אסירים
היא מסמלת את  

השבר הלאומי  
של בעם בשואה  
ויוצרת תחושת  

. מועקה



,  סמלים ומשמעויות
המשך

הפתח כלפי השמים  . ד
.  וחדירת האור כסמל לתקווה

המבקר בתוך האנדרטה  
מרגיש את סורגי הכלא  
ההולכים ונפתחים אל על



שילוב שתי הפירמידות, סמלים ומשמעויות

,  אטימות ושקיפות, שתי הפירמידות יוצרות ביניהן משחקי דו מימד ותלת מימד. ה
כסמל לאיחוי , הרמוניה של סתירות וניגודים:סגירות ופתיחות, יציבות וחוסר יציבות

.השברים שמתוכם קמה מדינת ישראל



הנצחת השואה

כתזכורת לטלאי הצהוב , צבוע צהוב, הנמצא בתוך הפירמידה הקטנה, משטח הבטון 
מעליו מונחת מעין במת מזבח דמויית שני משולשי בטון בגדלים . וכאות קלון ענקי

,  מעל לבמה מונח משולש מפלדה. המונחים זה מעל זה במודרג וצבועים בשחור, שונים
שממנו יוצאות שלש מסילות ארוכות הנשענות על גבי המשטח הצהוב ככלי פולחן  

. במזבח



,  בגרסה המוקדמת של פנים האנדרטה
גילה הנכנס לכלוב הפירמידה עמוד 

שעוצב בצורת מנסרה והזכיר , פלדה
לתוך סדק בתוכה . ארובת קרמטריום

גם היא בצורת  , הוחדרה אבן מסותתת
מהסדק נטפו מים על גבי  . מנסרה
שעליה חרץ תומרקין חריצים  , האבן

.  שנראה כאילו נוצרו מהמים הזורמים
האבן נראתה כאילו  , לדברי תומרקין

גרסה מוקדמת

האבן נראתה כאילו  , לדברי תומרקין
בוכה ומזילה מימיה לברכת מים  "היא 
התקבלה תחושה של אבן ". חיים

על ידי פסל פלדה אגרסיבי  " מותקפת"
האמן החליט  . ומרוככת על ידי המים

להחליף את החלקים הפנימיים האלה  
. בגלל מבקרים שהשליכו פסולת למים
, במקומם הציב את החומרים הנוכחיים

נוחים לתחזוקה , שהם עמידים
.וסמליותם סיפורית יותר ומובנת יותר



מקורות השפעה
:שני מקורות השפעה בולטים ביצירה

,  העתיקה שהיו הפירמידות במצרים. א
.  או אתר זיכרון. מצבות קבורה למלכים
המתבססים על  , או קברים בירושלים
צורת הפירמידה

ירושלים, קבר זכריה



עבודותיו עשויות מחומר אחד הניתן  ,  קרל אנדרה
מבקש להסב את תשומת הלב אל החומר, להחלפה

הפיסול המינמליסטי . ב

פעלו  60-70בשנות ה. 
, בעיקר בארצות הברית, אמנים

לרוב " טהורות "שחיפשו צורות 
תומרקין פגש את  . קוביות 

 .ב"עבודותיהם בארה

קוביתימבנה , לה ויט

מבקש להסב את תשומת הלב אל החומר, להחלפה

מקורות השפעה



1885, אזרחי קאלה, אוגוסט רודן




