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, אוצר: משה ניניו )מוזיאון הרצליה לאמנות, 2000(. ם ת ו י , וראו קט.  ם ת ו י למשל במיצב   2
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)1973( במוזיאון ישראל )אוצר: יונה פישר(, באה "להעיד על קיומו של אדם באמצעות חפציו" )מתוך הקטלוג(.
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מעבר לסטמצקי טוב או לשטרייכמן מעולה. חיפשתי אמירה משלי. הייתי בן 19, לא גויסתי לצבא בגלל בעיות 
בריאות. ]...[ נסעתי לאנגליה, ושם בשנות ה–70 פרחה האמנות המושגית, זו שמדגישה את הרעיון. הפנמתי 
, 22.9.2000. את עבודת הגמר  ם י מ י  7 : ת ו נ ו ר ח ת א ו ע י ד י את הערכים שלה"; גכטמן בראיון לענת מידן, 

שלו בתום לימודיו באנגליה כתב גכטמן על עבודתו של האמן המושגי ג'וזף קוסות.

גדעון גכטמן כבר לא ימות שוב. כעת, חמש שנים 
לאחר מותו של האמן שהִרבה לדבר בלשון–עתיד 
אנו  בלית–ברירה  מותו,  אל  כיוונה  שכבר–תמיד 
גוף  אל  גכטמן,  של  העבר  אל  אחורה  מביטים 
"יש  וביצע לאורך ארבעים שנה.  העבודות שהגה 
שני אנשים: אחד זה גדעון גכטמן, בן–אדם פרטי, 
אבא לילדים ובעל לבת–שבע, שחי את חייו - חיים 
שגרתיים מאוד... וישנו האמן, גדעון גכטמן האמן. 
שלו.  האמנות  את  ועושה  העולם  על  מסתכל  הוא 
גכטמן,  גדעון  על  להסתכל  גכטמן  גדעון  ויכול 

שהולך בהלוויה של הבן שלו ובוכה וכואב".1 
גכטמן אחד, שהלך מנגד, נופף יד לשלום כמו   
השני,  גכטמן  אל  פנינו  מבולבלים  ברחוב.  מכר 
חוויה  אלינו.  וחזרה  הראשון  גכטמן  אל  ושוב 
מּוּכרת זו של הנמען הנבוך - תנועת הראש והגוף 
נפנוף  מכוון  מי  אל  להבין  בלי  ואחורה  קדימה 
ביצירתו של  מהותיים  דברים  כמה  היד - מסמנת 
גכטמן: את מבטו הביקורתי של אדם שהסתכל על 
מבפנים  וגם  מבחוץ  והחיים  המציאות  ועל  עצמו 
בעת ובעונה אחת, מבט של מי שהוא המביט ובה–
הגוף  עם  מי שעבד  והמושא,  הנושא  הניבט,  בעת 
ופעל מתוך הגוף גם בפני השטח שלו; את תפיסת 
ואת  החיים  את  באחת  האוחזת  המורכבת  הזמן 
והמאוחר, ה"לפני",  המוות, תפיסה שבה המוקדם 
שמסרב  במערך  מתקיימים  וה"אחרי",  ה"עכשיו" 

מוות;  שסופו  ליניארי  כרצף  החיים  את  לראות 
שהביך  פעם  כל  גכטמן,  מכל:  החשוב  את  ואולי 
יוצרות3  היפוך  של  שערורייה2  חולל  או  אותנו 
עצמו  על  רק  לא  למעשה  דיבר  החיים,  בנסיבות 

אלא גם עלינו. 

מאוזוליאום

ב–1971, כשהיה בן 29, הגה גכטמן רעיון ליצירת 
 - אנונימיים"  אנשים  לעשרה  "מאוזוליאום 
עשרה  של  אישיים  חפצים  שיחזיק  מאוזוליאום 
המתח  ידועים.4  גיבורים  היו  כאילו  אלמונים, 
לבין  פרוטגוניסטים  אותם  של  האלמוניות  בין 
קבר  ולמעשה   - זיכרון  יד  להקים  המוטיבציה 
שימשו  שלכאורה  החפצים  המכיל  גוף,  ללא 
זה  מוקדם  רעיון  עבודתו.  בלב  טמון   - בחייהם 
בעיסוקו  ניכרות  עקבותיו  אך  אמנם,  מומש  לא 
על  במחשבה  וגלגולו  ובמותו,  במחלתו  המתמשך 
)"איש  לעצמו  זיכרון  אתר   - אישי  מאוזוליאום 
אלמוני  מכל  יותר  טוב  מכירֹו  שגכטמן  אנונימי" 

אחר( - כמסגרת עבודה מושגית.5
עם הולדת בנו יותם )1971(, המחשבה על מחלת   
לדבריו,  בו,  עוררה  מילדות  סבל  שממנה  הלב 
מהאב  כזיכרון  אחריו,  משהו  להשאיר  עז  צורך 

פורניר / פורמייקה, מן הסדרה 

החיקוי והתחליף, 1975 / 1985, פורניר, 

פורמייקה ונייר מודפס על עץ לבוד, 

100×100

Wood Veneer / Formica, from The Imitation 
and the Substitution series, 1975 / 1985, 

wood veneer, Formica and printed paper on 
plywood, 100×100
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הוא אפוא מסגרת  גכטמן  לבנו. המאוזוליאום של 
חיצונית, שתופסת את סך עבודותיו ומאגדת אותן 
לכלל יצירה אחת, כעין גַלְעֵד שפרטיו קשורים זה 
ששייך  מה  כל  את  מכילה  שהפירמידה  "כמו  לזה 
לפרעה, אלא ששם לא צופים בעבודות".6 גכטמן 
הניחנים  מלאכותיים  תוצרים  בעבודותיו  ראה 
בכושר הישרדות גדול מהחיים, תחליפים שבתנאים 
לארגן  ניסה  ואותם  כיוון  שאליהם   - מתאימים 
מכלול  כמערכת.  יתפקדו   - אפשרית  דרך  בכל 
זה, שיישאר לאחר מותו כשלם, ינכיח אותו בעולם 
וישמר את זכרו כמו מאוזוליאום, בהגדרתו כמצֵבה 
או כחלל הנצחה. "אני יודע שאם אמות מחר, לא 
עם  לשבת  רוצה  רק  אני  מאומה.  אחרי  אשאיר 
נועם, הבן שלי, ולעבור איתו על כל מה שיש לי 
בתודעה  האמנותית  להישרדותי  שידאג  כדי  כאן, 

ההיסטורית".7
ארגון  צורות  משלב  גכטמן  של  המאוזוליאום   
פולחן  מבני  עם  קולקטיביים  הנצחה  אתרי  של 
תקדימים  ועם  וכנסיות(  כנסת  בתי  )כמו  דתיים 
יצירתו  סגנונית,  מבחינה  האמנות.  מתולדות 
לאורך השנים מתייחסת לשורה של נוסחים נתונים 
ומהם  התחבר  שאליהם  ה–20(  מהמאה  )בעיקר 
ואמנות  המינימליסטי  הפיסול  ובראשם  שאב,8 
הפופ המזוהים עם ייצור נקי, קר ואדיש של עולם 
תעשייתי ולא עם מגע יד האמן. שיתוף הפעולה עם 
בעלי מלאכה שייצרו בשבילו עבודות, אחדים מהם 
מתעשיית ההנצחה, הבטיח את האפשרות להמשיך 
ולשכפל את עבודותיו גם לאחר מותו. אפשר לומר 
השיש(  )כמו  ההנצחה  תעשיית  בחומרי  שהבחירה 

מייצגת את ההקפאה שבנֶצח, ואילו אופני השכפול 
אנדי  של  המפעל  ברוח  האל–אישיים,  והתחליפים 
יכולתם  בעצם  האינסוף  את  מייצגים  וורהול, 

)העקרונית( להימשך ולהמשיך ללא גבול.
של  בעתידה  העוסק  המושגי  המערך  במסגרת   
להצביע  ראוי  האמן,  מות  לאחר  האמנות  יצירת 
ר )08—2006( שלוותה  ו ג י ש ן  ק ת ִמ על העבודה 
בחוברת הוראות מפורטות לייצורו העצמי,9 אריזתו 
ן  ק ת ִמ העבודה  הִמתקן.  של  העתידית  והצבתו 
זמן  של  הפוליטי  להווה  גם  התייחסה  ר  ו ג י ש
המאולתרות  הקסאם  רקטות  לתופעת   - יצירתה 
לשטחי  ושוגרו  בעזה  הפלסטינים  על–ידי  שיוצרו 
ישראל - וגם לשיגורה של האמנות לטווח שאינו 
נראה לעין בעתיד. היא מהווה מיצוי רעיוני ונקודת 
התחלה של פרויקט מקיף יותר שתכנן גכטמן לממש 
עוד בחייו: יצירת מערך מפורט של הוראות ייצור, 
שיופץ  עבודותיו,  כל  כמעט  של  והצבה  הרכבה 
בתפוצה נרחבת ויעמיד תנאים להמשך קיומן לאחר 
המקוריות  העבודות  שבהם  במקרים  אפילו  מותו, 

עצמן לא ישרדו.10
"רטרוספקטיבה" הוא מונח מקובל בהקשר של   
תערוכות יחיד מסכמות, והוראתו הערכה של מצב 
עניינים בהווה באמצעות בחינה של השתלשלותם 
בעבר - מה שבהקשרים רפואיים נקרא "אנמנזה", 
נעשית  לעבר  הפנייה  ביוונית.  זיכרון  משורש 
וסינתיזה(,  )אנליזה  ניתוח  בנתוניו  לבצע  במטרה 
המכלול  על  יותר  וטובה  מקיפה  תובנה  שיניב 
מחודשת  בחינה  אולם  הזמן.  במהלך  שהצטבר 
בתערוכה  גכטמן  של  הכולל  היצירה  גוף  של 

גכטמן בראיון למשה האוזמן, לעיל הערה 1.  6

גכטמן בראיון לענת מידן, לעיל הערה 5.  7

 Gregory :בהקשר זה, בספרייתו של גכטמן בולטים כמה ספרים על אמנות מודרנית שהיוו מקור להתייחסות  8

 Battcock (ed.), Minimal Art: a Critical Anthology (New York: Dutton, 1969); Jack Burnham, Beyond
 Modern Sculpture: The Effects of Science and Technology on the Sculpture of this Century (New York:
 George Braziller, 1969); Germano Celant, Arte Povera (New York & Washington: Praeger, 1969);
 Ursula Meyer, Conceptual Art (New York: Dutton, 1972); Rosalind E. Krauss, Passages in Modern

Sculpture (Cambridge, MA: MIT Press, 1977)
ש )ירושלים:  ו מ י ש ת  ו א ר ו ה  : ם י י ח ה על הוראות באמנות המודרנית והעכשווית ראו איה מירון, קט.   9

מוזיאון ישראל, 2012(.
על האמנות כמפעל המּונע על–ידי דחף של שימור עצמי ועל המתח בין המקור לבין העבודות המשוכפלות   10

)שיותקנו בהנחיית הִמפרטים הטכניים(, אפשר לקרוא בדבריו של משה ניניו בפתח החוברת: גדעון גכטמן, 
ר )תל–אביב, 2007(. ו ג י ש ן  ק ת ִמ  :1  . ס מ ט  ר פ ִמ

בדיעבדאיה מירון

רטרוספקטיבית, כזו שתניב תובנה משוכללת יותר 
העדיפה על קודמותיה, אינה אפשרית במונחיו של 
גכטמן, שראה את יצירתו כמערכת שפרטיה יכולים 
להתארגן כל פעם מחדש וליצור סדר אחר ביחסים 
שונים עם פרטים שכנים. כך, למשל, פרט שהופיע 
להיות  אחרת  בהזדמנות  עשוי   - במבודד  פעם 
ששכן  פרט  ולהפך:  שלם,  הצבה  במכלול  משולב 
גם  עצמאית.  כיצירה  ויתקיים  יבודד  שכנים,  בין 
אופיין של צורות הארגון בהצבות השתנה כל הזמן: 
בעלי  טקסיים,  חמּורים,  סימטריים,  ארגונים  היו 
כנסת  בתי  של  מבנה  שהדהד  מודגש  מרכזי  ציר 
 )1975( יודפת  בגלריה  ה  פ י ש בח כמו  וכנסיות, 
. 1 )1988( - והיו  ס ם מ ו א י ל ו ז ו א מ ה ל נ כ ובה
הצבות אורגניות יותר או מגובבות יחסית. בהקשר 
שהוצגה   , ם י י נ י ב ב  ל ש  , ם ו א י ל ו ז ו א מ של 
ב–1984,  בת–זמננו  לאמנות  גבעון  נעמי  בגלריה 
אמר גכטמן: "לגלריה הזאת יש מבנה כמו של קבר 

מצרי, וזה אידיאלי לעבודה שלי".11
אחד,  מצד  נטוע,  הגכטמני  הפעולה  אופן   
של  "המאוזוליאום  לבניית  אוטופית  בשאיפה 
גכטמן" - הצבה אולטימטיבית של מכלול היצירה 

זה  רעיון  תחת  חותר  הוא  שני  ומצד   - האישית 
מגוונות.  הצבה  פעולות  של  המתמדת  בתנועתן 
מחדש  פעם  בכל  נפרצים  המאוזוליאום  "גבולות 
הוא  כשלם  המאוזוליאום  חי;  שגכטמן  זמן  כל 
ניתנת  שאינה  השְערה  או  מושג  בלתי  אידיאל 
לאימות".12 אפשר לומר שאי–אפשר לערוך הצבה 
של מכלול היצירה של גכטמן בכל צורות המופע 
שהיו לעבודותיו במשך השנים. מבט אחורה אל כל 
ברורה:  למסקנה  מוביל  גכטמן  של  ההצבה  אופני 
עבודותיו  של  הנוכחית  הרטרוספקטיבית  עריכתן 
לכדי  המאוזוליאום  רעיון  את  להביא  יכולה  אינה 
חלקי  הוא  גכטמן  של  המאוזוליאום  מלא.  מימוש 
של  בתיאטרון  השחקנים   - מרכיביו  כי  במהותו, 
ביניהם  ומחליפים  למופע  ממופע  נעים   - גכטמן 
שהבחירות  לציין  חשוב  זו  מבחינה  תפקידים. 
של  ביותר  המקיפה  הנוכחית,  בתערוכה  שנעשו 
והמאתגר  המובנה  במתח  לכודות  כה,  עד  גכטמן 
המאוזוליאום  רעיון  את  לממש  החתירה  בין  הזה 
כמו בכל מבנה שתכליתו  לבין ההכרה שתמיד - 
להכריע  ושיש  דברים,  יחסרו   - הזיכרון  שימור 

)ולוותר( בין מגוון אפשרויות שונות. 

.19.11.1984 , ץ ר א ה גכטמן בראיון לתמר גלבץ,   11

ת )תל–אביב: הקיבוץ המאוחד,  י ל א י ז ו מ ה ה  ל כ ל כ ה ת  ר ו ק י ב  : ת ו נ מ א ל ן  ו מ י א אריאלה אזולאי,   12

1998(, עמ' 258.

מאוזוליאום, שלב ביניים, 1984, מיצב בגלריה נעמי גבעון 

לאמנות בת–זמננו, תל–אביב

Mausoleum, Intermediate Stage, 1984, installation at Noemi Givon Gallery 
for Contemporary Art, Tel Aviv
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פחים בתהליך החלדה, 1972, פח

Tins in the Process of Rusting, 1972, tin

גוף שלישי יחיד

בלונדון,  שנים  תשע  גכטמן  שהה  ה–60  בשנות 
בהאמרסמית  אמנות  לימודי  השלים  שבמהלכן 
מינימליסטי,  פיסול  יצר  זו  בתקופה  קולג'. 
בעבודותיו  שתהדהד  צורנית  תשתית  שהיווה 
לימודיו  בזמן  שרכש  הערכים  השנים.  לאורך 
חזרתיות,  חמורה,  צורנית  פשטות   - בלונדון 
 - מוקפדת  עשייה  תעשייתיים,  בחומרים  שימוש 
ארצה  שובו  אחרי  וגוף.  חיים  חומרי  לימים  פגשו 
תלת– עבודות  יצר   ,1973—1972 בשנים   ,)1971(
כמו  חומריות,  טרנספורמציות  שהמחישו  ממדיות 
י  ב ל ש ב ת  ר פ ו וע ה  ד ל ח ה ך  י ל ה ת ב ם  י ח פ
את  סימנו  אלה  קונקרטיות  עבודות   . ה כ ת ה
שמעט  ובהשתנות,  בהתכלות  העיסוק  תחילת 
אחר כך נּוסח בעבודות גוף בעלות מימד ביוגרפי 
שלו  הראשונה  היחיד  בתערוכת  יותר.  גלוי 
את  גכטמן  הציג   )1972 ירושלים,   ,M )בגלריה 
: גריד מתכתי שבו נשזרו, שורות–שורות,  ם י ש א ר
לצורך  שונים.  בעיוותים  ראשו  של  גבס  יציקות 
הכנתן של יציקות אלה גילח גכטמן את שער ראשו, 

והיציקות נראו כמסכות מוות לבנות שעּוותו, ואף 
יותר מזה כמסכות של חולי, שהוגדרו ביחס לגריד 
המתכת שהיה אובייקט מינימליסטי נוקשה. במיצג 
וצבוע,  ישב גכטמן, בראש מגולח  שנלווה למיצב 
נכוחה  כמתבונן  מראש,  קצובים  קבועים  בזמנים 

במסכות המוות שלו, המשתנות בהדרגה.
בבחינה  פורמליסטי  כעיסוק  שהתחיל  מה   
שונים,  והתכלות  צבירה  במצבי  פיסול  חומרי  של 
הקיצונית,  בצורה  ובמוות  בחולי  לעיסוק  התגלגל 
הישראלית,  באמנות  ביותר  והנוקבת  הישירה 
גלם  מחומרי  בנויה  גכטמן  של  יצירתו  שכן 
כאחד.  ורגשיים  גופניים  רבי–עוצמה,  ביוגרפיים 
בגלריה  כתערוכה  שהוצגה   , ה פ י ש ח העבודה 
של  אמיץ  אמנותי  ניסוח  היתה  ב–1975,  יודפת 
בגיל  לכן,  קודם  שנתיים  שעבר  רפואיים  הליכים 
מלאכותי  מסתם  להשתלת  פתוח  לב  ניתוח   :31
בלבו.13 אחדים ייחסו את הנוכחות של הגוף החולה 
מלחמת  אחרי  הישראלית  החברה  להוויית  והפצוע 
יום כיפור - שבר עמוק שבא לידי ביטוי גם באמצעי 
מבע חדשים וחתרניים )מושגיים בעיקר(, וביניהם 
מגמה של אמנות פעולה וגוף שהנכיחה את גוף האמן 
בכאבו, שבריריותו ומותו.14 השחרור המיני שחלחל 
גם  שחרור  גרר  ה–60  בשנות  הישראלית  בחברה 

]1[ ללא כותרת, 1969, עץ, ברזל ובד טול; ]2[ קובייה צהובה צפה, 1971, 

ברזל ובד טול; ]3[ עופרת בשלבי התכה, 1969, צבע תעשייתי על עץ, שרף 

ופוליאסטר; ]4[ ללא כותרת, 1969, צבע תעשייתי על פיברגלס 

[1] Untitled, 1969, wood, iron and tulle fabric; [2] Floating Yellow Cube, 
1971, iron and tulle fabric; [3] Lead in Stages of Melting, 1969, industrial paint on 

wood, resin and polyester; [4] Untitled, 1969, industrial paint on fiberglass

מיצג והצבה בתערוכה "ראשים", 

גלריה M, ירושלים, 1972

Performance and installation at the “Heads” 
exhibition, Gallery M, Jerusalem, 1972
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15 14

שלו  וההגדרה  ההופעה  צורות  לבין  הממשי  הגוף 
במסגרות חברתיות נתונות. העיבוד הקר, המרוחק 
ה  פ י ש ח והמאופק של תהליכים גופניים בעבודה 
הדהד שאלות ופערים מהותיים שביסוד כל תצוגה 
יתרה  בסטודיו.  מחייה  במנותק  אמנות  יצירת  של 
ה נקט גכטמן שפה קלינית של מדען  פ י ש מזו, בח
מי שיכול לבודד  פנימה,  החוץ  מן  חוקר המתבונן 
ולבחון את תכונותיו, לדגום  חלק מן הגוף השלם 
את הגוף, לסווג את מרכיביו על פי מדדים פיזיים 
)נפח השיער( ובזיקה לתהליכים על רצף הזמן )מתן 
שתן(, ולבסוף לדווח על ממצאיו. ההקשר הרפואי 
רק חידד את המתח המובנה בין טיפול ודאגה מצד 
אחד לבין ההתמסרות להליכים חודרניים וכואבים 
האישי  וידויו  אך   - ובהשפלה  בניכור  הכרוכים 
בגוף ראשון אלא  נּוסח  ה לא  פ י ש גכטמן בח של 
באיפוק של גוף שלישי. כוחה ועוצמתה של העבודה 
גופו  שבהצגת  ובמתח  הפנימי  בחיצוי  אפוא  נעוץ 
של האמן במנותק מן ה"אני" של האמן, בהנכחת 
האמן בעודו כמו מתבונן בגופו המונח מנגד. עניין 
עקרוני זה הוא שאיפשר לצופה להיות בעת ובעונה 
והרופא, עם  והמטפל, עם הסובל  אחת עם החולה 

החלש והחזק, עם שני הגכטמנים.
מלא,  בגוף  גכטמן,  של  ה"דיוקן"  תצלומי   
 - תנוחתו  הצופה.  לבין  בינו  חזיתי  מפגש  זימנו 
עמידה יציבה וסימטרית בזרועות מורמות הכפופות 
ודאי  "טבעית",  אינה   - מעלות   90 של  בזווית 
שגכטמן  לציין  חשוב  חולה.  בגוף  כשמדובר  לא 
ואחרי  לפני  תנוחה  באותה  עצמו  את  להציג  בחר 
לפרשנויות,  נרחב  טווח  מה שפתח  השיער,  גילוח 
או  לגאולה  קישור  תנוחה שכמו מבקשת  זו  שהרי 
אם  אך  המוות.21  שלפני  ידיים(  )הרמת  לכניעה 
נראה שתנוחה מלאכותית  קליני,  בה במבט  נביט 
זו איפשרה לגכטמן להציג מקסימום פני שטח של 
לרוב(,  חבוי  )אזור  השחי  בית  כולל  החשוף,  הגוף 

של  להצגה  התצלום  פני  שטח  של  מיטבי  בניצול 
שטח פני גוף. ברישומים אנטומיים בספרי רפואה, 
כמו  כלליות  גוף  מערכות  המציגים  כאלה  בעיקר 
ביותר.  נפוצה  זו  תנוחה  הדם,  כלי  או  השרירים 
מלאכותיותה של התנוחה, והעובדה שאינה מזוהה 
מחזקת  במיטה(,  השכוב  תשוש  )אדם  חולי  עם 
כולה.  בתערוכה  המרוחקת  הקליניות  תחושת  את 
זו, עם כל האינטימיות שבחדירה  המביט בחשיפה 
למקומות הפרטיים ביותר מבחינה נפשית וגופנית, 
נותר מבולבל מעט לנוכח הקושי להזדהות רגשית.

את  גכטמן  שיתף  ה  פ י ש בח שנכלל  בסרט   
הצופים בחוויותיו ערב כניסתו לניתוח, באמצעות 

 : ב צ ע ה י  ו ו צ ק ד  ע קובי בן–מאיר - בפרק "גדעון גכטמן: מוות והנצחה בחיים" בעבודת המאסטר שלו   21

לתולדות  )החוג   7 0 – ה ת  ו נ ש ב ת  י ל א ר ש י ה ת  ו נ מ א ב ת  ו ו מ ו ה  ל ח מ  , ב א כ ל  ש ם  י י ו מ י ד
מן  קטקומבות  בציורי  האורנט  לתנוחת  אותה  קושר   -  )2008 ירושלים,  העברית,  האוניברסיטה  האמנות, 
הנצרות הקדומה, לתנוחת פסלי הנפטר בקברים מצריים עתיקים שנועדו לעגן בקבר את נשמתו )ה"כא"(, 
ולתצלום המפורסם של הילד המרים ידיים בגטו ורשה. להקשרים נוצריים נוספים ראו מאמרו של אמיתי 

מנדלסון בקטלוג זה.

איה מירון

היתה  ו"חשיפה"  ומת,  המתכלה  לגוף  בהתייחסות 
לכן תערוכת מפתח שמקורה הגולמי אירוע גופני, 
גכטמן  של  הניסוח  שמעשה  אלא  ופרטי.  אישי 
לאורך  עבודותיו  מכלול  להבנת  המפתח  הוא 
נגיעה  אמנם  שבתשתיתו  כהליך  ניסוח   - השנים 
בהכרעות  עניינו  לכל  מעל  אך  ממש,  של  במקור 
ניקוי,  מיון,  סידור, ארגון,  תחביריות של עריכה, 
ליטוש, הוצאת מלים ודברים והכנסה של חלופות.15

את  גכטמן  כלל  ה  פ י ש ח בעבודה–תערוכה   
שלושה  שלו,  הרפואי  התיק  הבאים:  הפריטים 
עמודים מתוך "גליון חולה" שנערך על–ידי רופא 
צבע  תצלום  התערוכה;16  לצורך  במיוחד  מתמחה 
של צלקת הניתוח; תצלום רנטגן של החזה; מסתם 
החולים  בית  מיטת  של  שחור–לבן  תצלומי  הלב; 
ובניין בית חולים הדסה עין–כרם; תצלומי דיוקן של 
אלה שהתערבו בגופו של גכטמן בניתוח: סּפָר בית 
החולים, האחות, המתמחה והרופא; ארבע צנצנות 
המתאימות;  בתוויות  מסומנות  )כדורים(  תרופות 
שבע מבחנות ענק של שתן, שנאסף במשך שבעה 
ימים ולידן פירוט מדוקדק של כמויות המזון שצרך 

צבע  תצלום  השתן שנאספה;  כמות  ושל  יום  בכל 
של מבחנות השתן; סרט וידיאו על מסך טלוויזיה, 
גופו  שער  גילוח  את  בהרחבה  גכטמן  שִחזר  שבו 
העירום  הגוף  תצלומי  לניתוח;  ההכנה  במהלך 
השלם, הראש והערווה לפני ואחרי הגילוח; ארבע 
קוביות פרספקס בגדלים שונים המכילות את שער 
ראשו, שער ערוותו, שער בית השחי ושער הגבות 
אזור  מכל  השיער  לנפח  הותאם  הקוביות  )גודל 
בגוף(; כאשר ברקע כל אלה נשמע צליל הפעימות 

של מסתם הלב המלאכותי.17
חושפנית  היתה  לא  גכטמן  של  תערוכתו   
רגשותיו  ושל  כאבו  של  ישירה  כפריקה  במובנה 
עסקה  לא  גם  העבודה  הצופים.18  לעיני  האישיים 
בשאלת החיים שלאחר המוות ולא קשרה את החולי 
כלשהי.19  לטרנסצנדציה  או  רוחני  לשגב  והסבל 
יש שפירשו אותה במונחים טקסיים או כביטוי של 
תיקון והתנקות.20 כאן אבקש לכפוף את ההתבוננות 
תרבותי  להקשר  החולי  של  המורכב  במכלול 
יותר, המקיף את היחסים בין אדם לבין  רחב עוד 
מטפליו, בין החיים ה"גולמיים" לבין האמנות, ובין 

ה בתערוכה "חשיפה מורחבת" בגלריה האוניברסיטאית ע"ש  פ י ש ח ב–1998 הציג גכטמן ניסוח מורחב של   13

גניה שרייבר באוניברסיטת תל–אביב, כאשר אל רכיבי העבודה מ–1975 התוספו פסל מסתם הלב המוגדל 
ת נאסף מחדש ב–1998. ב ח ר ו מ ה  פ י ש ח . השתן למיצב  ת ו ט י ם ומ ת ו י  , ת ו ש ר ב מ ותצלומו, והעבודות 

, פברואר 1975(,  א ש מ  : ר ב עם פתיחת התערוכה "חשיפה" כתב גדעון עפרת את המאמר "אמנות המוות" )ד  14

הפותח בסקירה קצרה של אמנות בעולם שעניינה כאב ומוות וממשיך בבחינת הקשר זה באמנות הישראלית, 
תוך התמקדות בעבודתו של גכטמן ואזכור של אמנים נוספים )ביניהם מוטי מזרחי, דוד גינתון, יוכבד ויינפלד 
וז'אק ז'אנו(. באותו עניין כותב יגאל צלמונה: "אם הציונות הוגדרה כפרויקט של שיקום הגוף הגברי, הרי 
שבתקופה שאחרי מלחמת יום הכיפורים חזר הגוף הפגום, אך הפעם כייצוג של רגישות אמנותית חדשה"; 

ת )ירושלים: מוזיאון ישראל, 2010(, עמ' 307. י ל א ר ש י ת  ו נ מ א ת  ו נ ש ה  א יגאל צלמונה, מ
על דרך הניגוד ראו שרה בריטברג, "דיוקנו של האמן כאיש חולה: עם תערוכתו של גדעון גכטמן בגלריה   15

, 28.2.1975. בריטברג מתארת את הקושי שלה לדון במחלתו של  ת ו נ ו ר ח א ת  ו ע י ד י יודפת, תל– אביב", 
גכטמן "מבחינה אמנותית".

מתוך "גליון החולה": "הפעם התקבל לביצוע קבלה על פי בקשתו לצורך עבודתו כאמן. ]...[ כילד לא נמצא   16

תחת טיפול והשגחה מתאימים, ]...[ וההורים, אף שידעו על ה'רשרוש' בלב, לא מצאו לנכון לדווח על כך 
לרופא מכיוון שחששו שמא לא יתקבל למשק ויהווה בעיה"; ראו כאן, עמ' 44—47.

מרדכי עומר הבחין בין אמני גוף ישראלים, שפעילותם נעשתה בנסיבות פרטיות ובעיקר מול מצלמה, לבין   17

ל  ש ת  י ל א ר ש י ה ת  ו נ מ א ב ם  י ט ב י ה אמני גוף בעולם שפעלו בעיקר באירועי מיצג פומביים; ראו קט. 
ן )תל–אביב: הגלריה האוניברסיטאית ע"ש גניה שרייבר, 1998(, עמ' 46. ו ק י ת  :7 0 – ה ת  ו נ ש

בניגוד, למשל, לאמן הווינאי רודולף שוורצקוגלר.  18

לדברי יוזף בויס, שיותר מכל אמן אחר במאה ה–20 קשר סבל עם אמנות בתפיסתה הרומנטית, "מי שמתייסר   19

]...[ הסבל עצמו מוביל  ]...[ בסבל נוצר דבר רוחני נשגב.  באופן החלטי, יוצר גם בצורה ההחלטית ביותר. 
, 8 )אביב 1988(, עמ' 28. ו ק לשינוי"; ראו יוזף בויס, "שבע פעולות וסביבה אחת", 

מרדכי עומר כתב על גכטמן במונחים של "קבלת דין", "מסלול חניכה", "שיקום הגוף ותיקונו", "התנתקות   20

, לעיל הערה 17,  ן ו ק י ת מרגשות מזהמים כמו כעס ואשמה כלפי ההורים המזניחים וכלפי החברה"; ראו קט. 
שם עמ' 297.

בדיעבד

מפת הוורידים והעורקים בגוף,  אטיין שרפנטייה, 

1751, תחריט, אוסף מוזיאון ישראל, ירושלים; 

מתנת ז'ראר לוי, פריז, לכבוד בנו דניאל לוי

Etienne Charpentier, The Course of the Veins and 
the Arteries Through the Body, 1751, engraving, 

collection of The Israel Museum, Jerusalem; 
gift of Gerard Levi, Paris, in honor of his son, 

Daniel Levi, B97.0922

עמ' 29—47
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ההכנות  של  ב–1974(  )שנערך  מורחב  שִחזור 
בידי  שערו  וגילוח  מבגדים  ההתפשטות  לניתוח, 
את  מגלח  אדם  נראה  בסרט  החולים.  בית  סּפָר 
שערות הראש, השחי, הערווה והגבות של גכטמן, 
שאז מוצגות בארבע קוביות שקופות. גכטמן תיאר 
לא–פעם את תחושת הדה–הומניזציה שהתעוררה בו 
התייחס  ואף  החולים,  בית  סּפָר  בידי  גולח  כאשר 
לפני השטח של הגוף כמרחב של פגיעּות, מוחשי 
השיער  גילוח  עצמה.22  הניתוח  מצלקת  יותר  אף 
והצגת  הגוף(  של  הטבעי  כמעטה–המגן  )במובנו 
ואחרי  לפני  העירום  הגוף  של  הסטילס  תצלומי 
במוקד  הגילוח  אקט  את  המציב  באופן   - הגילוח 
העלו   - בתערוכה  שנוסחו  הרפואיים  התהליכים 
את זכר השואה; ההפשטה מבגדים וגילוח השיער, 
המונית  להשפלה  נקשרו  הקולקטיבית  שבתודעה 
במחיקת זהות, נוסחו כאן כשִחזור של אירוע אישי 

ופרטי מאוד, בתיווך של דיון בהליכים רפואיים.
על– סומנו  גכטמן  של  הגוף  של  השטח  פני   
בתצלומי  בסרט,  שתועדה  הגילוח  בפעולת  ידיו 
הגוף והראש לפני ואחרי הגילוח, וכמובן בתצלום 
היחיד בתערוכה, המתמקד בצלקת  הגוף הצבעוני 
הצלקת  לתיעוד  צבע  בתצלום  הבחירה  הניתוח. 
נועדה לאמוד, על פי מצב הצלקת, את משך הזמן 
שעבר מאז הניתוח. הצבע במקרה זה נועד בעיקר 
לשמש "סמן" קליני, כלי מדעי לאבחון מצב העור.
מוצגים אחרים בתערוכה כיוונו אל ּפְנים גופו   
של גכטמן, ביניהם: תצלום רנטגן של החזה; מסתם 
שהושתל  לזה  הזהה  לתחליף(  )תחליף  מלאכותי 
בלבו; הקלטת הלמות מסתם הלב המתכתי שהדהדה 
בחלל; ואולי יותר מכל, השתן שנאסף בידי גכטמן 
והקרובים אליו,  היחיד  חוויית  ימים.  במשך שבוע 
המודעים בלי הפסקה לזמן שקוצב תקתוק המסתם 
המלאכותי בציינו את מאמץ הגוף או את תגובתו 
ברגעי פחד או התרגשות, נעשתה חוויה משותפת 
והעוצמה  המתכתיות  בתערוכה.  המבקרים  לכל 

המוגברת של צליל המסתם, שהחליף את פעימות 
הנפוצים– כנסייה  פעמוני  הזכירו  הטבעי,  הדופק 

וקוצבים  מגבולותיה  גדול  מרחב  פני  על  חולשים 
את הזמן של כולם.

השטח,  פני  חישוף  את  סימנו  ותוצריו  הגילוח   
ואילו השתן שנאסף במבחנות ענק סימן את ריקון 
פנים הגוף. זרימתם ותנועתם של נוזלים וחומרים 
בגוף החי היו לגרף תלת–ממדי המצליב זמן, כמות 
תנועת  הִמשתנה:  השתן  בצבע  המשתקף  והרכב 
הזמן הטבעי הפכה לצורה סדורה ומופשטת בחלל. 
בחירתו של גכטמן בשיער ובשתן מבין כלל חומרי 
שטבעם  חומרים  אלה  משמעותית.  היא  גם  הגוף, 
להיפלט מן הגוף בשגרה. כשמביטים בשתן שנפלט 
בין  מתפצלת  העצמי  תודעת  שנשר,  בשיער  או 
פנים וחוץ, בין תחושת החיים לבין מבט על הגוף 
דושאן  של  המשתנה  מותנו.  על  מבט  כאובייקט, 
סימנה הפסקה בזרימת נוזלי החיים וייבוש מוחלט 
אמנות  חיי  חדש,  אמנותי  עידן  בעקבותיו  שהביא 
לראות  אפשר  גכטמן  של  בשתן  ואילו   - חדשים 
אצל  והודחק  שגורש  מה  של  סימפטומטית  חזרה 

דושאן.
יודפת  בגלריה  "חשיפה"  של  נעילתה  עם   
בשם  גכטמן,  פרסם   ,33 בן  כשהוא  ב–1975, 
משפחתו, מודעות אבל המבשרות על מותו "ללא 
הצפוי,  למותו  גנרלית  חזרה  מעין  זו  היתה  עת". 
)acting out( כאמצעי לניהול חרדה.  אולי החצנה 
המודעות  לוחות  על  נתלו  הללו  האבל  מודעות 
באזור מגוריו. אפשר לומר שהן סימנו את גבולות 
העיר  מרכז  תושב  עדיין  )אז  שלו  הטריטוריה 
ראשון–לציון(, כאשר האקט ההישרדותי של סימון 
מוות.  בׂשֹורת  של  בהקשר  כאן  התהפך  טריטוריה 
כדי להפיץ את דבר מותו המדומה בקרב מעגלים 
אמנות",  "אנשי  ביניהם  אנשים,  של  נוספים 
 23 ץ ר א ה פורסמה מודעת האבל בעיתונים היומיים 
ובאנגלית - הפצה  , בעברית  ט ס ו פ ם  ל ז ו ר ' וג

 Y. Michael Barilan, “Medicine through the Artist’s Eyes: Before, During, and After :גכטמן מצוטט אצל  22

the Holocaust”, Perspectives in Biology and Medicine, 47:1 (Winter 2004), p. 129
ץ הוא "סביבת המחיה" של חוגי האמנות, ולכן מהווה אתר פוטנציאלי של יצירה ותצוגה; ראו  ר א ה עיתון   23

 : ם כ י ל א ת  ר ב ד מ י  נ א ת  י ו ו ש כ ע ת  ו נ מ א גם רותי דירקטור, "גדעון גכטמן: העיתון כחלל תצוגה", 
ת )ירושלים: סל תרבות ארצי, 2005(, עמ' 126—129. ו נ ו ש א ר ה ם  י נ ש ה ה  א מ The printed obituary notice as it appeared 

in Haaretz, 18 May 1975
מודעת האבל כפי שהופיעה בעיתון הארץ, 

18.5.1975
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פעולה  בהיותו  זכרו,  בשימור  היטב  מתפקד  הוא 
של  בתודעה  חזק  שהיכתה  קיצונית,  אך  פשוטה 
את  שראה  מי  של  המוח  בקופסת  האמנות.  קהל 
באחד  כך,  אחר  )וגם  פרסומה  ביום  האבל  מודעת 
)מה  מתצלומיה הרבים(, או אפילו רק שמע עליה 
שהיה תחילה בגדר שמועה, הפך כעבור כמה ימים 
לידיעה על שמועה שהופרכה(, נצרבו גדעון גכטמן 
בהקשר  נוסף  חשוב  עניין  מוצק.  כזיכרון  ומעשהו 
אליה(  הנלווית  הרגשית  )והתגובה  ההכרה  הוא  זה 
המופיע  בשמו–שלו  לחזות  באופציה  הצופה  של 
המוות  )תודעת(  את  שמציפה  הכרה  כזו,  במודעה 
אמצעית  בלתי  לפגישה  המודחק  מחבואו  ממקום 

בגוף ראשון, דרך )ולמרות( ניסוחו בגוף שלישי.
מודעות  מבחר של  גכטמן  הדפיס  שנה  באותה   
אבל צבעוניות )בממדים של מודעת האבל שנתלתה 
בבית  זמינים  שהיו  בגוונים  ראשון–לציון(,  ברחבי 
אירוני  מימד  עטו  צבעוניות אלה  מודעות  הדפוס. 
נוסף, כאילו ביקשו להמשיך וללעוג למוות. כעשור 
מודעות  ויצר  גכטמן  הוסיף  ב–1984,  מכן,  לאחר 
ססגוניות עוד יותר בצבע על לוחות עץ, שהדהדו 
ל )55—1954( של ג'ספר ג'ונס בעיקר בשל  ג ד את 
כדימוי  המודעה  גבולות  בין  המוחלטת  החפיפה 
בשחור– ענק  מודעות  שתי  וכן  הציור,  וגבולות 
כאובייקט  שהוצגו  האחת,  ס"מ   310 ברוחב  לבן 
המונח על הרצפה ושעּון על הקיר. הגדלת המודעה 
של  נוספת  מתיחה  היתה  אלה  עצומים  לממדים 
גבולות העבודה, המודעה והתודעה. מודעות אבל 
שדלקו  צבעוניות  ניאון  נורות  ששילבו  נוספות, 
וכבו לסירוגין כמו מקצב פעימות הלב, הסמיכו את 

קצב החיים וקציבתם להכרזת המוות.

גוף שלישי רבים

הגילוח  שִחזור  את  שביים  לאחר  קצר  זמן 
עבודות  סדרת  ליצור  גכטמן  החל   , ה פ י ש לח
ראשו  משער  שהוכנו   , ת ו ש ר ב מ של  מצמררת 
ליצירת  השיער  משפחתו.  בני  של  ומשערותיהם 
רבות  מתספורות  מקרים  בכמה  נלקח  המברשות 
המברשת  למשל,  כך,  שונים;  חיים  בשלבי 
אשתו,  בת–שבע,  של  ראשה  משער  הראשונה 
איגדה קווצות שיער ששמרה בת–שבע מתספורות 
שלה כשהיתה בת 11, 17 ו–30. מברשות שער האדם 
הללו היו לאובייקט זיכרון בחזקה: לא רק ממנטו 
על  חזרה  אלא  רליקוויום מקאברי,29  מין  או  מורי 
חפצים  ייצרו  כאשר  הנאצים  שנקטו  הפרוצדורה 
מחומרי גוף.30 בפעולה זו, שהפכה את הגוף לחפץ 
שהוא גם אובייקט תצוגה, התייחס גכטמן גם לאופן 
ההצגה של חפצים אישיים במוסדות משמרי זיכרון, 

כאמצעי במסירה של זכר הטראומה ההיסטורית. 
בדומה למעשה הפרסום של מודעת האבל, גם   
המברשות של גכטמן, שהוכנו משערו ומשערות בני 
משפחתו בעודם בחיים,31 מפגישות את הצופים עם 
אפשרות המוות שלהם–עצמם בהציגן את אפשרות 
בטלה  המוות  לאחר  חיים.  בעודם  לחפץ  הפיכתם 
ת  ו ש ר ב מ של  מסוגן  עבודות  לשכפל  האפשרות 
)ואמנם, גכטמן לא יצר מברשות מהשיער  ן  ת וש
לכל  בניגוד  וזאת   - מותו(  לאחר  יותם  בנו  של 
שאר העבודות של גכטמן, הניתנות )ואף מיועדות( 
שלי  בעבודה  "בעיקרון,  מותו:  לאחר  גם  להפקה 
אין מגע יד - כל העבודות ניתנות לשִכפול. הן לא 
ת - יש בהן בעיה;  ו ש ר ב חייבות להיות זהות. המ
הן יוצאות דופן ולא בכִדי; שם יש נקודה המדגישה 

את הכלל: לא ניתנת לשִכפול".32

על בעל המלאכה שהכין את המברשות סיפר גכטמן: "בהתחלה אני לא חושב שהוא הבין שזה שער אדם.   29

'תגיד, ומה עם השיער של הילד הבלונדיני, גמרת את המברשת  אחר כך התקשרתי אליו ושאלתי אותו: 
שלו?' שמעתי אותו מפליט חצי צעקה, ובפעם הבאה שבאתי לשם הוא הסתכל עלי ברתיעה, כאילו אני איזה 

.31.12.1993 , ם ו ק מ ב פסיכופט רוצח ילדים"; גכטמן בראיון לצחי רפאל, 
 Sarit Shapira, “The Myth of Deterritorialization”, cat. Makom: Zeitgenössische Kunst aus Israel :ראו גם  30

(Vienna: Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, 1993), p. 85
וגדעון  )בת–שבע  זוג מברשות  )כפי שצוין בתוויות(  ויטרינות עץ: בראשונה  ת חולקו בין שלוש  ו ש ר ב המ  31

גכטמן(, בשנייה שלוש )בת–שבע, גדעון ויותם גכטמן(, ובשלישית ארבע )בת–שבע, גדעון, יותם ונועם גכטמן(.
גכטמן בראיון למשה האוזמן, לעיל הערה 1.  32

בדיעבד

המודעות  של  מזו  נרחבת  אך  אמנם  חד–יומית 
השכונתיות, שלרוב נותרות על הלוח למשך כמה 

ימים עד שהן מכוסות על–ידי הבאות בתור.
עדכון  של  מרחב  הוא  השכונתי  המודעות  לוח   
לגבי אירועים בחיי העיר, והוא המקום שבו נתקלים 
המתערבים  טריים  מתים  של  בשמות  אגב  דרך 
ממקדת  הזאת  ההיתקלות  ברחוב.  החיים  בתנועת 
שבין  במרווח  מאוד,  קצר  זמן  בטווח  הנמען  את 
לא  הנפטר  הקורא,  בתודעת  ל"אחרי":  ה"לפני" 
מת קודם לקריאת המודעה, ומבחינתו רגע הקריאה 
במודעת האבל הוא רגע המוות. גם תנועת הדפדוף 
בעיתון היומי )המלא דיווחים וסיפורים על מוות ועל 
חיים( נעצרת כשמגיעים לדף מודעות האבל )המוות 
כחדשות(. זהו רגע שבו מתייחדים עם המתים )או 
את  המלווה  מוות  ידיעת  אותה  עם  המוות(,  עם 
הקורא )באופן סמוי ונפתל( בדפי העיתון האחרים. 
האבל  מודעות  עמוד  מול  הגוף  לעצירת  במקביל 
בעיתון, או מול אלה שעל הלוח ברחוב, מתחילה 
תנועה תזזיתית של העיניים המחפשות )בלי שירצו 
למצוא( ׁשֵם של מישהו מוכר. מבט תזזיתי כזה מּוּכר 
לנו גם מהתבוננות באלבום תמונות בחיפוש אחר 
תצלום של מישהו קרוב - תצלום המהווה אשרור 
מסוימים,  ומקום  בזמן  ונוכחות  לקיום  עדּות  או 
נוכחות רפאים צילומית המקפלת בתוכה את המוות 
בתוצר  עצמי  את  מגלה  "כשאני  בארת:  )רולאן 
של פעולה זו אני מוצא שנעשיתי כל–כולי דימוי, 
של  העצירה  רגע  בהתגלמותו"(.24  המוות  כלומר 
תנועת העין - אם על השם המּוּכר במודעת האבל 
ואם על התצלום - מְרכז ודוחס בתוכו זכרונות עבר 

קטועים שנאספו לשֵם, דימוי, דמות.
תמיד,  מפתיעה  מּוּכר  אדם  מות  על  בׂשֹורה   

העצים  רק  גכטמן  המוות.  לנסיבות  קשר  בלי 
ובתוך  המדומה  מותו  על  כשבישר  ההפתעה  את 
בחברה  המקובלים  המוות  סדרי  על  ערער  כך 
מתח– את  בריבוע  הכפיל  הוא  הישראלית.25 
אבל,  מודעת  בקריאת  ממילא  שקיים  הזמנים 
בחיים.  בעודו  שלו–עצמו  אבל  מודעת  בפרסמו 
נתקלו בה בדרך  זו - שנמעניה  פעולה אמנותית 
האמנות  עולם  של  המנגנונית  במסגרתו  לא  אגב, 
אלא במרחב החיים הכללי - היתה מעשה קונדס 
שזימן מפגש עם המוות כדבר–מה אקראי שמסתנן 
בנון–שלאנטיות לתוך החיים )מקור המונח בביטוי 
nonchaloir בצרפתית עתיקה, שהוראתו "אדישות 
זה  במעשהו  העכשווי(.   cool כמו  משהו  קרירה", 
ביקש גכטמן לממש פנטזיה אוניברסלית - "לנכוח 
הימים  את  )לחיות(  לחוות  עצמו",  של  בהלוויה 
למותו–שלו,  מכריו  בתגובת  לחזות  מותו,  שלאחר 
הסובבים  ושל  שלו  התודעה  גבולות  את  למתוח 
אותו: "מודעות האבל הן ניסיון לחיות כמה ימים 
במודעת  התבוננתי  כל  קודם   ]...[ המוות.  לאחר 
האבל של עצמי, שזו חוויה די מרעישה, ואחר כך 
למותי–שלי  "ההתייחסות  תלויה".26  אותה  ראיתי 
אינה מעוגנת בשום מובן של ידיעה או של ניסיון", 
הבחין עמנואל לוינס והוסיף וציטט את אפיקורוס: 
"אם אתה כאן, המוות אינו כאן; ואם הוא כאן, אתה 
אינך כאן".27 ברוח זו ממש ביקש דושאן לכתוב על 
 “D’ailleurs, c’est toujours les autres qui :קברו
”meurent )חוץ מזה, תמיד האחרים הם שמתים(.28

כפעולה   - גכטמן  של  מותו  פרסום  מעשה   
או  זיכרון  יד  בהקמת  כרוכה  שאינה  מושגית 
לא   - בעולם  זכר  המותיר  פיזי  חפץ  של  ביצירה 
אבל  המאוזוליאום,  רעיון  עם  לכאורה  מתיישב 

, תרגם מצרפתית: דוד ניב )ירושלים: הוצאת כתר, 1980(, עמ' 19;  ם ו ל י צ ה ל  ע ת  ו ב ש ח מ רולאן בארת,   24

יש לציין שאת דבריו על הצילום פותח בארת ב"כמה דברים אישיים".
אריאלה אזולאי, לעיל הערה 12, שם עמ' 258: "הוא ביקש לממש את זכותו של היחיד למות, להחליט על   25

מותו, להכריז עליו, לנהל את המוות שלו עבור עצמו".
גכטמן בראיון למשה האוזמן, לעיל הערה 1.  26

, תרגם מצרפתית: אלי–ג'ורג' שטרית )תל–אביב: רסלינג, 2007(, עמ' 36. ן מ ז ה ו ת  ו ו מ ה עמנואל לוינס,   27

ר  ב י  ת ו אפשר כמובן להיזכר ביוצרים רבים שיצירתם נגעה בפנטזיית מותם, למשל אינגמר ברגמן בסרטו ת  28

)1957(, שגיבורו )רופא אלמן בן 78( משקיף על חייו בדרך לקבלת תואר כבוד, וכבר בסצנת הפתיחה חוזה 
בגופתו המונחת בארון קבורה; או ביאליק בשירו "אחרי מותי", היוצר הקבלה בין מותו הפיזי לאובדן שירתו; 
וכמובן חנוך לוין, בכלל יצירתו ובעיקר בפואמה "חיי המתים", שפורסמה )בספר בשם זה( בשנת מותו )1999(.
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· בדיעבד20 ן  איה מירו

לשִכפול  ניתנות  לא  גכטמן  של  ת  ו ש ר ב המ  
החיים הממשיים אל המוות.33  הן מצמידות את  כי 
או  מברישות  כלל  בדרך  מהחומר שהן  עשויות  הן 
מנקות ומסלקות, אולם מסרבות לטאטא את המוות 
מתחת לשטיח. עובדת היותן עשויות מחומר אנושי 
מסולק  הגוף  מן  הינתקותו  שברגע  כזה  אך  חי, 
יותר  בהן  שמצמרר  מה  היא  כזר,  ומוקא  על–ידיו 
הכוללת  פיזיולוגית  תופעה  היא  צמרמורת  מכל. 
של  רפלקסים  שיער,  וסמירת  נשלט  בלתי  רעד 
לומר  כן  אם  אפשר  התגוננות.  של  במצב  הגוף 
שהצמרמורת וסמירת השיער לנוכח המברשות של 
גכטמן מעידות על דרמה המתחוללת על פני השטח 
התגלגלותם–שלהם  את  ומציגה  הצופים  גוף  של 

מסובייקט לאובייקט, מברשת סמורת שיער.

גוף שני

ומאופק  מוחצן  ביטוי  היתה   )1975( ה  פ י ש ח
כאחד ליכולתו של גכטמן להתבונן באופן הישיר 
והנוקב ביותר בגופו החולה ובכל המשתמע מהיותו 
"מטופל" - בין אם כילד על–ידי הוריו, ובין אם 
ת  ע ד ו מ חולים.  ובתי  רופאים  על–ידי  כמבוגר 
, בפרסומה עם תום התערוכה, היתה כנקודה  ל ב א
בסוף משפט. המחלה של יותם בנו, שזוהתה כשהיה 
העיקרית  הסיבה  היתה  )ב–1975(,  וחצי  שלוש  בן 
לכך שבין 1975 ל–1984 לא הציג גכטמן תערוכות 
יחיד וכמעט לא יצר עבודות חדשות. אפשר לומר 
שהפרישה מאמנות בשנים אלה פינתה מקום לחיים 
בצל מחלתו של יותם. באחד מהאשפוזים הראשונים 

של יותם נולדה עבודה: תצלום מכמיר לב של יותם 
הקטן במיטת בית חולים הגדולה ממידותיו. מסגרת 
התצלום נראית כמו חלק ממיטת בית חולים לבנה, 
והיא שעּונה על הקיר,  מונחות על הרצפה  רגליה 
הפיזי  החיים  עולם  עולמות,  שני  בין  נוכחת  כמו 
ומחוזות המוות והזיכרון: על רצפת בית החולים או 
הגלריה כאובייקט פיזי בעולם, ועל הקיר כתמונה, 
כדימוי של מה שעבר מן העולם הממשי לעולם אחר. 
'העקידה'.  קורא  אני  במיטה  יותם  של  "לתצלום 
היה חשוב לי מאוד לכרוך את ההיסטוריה הרפואית 
של שנינו, את הקללה הרובצת עלינו, את תחושת 
יותם  של  שמחלתו  דומה  המשפחתית".34  הקורבן 
פתחה, דרך ההזדהות, פתח או מוצא לרגשות שלא 
וחפה  נוקבת  שהיתה   , ה פ י ש בח ביטוי  לידי  באו 

מסנטימנטליות.
מיטתו  של  תצלום  גכטמן  הציג  ה  פ י ש בח  
בבית החולים, ולימים הקטין את התצלום, שִכפל 
כחפצים  בוויטרינה  השכפולים  את  והעמיד  אותו 
לאחרי  קצר  זמן  היטב.35  ושמורים  ממוסגרים 
ניתוח לב שהציל את חיי יותם כשהיה בן 11, חזרה 
מיטת בית החולים לעולם התלת–ממדי בדמות זוג 
ת שיצר, שמידות כל אחת מהן רבע מגודל  ו ט י מ
שלרוב  אלה,36  מכווצות  מיטות  המקורית.  המיטה 
שהוצג  מיטה  תצלום  מאותו  נולדו  בזוג,  הוצגו 
ההקטנה  מאפייני  את  מחזיקות  והן  ה  פ י ש בח
במצב– ׁשֹורֹות  הן  הצילום.  מדיום  של  והשכפול 
משוכפל,  דימוי  לבין  יחידאי  חפץ  בין  ביניים 
ורגל  בעולם  אחת  רגל  עם  הניצבים  מה"דברים 
מהרדי–מייד",  שונה  באופן  אבל  לו,  מחוצה  אחת 
כפי שהסביר גכטמן.37 המיטות נראות אמנם כחפץ 

באמנות  ביותר  החשובות  היצירות  מחמש  כאחת  שנבחרה  היחידה  העבודה  היא  גכטמן  של  ת  ו ש ר ב מ  33

ערמון–אזולאי,  אלי  ראו  כזה;  ב"משאל"  ואחת מעשרת האוצרים שהשתתפו  כל אחד  על–ידי  הישראלית, 
.29.7.2009 , ה י ר ל ג  : ץ ר א ה "אוצר המדינה", 

ץ )"גדעון גכטמן: מיטות"(, 1.11.1985. ר א גכטמן בראיון לה  34

"המיטה עדה להיוולדנו כפי שהיא עדה למיתתנו - המיטה היא הזירה המשתנה שבה המין האנושי משחק   35

בזו אחר זו בדרמות מעניינות, במהתלות מצחיקות ובטרגדיות מבעיתות. זוהי עריסה מעוטרת בפרחים, זהו 
]1794[, תרגם מצרפתית:  י  ר ד ח ב  י ב ס ע  ס מ גזבייה דה–מסטר,  זהו קבר"; ראו  כס–מלכּות של האהבה, 

ראובן מירן )בנימינה: נהר ספרים, 2007(, עמ' 18.
ת אפשר לקרוא את התכווצות הגוף מתוך חרדה; ראו יניב–יהודה אייגר, "גכטמן עשה  ו ט י בהקטנה של המ  36

.12.1.2009 , ב י ר ע מ למוות את המוות", 
, 9 )סדרה שנייה, ינואר 1989(, וכאן עמ' 51. ו ק גכטמן בשיחה עם אורי הס ומשה ניניו,  יותם, 1985, תצלום שחור–לבן על עץ לבוד, 37 

וברזל צבוע, 5×161×205

Yotam, 1985, black-and-white 
photograph on plywood and painted iron, 

205×161×5
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פרידה כואבת - אך לא של סוף, ולא של עצירה 
מוחלטת של התנועה בעבר, אלא של תנועת החיים 
בהווה המלווים את הנוטה למות. המוות לא מופיע 
לגוף  מורחק  ולא  אוניברסלי  או  כללי  כמושג  בו 
נחווה  אלא  והעתיד,  העבר  זמנֵי  אל  או  שלישי 
של  קרוב  ולליווי  לדאגה  הזוכה  מתמשכת  כמיתה 

היות עם וליד בתהליך הדעיכה.
וידיאו,  סרט  ריצד  הלבנות  הכונניות  מאחת   
שבו נראה גכטמן כשהוא שוקל כל אחת מאותיות 
קברו  ממצבת  שנלקחו  גכטמן",  "יותם  השם 
הוא  מעבודותיו(.  )המּוּכר  ירוק  שיש  העשויה 
רושם את משקל כל אות בטבלה המוצגת אף היא 
במיצב, מנתץ אותה בפטיש כרוקח הכותש תרופות 
במכתש ועלי, מודד ורושם שנית את משקלה לאחר 
הכתישה. בעבודת הווידיאו הזאת, המתעדת שבירה 
על  חוזר  גכטמן  בשם,  הגלומה  זהות  של  ומחיקה 
אחרות:  ובעבודות  ה  פ י ש בח שפותחו  הליכים 
 ;) ל ב א ת  ע ד ו )מ גכטמן"  "יותם  השם  הנכחת 
כתישת השיש הנצחי )חומר מרכזי ביצירת גכטמן, 
שכבר עבר חיקוי והכלאה וכאן הוא גם מפורק כמו 
 ;) ק ר ו פ מ ל  ב וח ת  ר ו ס נ בעבודות  החומרים 
(; צליל  ן ת מדידה ורישום כמו–מדעי של חומר )ש
 .) ם ת ס המ "דופק"  את  )המהדהד  פטיש  הלמות 
)כמו במצבה(  הפער בין משקל האותיות השלמות 
לבין אלה הכתושות גלום באבק - מה שנוצר ובה–
ונוכחותו  הכתישה,  בפעולת  לאיבוד  הולך  בעת 

באה לידי ביטוי רק בהיעלמותו, בדיעבד.

חילוף חומרים

יצירתו של גדעון גכטמן נטועה עמוק בין שורשיו 
של שיח האמנות המסתעף, שתפס תאוצה בראשית 
המאה ה–20 ומתרוצץ מאז, חסר שקט, בסבך היחסים 
דימוייה,  תחליפיה,  מסמניה,  לבין  הנוכחות  בין 

ובקצרה:  ומופעיה,  הצגותיה  ייצוגיה,  עקבותיה, 
לבין  המקום  ממלא  או  החיקוי  או  התחליף  בין 
המקור הבלתי מושג. שם משפחתו, ששימש ברבות 
הגנה,  לצורכי  כתחליף  הוא  אף  סומן  מעבודותיו, 
שסיפור מאחוריו: "ברוסיה, בנים יחידים לא גויסו 
לצבא. לכן, כל פעם שנולד בן במשפחה יהודית, 
שינו את שם המשפחה. כך יצא שבמשפחה אחת היו 
יכולים להיות שבעה שמות משפחה. למשל, גכטמן, 
רכטמן, לכטמן - כל מיני וריאציות על אותו שם. 
שפירושו  פרחודניק,  הוא  אבי  של  המקורי  השם 
ספינת קיטור".43 גם להוריו של גכטמן, שבילדותו 
חווה את היעדרותם הפיזית  חולה  כילד  המוקדמת 
המאמצים  ההורים  בדמות  תחליף  נמצא  והרגשית, 
חוץ  כילד  נשלח  לשם  אלונים,  בקיבוץ  לו  שהיו 
בגיל שמונה וחצי. בבית ההורים המאמצים בקיבוץ 
לראשונה  נחשף  שדרכה  גדולה  ספרייה  היתה 
לאמנות - היכרות שתּווכה דרך רפרודוקציות ולא 
רבים  שחוו  למה  בדומה  המקור,  עם  ישיר  במגע 
מהאמנים הישראלים בני דורו. המסתם המלאכותי 
שהושתל בלבו ב–1973 היה אף הוא תחליף - גוף 
באנטומיה  שהוטמע  ומתקתק,  תעשייתי  וקר,  זר 
רב  זמן  ישרוד  שאף  וסביר  חייו  את  האריך  שלו, 

אחרי גופתו המתכלה.44
סדרת  גכטמן  יצר  ה–70  שנות  בראשית   
עבודות   - ף  י ל ח ת ה ו י  ו ק י ח ה בשם  עבודות 
הסמכה  שעיקרן  ברובן,  מופשטות  דו–ממדיות, 
עץ  פורניר  זה:  מעל  זה  לתחליפיהם,  חומרים  של 
מתחת  ירוק  שיש  עץ,  דמויית  לפורמייקה  מתחת 
אופן  בזה.  וכיוצא  ירוק,  שיש  דמויית  לפורמייקה 
הקו  את  הצופה,  עיני  בגובה  הדגיש,  ההצבה 
את  מציין  וכמו  לחומר  חומר  בין  המפריד  האופקי 
היחס )והפער( בין החיקוי לבין המקור הטבעי, או 
בין  היחס  את  רואה  בפירוש  "אני  גכטמן:  כדברי 
הפורמייקה לשיש כיחס בין ציור נוף לנוף עצמו".45 
יצוקות  עבודות  שורת  גכטמן  יצר  במקביל 

.12.4.2007 , ה י ר ל ג  : ץ ר א ה גכטמן מצוטט אצל דנה גילרמן, "לא ממקור ראשון",   43

על תחליפים כהנכחת היעדרו של גכטמן עצמו ראו מיכל בן–נפתלי, "מות המחבר: הערות שוליים לגדעון   44

, גיליון 12 )סתיו 2009(, עמ' 163—170. ת ו נ ש ר פ  : ה ש ר ד מ גכטמן", ה
גכטמן בשיחה עם אורי הס ומשה ניניו, ראו לעיל הערה 37.  45

תעשייתי מן המוכן, אך אינן רדי–מיידס כי נוצרו 
האמן.38  בהזמנת  וחד–פעמי  מיוחד  ידני,  בייצור 
כמיטת מבוגרים  והמרֶאה  ילד  כמיטה של  המידות 
הפכו אותן למיטות בזיקה לילד אחד מסוים ולעוד 
שותפות  של  ייצוג  בלבד,  ולהם  מסוים  אחד  אדם 
הבן  ליד  לשכב  האב  רצון  ושל  ובן  אב  של  גורל 
הרגשי–אמפאתי  כריכת  של  גילום  איתו,  ולהיות 

בגופני–ביולוגי–גנטי.39
ה הציג גכטמן את המיצב  פ י ש 25 שנים אחרי ח  
יותם  של  האחרון  אשפוזו  במהלך  שנוצר   , ם ת ו י
עד מותו. "יותם סבל, הגוף שלו קרס, ואני עמדתי 
ותיאורו  גכטמן,  כך  על  סיפר  עם מצלמה",40  שם 
משקף מודעות צורבת לפער בין הרצון לתעד את 
יותם כצלם או כמתבונן לא מעורב, לבין מעורבותו 
אחד  כמשפט  היתה  ה  פ י ש ח אם  כאב.  הרגשית 
מן  מכוון  בכוונת  המתנתקת  בשפה  ושקול  רהוט 
של  כסיפור   , ם ת ו י אזי   - ה"אני"  של  הליריקה 
ורבי–מלים,  מורכבים  ממשפטים  הורכב  שניים, 

בגוף שני בזמן הווה.
במונחי המטאפורה המורחבת של בית החולים,   
ה כמוה כמעבדת בית החולים  פ י ש אפשר לומר שח
ם  ת ו י הקולטת "דגימות" מגופו של החולה, ואילו 
מתווה את נוף חדרי האשפוז, נוף שבו שרוי החולה 
ה  פ י ש בח המוות.  ועם  החיים  עם  במפגשיו  עצמו 
הכל מוסגר במיכלים ובקופסאות והורחק מן הגוף, 
חפצים רבים היו חשופים - כונניות  ם  ת ו ואילו בי
לבנות של בית חולים,41 מסעדים, מגבות, תאורה 
לבנה, עמודי אינפוזיה, שלט "יציאה" לזמן חירום, 
מפלסטיק,  פירות  דומם",  "טבע  עם  אקווריום 
מפוחלץ,  טווס  פרגוד,  רופא,  של  חלוק  מבחנות, 

בדמות  סגורות  ויטרינות  יותם.  תמונת  עגלה, 
מגירות בית חולים היו לארכיון שכמו בולע ופולט 
בקפידה.  ומוינו  שנאספו  עבר  מיצירות  דימויים 
ה הגוף החי צומצם לשני מצבי צבירה -  פ י ש בח
ם הופיעו כל  ת ו מוצק ונוזל, שיער ושתן - ואילו בי
ארבעת היסודות שהוכלו בדימויים הרבים, כצמתים 
של תנועה ושל עצירה: מים באקווריום ללא חיים, 
מפני  המזהיר  )חירום(  ושלט  מטפה  בדמות  אש 
במבחנות,  כלואה  שיש(  )בדמות  אדמה  שריפות, 
אוויר  האקווריום,  בבועות  אוויר   - אוויר  וכמובן 
במד–החמצן–בדם שהוצמד לאצבעו של יותם, אוויר 
בכל החלל העוטף את המוצגים. אופן ההצבה של 

המוצגים יצר חלל–בועה שבלע לתוכו עולם 
ומלואו - בועת בידוד, מנותקת מן החיים אך גם 
אך  החולים  בית  של  לסדר  נשמעת  בהם,  מלאה 
קרה  עורף,  מפנה  גם  אך  מפתה  אותו,  מפֵרה  גם 

ומנוכרת בלובן חפציה אך גם מדממת )עגלה(.
היוצרות  היפוך  את  מהדהד  ם  ת ו י השם   
השערורייתי, את חוויית האב המתייתם מבנו. הבן, 
בחייו  היווה  אביו,  במחלת  הרוויה  בסביבה  שגדל 
האב  גורל  של  גניאלוגי  והמשך  שִחזור  ובמחלתו 
לשלי,  מאוד  דומה  היסטוריה  עבר  "יותם  החולה. 
ולכן יש לי תחושת גורל משותפת איתו. הוא החזיר 
אני  רבה  במידה  עברתי.  שאני  קשות  חוויות  אלי 
רואה ביותם השתקפות של עצמי בתהליך המחלה", 
 - תהליך  עבודת  ם  ת ו בי שראה  גכטמן,42  כתב 
מתמשכת  פרידה  ושל  אינטימית  קרבה  של  מיצב 
, שבה הציג את מחלתו– ה פ י ש וכואבת. בניגוד לח
של  מיצב  הוא  ם  ת ו י הצד,  מן  כמתבונן  שלו 
ושל  אשמה  רגשות  של  ורפיון,  אונים  חוסר  רוך, 

מהרדי–מיידס  ל–14  רפליקות  מהדורת  שוורץ,  ארטורו  עם  בשיתוף  דושאן,  מרסל  יצר   1965—1964 בשנים   38

נוספת;  פעם  שוכפלו  אמנות,  ליצירות  והפכו  הסבה  שעברו  תעשייתי,  מייצור  החפצים  שלו.  המקוריים 
 Adina Kamien-Kazhdan, “Duchamp, Man Ray and Replication”, in cat. The Small Utopia Ars ראו: 

Multiplicata, ed. Germano Celant (Venice: Fondazione Prada, 2012), pp. 97-113
ת )1984( הוצגה כעבודה עצמאית בתערוכתו בגלריה הקיבוץ )1985(, ואחר כך שולבה כחלק ממערך  ו ט י מ  39

גניה שרייבר( ובמיצב  )1998, הגלריה האוניברסיטאית ע"ש  שלם בתערוכתו של גכטמן "חשיפה מורחבת" 
ם )2000, מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית(. ת ו י

גכטמן בראיון לענת מידן, לעיל הערה 5.  40

כונניות בית החולים במיצב נרכשו מספקי ציוד לקוסמטיקאיות - תחום טיפול פסוודו–רפואי המתמקד בפני   41

השטח של הגוף, במלאכותי ובאסתטי.
מתוך רשימות של גדעון גכטמן, שלא פורסמו והן שמורות בארכיון משפחת גכטמן, ראשון–לציון.  42

בדיעבדאיה מירון
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מפיברגלס, שנראו בדיוק כמו בד לבן שנמתח על 
מסגרת בהכנה למעשה הציור, נתלו כמו ציורים על 
הללו  האובייקטים  גם  ר.  ו י צ ד  ב ונקראו  הקיר 
התקיימו במחוז התווך שבין ציור לאובייקט - בין 
הדו– בין  לחקות,  שביקשו  לחומר  הממשי  החומר 
מימד לתלת–מימד, בין תחילתו של תהליך היצירה, 
trompe- רגע לפני, לבין סוף התהליך - בהיותם

l’oeil מושלם של מצע הציור הדו–ממדי.
וחילופי  חומרים  לגלגולי  מורחבת  דוגמא   
 , ה ל ג בע למצוא  אפשר  גכטמן  ביצירת  תפקידים 
שזכתה ליחס מיוחד כאשר התגלגלה בִמנעד חומרי 
של  הכלאה  על  והתבססה  הגכטמניים,  התחליף 
חפצים ממשיים )למשל כיסא עם עגלת משחק, כזו 
עשויה  כשהיתה  הדרך,  בתחילת  בונים(.  שילדים 
שימשה  היא  גלגלים,  ארבעה  עם  קרשים  מכמה 
ונועם.  יותם  גכטמן,  משפחת  ילדי  של  למשחקם 
במסלולי  הוסעה  היא  השונים  בגלגוליה  כך,  אחר 
של  אחרת  או  זו  בהצבה  נעצרה  והאמנות,  החיים 
כך  ובתוך  קבוצתית,  בתערוכה  בודדה  או  גכטמן 
ידעה שינויים של חומר ושל מבנה ובעיקר של פני 
שטח, שסימנו יותר מכל את היותה תחליף, ממלאת 
מקום. מדי כמה שנים החליפה העגלה מרקם, צבע 
הקהל  ערנות  את  לבחון  בניסיון  כמו  חומר,  או 
בייחס לשינויים שחלו בה )בפרופורציות מסוימות 
שונים,  מלאכה  בעלי  מתים(.  כעגלת  נראתה  היא 
הזמן  ועם  ממנה,  חלקים  הכינו  בתחומו,  אחד  כל 
היא נבנתה בצורה פחות ופחות עמידה. פורמייקה 
ירוק  מלאכותי  שיש  או  מצבות  של  שיש  בדוגמת 
שדבקו  המקאבריים  המשמעות  שדות  את  סימנו 
בה. היא הלכה והתפארה ויפתה ובה–בעת נעשתה 
כמו  התמזגה,  ואף  לשימוש  וקשה  יותר  פגיעה 
זיקית, עם הבסיסים שעליהם הונחה. עם זאת תמיד 
יכלה לחזור לעולם, בלי להסגיר את עצמה כחפץ 
, שם  ם ת ו י אמנות. תחנתה הסופית היתה במיצב 

דיממה בשיש מלאכותי בצבעי אדום ולבן.

"ללא עת"

תפיסתו  תחת  גכטמן  של  המתמדת  חתירתו 
מקבילה  מותו,  שלאחר  הזמן  את  המדומיינת 
ובזמנים  הממשי  בזמן  ואחורה  קדימה  לתנועתו 
בנוסחים  הזמנים  סדרי  ולשיבוש  מדומיינים 
המתנגדת  תנועה  זו  למעשה  שיצר.  האמנותיים 
שסופו  ליניארי  כרצף  ה"טבעית"  הזמן  לתפיסת 

במוות, והיא מקבילה לזמן התודעה, לזמן נפשי.
כמושג  בזיכרון  גכטמן  של  העקבי  עיסוקו   
עבר  של  הבאה  על  זמנים,  היפוך  על  המושתת 
שבמרכזם  ילדּות  זכרונות  על  פסח  לא  להווה, 
משחקי ילדים. כדרכו הוא רומם חומרים מקומיים 
הולכת  התרחקות  של  "תהליך  עליהם  וגזר 
הרובה  הרוגטקה,  ביניהם  מ'חיים'",46  וגוברת 
מבוגרים"  "של  חפצים   - ת  ו ל ג הע וכמובן 
חיי  בהם  ומפיחים  מחקים  אמנים(  )כמו  שילדים 
"פרפרית",  )"ראסית",  ת  ו ל ו ג או  משחק; 
קסומים  זכוכית  כדורי   - "פושטית"(  "נחסית", 
ממיינים  וארכיונאים(  אוצרים  )כמו  שילדים 
ושומרים ומגדירים ומדרגים בשמות מבחינים. מובן 
שאפשר לגזור מכאן את הקשר בין משחק ואמנות, 
חוסר  עם  אינסופית  רצינות  המשלבים  עולמות 
תכלית )במובנה כפונקציה(.47 משחקי ילדים שכבר 
עברו מן העולם הנכיחו את הילדּות הישראלית של 
גכטמן, "במובן שרק ילדּות היא 'חיים'".48 בחירתו 
ליצור אותם מחומרים שעמידותם מוגבלת, קביעתם 
ובוודאי  זיהוי,  תוויות  עם  בוויטרינות  )לעתים( 
מודעות  של  במתכונת  המשחקים  שמות  הדפסת 
אבל או חציבתם בשיש של מצבות - כל אלה רק 
הוסיפו והבהיקו את שייכותם לעבר ובמובן מסוים 
החזירו אותם לעולם המתים - המקום והזמן שבו 
מתקיימים חפצי המשחק לפני שילדים מפיחים בהם 

חיים. 
הזיכרון ממקם את הזמן באתר )חלל( פיזי סופי   

שם.  46

מרסל דושאן למשל, כ"אמן שחמט", טשטש את הגבולות בין התחומים והתייחס ברצינות תהומית לשניהם.   47

ת  ו ב ר ת ה ר  ו ק מ ל  ע  : ק ח ש מ ה ם  ד א ה להרחבה על הקשר בין משחק לאמנות ראו יוהאן הויזינחה, 
, תרגם מהולנדית: שמואל מוהליבר )ירושלים: מוסד ביאליק, 1984(. ק ח ש מ ב

גכטמן בשיחה עם אורי הס ומשה ניניו, ראו לעיל הערה 37.  48 עגלה מס. 1, 1974, עץ, גומי, ברזל וחבל, 

150×50×70, בסטודיו של גדעון גכטמן

Cart No. 1, 1974, wood, rubber, 
iron and rope, 70×50×150, 

in Gideon Gechtman’s studio
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מוזיאונים,  והנצחה,  שימור  )אתרי  בהווה  הנתון 
מיקם  לומר,  אפשר  גכטמן,  ספריות(.  ארכיונים, 
בהווה שני אירועים ביוגרפיים גדולים ומטלטלים 
 , ה פ י ש ח בעבודה  אחת  פעם   - הקרוב  מעברו 
שנייה  ופעם  למחלתו–שלו,  אנמנזה  שביצעה 
את  החיים"  ב"חומרי  שהעלה   , ם ת ו י במיצב 
 ,33 בגיל  יותם.  בנו  של  ומותו  האחרון  אשפוזו 
כשפרסם גכטמן מודעות אבל המבשרות על מותו–
בהווה  )מותו(  העתיד  את  מיקם  עת",  "ללא  שלו 
 24 קרוב.  מוות  של  מדומיין  ובעבר  הפעולה  של 
צרובות  כבר  הקהל  כשבתודעת  כך,  אחר  שנים 
הוליד  המדומה,  מותו  על  והבשורה  מחלתו–שלו 
בנו  של  הממשי  מותו  את  שהנכיח  מיצב  גכטמן 
ועורר מבוכה ביחס לסדר זמנים שהשתבש - מות 
הבן שהקדים את מות האב. שיבושי הזמנים שנוסחו 
על  הגיבו  שבחלקן  אלה,  משמעותיות  בעבודות 
אירוע משמעותי בזמן החיים הממשי ובחלקן יצרו 
במסגרת  היטב  מוכלים  מדומה,  זמן  של  אירוע 
הרעיונית של המאוזוליאום שהחלה להתגבש כבר 
את  להכיל  בעיקרון  המסרבת  מסגרת   - ב–1971 
העתיד  אל  מכוונת  היא  שכן  בלבד  וההווה  העבר 
גכטמן  האמן.  מות  שאחרי  הקרוב(  או  )הרחוק 
אחריו,  שנשארים  אלה  של  התפקיד  על  משתלט 
אלה  כל  על  ובנוסף  פטירתו,  על  בעצמו  מודיע 
מתכנן בחייו את אתר הזיכרון שיוצג לאחר מותו. 

מובנה  באורח  מוצגים  כאלה  זמנים  היפוכי   
וקולנוע.  תיאטרון  כספרות,  זמן  באמנויות 
האמנויות הפלסטיות, והפיסול בראשן, הן אמנויות 
בעולם,  נייחים  עצמים  של  הווה,  ושל  חלל  של 
שנוכחותם הפיזית גוברת על הזמנים האחרים שהם 
מייצגים. אין זה תחום יצירה הבנוי לייצג את משך 
הקליטה  זמן  של  הֶמשך  באמצעות  ותנועתו  הזמן 
)הקריאה למשל(. עיסוקו הישיר של גכטמן במותו–
)ולא במוות כמושג  החיים  שלו, בתגובה לאירועי 

כללי(, דרש מסגרת מושגית שתכיל את המורכבות 
הזאת, וגכטמן פנה לכן אל תחומי יצירה כמו מיצג, 
וידיאו וצילום ואף תכנן פעולות אינטראקטיביות 

במרחבים חוץ–אמנותיים.
ר  ע י לעבודה  ממומשת  הלא  התוכנית   
)1970( - תוכנית של גכטמן לטעת בערבה יער בן 
אלף עצים - מהדהדת את אופני ההנצחה הציוניים 
הפעולה  את  להרחיב  המושגית  המגמה  באמצעות 
אל  והגלריה  הסטודיו  מן  הוצאתה  תוך  האמנותית 
אתר חוצות בטבע, ובמקרה זה מדבר צחיח שתנאיו 
הקולקטיבית  המוטיבציה  את  מאתגרים  הקשים 
וצומחים.49  חיים  בעצים  המתים  זכר  את  להנציח 
על  הניגוד,  דרך  על  להצביע,  אפשר  זה  בהקשר 
בויס,  יוזף  )1982( של  ייעור העיר קאסל  פרויקט 
שביקש ליצור בעיר תנאים להצמחת עצים )למשנתו 
של בויס, עצים תורמים לישועת בני האדם וככאלה 
יש לטפחם(. לעבודה זו של בויס קדם בחמש שנים 
פרויקט של יצחק דנציגר, שכלל נטיעת 350 עצי 

אלון בגולן להנצחת חללי סיירת אגוז.
מסוים  במובן  הנקשרת  נוספת,  "חוץ"  עבודת   
לשואה, התפרׂשה על פני כמה פעולות שבהן אירח 
גכטמן את מבקריו וחילק להם ארוחות.50 העמידה 
בית  באווירת  מינסטרונה  ומרק  לפאד–תאי  בתור 
תמחוי, תבעה סבלנות )סבל( ורמזה על רעב בזמן 

עבר קיצוני שאינו ניתן להכלה.51

אמנות המיתה 

ב  י כ ר א גכטמן,  של  האחרונות  מעבודותיו  אחת 
הקברות  בית   - מקור  של  שִחזור  היא   ,)2003(
)הבנוי קומות–קומות( בעיירה הספרדית פורט–בו, 
מבעיות  סבל  "בנימין  בנימין.52  ולטר  נקבר  שבה 
המקורי,  הקברות  "בית  גכטמן.  כתב  בלבו", 

אפשר להצביע כאן על הְטענת המהלך במשמעות מקומית, כעין הליכה מ"אמנות אדמה" לעבר "אמנות ארץ".  49

, 1996 )מיצג חלוקת מרק  ף ס כ ה ל  י ב ש ב ק  ר ן  א כ ו  נ ח נ א  / י  א ת – ד א פ  :2  . ס מ ת  י ר ב ע ה  ד ו ב ע  50

ל  י ב ש ב ק  ר ן  א כ ו  נ ח נ א בשיתוף עם יותם גכטמן, שאהב לבשל והעיסוק באוכל חיבר בינו לבין אביו(; 
ללא  יחולקו  "המנות  נכתב:  העבודה  את  שליווה  בשלט  גכטמן.  נועם  עם  )בשיתוף   2004  ,2 . ס מ ף  ס כ ה

תשלום, הקהל יעמוד בתור, קצת באווירה של בית תמחוי"(.
ר )1988(. ו ם )1970( ות ח ל בהקשר זה יש לציין גם את העבודות  מודעות אבל למשחקי ילדים, שנות ה–80, 51 

צבע תעשייתי על שיש בקופסת עץ, 

30×19×2.5 כ"א

Obituary Notices for Children’s Playthings, 
1980s, industrial paint on marble 

in a wooden box, each 2.5×19×30

· בדיעבד ן  איה מירו

עמ' 150—151

עמ' 90
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המאוזוליאום, מתאפיין בפסאדה שטוחה ומרהיבה. 
שטחו הנראה של כל קבר מצטמצם לנישה בעלת 
אפיוני  את  מקצין  השִחזור   ]...[ מצומצם.  שטח 
כל   ]...[ דבר.  מאחוריה  אין   - הפסאדה  המקור. 
טכני.  שיעתוק  של  באמצעים  מיוצרים  הדימויים 
]...[ זהו מקום שבנימין היה שמח להיקבר מחוצה 

לו, אני מניח".53
ה וסיפורי  פ י ש התחביר הרהוט של גכטמן בח  
 , ם ת ו בי והציב  שערך  המורכבים  האובייקטים 
אובייקטים  של  לרשימה  ב  י כ ר בא התגלגלו 
הערוכים בנישות - פרחים מלאכותיים, כדי אפר 
פמוטי  מלאכותי,  שיש  קוביות  שונים,  מחומרים 
הקברות  מבית  חפצים  של  שִחזור  כעין   - שיש 
החפצים  מעולם  פריטים  גם  ובה–בעת  בפורט–בו 
והחומרים הגכטמני, חפצים שיכלו להימצא באותה 
בסטודיו  וגם  הנצחה  באתרי  קברות,  בבתי  מידה 
אפוא  היא  ב  י כ ר א גכטמן.  של  בתערוכה  או 
או  גכטמניים  יסודות  של  מחזורית  טבלה  מעין 
יצירתו. תבניות מארגנות  מפתח עניינים למכלול 
השרירותיות  לתהפוכות  בלית–ברירה  נכנעו  אלו 
ריקים,  ב  י כ ר מא חלקים  ולכן  חייו,  חומרי  של 
ואולי  טרום–אכלוס  של  מצב  מסמנים  מסתוריים, 
את  מודחק ששמט  זיכרון  של  או  שאבד  נתון  של 
פרטיו. זהו סיכום לא שלם של דברים, המודע גם 
ב  י כ ר למה שנעלם בדרך. הנישות הריבועיות בא
מחברות את שפת הגריד הסדורה עם השקט המצמית 
של בית הקברות ומהדהדות את כל הוויטרינות של 
גכטמן, שהיו חלק בלתי נפרד מן התוכן שאכלסו 
גיאומטריות  צורות  של  הכלאה   - השנים  לאורך 
ומציג  שמכיל  מתפקד  מיכל–חלל  עם  מופשטות 

חפצים, ממסגר אותם ושומר עליהם.
לפרויקט  המשך  מהווה  זו  "עבודה  גכטמן:   
המאוזוליאום שעליו אני עובד. זהו מעין מאוזוליאום 

מקורה  הנישות  של  התכולה  מאוזוליאום.  בתוך 
באלמנטים שונים שהופיעו בעבודותי, שאריות של 
השנים.  במשך  שהצטברו  עבודות  וחלקי  עבודות 
המקור  בין  פער  יוצרים  האלמנטים  מן  כמה   ]...[
לבין השִחזור שלו. העבודה משמשת כעין אינדקס 
לעבודות מוקדמות שלי ומעמידה חלק מהן בהקשר 

מדויק יותר".54
 , ב י כ ר א של  התחתונה"  ב"שורה  או  למטה   
עגלת  שמורה  בזכוכית,  בדלת  סגורה  נישה  בתוך 
זהב קטנה הזוכרת את החפצים המוקטנים שהוצפנו 
בלב פירמידות מונומנטליות, את משחקי הילדּות 
יצירותיהם  את  המוות,  אלונקת  את  גכטמן,  של 
דושאן,  או  רודן  כמו  אמנים  של  הממוזערות 
החפצים  מידות  את  המצמצמים  התצלומים  את 
המצולמים, את יופיים של פני השטח, את מסלולי 

האמנות והחיים, את יותם.
כך,  כל  חשוב  מאורע  הוא  שהמוות  "היות   
דהיינו  המיתה',  'אמנות  את  ללמוד  עלינו  שומה 
להתכונן למוות בצורה נאותה כדי להסתלק בבוא 
של  וביצירתו  בחייו  מכובדת".55  בצורה  הזמן 
לא  ממיסטיקה,  הנרתע  אדוק  אתאיסט  גכטמן, 
לאחר  בחיים  האמונה  מתחום  לשאלות  מקום  היה 
אמן  והיה  מושגית  בתשתית  פעל  גכטמן  המוות. 
ופעולותיו  החומריים  ניסוחיו  צרופה.  מחשבה  של 
קיבלו את משמעותם מן המסגרת המושגית הזאת, 
הווה  עבר,  של  זמנים  יחד  להכיל  להם  שאיפשרה 
ועתיד ומחשבות על גוף וחיים, חולי ומוות. המוות 
הוא ודאי וסופי, "כעזיבה ללא חזור",56 ולכן אי–
)ונחוץ( לדבר על  אפשר להגיד עליו דבר. אפשר 
היחס למוות, על חרדת המוות, על ההכנה למוות, 
זה  הזולת.  ושל  שלנו  למיתה  יחסנו  על  ֶאבל,  על 

הפרויקט של גדעון גכטמן.

מן  במנוסתו  הגיע  לשם  לספרד,  צרפת  בין  הגבול  במעבר  על–ידי הספרדים  לאחר שנעצר  בנימין התאבד   52

הנאצים.
מתוך רשימות של גדעון גכטמן, ראו לעיל הערה 42.  53

שם.  54

 ,)2008 רסלינג,  )תל–אביב:  ת  י ד ו ה י ה ת  ו ג ה ב ו ה  י פ ו ס ו ל י פ ב ת  ו ו מ ה ל  ע ת  ו ב ש ח מ לוי,  זאב   55

עמ' 26.  
לוינס, ראו לעיל הערה 27, שם עמ' 30. מתווה לחשיפה, 1975, תצלום צבע עם הוראות חיתוך, קנה–מידה 561:1 

Study for Exposure, 1975, color photograph with cropping instructions, scale 1:1

· בדיעבד ן  איה מירו



3031 מתוות לחשיפה, 1975, תצלומי שחור–לבן 

לפני חיתוך

Studies for Exposure, 1975, black-and-white 
photographs before cropping



3233 חשיפה, 1974, וידיאו שחור–לבן, 

6:31 דקות

Exposure, 1974, black-and-white video, 
6:31 min

חשיפה, 1975, הצבה בגלריה יודפת, 

תל–אביב

Exposure, 1975, installation at 
Yodfat Gallery, Tel Aviv



3435 מתוך חשיפה, 1975: תצלומי שחור–לבן 

)הדפסת כסף( על עץ לבוד, 50×50 כ"א

From Exposure, 1975: black-and-white 
photographs (silver print) on plywood, 

each 50×50

מתוך העבודה חשיפה )1975( במוזיאון 

ישראל, ירושלים, 2013: שער גבות, שחי, 

ערווה וראש במיכלי פרספקס, 3×3×3 / 

15×15×15 / 10×10×10 / 6×6×6

From the work Exposure (1975) at The 
Israel Museum, Jerusalem, 2013: hair from 

eyebrows, armpits, pubic area and head 
in Perspex containers, 3×3×3 / 6×6×6 / 

10×10×10 / 15×15×15



3637 מתוך חשיפה, 1975: מימין, המסתם;

במרכז, תצלום רנטגן בקופסת אור, 16×55×44; 

משמאל, תצלום צבע של הצלקת, 23×29.5

From Exposure, 1975: at right, 
the valve; at center, X-ray photograph 

in lightbox, 44×55×16; at left, color 
photograph of the scar, 29.5×23

מתוך חשיפה, 1975: תצלום שחור–לבן 

)הדפסת כסף( על עץ לבוד, 122×204;

 35×71

From Exposure, 1975: black-and-white 
photograph (silver print) on plywood, 

204×122; 35×71



39 מתוך חשיפה, 1975: תצלומי שחור–לבן 38

)הדפסת כסף(, לוחיות פלסטיק, עץ וזכוכית, 

31.5×41.5 כ"א

From Exposure, 1975: black-and-white 
photographs (silver print) on plywood, plastic 

panels, wood and glass, each 41.5×31.5 

מתוך העבודה חשיפה )1975(

במוזיאון ישראל, ירושלים, 2013

From the work Exposure (1975) 
at The Israel Museum, Jerusalem, 2013



4041 מתוך חשיפה, 1975: תצלומי שחור–לבן 

)הדפסת כסף(, לוחיות פלסטיק, עץ וזכוכית, 

41×31 כ"א

From Exposure, 1975: black-and-white 
photographs (silver print), plastic panels, 

wood and glass, each 31×41

מתוך העבודה חשיפה )1975( במוזיאון 

ישראל, ירושלים, 2013: טבליות תרופה 

בצנצנות זכוכית, גובה 11 כ"א

From the work Exposure (1975) 
at The Israel Museum, Jerusalem, 2013: 
medicine tablets in glass jars, h. 11 each



4243 מתוך חשיפה, 1975: שתן במשורות פלסטיק, 

נייר ועץ, ותצלום צבע, 32.5×227.5×170; 

התצלום: 59×39 )בעמוד הבא: התצלום( 

From Exposure, 1975: urine in plastic 
measuring cylinders, paper and wood, 

and color photograph, 170×227.5×32.5; 
photograph: 39×59 (opposite page: 

the photograph)



4445 מתוך חשיפה, 1975: "גליון החולה",

30×40 כל עמוד

From Exposure, 1975: Gechtman’s 
patient chart, each page 40×30

מתוך חשיפה, 1975: מסמכים רפואיים, 

לוחיות פלסטיק, עץ וזכוכית, 40.5×30.5 / 

40.5×30.5

From Exposure, 1975: medical documents, 
plastic panels, wood and glass, 30.5×40.5 / 

40.5×30.5
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