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Strength and Beauty

Pawel Kowalewski – Solo Exhibition

For the first time, artist Pawel Kowalewski is exhibiting a show in Israel. This 
exhibition allows a clear gaze into the eyes of beautiful, young women, 
whose figures dissolved into a consciousness of fear and danger during the 
Second World War. In this exhibition, Kowalewski presents ten large prints of 
photographs – portraits of women who had endured the holocaust on their 
own flesh; who survived, raised families and died, while leaving behind a 
second generation of brutal war trauma. 

Pawel Kowalewski, born in Warsaw in 1958, made his first artistic steps during 
a time of a heated battle in his homeland – a period of transition from a 
Communist regime to a Democracy. In 1982 the Solidarity Movement, led by 
Lech Walesa, succeeded in bringing about the desired change, and in 1983 
Kowalewski was one of the founders of Gruppa – a group of six young artists 
who rebelled against the regime in Poland. With their works, they attacked 
obsolete aesthetics, escapism and Drafted Art, while pushing forward intel-
lectual and philosophical painting. Gruppa’s prominent activity helped shape 
the contemporary Polish art field. Kowalewski creates his works in the spirit 
of Expressionism. His style is swift and intuitive, while his works span across 
various genres, seasoned with humorous and ironic punch lines. These sub-
versive artworks invoked a new discourse within the Polish art scene. 

The recent death of Kowalewski’s mother left a grave impact on him. Zofia, 
who was not Jewish, lived in Warsaw and served as a soldier of the Polish 
Underground. In this stage of his life, out of a deep internal monologue and a 
quest for self identity, Kowalewski decides to linger and examine the details 
which constitute the identities of women who participated in a great tragedy. 
He discloses his mother, as well as chosen Jewish women as ‘common iden-
tities’ – all victims of a brutal Totalitarian regime that was aligned with Nazi 
ideology. He begins to assess the impact that this horrendous experience had 
on their lives and their families. 

The Exhibition Strength and Beauty engages in the collective Polish-Israeli his-
tory by means of re-examination. In an uncharacteristic manner, Kowalewski 
places a new mirror in front of us, free from cynicism and irony; one that does 
not allow any distractions. He confronts the characters and the new symbols 
within his works by looking them straight in the eyes. The photographs of the 
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women who inspired his works were taken from traveling documents that 
were used by them during the war. Kowalewski then printed the images of 
their faces on large scale sheets of paper placed on aluminum (195x140 cm). 
He used a unique printing technique that incorporates three different colors, 
generating a special affect that allows each work to be seen differently from 
various angles. The florescent color used by the artist will cause the figures to 
dissolve in a course of a few months; ultimately, leaving a dim trace of an im-
age, concealed under an air-proof coating layer. Hence, the viewers are struck 
with an original and fascinating piece – a combination of mental painting and 
photography. Kowalewski focuses on what exists beyond the visible spec-
trum, while he portrays his figures as mythical beings by gently and touch-
ingly manipulating their aesthetic image. As a feminist, he identifies a female 
voice and glorifies the great maternal archetype – awaited by all with a sense 
of delusional yearning. Even after their passing, he poses freedom as a central 
and existential value in their lives, as Sartre stated: “man is condemned to be 
free”. Kowalewski allows himself to adore the women who survived this hor-
rifying plague of human evil by representing them as larger than life icons. 
Consequently, he rebels against Totalitarian regimes and mocks their awaited 
affect on the human psyche. 

Despite the large scale of the works, it seems that the photographed women 
still keep the great secret of their survival to themselves. Their figures raise 
the question that Kowalewski attempts to solve: did their beauty contribute 
to their survival? Though, he may never know the answer to that. 

From deep within his grief over his mother’s passing, the artist reacts with an 
outburst of love. Love, as a sublime force which will stop the diffusion of de-
pression and paralysis, threatening to overpower his creativity, his life and the 
lives of his beloved. He shares with the viewers his individual healing process; 
perhaps, even laying a foundation for a collective re-processing of a shared 
trauma. Through these impressive female figures, to whom he feels attached 
both geographically and spiritually, Kowalewski offers the audience a new per-
spective; thus, enabling certain relief from the heavy burden of a fixated mem-
ory and consequently amending a distorted heritage. By means of strength 
and beauty he transforms these women from victims to goddesses. 
In this unique exhibition, the rough shell that preserves these individual sur-
vival stories – is being shattered. A divine light peers through and illuminates 
the figures, their beauty and courage, while granting the audience an experi-
ence of purity and tenderness. 

Curator Killy Koren



6 / 79

Time and time again…

Jacek Sosnowski

   
Day after day our memory is being simplified, reduced and equalised. Things 
we knew in detail become abstract shapes, hours turn into days, then months 
and in the end years. Once intense emotions turn into neutral facts. Book-
long biographies are summarised into one sentence. One might think that 
we can measure time by realising how many things we forgot. That all the 
things we have discarded amount to a great mass that we have to carry on 
our shoulders. This burden is an essential part of the human condition. We 
are perfectly aware that someday all of it will be forgotten, yet we desire 
that at least some parts of it will endure for eternity. This irrational desire can 
become a source of great suffering, and on the other hand, works as a tool 
to endure even the worst of circumstances. In both situations, which do not 
exclude each other, our desire is realised in a process of preserving memo-
ries. Yet over time the desire to remember turns into the fear of forgetting. 
Through various methods memory is sustained, but in the process something 
will be forsaken.

In “Strength and Beauty” Kowalewski explores the problem of subjective, 
personal memory, its loss aand fragility in the context of collective expe-
rience. In a series of large scale portraits of women from a generation that 
had personal experience of totalitarian regimes and oppression. So called 
Polnishe Mame, endured much more in their youth than many others 
throughout their whole lifetime, and despite these horrific experiences suc-
ceeded in living fulfilling, normal and perhaps happy lives. In the portraits, 
recreated from personal archival photographs, they do not seem to carry 
such density and memories. Their experience is introduced into the work 
through a simple written description that in very precise yet humanistic 
way creates a layer of meaning that can be juxtaposed by the viewer. The 
unification of words and image happens on the aesthetic level. The por-
traits are massively enlarged with a subtle raster effect that produces a clear 
image only when watched from a distance. Their colours are faded in tone, 
monochromatic with little contrast as if they were fading away, and this is 
what is actually happening. By utilising a unique printing process the por-
traits will disappear over time. The photosensitive paint will lose its density 
over the course of a few weeks. Day after day viewers will see less and less; 
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the portraits and the Polnishe Mames behind them will be there no more. 
The only thing left will be the memory of the image.

Is this an image of utmost tragedy? Is this a almost nihilistic piece of art, that 
will fuel our perception of essential memories and meanings discarded in the 
wasteland of history? Quite the opposite! “Strength and Beauty” is a positive 
project, an artistic tool that helps embrace the nature of human understand-
ing of time and memory. Our feelings of loss, reduction, brutal simplifica-
tion, nostalgia and first and foremost melancholia are being rationalised as 
weaknesses to overcome. Through a network of archives, museums, schools 
and various institutions we create a system that by definition is futile in its 
endeavour to preserve as much as it can. Nevertheless we will still be left 
with a sense of failure that we did forget, that indeed we have lost pieces of 
information that are essential if our identity is to be sustained. The truth is the 
contrary, things we forget create space for memories to evolve and expand. 
Every time we decide consciously and unconsciously to get rid of some part 
of our memory the value should be attached not to the things rejected but 
to those kept. In the end forgetting can be understood not as process of 
annihilation, but as a positive process of creation. In the 21st century first 
and foremost we carry the burden of remembering the terrible outcome of 
the 20th. This cannot be done for long as every day we create ways to make 
things both good and bad that should not be forgotten. So maybe we should 
value ourselves, not by what we cherish and remember but by the way we 
forget. “Strength and Beauty” by Pawel Kowalewski is all about forgetting, it 
is about how details turn into abstract shapes that tell us much more about 
the human condition than even the most precise preservation of memory. It 
is about how personal beauty emerges on the fringes between a struggle to 
survive and an acceptance of eternal loss, and about how from a distance we 
can see more clearly.
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Strength and Beauty
A very subjective history of Polish mothers

Paweł Kowalewski

There is no such thing as forgetting, 
At least one person will always stay alive in order to pass on the  record.
Hannah Arendt

An Alternative Introduction

My mother was a beautiful woman. Tall, with blond curly hair encompass-
ing her face, a wonderfully protruded chin and a magnetic look. Perfectly 
dressed. Looking after herself with great solicitude, always with her nails 
done and lipstick on. Well groomed till her last days.
It was she who first taught me what beauty is – although often completely 
subconsciously, as a by-product of the everyday – even in the smallest things, 
like shared meals. The table had always to be elegantly set, and the dishes 
carefully prepared. 
Beauty, even in the difficult times of war. With an enormous appetite, to love 
and to live.
Just behind her beauty that was visible at first glance, came a force which 
was not often easy for her loved ones to bear. A dominating woman, with a 
powerful character who brooked no dissent, with a tendency to exaggerate 
in her care for us.
Tenacious and extraordinarily brave when it came to defending the values in 
which she believed. Generous. Ready to risk her own health for others, and 
even her life.
I’d always been aware of my mother’s beauty. But it was only recently that I 
started to ask myself the question of what lies behind this beauty. Did she 
know she was beautiful? Did it give her strength? How did it influence her 
life? What was hidden behind this beautiful face? I started to observe it from 
a unique perspective. Using some strange sense to peek under the covers of 
her universe.
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I shared my thoughts with my friends including those whose mothers were of 
the same age as mine. From conversations, memories and fragments of their 
personal history the first similarities began to slowly emerge. They were all 
beautiful and strong. With an extraordinary awareness of some strange curse 
with which they were filled. All of them hiding in their interior worlds behind 
a facade of beauty the traumas of the youthful, wartime years in which they 
were given to live.

In this way the idea for the exhibition, “Strength and Beauty, a very subjective 
history of Polish” mothers was born. As an artist I believe that art must chal-
lenge, it cannot bring calm, it should speak of what is insoluble. And beauty 
of whatever kind is always extremely stimulating. And even though it was my 
mother that was the inspiration for the whole exhibition, its message is not 
restricted to only one experience, but is completely universal. The women 
whose history I got to know and whose portraits I created, became for me, 
as an artist, a symbol of a whole generation – all those women who for years 
carried on their shoulders the marks of the totalitarian experiences from their 
youth, so that they could later lead on the face of it normally functioning 
lives. Irrespective of where they later came to live. It is also not only the fate 
of the women from the portraits, but also the potential fate of all women who 
came to live in that time and place. They proved that this world has a right 
to exist. Their strength and beauty meant that our world continues, even in 
defiance of logic. It is a testament to life lived continually on the edge. For me 
it is an attempt to touch this secret of  life which carries some still incompre-
hensible meaning.

About the Exhibition. Main Idea

I conceived this exhibition based on my own very personal history.
The life of my mother and of the mothers of my friends became for me a 
pretext to talk about an extraordinary generation of women.  The heroes of 
my portraits are no longer alive, they were born at the beginning of the 20th 
century and the time of their youth fell during  WW2 and the horrible flow-
ering of the two murderous totalitarian regimes, whose very nature was to 
completely appropriate, rule and infiltrate life itself. What’s more, all my hero-
ines are of Jewish origin – although sometimes like my mother they were not 
aware of this during most of their lives. It’s a generation which was marked by 
the stain of totalitarianism in its most cruel form, their experience turning into 
the holocaust. Working on this exhibition I understood how strongly these to-
talitarian systems influenced these women and determined their characters, 
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behaviour and attitudes to reality. It defined, on the threshold of their youth, 
the rest of their lives. It came suddenly and remorselessly into their teenage 
world without sparing them. Rather the reverse – it completely destroyed it, 
demolishing their sense of security, taking away their family, demanding the 
denial of their own identity. In my work I have tried to capture this predatory 
moment, a turning point which defined the rest of my heroines’ lives.

I present these traumatic events in a short text which describes my personal 
interpretation of a particular moment in the lives of my subjects. A day, hour 
or even few minutes which had a crucial impact on the lives of the heroines 
of these portraits. I didn’t hear these stories from the mothers themselves – 
the witnesses of these events, but from their children, the next generation. 
I couldn’t therefore ask for any more information. In this way based on the 
words of others, I have built my subjective interpretation. I have taken own-
ership of and processed these stories, so as to create out of them a respectful 
vision, laced with gratitude and humility; a vision which nevertheless remains 
entirely my own. This doesn’t mean however that I didn’t make use of authen-
tic facts from their biographies.

The main part of the exhibition is made up of my portraits of these  
women. I deliberately confront the viewer with a picture of such a large size.
(140x200cm). It’s a form of deep immersion into the identity of the heroines, 
while at the same time being an invitation to further exploration. Often 
during conversations we gaze at a face wishing to find truth there – to know 
the thoughts of this person, guess the hidden emotions, understand what 
makes them tick. In a face the most important are the eyes. It’s through them 
– called proudly by the poets the window to the soul – that we seek under-
standing, acceptance and the truth about a person, and even the world. What 
does the look of the heroines of my portraits reveal about them? Strength? 
Fear? Or maybe Joy? Where are the traces of long standing traumas? In the 
faces of these young and beautiful women I’m looking for truth about the 
times in which they lived, and also the inner strength which enabled them to 
survive the cruelty they faced. As if looking through a magnifying glass, I try 
to find tiny signs of their experienced traumas. Like Thomas from Antonioni’s 
„Blow up”, I follow beauty so that I can finally stand face to face with crime. 
A characteristic feature of my portraits is also the way they were created. 
They have been printed using a special paint which over time will gradually 
fade, and the portraits disappear. From the very beginning they will be only 
faintly visible, and being hung in a gallery will also slowly further reduce their 
clarity. The portraits will never however completely disappear – their trace 
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will always remain on the canvas, with there being no question of a quiet and 
complete fading away, as they will continue to live on in our memories. This 
exhibition is therefore also my interpretation of history and the percep-
tion of the passing and ebbing of time as an important part of identity.

While working on the exhibition I was struck by people who told me about 
the fates of their own mothers whilst showing me photographs of old wom-
en. As if they didn’t make any association between them and young women. 
This paradox really intrigued me as what really stood out in their stories, was 
that the women appeared in their memories as young and beautiful, taking 
exaggerated care of themselves, with a beauty often neither easy nor ordi-
nary. Creating a portrait of their physical beauty is therefore a gesture which 
returns to them what for years was pushed aside, as well as emphasising the 
origins of the generations which followed, which –  in stark contrast to the 
idea of totalitarianism -  led to a happy ending.

During my conversations I often heard the phrase, “ I don’t know, I really 
regret that I never asked about that”, or  “I never thought about that”. It fasci-
nates me what my subjects felt and thought during those dramatic moments, 
and that for many of us now it is simply of no interest. My exhibition also pays 
attention to the fact that we really don’t know how to answer the question of 
which aspect of a person is real, or why we so easily give up and don’t even 
attempt to understand/touch the essence of existence.

My heroines have lived their lives and have left ours, their children’s world. 
They have left behind them however the witness’s memory, even more 
precious when it leaves us. This is the message for us. That even in hard times 
one can find in oneself enough strength and beauty to not only live, but also 
pass on an honourable testimony to the next generation. I believe that it 
is our obligation to nurture this testimony. We must act to protect the mem-
ory of that generation. The experience of totalitarianism which defined not 
only the lives of these heroines but our lives as well.

These women created a generation which defined us – the people who are 
currently the main power of the world. Brave and tested in such a dramatic 
way in their youth, they went on to become mothers, wives and lovers, in a 
real way the pillars of our everyday existence. In our memories they remain 
the strong, steadfast creators of our reality. People who on the one hand we 
admired for their heroism and the seemingly incredible care they took over 
themselves, with their archaic elegance. On the other hand we perceived 
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them as if though a filter – with the awareness that the essence of their lives 
happened long ago, forced on them by their experience of totalitarianism, 
and that later all that was left was the shallowness of life. After all, you need-
ed incredible strength to simply continue living after such traumatic experi-
ences and not run away from life.

I have worked on this exhibition in order to protect some very personal  
memories of  intimate experiences. Like in the case of my mother. Zofia  
Jastrzebska (Kowalewska) for whom the dramatic experiences of her youth 
went so deep that they stayed with her all her days, and also became a part 
of my life – in this way a warning to the next generation. Of course we, as chil-
dren, didn’t ask to be in this world. But after we found ourselves in it, thrown 
from non- existence to existence, we had to face up to all the consequences. 
It is in fact we ourselves, by living, who can create further history and protect 
it from being forgotten. Only in this way can we remain faithful to the testa-
ment of existence which she left us.

In spite of the expectations and nature of totalitarianism, it’s not possible 
to rub out the memory of a human life, even if all that remains of it is a faint 
shadowy streak or a flash of light in some hair. In my exhibition I have decid-
ed to protect my heroines from being forgotten. With a certain hesitance 
to start with but later with an increasing certainty that I will not allow them to 
simply disappear. All of them came to live in extraordinary times and  togeth-
er with them not only the traces of the past could  leave us but also the truth 
about those times as well. I believe it is our duty to at least try to understand 
what that generation went through. We must draw conclusions from their 
experience. These painful memories must protect us from becoming anesthe-
tised to the destructive behaviours which are more and more visible in the 
modern world. 

The memory of our mothers’ generation and also the attempt to protect this 
memory are the main themes of this exhibition. This doesn’t however cover 
all of its aspects. The exhibition is also an attempt to consider the definition of 
true identity as well as the question of our readiness to know it. My exhibition 
is in fact in a perverse way about us, the children of these women, and our 
readiness to grow up and accept the baggage and stigma of totalitarianism. 
This reflection on the lives of my subjects is a kind of gesture which accepts 
the fact that we are in a way obliged to act. The changes which come ever 
faster in the modern world are of a  dynamic nature and transience is an 
uncomfortable subject, hidden and embarrassing. The awareness that our 
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mothers generation is leaving us should teach us humility, create respect for 
their fates and motivate us to be active creators of our reality. Because the 
shadow of totalitarianism and totalitarian captivity hangs over everyone’s 
life – ours included. It is therefore even more important given that individual 
histories take leave of us so readily that we should save them from oblivion, 
so that they can still educate our futures with wisdom.

The threads of searching and transience which underlie my exhibition are 
also a form of questioning about the worlds, which maybe we didn’t even 
want to know about, but which after all exist. Worlds of terrible crimes, evil, 
violence, hatred and pain. My heroines accepted the challenge of their fate 
and stood face to face with the truth about themselves. Their sacrifice in the 
face of the irony and paradox of existence left its mark. With my Cassandra 
like nature, I’m afraid that if we allow the last memories of the times of our 
mothers to disappear from our world then the demons of the past will surely 
return.

A distant artistic context to my work is Andy Warhol’s portrait of Marilyn Mon-
roe, who was born in 1926, so was of the same generation as the heroines of 
my exhibition, While we admire her facial beauty and recognise her as an icon 
of her times, we do not consider however what lies behind this subtle smile. 
And after all there were many tragic moments in her life. For me the portrait 
of Marilyn is a sign of the tragic antimony of pain mixed with beauty and the 
impossibility of escape. I have attempted to bring out the binary nature of 
these two intertwined values in my portraits.  The paradoxical nature, unpre-
dictability and opacity of existence is revealed in them with piercing strength.
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Zofia Jastrzębska (1923 - 2014)

The hospital was crowded. There wasn’t much space, so some of the injured lay on 
temporary mattresses which were made from anything to hand on a dirty and bloody 
floor.

Zofia was lying by one of the sticky walls, which was liked by many of the passing 
flies.

They had removed most of the shrapnel left by German grenade, the biggest dan-
ger was therefore gangrene, which was highly likely to get into the large wound on 
her forearm. If by the next morning the infection had increased then she would face 
immediate amputation.

She started to pray – harder than ever before – asking God to save her from becom-
ing an invalid. It was enough to look around her to know that many of those whose 
wounds they had somehow managed to cure would however be permanently 
disabled.

All through the night in the hospital one could hear screams and moans, and from 
outside came the blast of explosions and shots. Despite the pain she finally fell asleep 
thanks to the dose of morphine.

A doctor awoke her while doing his morning rounds. He had already looked at the 
wound and had a ready diagnosis – what an extraordinary coincidence!

During the night or a bit earlier flies had left their larvae in the wound and by feeding 
on  bacteria they had cleaned it, thus eliminating the risk of gangrene. Amputation 
wouldn’t be necessary after all. Although her arm didn’t regain its previous dexterity 
for the rest of her life Zofia was convinced that that day she had witnessed something 
more than an extraordinary coincidence!.
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סופיה יסטז’בסקה )2014 - 1923(

בית החולים היה עמוס. לא היה הרבה מקום פנוי, חלק מהחולים שכבו על מזרונים שהיו עשויים
מכל חומר אפשרי על רצפה מלוכלכת ומגואלת מדם.

סופיה שכבה לצד אחד הקירות הדביקים שהיו חביבים במיוחד על הזבובים. הרופאים הוציאו את
מרבית הרסיסים שהותיר הפגז הגרמני ולכן הסכנה הגדולה ביותר כעת הייתה נמק בידה. אם

עד למחרת הבוקר הדלקת תחמיר היא תצטרך לעבור כריתה מיידית.
היא החלה להתפלל ובקשה מאלוהים להציל אותה מלהיות נכה. מבט אחד סביב החדר הספיק

כדי להבין שרוב החולים אשר “הצליחו להירפא” הפכו לנכים. במשך הלילה היא שמעה את
רעמות הפיצוצים והיריות מבחוץ ואת זעקות החולים. למרות הכאבים היא הצליחה להירדם

תודות למנת המורפיום שניתנה לה.
הרופא העיר אותה בשעת ביקורי הבוקר. הוא כבר הספיק להביט בפצע והייתה לו אבחנה:

“איזה צירוף מקרים מופלא!”
במהלך הלילה, הזבובים עזבו את מקומם על הקיר והמשיכו לחטא את הפצע. כך הם מנעו את

הסיכוי לנמק. הכריתה לא הייתה הכרחית אחרי הכול. למרות שידה לא חזרה לתפקד במיומנות
מלאה במשך כל חייה, סופיה סברה שבאותו היום היא חוותה משהו שהיה מעבר ל”צירוף

מקרים מופלא”.
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Blanka Amsterdamer (1918 - 1998)

She started to speak – or rather throw out individual words. Her fear suddenly dis-
appeared, her concerns diminished and each sentence led as if automatically to the 
next, lending even greater credibility to her display of anger and aggression.

….What is the meaning of this! – she shouted at the increasingly unnerved private in 
his shabby jacket.
As she was lightly pushing the intruder back with each blast of her inexorable invec-
tive, they quickly reached the door. Retreating, the disorientated blackmailer crossed 
the threshold and Blanka slammed the shop door shut behind him with all her 
strength. With such force in fact that she was even afraid that she had damaged the 
frame and that the door now wouldn’t close property. Through the closed door the 
man heard some further insults until he finally departed.  So was it ok now? 

As soon as he left she collapsed onto a chair, suddenly losing her strength. Before fear 
came, for a moment she still felt fury and outrage!
He had tried to tell HER that she, the owner of an antique shop open 5 days a week in 
occupied Warsaw is a Jew! 
HER! -with her Aryan papers which up to now hadn’t caused even a flicker of doubt 
with even the most seasoned officer.
HER! – with her features, faultless Polish pronunciation and long fair hair falling onto 
her shoulders. 
HER – Blanka Amsterdamer!

However, when later that day she returned home she didn’t feel so certain any more. 
The foundation on which she had built relative stability seemed to be much less 
solid. Her papers suddenly seemed less authentic, her features less Polish and her hair 
less blond.
She cursed again under her breath. She wanted to see whether it sounded as natural 
as when it came out of the mouth of her fat neighbour from the second floor. It 
didn’t. Tomorrow she would open her shop again. As usual.

When would this end?
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בלנקה אמסטרדמר )1998 - 1918(

 היא החלה לדבר – או יותר נכון להגות מילים בודדות. לפתע, הפחד שלה נעלם והחששות נמוגו;
 כל משפט הוביל אוטומטית למשפט הבא - דבר שהקנה אמינות גבוהה יותר לביטויי הכעס

והתוקפנות שלה.
 “מה המשמעות של כל זה?” היא צעקה על החייל המעורער במקטורן שעמד לפניה.

 מכיוון שהדפה את הפורץ אחורנית באמצעות גידופיה הנחרצים, הם הגיעו עד לדלת במהירות.
 כאשר הסחטן המבולבל נסוג וחצה את מפתן הדלת, בלנקה טרקה את דלת החנות במלוא

 כוחה. היא הפעילה כוח כה רב עד שהחלה לחשוש כי מסגרת הדלת נפגעה וכעת לא תיסגר
 כהלכה. האיש המשיך לשמוע עלבונות נוספים דרך הדלת הסגורה עד שלבסוף עזב.

 אם כך, האם עכשיו הכול בסדר?

ברגע שהוא עזב היא חשה חולשה פתאומית וקרסה לתוך כסא. לפני שהגיע הפחד היא
 המשיכה לחוש זעם ועלבון חמור.

 הוא ניסה לומר לה שהיא, בעלת חנות העתיקות הפתוחה חמישה ימים בשבוע בוורשה הכבושה
יהודייה!

היא – בעלת המסמכים האריים שלא העלו אפילו צל של ספק בקרב הקצינים הבכירים ביותר.
 היא – בלעת תווי הפנים וההגייה הפולנית המושלמת, בעלת השיער הארוך והבהיר הנופל על

כתפיה.
 היא – בלנקה אמסטרדמר!

כאשר מאוחר יותר באותו היום היא שבה הביתה היא כבר לא הרגישה כה בטוחה בעצמה.
 היסודות שעל גביהם היא בנתה את היציבות היחסית נראו עתה הרבה פחות יציבים.

המסמכים שלה נידמו לפחות אותנטיים, תוויה לפחות פולנים ושיערה לפחות בלונדיני.
 היא שחררה קללה נוספת. היא רצתה לבדוק האם הקללה נשמעת טבעית מפיה כפי שהיא

נשמעת מפיו של השכן השמן מהקומה השנייה. היא לא. מחר היא תפתח את החנות שלה שוב
כרגיל.

מתי כל זה ייפסק?
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Anna Goldburt (1920 - 2007)

It’s completely dark and silent in the camp. Anna can clearly hear every rustle of 
leaves – even from a distance. Only the forest, lit by moonlight and shaken by the 
wind lays more and more shadows on the path, making her observation more dif-
ficult. She knows this forest so well that it doesn’t awaken her fear anymore. All her 
concentration is on the dark and narrow path – the only one which you can use to 
get here by horse.

Bad feelings mix with the good – he’s sure to be alive! He’ll definitely return!….And if 
not? She’s been waiting a long time and each minute seems to last an eternity.
Each noise, each rustle, of which there are always many in the forest, gives hope that 
soon she  would hear the familiar clopping of horse’s hooves. Normally however it 
was just a deer frightened by its proximity to the camp or simply a dry branch which 
the wind had broken off the main part of a tree. She sat there still for a long-time, 
frozen, frightened, ripped apart by conflicting emotions of sadness, hope, anger and 
yearning.
Suddenly something moved between the trees and after a moment in the distance 
appeared the silhouette of a man on horseback.

It’s him! – she thought – it must be him!
She ran towards the figure however when they were nearer each other she noticed 
that he was moving differently than normal. He was in a strangely hunched position 
and the horse was carrying him submissively, as if by instinct.

Anatol! Anatol! –she cried out, a bit louder than she should have in the middle of the 
night in a partisan camp. But Anatol didn’t answer.
For that short moment, Anna felt as if her heart really had stopped beating in her breast.

He’s injured! Maybe seriously? Maybe fatally?

The rider slowly and clumsily collapsed onto the ground. Anna threw herself towards 
him, pushing the horse aside so that he no longer blocked out the few rays of moonlight 
which had managed to get past the cover of the trees. She quickly took him in her arms 
and lifted his head. Suddenly she felt the strong smell of liquor, distilled no doubt in a 
neighbouring village. It wasn’t difficult to find hard liquor and women’s company there. 
Again she felt mixed emotions, love and contempt, caring and a feeling of hurt.

She laid him down so he could sleep, but she wasn’t able to sleep herself. Like before 
on the path when she imagined to herself his tragic fates, her thoughts didn’t give 
her any peace. Who had he been with? Why had he been so long and why were his 
shirt buttons not done up straight?
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אנה גולדברט )2007 - 1920(

המחנה דומם וחשוך לחלוטין. אנה יכולה לשמוע בוודאות כל רשרוש של עלה, אפילו
ממרחקים. היער המואר על ידי אור הירח והמורעד על ידי הרוח, מטיל צללים על הדרך ומקשה על

התבוננותה. היא מכירה את היער היטב ולכן כבר אינו מעורר בה פחד. היא מתמקדת בשביל
הצר והחשוך – השביל היחיד שעליו ניתן להגיע לכאן עם סוס.

רגשות רעים מעורבים עם הטובים – “הוא בטוח בחיים! הוא בוודאי ישוב! .. ואם לא?“
היא ממתינה כבר זמן רב וכל דקה מרגישה כמו נצח.

כל רחש )והיער מלא ברחשים( נותן תקווה שבקרוב יישמעו הנקישות המוכרות של פרסות הסוס.
אמנם לרוב היה זה צבי מבוהל מקרבתו למחנה או ענף יבש שניתלש מהעץ. היא ישבה שם

במשך זמן רב, קפואה, מפוחדת ומוצפת ברגשות סותרים של עצב, תקווה, כמיהה וכעס. לפתע,
משהו נע בין העצים ולאחר רגע הופיעה צללית של אדם רכוב על סוס.

”זה הוא!” היא חשבה “זה מוכרח להיות הוא”.
היא רצה לעבר הדמות אך כאשר הם היו קרובים יותר אחד לשני היא שמה לב שהוא נע באופן

שונה מהרגיל. הוא היה כפוף בצורה משונה והיה נידמה כי הסוס נושא אותו בהכנעה, כמו מתוך
דחף טבעי.

”אנאטו! אנאטו!” היא זעקה בקול רם מהרצוי, באמצע הלילה במחנה הפרטיזנים. אך אנאטו
לא ענה.

במשך רגע קט נדמה היה כי ליבה עצר מלכת.
“הוא פצוע. אולי פצוע קשה? אולי פצוע קטלני?”

הרוכב התמוטט באופן מסורבל ואיטי על האדמה. אנה עטה לעברו, תוך כדי שהיא דוחפת את
הסוס הצידה כך שלא יסתיר את קרני הירח המועטים שהצליחו לחדור מבעד לעצים. היא לקחה

אותו בזרועותיה והרימה את ראשו. לפתע, היא הריחה ריח חזק של כוהל שוודאי זוקק בכפר
השכן. לא היה קשה למצוא שם כוהל וחברה נשית. ושוב, רגשות מעורבים הציפוה: אהבה ובוז,

אכפתיות ועלבון.
היא השכיבה אותו על מנת שיוכל לישון, אך היא עצמה לא יכלה להירדם. בדומה למקודם, כאשר

 דמיינה בעודה ממתינה על השביל את גורלו הטרגי, מחשבותיה לא נתנו לה מנוח. עם מי הוא
בילה? מדוע לקח לו זמן כה רב, ומדוע כפתורי חולצתו אינם סגורים כהלכה?
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Fela Levinsohn (1920 - 1969)

In the kitchen it was cold, but quiet and cosy. It was the kind of silent, peaceful and 
slow moving evening which most favours reflection and contemplation. Father was 
just brewing some tea when suddenly they heard a characteristic and firm knocking 
at the door.  It wasn’t difficult to tell the difference between the knocking of your 
neighbour or a door to door salesman and the knocking of the all powerful services  
of the state - particularly during the occupation.

For a moment they looked at each other without speaking.  Finally Fela gathered up 
all her courage and moved towards the door. With the Gestapo there would be no 
negotiation, but if it was the Police they normally agreed to waive their procedures in 
return for some valuables or a little cash.

There was a deathly hush in the flat. She could hear her own heart pounding as she 
turned the handle. She opened the door and seeing Police uniforms sighed with 
relief. She knew that probably nothing worse awaited her than the loss of some of 
the money which she had managed to save and hide up to this moment. She wasn’t 
wrong. The negotiations didn’t take long. The uninvited guests knew very well to 
whom they had come and why, and she had learnt how to deal with such situations. 
This time she managed.

After she had paid the agreed amount and finally closed the door, peace and quiet 
reigned again. She was angry that she had lost some money, but at the same time 
proud that she had single-handedly managed to see off the danger at least for some 
time.

She went slowly to the kitchen to finish her tea and tell her father about the details of 
what had happened, as he may not have heard everything through the closed door. 
She looked at the table on which the mug was still brewing.  He was lying beside it. 
His head on the table, completely motionless. Dead. Fear works fast, similar to the 
cyanide which he’d bought when they’d taken mother to the Camp. He’d promised 
himself that he wouldn’t share her fate. But it hadn’t been the Gestapo.
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פליסיה לוינסון )1969 - 1920( 

במטבח היה קר אך גם שקט ונעים. היה זה סוג של ערב דומם, שליו ואיטי המזמן התבוננות
והרהורים. אבא בדיוק הכין תה כאשר לפתע הם שמעו דפיקת דלת עיקשת ואופיינית. לא היה

קשה להבדיל את דפיקות הדלת של השכן או של איש מכירות מדפיקות הדלת של הרשויות
הכוחניות – בייחוד בתקופת הכיבוש. 

לרגע הם הביטו זה בזו מבלי לדבר. לבסוף פלה אזרה אומץ ונעה לכיוון הדלת. עם הגסטפו לא
ניתן יהיה לנהל מו"מ אך אם אלו נציגי המשטרה, לרוב הם יסכימו לוותר על נוהליהם בתמורה

למעט כסף במזומן או חפצים יקרי ערך.
שררה דממה קטלנית בדירה. היא יכלה לשמוע את דפיקות הלב ההולמות שלה בזמן שסובבה

את הידית. פלה פתחה את הדלת וברגע שראתה את מדי המשטרה היא נאנחה בהקלה. היא
ידעה ששום דבר חמור לא מצפה לה, מלבד אובדן הכסף שהצליחה להחביא עד כה. היא לא

טעתה. המו"מ לא לקח זמן רב. האורחים הבלתי רצויים ידעו היטב למי הם באו ומדוע, והיא כבר
ידעה כיצד להתמודד עם מצבים מסוג זה. גם הפעם היא הצליחה.

לאחר ששילמה את סכום הכסף המוסכם וסגרה את הדלת, השקט והשלווה שוב שררו בדירה.
היא כעסה על כך שהיא איבדה מעט כסף אך בה בעת הייתה גאה בעצמה על כך שהצליחה

לדחות את הסכנה לעת עתה בכוחות עצמה.
היא התקדמה באטיות לעבר המטבח כדי לסיים את התה ולספר לאביה את הפרטים של

התקרית, מכיוון שייתכן ולא שמע את הכול מבעד לדלת הסגורה. היא הביטה בשולחן עליו היה
מונח הספל החם. הוא שכב לצידו ללא רוח חיים. הפחד עובד מהר, בדומה לציאניד, אותו קנה

כאשר הם לקחו את אמא למחנה. הוא הבטיח לעצמו שלא יחלוק את גורלה. אך אלו לא היו
הגסטפו.
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Irka Malin (1916 - 2000)

The Germans were already in Warsaw. In the flat everyone was listening to the radio 
and Irka was looking at the suitcases, battered by many difficult journeys. Those same 
suitcases which as a 14 year old she had helped Mama pack when they left to settle in 
Palestine. The same ones with which she left when she returned to Poland at the age 
of nineteen after some of the local Arab population threw stones at their house and 
they felt less safe. Now a mere 4 years later, she is packing them again, even though 
she had in fact only just settled in properly.  Now the contents were restricted only to 
essentials. Excess luggage could create a serious problem in this journey.

This time it was no longer a departure but an escape! Although, in fact, which of 
those departures hadn’t been an escape?

She sat on the suitcase so as to close it and remained there for a moment. She didn’t 
know when she was going to be able to sit for a moment again.
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אירקה מלין )2000 - 1916( 

 הגרמנים כבר הגיעו לוורשה. בדירה כולם הקשיבו לרדיו ואירקה הביטה במזוודות החבוטות
 ממסעותיה הרבים והקשים. אלו היו אותן מזוודות שעזרה לאמה לארוז כשהייתה בת 14, בזמן

  שהחליטו לעזוב ולהשתקע בפלשתינה. אלו אותן המזוודות שעמן חזרה לפולין כשהייתה בת 19,
 הם עזבו את פלשיתנה לאחר שחלק מהאוכלוסייה הערבית המקומית השליך אבנים לעבר ביתן

 והן כבר חשו לא בטוחות.
 לאחר כמעט ארבע שנים, כשזה עתה החלה להשתקע שוב בפולין, היא נאלצת לארוז את

 המזוודות. כעת, המזוודות הכילו את החפצים הבסיסיים בלבד. משקל עודף עלול ליצור בעיה
רצינית במסע הקרוב.

הפעם זו לא הייתה עזיבה אלא בריחה! למרות שלמעשה, אילו מבין העזיבות לא היו בריחות?
 היא התיישבה על המזוודה כדי לסגור אותה ונשארה ישובה רגע קט. היא לא ידעה מתי תוכל

לשבת כך שוב.
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Helena Miodownik (1914 - 1999)

The camp in Kazachstan was overcrowded and constantly suffering from a shortage 
of food, which led the inhabitants – including Helena – to suffer in  extreme moments 
from strange body reactions , such as apathy, comas and changes to the skin or swell-
ing.  Everything that happened there had consequences for one’s health, however 
her son’s symptoms  might only turn out to be a fleeting infection.
A light cough, greyish deposits around the throat – could be nothing, but for her, a 
nurse with many years of experience, she knew from the very beginning that there 
were many potential scenarios.
During  her many years of work with the sick and injured she had learnt how to deal 
with omnipresent pain. Almost every morning when coming back from her shift she 
would see an empty bed, where the evening before a patient in a critical condition 
had lain. Despite the desperate pain, fevers or breathing difficulties whenever they 
had a chance they told of their children, wives and the places where they came from.
She had learnt how to live with the awfulness which came with the hunger and 
extreme conditions in which they lived – it was what her profession demanded – 
although caring for one’s own child was something completely different.

When she came back from her shift in the evening, her son was feeling worse than in 
the morning. The symptoms hadn’t lessened and the grey deposits in his throat had 
started to mix with brown blood. It was diptheria. The symptoms worsened day by 
day. Helena now knew that she wouldn’t be able to get the necessary medicines and 
she wouldn’t be able to ensure him the care he needed – even though she worked 
for the local health service.
Quickly all her hope disappeared – even an uneducated person who was not aware 
of medical issues would know quickly that such a small child, weakened by a lack of 
basic nutrients would not be able to deal with such an illness.
She spent the next days at home, looking helplessly at the suffering of her own son 
– a small defenceless child, who was losing his strength, and was fighting more and 
more for every breath.
She couldn’t even tell him a moving story or state her yearning for the beauty which 
had given him life. He was too small and he only knew hunger and pain. She felt so 
helpless as slowly she lost the only treasure that she had left on this earth. The world 
would never be the same again for her.
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הלנה מיודובניק )1999 - 1914( 

המחנה בקזחסטן היה מאוכלס עד אפס מקום והיה בו מחסור מתמיד באוכל. עובדה זו גרמה
לתושביו, לרבות הלנה, לסבול מתגובות פיזיות שונות, כגון: אפטיה, התעלפויות ושינויים על פני

העור. כל דבר שקרה שם השפיע על מצבו הבריאותי של האדם. יכול להיות שהתסמינים של
בנה היו רק סימנים של דלקת חולפת.

 שיעול קל, משקעים אפרפרים סביב הגרון – ייתכן וזה לא היה רציני; אך היא, אחות בעלת ניסיון,
ידעה לצפות לתרחישים אפשריים רבים.

במשך השנים שבהן בילתה עם פצועים וחולים היא למדה להתמודד עם כל כאבי הגוף שתקפו
את החולים. כמעט בכל בוקר כששבה ממשמרתה הלילית, הייתה מוצאת מיטה ריקה; מיטה,

שבלילה הקודם שימשה חולה במצב אנוש. למרות הכאבים, החום וקשיי הנשימה של החולים,
הם מצאו לנכון לספר לה על ילדיהם, נשותיהם ומהיכן הגיעו.

 היא למדה כיצד לחיות עם זוועות הרעב והתנאים הקיצוניים שבהם חיו – זה מה שהמקצוע
דרש. אך כשמדובר בילד שלך, זהו עניין אחר לחלוטין.

כאשר היא חזרה מהמשמרת שלה באותו הערב, מצבו של בנה החמיר. המשקעים האפרפרים
בגרון התערבבו עם דם חום. זאת הייתה דיפתריה והתסמינים החמירו מיום ליום. למרות

עבודתה בשירות הבריאות המקומי הלנה ידעה שלא תוכל להשיג עבורו את התרופות הנדרשות
ולהעניק לו את הטיפול המתאים.

כל תקוותה נמוגה במהרה. גם אדם ללא ידע נרחב בעניינים בריאותיים היה מבין שילד קטן לא
יוכל להתגבר על מחלה כזו ללא תרופות בסיסיות.

 היא בילתה את הימים הבאים בבית, מביטה בחוסר האונים של בנה – ילד קטן וחסר הגנה,
אשר בהדרגתיות מאבד את כוחו ונאלץ להילחם יותר ויותר על כל נשימה.

היא לא יכלה לספר לו סיפור מרגש או לחלוק עמו את הכמיהה ליופי ולחיים. הוא היה קטן מדי
והספיק להכיר רק סבל ורעב. היא חשה כה חסרת אונים ברגע שאיבדה את האוצר היחיד שעוד

נותר לה על פני האדמה. חייה השתנו לעד.
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Fanka Igel Shechter (1907 - 2000)

She came to the work camp near Vienna thanks to bought Aryan papers in the name 
of Janina Czajkowska. No-one there even for a moment suspected that she and her 
children might be Jews. Her perfect knowledge of German from her studies in Lwow 
and the ease by which she made new contacts meant that she could operate in 
her new surroundings with a lot of freedom and considerable self confidence. She 
managed so well that shortly after arriving she organised a meeting with the camp 
commander. She was hoping that her knowledge of German would help her per-
suade him to improve her children’s living conditions at least a bit.

She was still standing by the door when the officer heard how fluently she spoke his 
native tongue and he immediately decided to send her to a comfortable position as 
a translator in the nearby Arbeits Amt. The fact that she knew German, Polish and 
Russian turned out to be a valuable asset, although she felt that her beauty was also 
a factor. Feeling even more confident she decided to go one step further.

Unfortunately this isn’t presently possible Herr Leiter! – she replied after pretending to 
consider the matter for a moment.
- Arbeits Amt is far from here, and I don’t want to leave my children for so long without 
care.  However if Herr Leitner would allow us to be quartered outside the camp, near to my 
new work place I would consider the proposal.

Even more intrigued by the beautiful, eloquent and forthright Pole, the commander 
agreed without further thought, and from this moment she together with her chil-
dren lived a relatively peaceful life living in the house of a respected Austrian burgher 
right in the heart of the Third Reich.  

Only the frequent transports from Poland made her feel uneasy. She was afraid that 
as a translator she would eventually come across someone she knew, who on seeing 
her would suddenly shout out Fanka! Nothing like this ever happened though.
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פנקה איגל שכטר )2000 - 1907(

היא הגיעה למחנה העבודה הסמוך לווינה תודות למסמכים האריים שרכשה על שם ג’נינה
ז’אזקובסקה. אף אחד לא חשד ולו לרגע שהיא וילדיה יהודים. הידע המושלם שלה בגרמנית

מתקופת לימודיה בלבוב והקלות שבה יצרה הכרויות חדשות גרמו לה להתנהל בחופשיות
ובביטחון בסביבתה החדשה. בזכות הסתגלותה המהירה, היא הצליחה לארגן פגישה עם מפקד

 המחנה זמן קצר לאחר הגעתה. היא קיוותה שהידע שלה בגרמנית יעזור לה לשכנע אותו
להטיב ולו במעט, את תנאי המחיה של ילדיה.

 היא עדיין עמדה ליד הדלת כשהמפקד, אשר שמע אותה מדברת בצורה שוטפת בשפת אמו, החליט
.)Arbeits Amt( לשלוח אותה למשרת מתורגמנית בארבייטס אמט 

 הידע שלה בגרמנית, פולנית ורוסית הפך לנכס משמעותי, למרות שגם ליופייה היה חלק
בעניין. עתה, כאשר חשה עצמה עוד יותר בנוח היא החליטה ללכת צעד אחד קדימה

”לצערי זה לא אפשרי, הר לייטר!” היא ענתה לאחר שהעמידה פנים כי בחנה את העניין
לעומק.

“ארבייטס אמט רחוקה מכאן ואיני יכולה להשאיר את ילדיי ללא השגחה לזמן כה רב. לעומת
 זאת, הר לייטר, אם תוכל לשכן אותנו מחוץ למחנה בסמוך למקום העבודה החדש שלי אני

עשויה לשקול את ההצעה.”
 בעוד סקרנותו מהפולנייה היפה, הרהוטה והישירה גברה, המפקד הסכים לדרישתה ללא היסוס

 ומרגע זה ואילך, היא וילדיה חיו חיים שלווים בביתו של אוסטרי מכובד בלב הרייך
השלישי.

 רק הנסיעות התכופות מפולין השרו עליה אי נוחות. היא חששה שבתור מתורגמנית היא
תיתקל במישהו מעברה והוא עלול לפתע לצעוק “פנקה!”– זה לא קרה מעולם.
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Matl Szpigelman (1907 - 1998)

Stanislaw dropped by that evening which was not unusual. They had been friends for 
years and even in these difficult times they helped each other as much as they could. 
Indeed the flat in which they had spent the last couple of months belonged to Stas; 
he had allowed them to stay there so that it would be harder for the neighbours to 
ask any questions.

He was always very helpful and could be relied on. She was happy when he paid them 
a visit. Maybe this was not the best time because the little one had been sick for a good 
couple of weeks and the situation in the city was so difficult that there was no way of 
getting the medicines he needed. But it was the 4th year of the war after all.
A little mechanically she gave him a cup of coffee which she had made earlier and 
offered him a seat. She only then noticed that he was as white as a sheet.

When he then asked them to move out because it was creating too much danger for 
him, she must have looked even whiter herself. She took a moment to gather herself, 
but as soon she had taken in the full seriousness of the situation she understood that 
she had to defend herself immediately. She must fight for her life, here and now in 
the middle of the kitchen.

She fought with the only weapon she had, her weakness and desperation even 
though Stas was implacable. He too was fighting, for his chance and for the future of 
his family. He had learned too much from the years of occupation, experienced too 
much, played the hero for too long for there not to be a risk that one day he would 
crack and lose his nerve. Today was that day.

They shouted at each other and later talked more quietly, until one of them raised 
their voice again when their emotions got the upper hand.  Yet despite being  in such 
a hopeless situation she didn’t give in. After all, she wasn’t about to start moving out 
right now carrying a sick child!

Either we stay put or the Gestapo will have to force us out! – she shouted when the 
situation really seemed to be getting desperate. Her voice was shaking, her legs and 
arms seemed to have stopped responding as a result of her desperation.  
It comes to the same thing, as anywhere outside of this flat the same fate awaits us!

Stas started to cry and then left. His cries from outside the flat soon went silent for a mo-
ment. She collapsed into a chair and only then did she allow herself some brief tears.
Stanislaw didn’t go to the Gestapo. Maybe he was afraid that despite his denunci-
ation he could still face consequences for having hidden Jews? Or maybe he was 
simply a decent man?
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מאטל שפיגלמן )1998 - 1907( 

סטניסלב קפץ אליהם בערב ההוא, דבר שהיה בשגרה. הם היו חברים במשך שנים ועזרו
אחד לשני ככל שיכלו בזמנים קשים. אכן, הדירה שבה הם שהו במשך החודשים האחרונים
הייתה שייכת לסטס; הוא הרשה להם לשהות שם בשביל למנוע מהשכנים לשאול שאלות

מיותרות.
הוא תמיד עזר וניתן היה לסמוך עליו. היא שמחה כאשר הגיע לביקור.

ייתכן שזה לא היה הזמן המוצלח ביותר מכיוון שהקטן היה חולה במשך מספר שבועות. מכיוון
שהמצב בעיר היה כה קשה לא הייתה דרך להשיג עבורו את התרופות הנחוצות. אחרי הכול, זו

הייתה השנה הרביעית למלחמה. היא הביאה לו כוס קפה אשר הכינה קודם לכן והציעה
לו לשבת. רק אז היא הבחינה שהוא חיוור כסיד.

כאשר הוא ביקש ממנה לפנות את הדירה מכיוון שזה מסכן אותו, היא ככל הנראה נראתה לבנה
ממנו. לקח לה רגע לאסוף את עצמה, אך ברגע שהיא עיבדה את הרצינות של המצב היא הבינה
 שהיא חייבת להגן על עצמה מייד. היא חייבת להילחם על החיים שלה – כאן, באמצע המטבח.
היא נלחמה עם הנשק היחיד שהיה לה, החולשה והייאוש שלה, למרות שלא ניתן היה לפייסו.

גם הוא נלחם למען הסיכוי שלו והעתיד של משפחתו. הוא למד הרבה משנות הכיבוש, חווה יותר
מדי, שיחק את דמות הגיבור זמן רב מדי, כך שתמיד היה קיים סיכון שיום אחד הוא יישבר ויאבד

את עשתונותיו. היום הזה הגיע.
הם צעקו זה על זו ולאחר מכן דיברו בשקט עד שאחד מהם העלה שוב את הקול כשהרגשות
הציפוהו. למרות שהייתה במצב חסר אונים היא לא הרימה ידיים. אחרי הכול, היא לא עמדה

לעזוב עכשיו בעודה נושאת ילד חולה!
”או שאנו נשארים או שהגסטפו יצטרך להוציא אותנו בכוח!” היא צעקה כשהמצב הפך

למייאש. קולה רעד, רגליה וידיה הפסיקו להגיב מרוב ייאוש.
“זה מגיע לאותה הנקודה, בכל מקום מחוץ לדירה הזו ממתין לנו אותו גורל!”

סטס פרץ בבכי ועזב. הוא בכה מחוץ לדירה והשתתק לרגע. היא התמוטטה על הכסא ורק אז
הרשתה לדמעות בודדות ליפול מטה. סטניסלב לא הלך לגסטפו. אולי הוא חשש שלמרות גינויו

הוא עדיין יצטרך לשאת בתוצאות של החבאת היהודים; או שבכל זאת, הוא פשוט היה איש
הגון?
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Cesia Trachtenberg (1918 - 2012)

There are times when our imagination works remorselessly, painting ever new stories 
for us – all potentially possible – all coming from our actual current thoughts. That 
was how it was this time. Staring at the window, Cesia, sick with worry, waits for her 
parents who together with her three brothers had gone out for a walk and to do 
some shopping.

She hadn’t felt like going out today. She preferred to stay at home. She liked its calm 
atmosphere – even now during the war. But this house was Them; Mum, Dad and 
her brothers, who even though they often teased and annoyed her also ensured joy 
and liveliness, emotions which now in this empty house she missed more than ever 
before.

She wanted to feel safe, cuddle up to Mum, and feel the presence of Dad, who was 
always able to solve any  family problems. But she’s also furious with them! Why are 
they taking so long to come home, so that her thoughts go crazy, going over and 
over the worst possible outcomes?  They should have been back hours ago. But may-
be not? She hadn’t been listening too closely to what her Mum had said when she 
went out. She was too busy reading.

Time passes and the shadows on the streets get longer until finally dusk comes. Now 
you can only see fragments illuminated by a few yellow street lamps. There are still no 
five silhouettes to be seen, each of which she would recognise by their walk, clothes 
and posture. There is just an empty, quiet house in which with every passing moment 
there is an even bigger nobody.
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צ'סיה טרכטנברג )2012 - 1918( 

ישנם זמנים בהם הדמיון שלנו עובד ללא הרף, ומצייר עבורנו סיפורים חדשים ואפשריים
 הנולדים מתוך מחשבות ממשיות ועדכניות. כך היה בפעם ההיא. צ'סיה בוהה בחלון בדאגה 

בזמן שהיא מחכה להוריה שביחד עם שלושת אחיה יצאו לסיבוב ולמעט קניות.
 לא היה לה חשק לצאת היום. היא העדיפה להישאר בבית. היא אהבה את האווירה השלווה

אפילו כעת, בזמן מלחמה. אך הבית הזה היה הם; אמא, אבא, אחיה, אשר לעתים הקניטו
 ועצבנו אותה, אך בה בעת השרו אווירה של שמחה וחיות – דבר שעתה חסר לה יותר מתמיד

בבית הריק.
היא רוצה להרגיש בטוחה, להתכרבל עם אמא, לחוש את נוכחותו של אבא שתמיד הצליח
לפתור כל סוגיה משפחתית. אך היא גם כעסה עליהם! מדוע לוקח להם כל כך הרבה זמן

 לחזור? בעוד שמחשבותיה הולכות סחור סחור ומדמיינות כל תרחיש איום ואפשרי. הם היו
אמורים לשוב לפני שעות. ואולי לא? היא הייתה שקועה מדי בקריאה ולכן לא הקשיבה למה

שאמה אמרה לה לפני צאתה.
הזמן עובר, הצללים ברחוב מתארכים עד לבואה של שעת הערביים. כעת ניתן להבחין רק

במקטעים מוארים על ידי מנורות רחוב צהובות. גם עתה, חמש צלליות, שאותן יכלה לזהות
 בנקל על פי ההליכה, היציבה והבגדים – לא נראו באופק. נותר רק בית ריק ושקט, וכל רגע

שעובר מכיל בתוכו אכזבה גדולה יותר.
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Halina Zingel (1930 - 2004)

From far you could already hear it coming. The rhythmic knocking started to slow, 
and the arrival of the train transformed it into a deafening screech.
When the train finally came to a halt and the noise abated, on the platform there was 
immediately a commotion. Only a moment passed before again there was an unbear-
able din, especially for a 9 year old girl.

Halinka wasn’t completely sure what they were doing. She was supposed to be going 
to Siberia – even-though she had no idea where this was or what would become of 
her there. Perhaps, like children do, she was more concerned with other matters, like 
being tired and the fact her uncomfortable shoes had been rubbing her feet since 
she left home. She had even wanted to tell Mum about it, but she was too busy giv-
ing out instructions and keeping an eye on the luggage.

Everyone was running this way and that, families saying farewell, shedding tears, and 
making promises to each other. Sometimes she fell under the feet of some hurrying 
passenger, but luckily it was never anything serious.
When she was already standing on the carriage steps, suddenly somebody grabbed 
her hand and started to pull her back to the platform – it was her sister. After a mo-
ment however a second stronger hand started to pull her back in the direction of the 
interior of the carriage – it was her mother.

Both of them were shouting something to each other over her head. Just then she 
was barged again by someone dragging a suitcase up the carriage steps and trying 
to squeeze between the two women. 

Be careful! Mum scolded the man, and then went on shouting to her sister about 
something Halina didn’t fully understand. Children have to be with their mother, 
she catches and she can only agree with this idea as a 9 year old “Mummy’s girl”. 
But she loves her sister too. She likes playing with her and listening to her stories – 
eventhough she is much older.

Finally one side lets go. Mama pulls her up higher, one step at a time, until finally she 
is inside the wooden panelled carriage. Disorientated, she waves to her sister, as if she 
was saying goodbye only for a moment. 

That was the last time she ever saw her, but if she had stayed with her sister she 
would almost certainly have also not survived the war.
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הלינה זינגל )2004 - 1930( 

אפשר היה לשמוע את זה ממרחקים. הנקישות הקצביות החלו להאט והגעת הרכבת הפכה
לחריקה מחרישה.

כאשר הרכבת סוף כל סוף נעצרה והרעש שכך, החלה מהומה על הרציף. חלף רק רגע קט לפני
 שההמולה הבלתי נסבלת )בייחוד עבור ילדה בת 9( החלה שוב. הלינקה לא לגמרי הבינה מה הם

 עושים. היא הייתה אמורה להיות בדרכה לסיביר למרות שלא היה לה מושג היכן זה ומה יעלה
 בגורלה. ייתכן, כמו שקורה לעתים קרובות לילדים, שהיא התמקדה בעניינים אחרים; היא הייתה
 עייפה ונעליה שפשפו והכאיבו לרגליה מאז שעזבה את הבית. היא רצתה להגיד זאת לאמא, אבל

אמה הייתה עסוקה בלחלק הוראות ולהשגיח על הכבודה.
כולם רצו לכיוונים שונים, משפחות נפרדו בדמעות ובהבטחות. לעתים היא נפלה לרגלי נוסע

ממהר, אבל למרבה המזל הנפילות לא היו רציניות.
כאשר היא כבר עמדה על מדרגות הקרון, מישהי אחזה בידה והחלה למשוך אותה בחזרה לעבר

 הרציף – זו הייתה אחותה. כעבור רגע, יד חזקה יותר החלה למשוך אותה אל עבר פנים הקרון
– זו הייתה אמה. שתיהן צעקו משהו אחת לשנייה מעל לראשה. בדיוק ברגע זה, היא נהדפה על

ידי מישהו שסחב מזוודה במעלה הקרון וניסה להידחף מבין שתי הנשים.
”זהירות!” אמה נזפה באיש הנדחף ולאחר מכן המשיכה לצעוק לאחותה משהו שהלינה לא

הצליחה להבין.
“ילדים צריכים להיות עם אמא” היא הצליחה לתפוס רק את המשפט הזה. כילדה של אמא - בת

תשע, היא נטתה להסכים. אבל היא גם אוהבת את אחותה. היא אוהבת לשחק עמה ולהקשיב
לסיפוריה, למרות שאחותה הייתה מבוגרת ממנה בשנים רבות.

לבסוף, צד אחד שחרר את אחיזתו. אמה משכה אותה למעלה, מדרגה אחר מדרגה, עד
שלבסוף היא עמדה בתוך קרון העץ. מבולבלת, היא מנפנפת לשלום לאחותה ונדמה שהיא

נפרדת ממנה רק לרגע קט.
זו הייתה הפעם האחרונה שהיא ראתה את אחותה, אך אילו הייתה נשארת עמה היא בוודאי לא

הייתה שורדת את המלחמה.
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הגיבורות שלנו עמדו באתגר שהציב להן הגורל והתעמתו פנים אל פנים עם האמת אודות עצמן. 
־ההקרבה שלהן, לנוכח האירוניה והפרדוקס של הקיום – הותירה את חותמה. בגלל אופי הקס

נדרה שלי, אני חושש שאם נרשה לזיכרונות האחרונים של האימהות שלנו להיעלם, השדים של 
העבר לבטח יחזרו לעולמנו.

הקשר רחוק לעבודותיי הינו ההדפס של אנדי וורהל – "מרילין מונרו". מרילין מונרו נולדה בשנת 
1926, בת דורן של גיבורות התערוכה. אנשים מעריצים את יופייה ומכירים בה כסמל של תקופה, 

אך לא עוצרים לחשוב מה מסתתר מאחורי חיוכה העדין. עבורי, הפורטרט של מרילין הוא 
אנטימון מקברי של יופי מהול בכאב ובחוסר יכולת להימלט מהגורל. באמצעות הדיוקנאות שלי, 

ניסיתי לבטא את האופי הבינארי של שני ערכים אלו, המנוגדים והשזורים זה בזה.

האופי הפרדוקסלי, חוסר הוודאות והדואליות של הקיום – מתגלים כאן בעוצמה חודרת.
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תוך שהם מראים לי תצלומים של נשים זקנות. נדמה היה כי אינם מסוגלים לקשר בינן לבין נשים 
־צעירות. הפרדוקס הזה סקרן אותי ובלט מאוד לנוכח הסיפורים השונים שבהם הצטיירו הגיבו

רות כצעירות בעלות יופי בלתי רגיל. לכן, יצירת דיוקנאות של יופיין החיצוני זוהי מחווה המשיבה 
להן, במידת מה, את שהושלך הצידה בחלוף הזמן; כמו גם מבליטה את המקור העומד מאחורי 
הדורות שבאו אחריהן, אשר בניגוד מוחלט למהות המשטר הטוטליטרי – הובילו אותנו לסוף טוב.

במשך השיחות שניהלתי, שמעתי פעמים רבות את המשפט הבא: "אינני יודע, אני באמת מתחרט 
על כך שמעולם לא שאלתי את זה". או "אף פעם לא חשבתי על זה". מרתק אותי לדמיין את אשר 

הרגישו וחשבו אותן נשים במהלך הרגעים המכריעים והדרמטיים בחייהן, רגעים שעתה אינם 
מהווים עניין עבור רבים מאיתנו. התערוכה שלי מסבה את תשומת הלב לעובדה שאנו באמת לא 

יודעים את התשובה לשאלה: איזה אספקט באישיותו של האדם הוא אמיתי, או מדוע קל לוותר 
וקשה לנסות להבין ולגעת במהות הקיום האנושי.

הגיבורות של התערוכה שלי חיו את חייהן ובבוא הזמן עזבו את העולם שלנו, את עולם הילדים 
שלהן. הן הותירו מאחוריהן זיכרון ועדות יקרי ערך. זהו מסר עבורנו. אפילו בזמנים קשים יכול 
אדם למצוא בתוכו עוצמה ויופי כדי להמשיך לחיות וגם להותיר אחריו עדות ראויה לדור הבא. 

אני מאמין שמחובתנו לטפח את העדות הזו. אנו מוכרחים לפעול על מנת לשמר את הזיכרון של 
הדור ההוא. חוויית המשטר הטוטליטרי לא קבעה את המשך חיי גיבורות התערוכה בלבד, אלא 

גם את חיינו.
הנשים האלו יצרו את הדור שלנו – האנשים שכיום מהווים את הכוח המניע של העולם. הנשים 

האמיצות אשר עברו מבחן כה משמעותי בצעירותן הפכו למאהבות, לרעיות ולאימהות, ובאופן 
־מוחשי לעמודי התווך של הקיום היומיומי שלנו. כעת הן אינן. בזיכרוננו, הן נותרו היוצרות היצי
בות והחזקות של הקיום שלנו. מצד אחד, הערצנו אותן על גבורתן ועל הטיפוח העצמי שנעשה 

לכאורה, באלגנטיות ארכאית. מצד שני, תפסנו אותן כמו מבעד למסנן – מתוך מודעות שמהות 
־חייהן טמונה במאורעות שהתרחשו לפני זמן רב. מהות שנכפתה עליהן על ידי המשטר הטוטלי
טרי, שאחריו לא נותר להן דבר מלבד שטחיות החיים. ככלות הכול, צריך היה לאזור כוח רב כדי 

להמשיך לחיות אחרי החוויות הטראומטיות.
עבדתי על התערוכה הזו כדי לשמר זיכרונות אינטימיים ופרטיים מאוד. במקרה של אמי, סופיה 

יז'בסקה קובלבסקה, האירועים הדרמטיים בצעירותה הותירו חותם כה עמוק שנישאר עמה 
לאורך כל ימיה וגם הפך לחלק מחיי – ובכך שימש כאות אזהרה לדור הבא. מובן שאנו, הילדים, 

לא ביקשנו להגיע לעולם. אך לאחר שמצאנו עצמינו בתוכו, משהושלכנו מתוך אי קיום לתוך 
הקיום עצמו, נאלצנו להתמודד עם כל ההשלכות. על ידי כך שאנו חיים, אנו יכולים להמשיך 

־ולייצר היסטוריה כמו גם למנוע מההיסטוריה שכבר אירעה, להישכח. רק כך נוכל להישאר נאמ
נים לצוואת הקיום שהותירו לנו אמי ואימהות חבריי. זיכרון דור האימהות שלנו, כמו גם הניסיון 
לשמר זיכרון זה, הם המוטיבים העיקריים של התערוכה. התערוכה מהווה גם בחינה של הגדרת 
זהות עצמית ואת היכולת שלנו להכיר בה. לכן, הפרויקט שלי למעשה עוסק בנו – הילדים של נשים 
אלו – ובמוכנות שלנו לגדול ולקבל את השלכות המשטר הטוטליטרי. ההתעסקות בחיי האימהות 

הינה מחווה המנכיחה את העובדה שאנו מוכרחים לפעול. העולם המודרני והדינמי עובר 
שינויים מהירים, ואילו המהות הארעית של קיומנו היא בגדר נושא נסתר ומביך. לכן, העובדה 

שדור האימהות עוזב אותנו צריכה ללמד אותנו ענווה; לגרום לנו לכבד את גורלן, ולתמרץ אותנו 
להפוך למחוללים פעילים של המציאות. מכיוון שצל הטוטליטריות נתלה מעל כולם, ומכיוון 

שההיסטוריות האינדיבידואליות האלו עוזבות את חיינו – עלינו להצילן מאבדון כדי שימשיכו 
ויחנכו את עתידנו בתבונה. 

תהליך המחקר העומד בבסיס תערוכתי מהווה גם פורמט לבחינה של עולמות אחרים. עולמות 
שלא רצינו להכיר למרות שידענו על קיומם; עולמות של פשע נתעב, רשע, אלימות, שנאה וכאב. 
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ויופיין היא שהחיים ממשיכים לנוע, לעתים בניגוד להיגיון הפשוט. זוהי צוואה של חיים אשר נחוו 
באופן מתמיד 'על הקצה'. עבורי, הפרויקט הזה מהווה ניסיון לגעת ברזי חיים אלה, הצופנים 

בתוכם משמעות בלתי נתפסת.

אודות התערוכה והרעיון המרכז

הגיתי את התערוכה בהתבסס על ההיסטוריה הפרטית שלי. חייה של אמי ואימהות חבריי היו 
־אמתלה לדבר על דור יוצא דופן של נשים. גיבורות עבודותיי כבר אינן בחיים. הן נולדו בתחי

לת המאה ה–20, והיו לנשים צעירות בתקופת מלחמה העולם השנייה – תקופת עלייתן של שתי 
־אידיאולוגיות טוטליטריות הגדולות והנפשעות בכל הזמנים, שמגמתן הייתה לשלוט, לנכס ולח

דור לחיים עצמם. יתר על כן, כל גיבורותיי הן יהודיות, למרות שבמקרים אחדים, כדוגמת המקרה 
של אמי, הן לא היו מודעות לכך רוב חייהן.

זהו דור של נשים אשר סומנו על ידי כתם הטוטליטריות באופן האכזרי ביותר וחוויותיהן הפכו 
לשואה. בעת העבודה על התערוכה הבנתי עד כמה המשטרים הטוטליטריים השפיעו על חייהן, 
על אופיין, על התנהגותן ועל התייחסותן למציאות. האירועים האלה חדרו באופן פתאומי וחסר 

רחמים לתוך שנות נעוריהן וקבעו את המשך החיים; הם מוטטו את תחושת ביטחונן האישי, גזלו 
את משפחותיהן וכפו התכחשות לזהותן העצמית.

 בעבודותיי ניסיתי לתפוס רגע מסוים – נקודת מפנה שעיצבה את המשך חייהן. אני מציג את 
המאורעות הטראומטיים באמצעות תיאורים קצרים המבטאים את פרשנותי לרגע מסוים – יום, 
שעה או אפילו מספר דקות שהשפיעו השפעה מכרעת על חיי הגיבורות המצולמות. לא שמעתי 
את הסיפורים האלה מפי האימהות עצמן שחוו את האירועים על בשרן, אלא מפי ילדיהן – הדור 

הבא. לכן, לא יכולתי לבקש מידע נוסף. בדרך זו, בהסתמך על מילותיהם של אחרים, התוויתי 
את פרשנותי הסובייקטיבית. לקחתי בעלות על הסיפורים ועיבדתי אותם כדי להרכיבם מחדש 

מתוך ראייה מכבדת, בענווה ובהוקרת תודה. זהו חיזיון אשר למרות הכול נותר שלי בלבד, אף כי 
השתמשתי בעובדות מתוך הביוגרפיות שלהן לשם כך.

החלק העיקרי של התערוכה מורכב מדיוקנאות של הנשים הללו. באופן מכוון אני מעמת את 
־הצופה עם עבודה בקנה מידה גדול )ס"מ 140x200(. פורמט זה מזמן התבוננות וטבילה במע

מקי הזהות של הדמויות. לעתים במהלך שיחות אנו מביטים בפני האדם הניצב לפנינו כמו מתוך 
כמיהה למציאת האמת. ברצוננו להאזין למחשבותיו, לתחושותיו הכמוסות ולהבין מה מניע 

אותו. האיבר החשוב ביותר בפנים הוא העיניים. "העיניים הן חלון הנשמה" – כך הוכרז בגאווה על 
ידי משוררים רבים. דרכן אנו תרים אחר מציאת הבנה, קבלה ואמת על האדם ואפילו על העולם. 

־מה מגלה מבט הגיבורות אודותיהן: עוצמה? פחד? שמחה? היכן ניתן למצוא את עקבות הט
ראומה? בפניהן של הנשים הצעירות הללו אני מחפש את האמת אודות הזמנים שבהם חיו, כמו 

גם את העוצמה הפנימית שאפשרה להן לשרוד את הזוועות. כמו מבעד לזכוכית מגדלת, אני 
 "Blow up" מנסה למצוא סימנים זעירים של ההתנסויות הטראומטיות. בדומה לתומאס, מתוך

של אנטוניוני, אני עוקב אחר היופי על מנת להתעמת עם הרוע.
ייחוד נוסף של עבודותיי הוא האופן שבו הן נוצרו. הפורטרטים הודפסו באמצעות צבע מיוחד, 

אשר עם הזמן ילך וידעך, עד שלבסוף הם כמעט ייעלמו. מלכתחילה, הנראות שלהם חלשה, 
ובאופן הדרגתי, בתנאי הגלריה שבה העבודות תלויות, הבהירות של הפורטרטים תלך ותפחת. 

אולם הם לעולם לא ייעלמו כליל. עקבותיהם יישארו על גבי הבד, ומכיוון שלא יימחקו באופן 
מוחלט, הם ימשיכו לחיות בזיכרוננו לעד. תערוכה זו מהווה את פרשנותי האישית להיסטוריה 

ולתפיסת הזמן המתכלה כמרכיב משמעותי של זהות.
בזמן שעבדתי על התערוכה נדהמתי מהסיפורים שאנשים חלקו עמי אודות גורל אימהותיהם, 
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עוצמה ויופי
היסטוריה סובייקטיבית מאוד של אימהות פולניות

פאבל קובלבסקי

"אין דבר כזה שכחה. 
לפחות בן אדם אחד נותר בחיים על מנת להעביר את העדות הלאה".

חנה ארנדט

הקדמה אלטרנטיבית

אמי הייתה אישה יפהפייה. גבוהה, בעלת שיער בהיר ומתולתל התוחם את פניה, סנטר בולט 
וחזות מהפנטת. לבושה למשעי. היא טיפחה את עצמה כמו מתוך דאגה גדולה. ציפורניה עשויות 

תמידית ושפתון מרוח על פיה. היא הייתה מטופחת מאוד עד לימיה האחרונים.
זו היא אשר לימדה אותי לראשונה מהו יופי. לעתים היופי נכח באופן בלתי מודע, כתוצר לוואי 

־של חיי היום יום, והוא בא לידי ביטוי בפרטים הזוטרים, כמו למשל בארוחות המשותפות; השול
חן תמיד נערך באלגנטיות והמנות הוכנו בקפידה.

יופי, אפילו בעתות קשות של מלחמה. היה לה תיאבון עצום לחיים ולאהבה.
מאחורי היופי, הדבר הראשון שנגלה לעין, הסתתרה עוצמה שלא תמיד היה קל לשאתה. היא 
הייתה אישה שתלטנית, בעלת אופי חזק שלא הותיר מקום להתנגדות, ובעלת נטייה מוגזמת 
לטפל בנו. עיקשת ואמיצה באורח יוצא דופן, בייחוד בכל מה שנגע להגנה על הערכים שבהם 

האמינה. נדיבה. מוכנה לסכן למען האחר את בריאותה ואפילו את חייה.
תמיד הייתי מודע ליופייה של אמי. אולם רק לפני זמן קצר התחלתי לשאול את עצמי מה מסתתר 

מאחוריו.
האם ידעה שהיא יפה? האם זה העניק לה כוח? כיצד זה השפיע על חייה? מה מסתתר מאחורי 

הפנים היפהפיות האלו? התחלתי לבחון את הסוגיה מנקודת מבט אחרת, ונעזרתי בחושים 
מיוחדים כדי לקלף מעט את מעטפת עולמה.

חלקתי את מחשבותיי עם חבריי, כולל חברים שהאימהות שלהם היו בגילה של אמי. מתוך 
שיחות, מזיכרונות ומקטעי ההיסטוריה האישית שלהם החלו להיחשף בהדרגה נקודות דמיון. 

הן כולן היו יפות וחזקות. בעלות מודעות יוצאת דופן לקללה שכמו הוטלה עליהן. כולן הסתירו 
את עולמן הפנימי ואת טראומת השנים המוקדמות, שנות המלחמה שבמהלכה נאלצו לחיות, 

מאחורי חזות של יופי חיצוני.
כך נולד הרעיון לתערוכה זו – "עוצמה ויופי, היסטוריה סובייקטיבית מאוד של אימהות פולניות". 

־כאמן, אני מאמין שאמנות צריכה לאתגר ולא להביא לידי שלווה; היא אמורה לדבר את הבל
תי מושג. ויופי, מכל סוג שהוא, תמיד מפתה עד מאוד. חרף העובדה שאמי הייתה ההשראה 

לתערוכה, המסר של התערוכה אינו מוגבל לחוויה אחת, אלא זהו מסר אוניברסלי. אותן נשים, 
שהתוודעתי להיסטוריה שלהן ואת דיוקנותיהן הייתה לי הזכות ליצור, הפכו עבורי לסמל של דור 

־שלם. הן הנשים שבמשך שנים נשאו על גבן את סימני החוויה הטוטליטרית כבר מימי צעירו
תן והצליחו להמשיך לחיות חיים נורמטיביים לכאורה, ללא כל קשר למקום שבו בחרו לחיות 

בהמשך. לא מדובר בגורלן הייחודי של הנשים המתועדות, אלא בגורלן של כל הנשים שחיו בזמן 
ההוא ובמקום ההוא. הן הוכיחו שלעולם יש סיבה להמשיך להתקיים. משמעות עוצמתן
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נוכל להמשיך בכך לאורך זמן כיוון שבכל יום אנו יוצרים וגם חווים דברים טובים ורעים
נוספים שאל לנו לשכוח אותם. עקב כך כדאי להעריך לא את הדרך שבה אנו בוחרים לזכור,

אלא דווקא את הדרך שבה אנו מסוגלים לשכוח. התערוכה "עוצמה ויופי" של פאבל
קובלבסקי עוסקת בשכחה – באופן שבו פרטים הופכים לצורות אמורפיות, ובכך חושפים

דבר מה אודות ההוויה האנושית באופן ברור יותר מאשר שימור של זיכרון מדויק. התערוכה
עוסקת גם באופן שבו היופי צף ועולה במרווח שבין המאבק לשרוד לבין יכולת הקבלה של

האובדן הנצחי, ולבסוף, באופן שבו אנו יכולים לראות את הדברים ממרחק בצורה ברורה
יותר.
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פעם ועוד פעם..
יאצק סוסנובסקי

יום אחר יום נעשה הזיכרון שלנו פשטני, מצומצם ואחיד. אירועים שזכרנו לפרטי פרטים
הופכים לצורות מעורפלות; שעות הופכות לימים, לחודשים ולבסוף לשנים. מה שנחווה פעם
כרגש עז הופך לעובדה יבשה, וביוגרפיות שאורכן כספר נכתבות במשפט מסכם אחד. אפשר

למדוד את הזמן שעובר על ידי הבנת הכמות הרבה של הדברים שהספקנו לשכוח. כל
הזיכרונות שהשלכנו מעלינו הופכים לעול כבד שעלינו לשאת. עול זה הוא חלק מהותי

בהוויה האנושית. אנו מודעים לכך שבחלוף הימים הכול יישכח, ועם זאת מקווים שחלקי
זיכרון מסוימים יישארו לנצח. הכמיהה האי רציונאלית לשמר חלקים אלה עשויה להפוך 

לעינוי, אך בה בעת מסייעת לשאת את הנסיבות הגרועות ביותר. שני המצבים, הנטייה
לשכוח מול הכמיהה לזכור, אינם שוללים זה את זה, והדרך למימוש כמיהה זו כרוכה בתהליך

של שימור זיכרונות. בשיטות השונות לשימור זיכרון משהו ודאי הולך לאיבוד, וכך עם הזמן,
הכמיהה לזיכרון הופכת לפחד מפני השכחה.

בתערוכה "עוצמה ויופי" בוחן קובלבסקי את סוגיית הזיכרון האישי בהקשר של חוויה
קולקטיבית רחבה – זאת באמצעות סדרת דיוקנאות ענק של נשים אשר חוו את דיכוי המשטר 

הטוטליטרי על בשרן. אימהות פולניות אלו )Polnishe Mame(, חוו בצעירותן סבל אשר רוב
האנשים לא חווים במהלך כל חייהם, וחרף כל הזוועות הן הצליחו לחיות חיים נורמטיביים,

מספקים ואפילו שמחים. נדמה כי הדיוקנאות, אשר שוחזרו מתוך ארכיונים פרטיים, אינם
נושאים את אותם זיכרונות קשים. חוויות אלה מתוארות בטקסטים קצרים ופשוטים אשר

באופן מדויק והומני יוצקים שכבה נוספת של משמעות לתוך העבודות. כך, החיבור בין
המילה הכתובה לדימוי מתקיים תחילה ברמה האסתטית, ועל הצופה להשלים את הקשר

ביניהם בעצמו. הדיוקנאות מוגדלים לכדי ממדים שניתן לצפות בהם רק ממרחק-מה בעוד 
שהם ניחנים בטונאליות דהויה, מונוכרומאטית וחסרת ניגודיות. על ידי השימוש בשיטת

הדפס מיוחדת, הצבע הרגיש לאור ילך וידעך, עד שהדיוקנאות ייעלמו כליל במהלך מספר
שבועות. יום אחר יום הצופים יראו פחות ופחות, עד שלבסוף האימהות הפולניות לא יהיו

שם עוד. הדבר היחיד שייוותר הוא הזיכרון של הדימוי.
האם מדובר בייצוג של טרגדיה? האם זוהי אמנות ניהיליסטית המבקשת לחזק בקרב הצופים

את תפיסת הזיכרונות ומשמעותם בעוד הם מושלכים אל תוך שממת ההיסטוריה? בדיוק
ההפך! "עוצמה ויופי" הינו פרויקט פוזיטיבי; זהו כלי אמנותי המסייע לאמץ את הטבע

האנושי ואת התייחסותו לזמן ולזיכרון. רגשות האובדן, הנוסטלגיה והמלנכוליה – תוצר 
הלוואי של הפשטנות הברוטאלית והרדוקציה של הזיכרון – מוצגים כאן כחולשות שיש

להתגבר עליהן.
באמצעות רשת ארכיונים, מוזיאונים, בתי ספר ומוסדות שונים אנו יוצרים מערכת עקרה 

בניסיונה לשמר כמה שיותר מידע וזיכרונות. לנצח נישאר עם תחושת כישלון מכיוון שבכל
זאת אנו שוכחים ומאבדים פיסות מידע החיוניות להגדרת הזהות העצמית שלנו. למעשה,

ההפך הוא הנכון – דברים שנשכחים מפנים מקום לזיכרונות אחרים ומאפשרים להם
להתפתח ולהתרחב. בכל פעם שאנו מחליטים, באופן מודע ובלתי מודע, להיפטר מזיכרונות

מסוימים, עלינו לתת את הדעת לא על מה שהושלך הצידה, אלא דווקא על מה שנשמר. לכן,
שכחה אינה צריכה להיתפס כתהליך שלילי של מחיקה, אלא כתהליך חיובי של יצירה.

במאה ה–21 אנו נושאים על גבינו מטען זיכרונות של ההשלכות האיומות של המאה ה-20. לא 
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למרות הגודל של העבודות נראה שהנשים המצולמות שומרות לעצמן את הסוד הגדול של 
ההישרדות. דמויותיהן מעלות את השאלה שקובלבסקי מנסה לענות עליה, וייתכן שלעולם לא 

ידע את התשובה, האם יופיין של נשים צעירות אלה סיפק, ולו במעט, את הכוח להישרדותן.
עמוק מתוך האבל על מות אמו מגיב האמן בפרץ של אהבה. אהבה ככוח נשגב שיעצור דיפוזיה 
של דכדוך ושל שיתוק המאיימים להשתלט על מקורות יצירתו, על חייו ועל חיי הקרובים לו. הוא 

משתף את הצופים בתהליך ההחלמה הפרטית שלו. אולי גם מניח יסוד לעיבוד מחדש של אבל 
קולקטיבי. 

דרך דמויותיהן המרשימות של הנשים, שאליהן הוא מרגיש קרוב גיאוגרפית ורוחנית, מציע פאבל 
קובלבסקי מבט אחר, המאפשר שחרור מסוים ממשא כבד של זיכרון מקובע, וכך מתקן ירושה 

מעוותת. בעוצמה וביופי הוא שולף את הנשים שלו ממצב של קורבנות למעמד של אלילות.
־בתערוכה המיוחדת הזאת נסדקת הקליפה הגסה ששמרה על הגרעין של סיפורי החיים וההיש

רדות בתקופה החשוכה, ואור נגוהות מסתנן ומאיר מחדש את הדמויות, את יופיין ואת גבורתן, 
ומעניק לצופים חוויה של ַזּכות ורוך.

כילי קורן
אוצרת
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עוצמה ויופי
פאבל קובלבסקי

האמן פאבל קובלבסקי מציג לראשונה בישראל את תערוכתו החדשה "עוצמה ויופי". התערוכה 
מאפשרת מבט צלול לתוך עיניהן של נשים צעירות ויפות, שדמותן נעלמה אל תוך התודעה של 

הפחד והסכנה שליוו את חייהן בתקופת מלחמת העולם השנייה. 
בתערוכה מציג האמן 10 הדפסים גדולים של צילומים – דיוקנאות של נשים שחוו את השואה 
על בשרן, שרדו, הקימו משפחות ונפטרו כשהן משאירות אחריהן דור שני לטראומת המלחמה 

האכזרית.
פאבל קובלבסקי, יליד ורשה )1958(, עשה את צעדיו האמנותיים הראשונים בתקופה של מאבק 

סוער במולדתו, תקופת המעבר ממשטר קומוניסטי לדמוקרטיה. ב-1982 התארגנה בפולין 
תנועת סולידריות בראשותו של לך ולנסה שהצליחה להביא את השינוי המיוחל. ב-1983 פאבל 

היה ממקימי "הקבוצה" )GRUPPA( – שישה אמנים צעירים שהמשיכו את ההתנגדות כלפי המשטר 
־בפולין. הם תקפו ביצירותיהם את האסתטיקה המיושנת, את האסקפיזם ואת האמנות המ

גויסת, ודחפו קדימה את הציור האינטלקטואלי בעל המסר הפילוסופי. "הקבוצה" הייתה אחד 
ממרכיבי המפתח של האמנות העכשווית בפולין. 

קובלבסקי יוצר ברוח הזרם האקספרסיוניסטי. סגנונו מהיר ואינטואיטיבי, ועבודותיו שמשתרעות 
על פני ז'אנרים שונים, מלוות בשורות מחץ המתובלות בהומור ובאירוניה. עבודות חתרניות אלה 

יצרו שיח חדש בשדה האמנות הפולנית.
מות אמו, שארע לאחרונה, השפיע עליו עמוקות. סופיה, שהייתה לא יהודייה, חיה בוורשה 

ועברה את מאורעות המלחמה כלוחמת במחתרת הפולנית. בשלב זה בחייו, מתוך מונולוג פנימי 
וחיפוש אחר זהות עצמית, הוא מחליט להתעכב, כפעולה אמנותית, על הפרטים המרכיבים 

את זהות המשתתפות בטרגדיה הגדולה. הוא מוצא בנשים היהודיות ובאמו זהויות משותפות 
כקורבנות של טוטליטריזם ברוטלי שחבר לאידאולוגיה הנאצית אומד את ממדי ההשפעה 

של הניסיון המר שעברו הנשים על המשך חייהן וחיי משפחותיהן.
בתערוכה "עוצמה ויופי" מתמודד האמן עם ההיסטוריה המשותפת של הפולנים והישראלים. 

שלא כדרכו, המראה החדשה שהוא מציב מולנו חפה מציניות ומאירוניה ואינה מאפשרת הסחת 
דעת. הוא מסתכל לסמלים החדשים בעבודותיו, בעיניים. הדמויות שהיוו בסיס לעבודתו לקוחות 

מתוך צילומי פנים שהופיעו בתעודות מסע או במסמכים אחרים שהוצאו בזמן המלחמה. 
בתהליך העבודה הוא פרש אותן על נייר )ס"מ 140x195( המוצמד לגיליון אלומיניום. בהדפסה 

מיוחדת שולבו 3 צבעים שיצרו אפקט מיוחד של נראות שונה מכל זווית ראיה. הצבע הפלורסנטי 
בו השתמש קובלבסקי יגרום להיעלמותה של הדמות כעבור מספר חודשים, והיא תשמר רק 

מתחת לכיסוי שימנע מגע עם האוויר. לצופים מתגלה יצירה מקורית ומעניינת – מיזוג של ציור 
מנטלי וצילום. 

־קובלבסקי מתרכז בקיום שמעבר לנראה. מציב את הדמויות כישויות מיתיות ומטפל בהן בעדי
נות ובאסטטיות נוגעת ללב. כפמיניסט הוא מציב הוא מבחין בקול הנשי ומאדיר את ארכיטיפ 

האם הגדולה, שאליה כולנו מייחלים בגעגוע תמידי ומתעתע. גם לאחר מותן הוא
מציב את החירות כערך מרכזי ואקזיסטנציאלי בחייהן, כקביעתו של סארטר – "האדם נידון לחירות".

קובלבסקי מרשה לעצמו להעריץ את הנשים ששרדו את המגיפה הנוראית של הרוע האנושי.
־הוא מציג את הנשים כדמויות אייקוניות גדולות מהחיים – מהלך אמנותי שמתקומם נגד המשט

רים הטוטליטריים, ולועג להשפעה שייחלו לה על הנפש האנושית.
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