
 

 סמל, אות ומילה ביצירתו של מיכאיל גרובמן

 

 מארק שפס

 

הוא , ובכך ל גרובמן את שיטת הסימבוליזם המאגיימיכאבמוסקבה מנסח  1967בספטמבר 

הוא רואה זו בשיטה . 1959מאז שנת  שהתגבשה ,השקפתו האמנותיתאת לראשונה מסכם 

"להעביר את נפש  ושואף 1,רוחני"-) המפוענחת במבט פנימיויזואליים"מערכת של סימנים (

 2.האדם דרך גשר המפריד בין חומרי לרוחני כדי שהנפש תתוודע אל משמעות קיומה הארצי"

 אחרלוסטליניסטית, -וואקום של התקופה הפוסטמול ה באותה עת יצבנ האמן בן העשרים

כי הוא מבין  מאמנים.יצירה את חופש ה ששלל ,ממסד ו שלרותיבששל אמנות  יםשנ ארבעים

הדרך היחידה  .יטיתלחלוטין מאלה של האמנות הסובי םיו לבסס את אמנותו על יסודות שוניעל

ולשאוב ממנה  ,עשריםמראשית המאה ההמודרנית למקורות האמנות לחזור  תהיהעבורו 

 הויהי ,היהודית ביטוי גלוי לזהותו ייתןאף  הוא תוך כדי כך .השראה ליצירת שפה חדשה

  .יקדיש לכך יצירות רבות 1960שנת החל מש ,ד השניהראשון מבין אמני האוונגר

 

במיוחד ו ,לפילוסופיה היהודית והן למסורת האמנות היהודית העממיתהן מתחבר גרובמן 

מתעמק ביצירותיהם של אמני  הוא .ולשרידים שונים של החיים היהודיים ברוסיהלקבלה 

 התפתחויותל קשוב הוא אף ובמידת האפשר ,העשרים ית המאהראשמ האוונגרד הרוסי

והמחניק הזרם השולט ן להתנתק מ על מנת ,רתבין הי ,וצרבמערב אירופה. החיבור עם העבר נ

באותה יוצרים נוספים גרובמן וקבוצה קטנה של אמנים צעירים  .של הריאליזם הסוציאליסטי

להכרה הולכת וגוברת  , לאחר מאבקים רבים,תזכה זוו ,מציאות אמנותית חדשהתקופה 

שלושה יסודות "גרובמן: יכתוב  "א יתןיהצהרת לוו". בבעולם נרחבתה עצמה ולהתעניינות ברוסי

 3."אות .3 ;. סמל2 ;. פרימיטיביות1 קובעים את עמדתנו האמנותית:

 

ברוסיה  הקשור להתפתחות האמנות המודרנית תפקיד חשוב בכל מילא 'פרימיטיביות' המושג

"אנו שואפים למצוא דרכים חדשות  שבטשנקו:' א נדרש לנושא זה 1913שנת כבר ב .ובמערב

 



 

ונותנים לביטוייה  ,עם זאת איננו דוחים את האמנות הישנה על הסף .עבור האמנות שלנו

. היופי להמשיך להשפיע ,לסיפור הקסמים של המזרח הקדום ,לפרימיטיבי ובמיוחדהמוקדמים, 

יבי, הדיוק המכאני של של הפרימיט רהאיכותו החמּולובוק, ההפשוט, הבלתי מוסווה של 

זו  – מלא עוצמהידו היצירתית של אמן ל תתודוהבנייה, אצילות הסגנון והצבע היפה, מאוחדים 

אנו לוקחים את הלובוק, את הפרימיטיבי, את האיקונה,  ]...[ .הסיסמה שלנו, וזה הפתרון שלנו

 4ת החיים המדויקת, הישירה והציורית הטהורה".שכי בהם אנו מוצאים את תפי

 

במוסקבה  1913בשנת ש מיכאיל לריונוב ישהקד ,שבטשנקו נטל חלק בתערוכה הראשונה

. התערוכה כללה ציורי איקונות מכתבי יד ולובוקי (חיתוכי עץ עממיים), 'פרימיטיבית'לאמנות ה

 יצרפריטים של אמנות המזרח הרחוק. לריונוב עצמו  כןמאוספו הפרטי של לריונוב, ו מרביתם

הפוך ת כיצדנבדוק בהמשך פרימיטיביסטי. -בסגנון נאו ציורים 1908החל משנת 

ן , תשתית ויזואלית קבועה היונקת מגרובמןשל  רכיב מרכזי ביצירתוהיות ל 'פרימיטיביות'ה

 מהאיקונות ועד לאמנות העממית. החל המקורות הרוסיים השונים, 

 

 המהוו ששילובם ,מןשל גרוב ביצירתו אותהסמל וה חשיבותם של בבחינת מקדמתמאמר זה 

שפת הנביאים : "גרובמן כותב סמלל ביחס .המאגי שיטת הסימבוליזםבלתי נפרד מחלק 

קשר בין הגוף לבין הרוח סימן מדויק של ה –עם הבורא  אחדותנופעולת ראייה של  – המיסטית

 הרבות יהםמשמעויות אחרו שילוב הסמלים במארג יצירותיו אחרנעקוב מקרוב  5.הקבלה" –

 –"התגשמות מאגית של ההיגיון  רואה בהגרובמן  ,לאות אשרב ים.שונם ויזואליים ריהקשב

נצא  6."התלמוד – עשרת הדיברות – דרך למגע עם הבורא – האמת והטוהר ,המוסר מכשיר

-ים הרברהמסאת ו ,חיבורים בין הפרימיטיבי, הסמל והאותשבמהלכו נגלה את הלמסע מרתק 

שימוש ביצירתו עושה  הואו של גרובמן. מעבר לאות כסמל ביצירותי משדריםשכבתיים שהם 

כי מנותית. נציין כאן ל תפישתו האשר ותיאורטיקן והן בל היותו משורשבמילה ובטקסטים הן ב

החל מהקולאז'ים  אותיות ומילים,ביצירותיהם אמנים רבים שילבו  עשריםהמאה ה במהלך

איבדה התמונה את פתחות זו כתוצאה מהת .1912-בראק בשל של פיקאסו והראשונים 

הטקסט  בהו ,הפגנת רחוב 1914-למשל, מצייר ב ,קארהו קארל .בלעדיותה כמסר ויזואלי

 



 

 זו לא מקטרת ציורויוצר ב ,רנה מגריט ,הסוריאליסטי אמןה .מרחב התמונה כל שתלט עלמ

בספק  וכך מעמיד ,הגדרתו המילוליתלבין אובייקט השל  ו הוויזואלירירה בין תיאותסמצב של 

 ,פלקטים קרועים, המימו רוטל ,האיטלקיציג מת שנות השישים יראשב .רואים האמת שאנואת 

החיים של הנותנות ביטוי לכאוס  ,תמונותל םמילי שבריו דימויים ויזואלייםחלקי הופכים בהם ו

פרסומת טי מופיעים של םבהש ציוריםי נהאמריק אד רושה יוצר ים. באותה תקופהיהאורבנ

 עםהסיני דפים שלמים  )Xu-Bing( בינג שּו ציירמ 90-בשנות ה .טקסט בהםוענקיים 

למרכיב מרכזי  כתבההפך עד כמה  וכיחותאלו מטות עדוגמאות מ .אידיאוגרמות דמיוניות

  .רבות אמנות ביצירות

 

שעדיין  ,בלתי אמצעית לאמנות האוונגרד הרוסי גישהגרובמן ל הייתה 50-שנות ה במהלך

 ,בין היתר ,התוודעכך  .קומץ אספנים פרטיים ם שליהובבתהמוזיאונים במרתפי  הוסתרה

בהן הופיעו אותיות, ש ,גונצ'רובהנטליה ו לביץ'אמ קזימיר פוטוריסטיות של-הקובו יהםליצירות

האותיות הפכו  ,פוניואיוון  וסילי ירמילוב דוגמתאצל אמנים  .מילים, סמלים ודימויים שונים

לאמנות שימושית אמני האוונגרד התגייסו  בהמשך .תמונהעדי של הבלים תולע ,למרכיב מרכזי

טיפוגרפיה ה שלהם. ספריםהעטיפות בו כרזותבתמונה ושילבו טקסט עם  ,לתיתתעמולאמנות ו

 ,הפרטיים של גרובמן ובאוספי .20-וה 10-הבמוסקבה של שנות  שגשגוועיצוב הספרים 

אל  ,לריונובמיכאיל  ,בורליוקדיויד של  בותיצירות ריתן למצוא נ ,60-בנייתם החלה בשנות הש

גרובמן  סמל.הלבין אות ה ביןשילוב  על המושתתות קולביןניקולאי ו לביץ'אמקזימיר  ,ליסיצקי

, אלא טוהר גיוןילביץ' אינו מבטא הא"הקו של ממשום ש ,לביץ'אלמ מיוחדת רבהמרגיש ק

הוא  לביץ'אמממש. של לא למבנה ו ,הוא סמל למבנה רוחני לביץ'אמרוחני. הריבוע השחור של 

של נביאי התנ"ך. הוא מחפש את האלוהים ודוחה את הפואטיקה של החשיבה  בשר מבשרם

ולמו הפנימי של עלעצב מחדש את  ,בראש ובראשונה ,הטכנולוגית... מפני שחשיבתו היא

ל ידיו שואף האדם להגיע א-"באמצעות כל מעשי :לביץ'אמגרובמן את מצטט בהמשך  7.האדם"

פסגות המחשבה, בתקווה להשיג את השלמות או את האלוהים, ובתקווה שבהגיעו אל אותן 

פסגות יוכל לפעול בהן לא עוד כאדם, אלא כאל, שכן במצב זה יהיה הוא עצמו אל, יהפוך הוא 

מחדש קשרים , לתקופה הנשכחת המחזיר אותו ,זמן גרובמן בונה גשר 8.עצמו לשלמות"

 



 

מכריז: "יש ביכולתנו לגעת רק בחוט אחד של ההינומה הוא  ה ההיאוכמו הד לתקופ ,שנותקו

הטרנסצנדנטלית, המעשה המוחלט הזה, ולעצור, לאחר שנגענו בו, בפני הסוד האופטימי 

ופעה תוך התפעם. עיקר שיטתנו האוניברסלית הוא מבט אל -ביותר מאלה שהדהימו אותנו אי

כבליו הוא המטרה, והסמל משרת אותה השחרור המאגי של העולם מ שהעניק לנו הנצח...

 9.כנשק"

 

 אנו רואים עין ,על השפעה פוטוריסטית ה, המעיד)1 (איור 1959-מ M1 טבע דומם עבודהב

, Mמקור לאור ולבינה. באותו חלל נמצאת האות ו מרחפת בחלל, סמל למהות האלוהית גדולה

לפרשנויות פתוחה  היאו ,בהכרח חתימהמיכאיל, אך אינה  את שם האמן, יכולה לסמלה

שלושת החפצים לסמלים, עובדה הפכו ) 2 (איור 1962שנת אחרת מ עבודה. בנוספות

ה ודג לבן המרחף בחלל. חומ: בקבוק שחור, כוס צבעוניותם הסימבוליתעל ידי  מועצמתה

ו וחותמים את נוכחותו של האמן. הבקבוק השחור נושא בתוכ ,במלבן תחומיםהחתימה והשנה 

 ,החיים האדמה כמקורלסמל את מה יכולה חוהכוס ה ;עתיד להתגלותהורי את הידע המסת

 חלקית של סמליות הדג.רשימה הטוהר, וזו רק החוכמה,  הפוריות,את המים,  את –והדג הלבן 

בתמונה  מסויםהששילובם גרובמן משאיר את סמליו פתוחים לפירושים שונים, אך אין ספק 

ומקרב  ,אגית שלוירידה לעומק הסימבוליקה המ ובעתשגילויה  ,להם משמעות מיוחדת מקנה

אנו  )3 (איור 1962שנת . ביצירה נוספת מלוויזואליאותנו לחוויה רוחנית ואמנותית שמעבר 

שלושה עלים.  לבן עם ענף דוולצִ  עיגול לבן קטן, תו הימנית העליונהבפינ ,מרובע ירוק רואים

ומשמעויות רבות נלוות  ,של שפת הסמליםנו אחת הצורות הגיאומטריות הבסיסיות המרובע הִ 

להתחדשות הוא סמל  הענף. והנצחית השמימיתבין היתר הוא מבטא את ירושלים  .אליו

 גרובמן נמצא .המנורהאת  הןוהאדם  טוהר אתהן מסמל  בצורתו הספציפית הואאך  החיים,

אמנותיים  מחבר לקסיקון של סמלים שיאפשרו לו בהמשך ליצור מסרים והוא ,בראשית דרכו

 משמעויות מורכבות יותר ויותר. בעליאישיים 

 

תפילת  עבודהב גול) והדגיהבקבוק, הכוס (ע :לשלושת המרכיביםגרובמן חוזר  1971בשנת 

 לאיציאה  –טבע דומם "כתב: נהתמונה צוירה עוד במוסקבה, ומאחוריה  .)4 (איור מעריב

 



 

 שמעבר לאדןכחול צבע ההו ,חלוןאדן ה על ניצביםובמרכז מרוכזים  . האובייקטים"נודע-בלתיה

 ,הירוגליפי בם מופיע כתועליה ,שטוחיםהם  /סמליםםאובייקטיה .םהשמי אינסוףמצביע על 

רמזת גם על הכיוון מ מעריב תפילתהכותרת טבע דומם למזון רוחני. מהמצביע על המעבר 

ת האמן ארצה מסמלים שלושת האובייקטים א ייתכן שבשנת עלייתו .בר ארץ ישראללע

לעתים  מצוידים במזון הרוחני המלכד אותם יחדיו. ,יציאתם אל הבלתי נודעאת ומשפחתו ו

ויתר בשלב מסוים על תיאור דמות האדם, וש אףהמיתולוגיה. ן מהסמלים של גרובמן שאובים 

(איור  1963שנת מ IIבתולת ים מכונפת ב, כמו דמות סימבולית מיתולוגיתאל אליה כ שבהוא 

במעמקי הים לנוע היא חופשייה ו ,כנפיה של ציפוראת ו העניק לדמות הנשית את זנבהוא מ ).5

 נוף רוסי.האמן  מצייר ברקע ואילוהיא מסמלת את הכמיהה לחופש,  ובאינסוף של השמים.

(איור  II האדמה קצהעל  ציורבהמלאכים בחלל, כמו גרובמן מרבה בתיאור יצורים המרחפים 

. ). ביצירה זו המסר הסימבולי כבר מורכב יותר7(איור  נצחי מסעב מאוחר יותרכמה שנים ו ,)6

 ,שרף באשיי אם ;זוכה לחיים ארוכיםה ,שאין יפה ממנו ,האגדיהחול עוף  את ציירמ גרובמן

בעולם  הנע ונד ,עבור גרובמן את העם היהודיהחול מסמל עוף מחדש מתוך האפר.  ייוולד

את תנופת החיים  – והצומח נדודים הנצחיים,את ההספינה מסמלת  ,)ןימימלמעלה הספירלה (

הסמלית, במיוחד אם מלוא משמעותו  עתה אתמקבל , נצחימסע , היצירשם ה המתחדשים.

מסע ארוך ל הכוונה. על הסימבוליזם המאגיגרובמן את הטקסט חיבר שנה נזכור שבאותה 

 הגאולה.אל אל הרוחני ו אינסופיו

 

 חיהבו כל ש ,)8(איור  משולש, כמו בציור בעלי חייםב עולמו הסימבולי של גרובמן מתמלא

 מייצגותהחיות  .האדמהו ר, המיםוי: האומקור החייםשהם  הטבע את אחד מיסודות תמסמל

בסימבוליקה של התרבויות השונות לאורך את הכוחות הפועלים מעלינו ומעצבים את החי. 

להן  המקנים ,ות משותפיםסודיש להן ילרוב  .מגוונותתכונות  לחיות שמורותההיסטוריה 

 .ואף מאיימיםביטוי לכוחות שליליים  )9(איור  זאב קרנףלית. גרובמן רואה במשמעות אוניברס

בין כוחות  המאבקבית שברירי ומאוים.  הראנ וברקע ,על חלל הציור קרנף משתלט-הזאב

של לוי כוחן בגי הוא ממשיך לעת עתה .יושליליים וחיוביים עתיד לתפוס מקום חשוב ביצירות

 ,אלילה דמיוניתאת דמותה של ) 10 (איור I אלילת הגןבציור ומעלה  ,מיתולוגיותדמויות 

 



 

 יםהצמחן חלק מ .ברקע סירת מפרשו ,יה ומחזיקה בידה המושטת בית קטןיצמח המוקפת

עוד הבית והספינה מסמלים ב ,ומסמלים את הכמיהה לאור ,ם כלפי מעלהעם שורשיה נמשכים

האמן מזמין אותנו לפענח  .החלום להפליג למרחקיםלבין ן הרצון למרכז יציב הסתירה ביאת 

 דייגעץ של  עבודהה משמעות.של נוספים ובכך להוסיף לה רבדים  ,הבנתנו כמיטביצירתו  את

הטבע: המים, האדמה והחי. המים נשאבים מהאדמה דרך יסודות בין  תשוב מחבר) 11(איור 

 ,דמות היהודי עומדת איתנה כגזע העץ יקים חמישה דגים.המחז יםנפלעומגיעים  ,גזע העץ

אנרגיות חיוניות החבויות בעומק ועולות ניזונים מה ,ושניהם מסמלים את מהות החיים הרוחניים

  .ייםהן מבשילות כמו פירות על עץ החלפסגה, שם 

 

 ביןשבגבול מספר חודשים  ושוהה ,מדעניםכאמן במשלחת גרובמן משתתף  1963בשנת 

הזדמנות  ם לוספקימ ,אירה ,אשתושהוא שולח משם ל ,המכתבים .ואפגניסטן 'יקיסטןטג

-מייל'את אמני הגרובמן בכך יקדים  .יצורים דמיונייםעל גבי המעטפות מיוחדת במינה לצייר 

שמעותי דימויים ויזואליים מ אופןהוא משלב בשאשונה . זו הפעם הרשל שנות השבעים 'ארט

לרישום ולכתב צירף הוא המעטפות,  'קומפוזיציות'מ בלתי נפרדיוו חלק הבולים הש כיוון .וכתב

ראש אדם  בעלאו דג  ')א 12 (איור המרחף מעל עיר אגדית גכאן דנמצא  .את פעולת הקולאז'

 12 (איור המאיים על הכפר שמתחתיו ,המסמל את המוות כן דגו ,')ב 12 (איור מעל למדבר

 12 (איור וןקדראו  ')ד 12 (איור נחשמלך ות הרוע, כמו גם חיות המסמלות את רוח ןישנ ').ה

החל שגרובמן מעטפה זו כוללת גם צורת חתימה מיוחדת . פוליטיה רועה המסמל את '),ג

לימדה את  והתנסות ז רק מעטפות מעטות שרדו, אך ש באותה תקופה.ומיש העשות בל

בו הוא ש, דפוס פעולה לציוריו כתשתית מקובלים בלתיגרובמן להשתמש בחומרים שונים ו

 . מאז מתמיד

 

הקבר של יצירה כמו ב ,בציוריו של גרובמןלפעם  פעםמועולה רת חוזהסימבוליקה היהודית 

ות המילים העבריות חרוט םעליהו ,ותלוחי נעם שקבר  ה, שבה נרא)14(איור  החייל הישראלי

ברקע  .כמקובל במסורת ,ניםקשבעה  בעלת דמוית עץ קטוע מנורה –ולצדם  ,'לאלוהים'ו 'אמרו'

גרובמן מתבונן  .הִעתיםים את חלוף מסמלהשמש וירח  –ובשמים  ,נוף דמיוני של הרי יהודה

 



 

 1964שנת ב כעבור שמונה שנים.רק אליה יגיע שמרחוק במאבק הקיומי של מדינת ישראל, 

, המסוכן להעיר לפי המסורתש ,תן, אותה מפלצתיויוהל ביצירתו של גרובמןלראשונה  מופיע

דמות הנו  לווייתן. ההוכנעה על ידי אלוהיםבראשית הזמנים שאיוב בספר  ועליה כתוב

 לווייתןב . גרובמן רואהביצירתו של גרובמן מעת לעתמופיעה ה ,משמעויותב הסימבולית עשיר

. סמל דואלי של בעל "סמל השמים, האדמה, המים, הים והרוח, התנועה והכיוון, סמל גם לעם

 10.חיים ואבן"

 

 שבתוכםשל גבעות, מים אגדי נוף ל) החיה המיתולוגית מרחפת מעל 16 (איור תןלויה יצירב

 היומיומיים לשטף החיים המפריע אינה ה הדומיננטיתנוכחות, ונראה שחיותועצים  ,סירות

בעולם של מעלה, לעתים הדמויות הסמליות של גרובמן מרחפות  מתחתיה.המתנהלים 

הן  .חן בסמליותןכוקיומן בדמיון ו .רחוק מהמציאות הארצית באזורים של טוהר ורוחניות,

 מאפשרת לנו לחוש את הבלתי נראה.ו ,להבנת העולם פתחמשמשות כמ

 

אותו בקלילות ממקום למקום, הצטרף באופן  ותשכנפיו נושא ,הפרפר, יצור קל, שברירי ומופלא

ומעניק לו יופי עדין  ),15ר איו( הפרפר של גרובמןמצייר את ה האמןמבולי של יטבעי לעולמו הס

בתוך  ורושם ,רקמת התמונהמאינטגרלי גרובמן את הכתוב לחלק הופך ראשונה לושקיפות. 

כאמן יהודי הוא רוצה להיות חופשי  .. הסמליות ברורה'מיכאיל גרובמן יהודי' :הכנפיים

 פה.דותו, עמדה אמיצה באותה תקויהעל ומצהיר  עמומזדהה  ; הואכמו הפרפרבתנועותיו 

 הנראה כמרחף בחלל אינסופי. ,של הפרפר רישום גופוחתימתו מסיימת את  ,בנוסף לכך

מעליו שפרפר  נראה בהו ),17 (איור ראש מתפרפר מצייר תמונה אחרת,  הואבאותה שנה 

שיר של גרובמן הפרפר מופיע  ףעל גו ראש דמיוני, שילוב של חיה ואדם, המסמל את המוות.

כאן המשורר פוגש גרובמן  חלק מציור. מהווהשיר שלו שראשונה פעם הזו ה .ראש מתבשם 

 ו מהווהתביצירתו החזותית. גם חתימ קרובות , ומיזוג זה יחזור מעתה לעתיםהצייר את גרובמן

הפרפר מסמל לעתים את  .חותמת כמעיןעגל מתוך ב כלואה היא .הציורי מרקםהן חלק מ

הנפלאים אך הקצרים של  וחיי בבסיסליות שאת הדוא ציגגרובמן מ .את החיים ולעתיםהמוות 

ביצירה גם  וז שניותאנו מבחינים ב .מעליו את כנפיו הפורשהבלתי נמנע המוות את ו ,הפרפר

 



 

נו על את עולמ נוטשתהיא השמש הלילית ה השמש השחורה ).18(איור  שמש שחורה ,אחרת

 ,הטבעי שלו ודיסהן משתחרר מ ,יוצא ממעמקי המיםה ,מנת להאיר עולמות אחרים. הדג

, סכנות גם ,עת ובעונה אחתב ,המכילבהתהוות, עולם ם יגלה עולם חדש ש ;מעלה כלפיושואף 

מסורת על מנת התנתק מן הקרקע הבטוחה של מה ,שאיפתו של האמןגם והי זסבל ומוות. 

הוא הולך אל כי ו ,סכנות תהדרך מלאכי  יודע אך ,מסוג אחראור ו לגלות עולמות חדשים

 ,וייחודיתתפישה אמנותית חדשה  גבשלהצליח גרובמן ספורות שנים דע. תוך נו-הבלתי

אישיים  מסריםב גדושם בנה עולם ויזואלי אמצעותבוהמבוססת על לקסיקון אישי של סמלים, 

 .אוניברסאלייםו

 

מחצית השנייה של שנות הן מ ,שונות בתכליתקבוצת עבודות לפנות לבשלב זה ברצוני 

 המאה ראשיתבמסורת האוונגרד הרוסי והאירופאי של  ודות אלועב ן שלמקור .השישים

 יוםהוא מתמיד במקביל לציור עד עצם הבה ש, הקולאז' בטכניקתקשורות בעיקר ן הו ,העשרים

 הבש), 91(איור  1812שנת עבודה היסטוריה הרוסית, כמו בל רובםהנושאים קשורים ב .הזה

הדמויות הפכו לסמלים, אך  ון.אימול חיילי נפולשעמדו בגבורה  ,ים רוסייםמנהיגראים שלושה נ

בין  ,רואים אנו )20(איור  תותחניםחיל הבקולאז'  ים מעולם המציאות הארצית.שאובהפעם הם 

 .טקסט בצרפתיתשל וקטע  ,ט ישן המתאר תותח וחייל, תחריסובורוב דיוקן הגנרל את ,היתר

האלמנטים השונים ן מהתמונה  את משמעות בנותל ועל הצופה מוטלזהו נרטיב ויזואלי, 

אחד יג בקלן, וושרכשתי בשנות התשעים עבור מוזיאון לוד ,בין הקולאז'ים. האותהמרכיבים 

של חלוקת אותות הרוסית ממחיש את המסורת הוא , ו)21(איור  רוסיה עתירת מדליות שמו

 גנרליסימו ,אחרקולאז' . במשטר הסובייטי התופעה המשךמדגיש את  כןלגיבוריה, והצטיינות 

המסתיים עם דמותו של ברוסיה, רצף השלטון האבסולוטי את באופן ברור  מראה ,)22(איור 

לזירה עליו לרדת כי ו ,בלבד בעיות רוחניותרוצה עוד לעסוק באינו כי לין. גרובמן חש אסט

 . דעתיבויהווה אפיק חשוב ביצירתו  ,גבר עם השניםיילך ויצורך זה החברתית והפוליטית. 

 

 )23(איור  שנה הבאה בירושליםב :שתי יצירותגרובמן  מצייר 1971שנת ב עלייתו ארצה םטר

שמות ו ,הסמלים של הקוסמוס הגרובמני מצויים רבים מןבשתיהן  ).24 (איור שלח את עמיו

 



 

ויודע  ,ת עולם מגובשותשמצויד בשפה אמנותית ובתפי גרובמן. בגוף התמונה יםרוהיצירות שז

, המהווים שלו 'האפוריזמים'הוא מתחיל בחיבור  בארץרק במקום החדש.  יוכל לפתח אותןכי 

הוא  1975בינואר  11 .70-הילוו אותה לאורך שנות ותשתית תיאורטית ופרוגרמטית ליצירתו, 

כולו כתוב  ,המעוצב על ידו עיתון בצורת דף גדול, ),52 (איור 1מס'  תןלויעיתון  מפרסם את

לווים ברפרודוקציות של יצירות של אמנים רוסיים ושל גרובמן . הטקסטים מברוסית בכתב ידו

חזותית. באותה שנה הוא  הטקסטים כיצירבבלעדי לשימוש הדרך קצרה  תהיהעצמו. מכאן 

מצויר שטח, ובמרכזו את כל ההכתוב ממלא בה ו ,)26 (איור םמיאפוריז ,כותב תמונה/מצייר

הפך. אנחנו נמצאים לחזק את הכתוב ובה הסמל בא לו. זוהי תמונה הצהרתית תןלויסמל ה

המצטמצמות לסמל ולטקסטים  ,בנוסף לתמונות .פטואליתסבתקופת הפריחה של האמנות הקונ

, הסימבוליזם המאגי פרקטיקה שלכמו  ,בכתב ידו, מתכנן גרובמן כמה פרויקטים סביבתיים

 מקדתומ ,הצבעעל האורנמנטיקה ו . הוא מוותר לעת עתה על)27(איור  תןלויתיאטרון ה

 ילבאם קודם לכן שבאמצעות טקסט ויזואלי. בהעברת המסר הרוחני של הסימבוליזם המאגי 

הוא  בליווי סמל)לרוב והכתוב ( ,, הרי עתה המצב התהפךיהציור במערךהמילה את את האות ו

 מצוירבאמצע הדף , )28 (איור שירים, כמו בתמונות עם שיריוגם  ציירמהוא  .הציור עצמו

והתמונה  הוויזואליהשיר  מסמלת את מעוף המשורר.ה ,תרושוו ציפור עם כנפיים פוב מעגל,

 ,ע גם את צלילי המיליםשומ ,א את השירקורמי שו ,סימביוזה אמנותיתכדי המילולית התמזגו ל

 (איור שערי שמיםב 1975-1971 השניםן מצייר את שיריו מ/העולים מתוך הציור. גרובמן כותב

סמל האלוהים.  – 'כזו האות שמרובע ובתוכו משולש שבמר וא מציירה בחלקו העליון .)29

אותו  ותוכנפיו הופכ ,את האלאצל העברים הקדומים מל יס בחלק התחתון של היצירה רהשו

שערי  השםמבהיר לנו את משמעות הוא ו ,מוות יכולה. אחד השירים נקרא-לחיה מיתולוגית כל

גם ש, אולי שניהם קדמ-קבר ספק-שולש, ספק. שמאלה מהשור נמצא מבנה המסתיים במשמים

של כתיאור או  ר לשיריםכעיטורק שילוב של עץ ומנורה. מה שנראה תחילה  רואיםיחד, ומימינו 

: באחד משיריו הוא כותב .חשבון נפש נוקב על הקיום האנושיכ ררתבמ ,אגדה יפה ומסתורית

 12."אלוהים, מה כבדה לטיפתך האינסופית"

 

 



 

ביצירה . ומוסיף לה את ממד החלל ,צורך להרחיב את יצירתווספת את הפעם נגרובמן חש 

המרחף באוויר  ,צבוע לבןמוט עץ גבי את שיריו על בשחור  כותב/מציירהוא ) 30(איור  מעץ

נמצאים בחלל משותף, ונוצר יחס חדש בין המתבונן  המוט והצופה .'שליח'מוגדר על ידו כהו

יהודה עם קבוצת  במיצגיו במדבר 1978שנת החל מהמלא  שימצא את ביטויו יחס ,היצירהלבין 

המבקשת ליצור בשיח האמנותי  "לויתן א הצהרת"את גרובמן מחבר  1976בשנת . 'תןילו'

תו החשיבה העיונית מלווה באופן אינטנסיבי את יציר אילךמכאן ו .סדר יום חדש בישראל

 ות משותפת ברוח ההצהרה.פעילם לנוספיאמנים  והוא שוקד על צירופם של ,הוויזואלית

סיקון קאת הלשמטרתם לרכז  ,סדרה גדולה של דיוקנאות עצמיים יוצר באותה שנה הוא

מלא את השטח מ, ו. הוא יוצר קו מתאר אחיד, פרופיל של דמות אדםשלוהמצטבר הוויזואלי 

 כעין משרטטים יושיחד ,דימוייםבו טקסטיםבאותיות, בבסמלים,  דמותהפנימי הפנוי של כל 

יצר בזמנו  ,גריטארנה מ ,הסוריאליסטי ציירהכי ר ינזכ .ושל תפישתו הרוחנית דיוקן של יצירתו

האופייניים לבנים עננים בבשמים כחולים ו ,בין היתר ,ומילא אותה ,הידוע שלה כובעהדמות עם 

דיוקנאות עצמיים בשנת היווסדה של קבוצת  ה הגדולה שלסדרהיוצר את מצדו גרובמן  .לו

כי הם הנשק ל"שחרור  בכל מגוון הסמלים שלו, הוא מצטיידלקראת הקרבות הבאים ו ,'תןיול'

), הוא לוקח דימוי מיצירתו 31 (איורדיוקן עצמי, איש חרסינה ב המאגי של העולם מכבליו".

 רשומיםטיפוס לסדרה כולה. על מצחו -אב), ומשתמש בו כ32 (איור איש חרסינההמוקדמת 

 שפור הוא עתה .קוסמוס שלםעל כך שבראשו של כל אדם מצוי סמלים קוסמיים, המרמזים 

הטהורה והישרה ביותר של תופעות סימון השהם "דרך  ,את עושרם של הסמליםלפנינו 

את מבטו הרוחני (של האדם) לסוד הנצחי של בריאת העולם, כלומר, לסוד  ההעולם... המחזיר

דוד או -מגן צלב, כמו משולש, ,ריםסמלים מוכנמצא  דיוקנאות העצמייםבסדרת ה 13".היצירה

 ואפילו ,, דימויים מהחיים ומהטבעהצהרות קצרות, שיריםטקסטים,  גם, נמצא בהם יתןילוו

משלו, אך  סגולית. לכל דיוקן אמירה לפרשנויותבעלי משמעות סמלית פתוחה וים מופשטים וק

שהסמל, כל האמן, עולמו הפנימי שתוך חדירה מרוכזת ללנו  תמאפשר התבוננות בסדרה כולה

 על קיומו. כולם מרמזים –האות, הכתוב והמתואר 

 

 



 

כוחות הרוע את  מייצגתן מתואר לרוב כדמות סמלית השואפת למעלה, השטן יהלו בעוד

על גופו של השטן השורה  המופיע ,)13 (איור קדיש עבודהבהקיומי. המאיימים על הארצי ו

פחד מפני מלאך המוות עומד " גרובמן:כותב ה באותה שנ .הו ובוהו..."ווהארץ הייתה ת ..."א

מלאך המוות  השורר בנפשו של האדם ולאנוכיותו. הפחד שלנו מפני ,הו ובוהווביחס ישר לת

מן הקבלה לקוח ה ,ויזואלי גרובמן סמל מציירזו לשורה  מתחת 14.הוא מלאך המוות עצמו"

ות את סמליות א' וש' מהאות ,למשל ,כך .משמעות לכל אותו ,אותיותמוים וומורכב מקוה

את ת , המסמל'האות ולה, ש. מתחת את המילה אֵ גם  יוצרות יוהאלוהים, אך א' וש' יחד

כלומר  ),הדיןדניאל (את ) והחסדהמסמלים את מיכאל ( בצבעי כסף וזהבעיגולים  ישנו ,המאבק

 ,)33 ר(איו צפון ,נוספת עבודה. בהשמימייםהכוחות והארציים  הכוחות ביןווי המשקל ישאת 

על ש ,השטן פו שלבכחול על גו ומצוירותמשולש  מקיפותוהאות ד'  'הוד', 'נצח' ,'צפון'המילים 

מאתנו נלחמים ללא הרף  המשמעות הסמלית היא שבכל אחד שמו של גרובמן. רגליו נישא

בחיפוש אנו נמצאים כי ווהארצי,  השמימיהכוחות מלמעלה עם הכוחות מלמטה, הטוב והרע, 

נותן ביטוי למאבקים האלה הדרך (צפון), התהילה (הוד) והרוחני (נצח). גרובמן  אחרמתמיד 

המשורטט בלבן על רקע התמונה  ,הרשומים באדום החיים מסביב לדמות השטן בשיריו,גם 

העליון  החלקב .צרים וגבוהים עץ מצייר שלוש תמונות על לוחות הוא 1978בשנת  השחורה.

רשומה האות צ', המסמלת  ועל גופו ,תןילוה סמל מצויר, )34(איור  מילה השחור של התמונה

את בסוף הזמנים בלע ייתן שיועל הלהמספרת  ,אגדה חסידיתל מתייחסיםשניהם . את הצדיק

, שהופיע ביצירתו של גרובמן כבר בשנת תןלויאת בשרו. ה שיאכלוהצדיקים על ו ,כל החוטאים

 ,בין היתר ,מייצג, 1975גרובמן בשנת ייסד ), והיה לסמל ולשם הקבוצה ש16(ראה איור  1964

ַמְרָאיו -ֲהַגם ֶאל ּתַֹחְלּתֹו נְִכָזָבה;-ֵהן 'א" :)פרק מ"א( איובספר המתואר ב אימתני חואת אותו כ

-ַהָּׁשַמיִם ִלי-ַּתַחת ָּכל ִמי ִהְקִּדיַמנִי, וֲַאַׁשֵּלם; 'גּוִמי הּוא, ְלָפנַי יְִתיַָּצב.  ַאְכָזר, ִּכי יְעּוֶרּנּו;-�א 'ביָֻטל. 

ֶהָעׂשּו,  ָעָפר ָמְׁשלֹו;-ַעל-ֵאין ה"כ ... ְּגבּורֹות, וְִחין ֶעְרּכֹו.-רּוְדבַ  ) ַאֲחִריׁש ַּבָּדיו;-(לֹו -לא 'דהּוא. 

 העבודהשל העליון  הלקבח ָׁשַחץ."-ְּבנֵי-ָּכל-הּוא, ֶמֶל� ַעל ָּגבַֹּה יְִרֶאה;-ָּכל-ֵאת ו"כָחת. -ִלְבִלי

ש הרצון האלוהי. החלק התחתון מוקד שניהם מסמלים אתו ,בתוך משולשהאות ש' ירת מצו

 שכן, קשר דיאלקטי בין שני חלקי התמונה ,כמובן נו,שי. כולו לכתב היד של האפוריזמים

שיקרבו אותנו לצדיקים.  ,כוחות רוחניים גלותל ולרצוןקיומית האפוריזמים הם ביטוי לחרדה 

 



 

אך דואלית, חלוקה אותה קיימת עדיין , )35 (איור וקציה ירושלמיתקונסטר ,השנייהעבודה ב

 ,מלמעלה למטה) בלבןכתובה אנכית (ה ,פרק א' שורה מספר בראשיתוהפעם השחור למטה, 

טוב ויבדל אלוהים בין -האור כי-וירא אלהים את .אור-חוצה אותו: "ויאמר אלהים יהי אור ויהי

 ,של גרובמןשיריו ? לתרום כנגד אמירה מוחלטת זוהאור ובין החושך". מה יכול איש הרוח 

אלה כי, התנ"המשפט מורכבים מאותן אותיות של הימני העליון של התמונה,  צדההכתובים ב

זה וכי חושך, ל בין אור דיללאדם להב עד כמה קשהגרובמן יודע הנסתר.  אל מובילים אלה גםו

הנצחית, ירושלים  רמז על ירושליםמ קונסטרוקציה ירושלמיתי אדמות. השם עיקר עיסוקו על

המלחמה האינסופית למען ירושלים זכר את אהוא מ ;ירושלים הגשמית, לעומת של מעלה

האחרונה  העבודההאמיתית, כלומר למען הרוח, למען האור שיבדיל אותה מירושלים של מטה. 

ט לפינה פר ,שטחהמאת כל המכסה אדמה, , מצוירת בצבע חום )36 (איור אדמה –' א ,בסדרה

ומצטמצמת  שעל רקעה הלבן רשומה האות א' (אלוהים). הסמליות ברורההעליונה הימנית 

מאלוהים.  נובעוהמאיר אותה  ,והאור ,החושך האבסולוטי כלומר ,האדמהלשני אלמנטים: 

מתחילה הדיאלקטיקה של החיים, המאבק לחיזוקו של האור ולדחיקת  ,ברגע שמגיע האור

לנצח בו ביום מן  שביכולתו ,את אמונתו של האדם תובע, מאבק הוקיומי החושך, מאבק אינסופי

  הימים.

 

מיצגים/מיצבים במדבר יהודה תחת מקיים סדרה של כאשר הוא גם גרובמן מלווה את אמונה זו 

 ,פרט למשתתפים עצמם ,התקיימו ללא נוכחות קהלאלה כי . יש לציין מלאך המוותהשם הכולל 

עם הנוף הבראשיתי באמצעות סמלים מעטים  התקיים בעיקראלוג שהדיניכר צלומים תב וכי

, )37 (איור 2 מלאך המוותב. 1978ביוני  2-האירוע הראשון התקיים בים המלח ב ומתומצתים.

לא רחוק ומסמלת את מלאך המוות, ה ,בים דמות מכוסה כולה בתכריכים לבנים אנו רואים

 שעוד מעט יישלח על פני ו,טן באמצעול קעיגועליו משולש  ,קרש לבן – 'שליח'האת  הממנ

: אל הבלתי נודע. זהו מפגש ראשוני ודרמטי בין שני סמלים קוטביים ומסעאת ויתחיל  יםמה

המנצל את  ,'שליח'ה –אחר , ומצד בו שולט מלאך המוותש ,םאותו ים נעדר חיי ,מצד אחד

 10-סף שהתקיים בנו באירועכדי להביא בשורה של חיים רוחניים. של ים המוות מימיו 

דמות אותה אנו רואים על שפת הים את ), 8,393 ים(איור 3מלאך המוות  ,1978בנובמבר 

 



 

 ,על אדמת המדברסלע המונח ה עלו ,תכריכים לבנים המסמלת את מלאך המוותת מכוס

יחסי  על כל אחת מהן מופיעה עין. ,האדמהן מ צומחותו מכששלוש ידי שטן  בשחור מצוירות

נוף נדמה שהעד כי  ,נוקביםעזים והם כה  השומםבין הנוף ל מלאך המוות והשטן ביןהגומלין 

 יוניב 5-שהתקיים בגבעות קומראן ב , 6מלאך המוות  ,באירוע נוסף .הוא משכנם הקבוע

מילים ברוסית מצוירות על הבד ודמות מכוסה בתכריכים לבנים מרימה את ידיה, נראית , 1981

 על המוות:משיר של גרובמן 

 2750913 'אני טוראי מס   

 ,מוותר היום על תהילה   

 ,מוותר על עונות השנה   

 ,מוותר על צמחים וציפורים   

 ,מלה ,רוח ,ני מוותר על רחובותא

 אני מוותר על אלוהים.   

 

 מלאך המוות יכסה אותי   

 בכנפו הכבדה.   

 דה,ירק עקבות הפר   

 רק עקבות האהבה   

 ינחמו אותי    

 15.של העולם וחה העצובה הזבמנו   

 

והפכו לאנדרטה  ,דרמטית התאחדו כאן לסימביוזה על המוות השירו מלאך המוות ו שלדמות

על רקע סלע ההר העירום והקשוח. מתרוממת ו ,לכל הנופלים המוקדשת ,תנצחית וזמנית כאח

המשורר ו ,מלאך המוותעוטפות את דמות  ,המכאיב על החיים ויתורוהמבטאות את ה ,המילים

צבים במדבר מהווים פרק ייחודי וחשוב יהמיצגים/מ כי "רק עקבות האהבה ינחמו אותי". חש

 באמנות הישראלית של שנות השבעים.

 

 .שהופיעו על הסלע במדבר ,שטןה), היצור הדמיוני מזכיר את שלוש ידי 40(איור  שטןביצירה 

הוא וברקע הציור  ,צלב קרסאת תחושת הרוע בהוסיפו צורה המתפרשת כחצי  גרובמן מדגיש

"שטן הנו מצבה של נפש  :האמן כשנתיים לפני כן כתב .במילים מגדיר את מהותו של השטן

האדם, מצב נעדר אהבה, שבו האנוכיות תופסת את מקומה. בכך מגיעה נפש האדם לבדידות 

 ונשטן המוחלטת, לניתוק משורשיה השבטיים, כלומר למצב של חזות המוות ופחד מפניו. 

 



 

מצבה של נפש האדם המוביל לכאב, לפחד ולייאוש. השטן משתכן בכל נפש אנושית, וזה 

כזכור, נושא הצדיק  16."צדיק ניכר באהבה הקורנת ממנו מכונה צדיק. ,מנצח אותוהמבינינו 

 ,שוב ושוב ), ומכאן ברור שגרובמן מעלה את דמות השטן34 איור( מילה בעבודההופיע כבר 

 .לגבור עליה, יש תואר צדיקבעל מנת לזכות  שכן

 

הוא מנצח אותו ובכך  ,גרובמן את גופו בשיריוממלא  , בבל בציור נוסף של דמות השטן,

שמים לעולם. בציור  ההמביא אהב ,מבפנים, מרוקן אותו מכל הרוע והופך את המשורר לצדיק

שולש עם (אלוהים) ומ 'העין עם האות א השטן השחור נושא שני סמלים: )41(איור  הפוכים

נצח את השטן שבתוכנו אם נגלה את נוכל לפירוש אפשרי הוא שברוסית.  'אלי אלי'המילים 

 המופיעה ,האלוהיתאלוהים ונתפלל אליו, ננטוש את האפלה השטנית ונגלה את אות הזהב 

באותיות  'שמים הפוכים' :ברוסית בחלקה העליון של התמונה רשום ה.הכחולבמרכז העין 

. המשמעות הסמלית היא דףהאחרונה רשומה על הפינה המקופלת של הות הא, כאשר הפוכות

הרע יביא את הטוב, החושך את האור, החומר את  :בכל רגעלהתהפך שכוחות העולם יכולים 

 הנשגב, השקר את האמת, הייאוש את האמונה. 

 

הסמל את לגבש את שפת הסימבוליזם המאגי המאחדת את האות ו גרובמן הצליח

המבקשת להבין את העולם  ,יוצאים מאותה תבנית מחשבתית שניהם ;משותפת בסטרוקטורה

 המגןמערך הסמלים והאותיות  באמצעותמעבר לאילוזיה הקיומית שלו ולפענח את סודותיו 

נגד כ חוצץגרובמן יוצא  ,1979-שפורסמה ב ,"ב תןלויהצהרת "עליהם. אין זה פלא שב

נו מצליח לחדור לעומק המהות האמיתית של אילדעתו ש ,הריאליזם על תופעותיו השונות

בארבעה דפיהם מלאים  32-ו ,1981-וב 1979-ב ראו אורש, 3-ו 2מס'  תןלוי. בעיתוני העולם

ממשיך גרובמן במאמציו ליצור סביבו (בשפה הרוסית)  הזעיר והמסודר, ובכתב ידטורים 

חילת המאה האוונגרדית מת המעלה פרקים של האמנות הרוסית ,פלטפורמה תרבותית

שירה. בשילוב עם הפעילות האמנותית של ב, הן באמנות והן בספרות ו60-ומשנות ההעשרים 

ושלו עצמו בישראל, השורשים הרוסיים חיוניים להתפתחות יצירתו, גם אם זו ' תןלוי'קבוצת 

מופיעה דמות מיתולוגית  )42(איור  אחדה עבודשואבת יותר ויותר אלמנטים מחיי המקום. ב

 



 

 יםסמלהמ, 'ממלכה'והמילה עיגול  יםמופיעשל הדמות ה יידאחת מב חיה. מעל זנ בעלם של אד

שמו של ן הו 'לבד'הן שמשמעותה הכפולה היא  ,כתובה מילהשל הדמות על חזה  את העוצמה.

שמים 'המילים  – השורהובהמשך  ,כתובה במהופך ,'הפוך'מופיעה המילה יותר אל צפוני. נמוך 

 .'מוות'משולש והמילה  –אחרת ה הרגל וליד ,ראים משולש והאות א'נאחת . ליד רגל 'חטא-אין

משמעות.  בו מצואולנו ניתנת האפשרות ל ,מיליםשל אותיות ושל זהו מערך מורכב של סמלים, 

עלול כאשר החטא משתלט המצב שולט בעולם, אך הוא מצד אחד  האדם הוא בודד כמו האל;

רק  ,כמובןהי, הבדידות. זון ה באל היא המוצא היחיד מהאמונ .להתהפך, ובעקבותיו בא המוות

סמלים, של יצטרך להתמודד עם אותו מערך  אחר כל פירוש ;של היצירהאחת אפשרית קריאה 

 אדםאחרת מאותה סדרה נקראת  עבודהולהפיק מהם משמעות כוללת.  ,מיליםשל אותיות ושל 

ות מערך של עאמצבבה  יםמוצג ם ברור שהאדם וסתירותיו הפנימיותומכאן ג ),43(איור 

בכוחו דרך בדידותו, נפילתו  מאמונתו :ביטוי לדרכו בעולם יםהנותנ ,סמלים, אותיות ומילים

 לחטא, סופו החומרי ואמונתו בנצח.

 

יוצר הוא ותחילה  ,בטכניקת הקולאז'ת וגרובמן באינטנסיביעובד בראשית שנות השמונים, 

 יצירהלמוגדר שבין יצירה מילולית  בלתינמצאת בתפר הפעילות זו סדרה של שירים ויזואליים. 

 והחומריויזואלי וה מרקםבהן שילב את שיריו בתוך הש ,מאותן יצירותמאוד והיא שונה  ,חזותית

היחידה ויזואלית והם הנוכחות ה ,הכתובים בכתב ידו ,השירים בהןשואפילו מאלה  ,של ציוריו

ויזואליים גוזר גרובמן מילים רוסיות וה יריוליצירת שהממלאת את כל שטח היצירה. כהכנה 

 ,ים, ומרכז מאגר של מיליםבשנות השישים והשבע ראה אורש ,אמריקהמודפסות מתוך העיתון 

 ,עתה . מלאכת יצירת השיר הוויזואלי יכולה להתחילשונהוגודל שונה טיפוגרפיה  הןמלכל אחת 

 מןמקוו גודלן ,הטיפוגרפי ןאופיי, ןתוכן המילים וצלילכגון  ,רבים פרמטריםוהיא תתבסס על 

הסתפקו באפקט  ם הוויזואלייםהשבשירי, 20-שנות המבניגוד למשוררים פוטוריסטיים  בדף.

משמעותה של כל מילה מודגשת ו ש להעניק לקולאז' השירי שלו תוכן,הפורמלי, גרובמן מבק

הוויזואלי ושם רי הל ידע –ומשמעותו של השיר כולו  ,לה ייחודיתהי הטיפוגרפיה ל ידע

את צורתו, את תוכנו, את קצבו  ,זמניתבו  ,בתהליך זה השיר מקבלהמשתנה משורה לשורה. 

 .ווקליל בין הוויזואלישומצביע על הקשר  , קולויזואליים נקרא וה. אחד השירים צלולומִ ואת 

 



 

ם ליצור אות בשל החלטתור היתשונים משיריו האחרים של גרובמן בין  ויזואלייםוהשירים ה

 וצרונשל סדרה זו ם הוויזואליים עיתון. השירין השל מילים שגזר מ מצומצםאותו מאגר תוך מ

 מיכאיל גרובמןאו  תיאטרוןד צורה ותוכן משלו, כמו למשל לכל אח, בגודל אחיד דפיםגבי  על

, המערבית , המושרשת עמוק בתולדות התרבותהצליח לבטל את ההפרדה ). האמן44(איור 

לא ניתן כי עד צר סימביוזה כה עמוקה ושתיהן ויאת  משלב. יתרה מזו, הוא נהבין השפה לתמו

 סיונותינ אחרל, ועתה ,בין שני עולמותחצוי הוא לעתים משורר כבנפרד. כצייר ו ןלזהות עוד

 .רבים, יכול היה להשלים את מלאכת ההתפייסות הפנימית ביניהם

 

עטיפות ספרים של כארבעים  נוספת דרהסגרובמן יוצר ויזואליים ובמקביל לסדרת השירים ה

בהן הוא מצייר על דפים ש ,עבודותעל מנת להגדיר  , שם שהמציאבטכניקת ה"פוליגראז'"

פה תקולא', ב', ג'). הוא משתמש בעטיפות ספרים אופייניות  45 יםמודפסים (איור

ות בין השורו ,תעמולתי והטיפוגרפיה הסתמית שלהן-העיצוב הקיטשי לע ,הסטליניסטית

עיצוב המקורי. משני בלב משתחזותית ינה בחמש ,טקסט מצויר משלושותל המודפסות 

 מטרתוו של העטיפות, זהאת  משנה באופן רדיקלישתוכנו  ,שיר הוא יוצר אלה אלמנטים

ת שנות השמונים ראשיבהתרבות השקרית של תקופת סטאלין, שאת טיקה ותהאס לחשוף את

תכנים  ןהב מפיחו ,תוקף עודמסרים שאין להם העטיפות מ הוא מרוקן אתטרם נעלמו לחלוטין. 

 ,)objets trouvés"חפצים מצויים" (. הוא משתמש בעטיפות כבואישיים רלוונטייםעכשוויים, 

 .חדשה אמנותיתפונקציה  ןמעניק לה דושאןוברוח 

 

מעז האמן הראשון ההופכת אותו ל ,"דהאלניני"הגרובמן יוצר סדרה נוספת של קולאז'ים, 

שהמשטר הסובייטי הפך  ,דמותו של לניןם ביהצדדים האפלאת ולחשוף בחריפות רבה  לתקוף

 תשלושים שנה אחרי מותו של סטאלין לא העזו לגעשאפילו דמות  ולסמל המהפכה, למיתוס

 בסגנון איוריםשל לנין ועל  ,לרוב ידועים ,צלומים ייצוגייםתהעבודות מבוססות על  בה.

על תמימות ואופטימיות המתארים סצנות  ,ייני לתקופה הסובייטיתאופ תעמולתי נטורליסטי

 ,מתחת לאלמנטים ויזואליים אלה כותב גרובמן טקסטים בוטים וקטלניים רקע נוף רוסי.

פירושים המנוגדים לכוונה המקורית של  ונותנים ,ם את דמותו האמיתית של לניןהחושפי

 



 

מן הא ,כךבנוסף ל .הומעליב בוטה ,לא פעם שהיא, כותרתצלומים. לכל עבודה תהשל ם ואיוריה

על מנת להדגיש את המסר המילולי. השירים  קציותצובע חלקים מסוימים של הרפרודו

נות השישים נלחם בשה ,משמעי של אמן-יזואליים של ה"לניניאדה" מבטאים מסר פוליטי חדוהו

ירושה שטרם הצליח להשתחרר מה ,חזון נטולנגד הקונפורמיזם והדיכוי של משטר 

בו הוא מוסיף ו ,)46 (איור המולוך הסובייטיבקולאז'  קו. הוא ממשיך באותו הסטליניסטית

 ,הכותרתמכונות. חלקי  ם שלצלומיתהמורכב מ ,ני ורובוטיצלום דיוקנו של סטאלין גוף אימתתל

 ,הכנענית יליתמחברת בין הדמות האלהיצירה,  מן בלתי נפרדשהיא חלק , המולוך הסובייטי

האכזרי ולבין השלטון האבסולוטי  ולזרוק אותם ללהבות, להקריב את הילדים על מזבח שדרשה

 . מטרותיואת הקרבת חייהם של נתיניו לטובת  שדרש ,רוסיה הסובייטיתשל 

 

לום המנהיג הנואם שני תצגרובמן רושם על  ,)47 (איור נייבלברז' האפיטפ ,נוספת הביציר

 ;לרוסיה ,כמובן ,מתייחסה", שלט על האדמה הגדולראשון: "החזיר הזה ה . המשפטמשפטים

 לחם ,לכאורה ,בושרמז כפול למקום הוא  גוף שלו ושמו נרקבו באדמה הקטנה""ה :אחרה

פרחוני  צלום מודבק על טפטת. הקברשם ללאדם ב בגבורה ולחלקת האדמה הנחוצה ייברז'נ

רק עם קריאת . מלא עוצמה, מנהיג עטור המדליותרואים את דמותו של הבמבט ראשון  .צבעוני

לחשוף את אופיו האמיתי  מבקשגרובמן כי הכתוב ופענוח משמעותו הביקורתית מתברר לנו 

ין שסופו של שליט על זמן לציב בוולתת ביטוי לסלידתו העמוקה ממנו, אך  ,ביישל ברז'נ

ימת הקי ,של כל אדם אחר. בעבודה זו ממחיש גרובמן את הסתירה סופואימפריה אינו שונה מ

של המציאות  האכזריתלבין האמת  ,מטעהשקרית ודה איכולה להוות פסה ,לעתים בין תמונה

 מסתתרת מאחוריה.ה

 

-מן בהדפס סימבוליסטי מסוף המאה הגרובמשתמש ) 48(איור  הנשיקה האחרונהבקולאז' 

נאחז בספינתו הטובעת.  בעודו ,הים הסוער ןרומה העולה מינימפה עלשק ונ חהמתאר מל ,19

, והאמן מטורפיםמשיכתם של בני האדם למעשי גבורה את  ,בין היתר ,נימפה מסמלתה

מציע כאן  ,מתחת להדפס: "המפלגה הקומוניסטית מנשקת את השלטון הסובייטי" תבוובכ

 ,שלטוןשל  פוטירופורה לאהוא משתמש בסצנה המתוארת בהדפס כמטפירוש משלו לסצנה. 

 



 

ועתה הגיעה  ,רים של ההיסטוריהי הגלים הסועל ידע הוא ונאמניו נשטפיםשבסופו של דבר 

 האחרונה. שעתם

 

 בתיוצר סדרה  הוא באותה תקופה. העבר הסובייטי חשיפת האמת עלבעוסק רק  אינוגרובמן 

נושא למאוד מתייחסת בדרך ייחודית ה ",של מיכאיל גרובמן וקבר" בשםעבודות  ארבע עשרה

לבתים בסגנון האדריכלות האירופאית הקלאסית צלומים של שערי כניסה תשואה. הוא בוחר ה

צובע  בנוסף הוא .מגן דוד שחור קטןמצייר ועל כל אחד מהם  ,19-המסורתית של המאה הו

של מיכאיל  ו"קבר :הוא רושםצלום תרים בצבע הטלאי הצהוב. מתחת לכל עפרטי השמכמה 

ע העמוק הקבר. המניר/על מיקומו של השע ,ך בעלי משמעותא ,פרטים מדומים מוסיףגרובמן" ו

 ,תמולדביעיר  ,א') 49(איור  ריסקבר של מיכאיל גרובמן בעיר דובוביצירה  ,אולי ,לסדרה נמצא

גרובמן  של האמן. וסבתו סבוביניהם , בקבר אחים הגרמנים וקברו יהודים רבים רצחובה ש

ו (משורר ממקם קברים אחרים במקומות שונים, למשל ברחוב ואגנר במינכן או בכיכר שבטשנק

ובכך קושר את עצמו עם גורלה  ,ב'), יוצרים שהיו אנטישמיים ידועים 49אוקראיני) בקייב (איור 

מלחינים, משוררים ואנשי הוא מזכיר את אותם  .על ניגודיה הפנימיים ,של התרבות האירופאית

 ,היו שונאי ישראל אחראך מצד  ,שמצד אחד היו עמודי התווך של התרבות האירופאית ,רוח

את הקרקע האידיאולוגית לשואה. הקברים שלו מצביעים על הסתירה הפנימית  שירושהכ

המובילים לנצח  ,גם שערים אלובד בבד, שהובילה חברה תרבותית לחוסר אנושיות ולרצח עם. 

שתרומתם לתרבות האנושית לא  ראוייםו ,שלא זכו לקבר ,ומכבדים את זכרם של בני עמו

  שכח.ית

 

על שני סוגי  שהתבססוים 'זאסדרה גדולה של פוליגרביצירת גרובמן החל  2006בשנת 

בכל  נגעוש רישומים קטנים ,במשך השנים. מצד אחד אצלו ומחומרים שנאספו, הצטברו ונער

סקיצות ליצירות  ,קה יומיומית של דמיונו היוצרהעסיקו אותו בעשור האחרון, כרונישהנושאים 

דנות, ארכיון זיכרון ללא סדר, פרט לזמן היווצרו של כל ליו שמר בקפעמאגר עצום ש – עתידיות

בכפייתיות מתוך עיתונים וספרים ישנים, רפרודוקציות של גזר , גרובמן אחרמצד  רישום.

ן מרבות צלומים, תחריטים וציורים בנושאים שונים ולפעמים משונים, ביניהם יצירות מופת ת

 



 

החל לבחור  לם של היצירה העתידית,ה, חומרי הגהציור הקלאסי. מתוך שתי ערימות אל

במפגש ביניהם, בדיאלוג הכפוי הזה, משמעויות  זיההצלום ורפרודוקציה, עד שתצמדים של 

הרישום, מעבר לרעיונות שהולידו אותו, קיבל  בשם היצירה. ןחדשות, שמצאו את ביטויי

 צלום, ולהפך.תהרחבה של משמעותו על ידי ה

 

לצורך בהזדמנות אחרת.  להיחקראלה, הראויים מעין ים 'זאגרפולי 250-עד עתה יצר גרובמן כ

 בלתיהולך וגדל. בהמתוכם, המהווים רק רמז לגוף העבודות  בחרנו שלושההתערוכה הנוכחית 

 צלום של צורה הדומה לאבן צורתודבק על וביצה מ נשר), רישום של 52(איור  מנוצחת

ים נושאים שני תאריכים, 'זאל הפוליגרכ , אך מזכירה גם פרופיל של עלה או של עץ.משוננת

שנת היצירה שלפנינו. קריאת התמונה  את –אחר שנת יצירת הרישום, וה מציין אתאחד 

העבודה  הטקסט.גם בין שני הדימויים, הכיתוב, הכותרת ולפעמים  יםופירושה האפשרי נע

פאות מ תאחשתולה על רקע נוף עצים. על  ,יה שחורהיקוב מציגה )50(איור  שחורההאבן ה

יה יהקוב .2006, והטקסט המופיע עליו הוא משנת 1997מודבק רישום משנת  הקובייה

סטרוקטורות  לואת הכעבה שבמכה, ובכל אופן גרובמן מנסה לגלות אי ,כמובן ,מזכירה

בו של הבלתי נראה, ו שגרובמן לסודבעבודה זו חוזר  מסתוריות ומפותלות מוסתרות בתוכה.

את גם  ,כמובן ,מאזכרתה הייהנוף הנטורליסטי מנוגד לשחור של הקובמון לעתים העיקר. ט

ה עצמה מכילה יהקוביבד בבד,  חס בהמשך).יאתי אליושהריבוע השחור של קזימיר מאלביץ' (

 תוכן רוחני הנוגע למהות האמיתית של העולם.

 

במקביל  .יההיסטור הזיכרוןעם ומודדות עם העבר עסקו בהת ,שנדונו כאן אז'יםפוליגרהסדרות 

בכמה יצירות כאן בעיותיו הקיומיות. בחרתי לדון עם להתעמת עם ההווה ומגרובמן לא פסק 

האות והמילה על מנת  ,לבשילוב של הסמ ומתומצתתבעוצמה רבה גרובמן בהן משתמש ש

במלוא  הוא מופיע .מצויר כולו בשחור) מלאך המוות 55(איור  מוותה יצירמסריו. בלהעביר את 

 ,כלפיוכולם מופנים הצהובים צים תחת כנפיו. החִ  לקחת אותנומוכן ובכל עת  ,תושיעור קומ

הופכת המוות, הנמצאת בין רגליו של מלאך  ,ו' ,האמצעית מצוירת כך שהאות 'מוות'והמילה 

והוא , קיומית של האדםההארעיות סמל לסבל האנושי. האמן חש יותר מאי פעם את  – בלצל

 



 

 2004משנת  שלנו העידןה יצירבבארץ ובעולם.  תקופתנו אירועי מולאל  נותן ביטוי לחרדתו

לים המצוירות בלבן על , מי"ציוויליזציה של היום"הדמות השחורה מסמלת את ה ,)53(איור 

ר והכוכב המחומש מסמלים את נזקק לפרשנות: הסה אינו הצהוב. היתר כמעטהרקע 

על הראש  בלהבות הירוק המתפוצץ את צל המוות, האווירון –לות הלבנות ום, הגולגאסלהאִ 

היו אמנם  שהמגדלים התאומים דגישמגרובמן  אירועי אחד עשר בספטמבר.מזכיר לנו את 

עצמה. כעבור שלוש שנים הוא היא הרס הציוויליזציה  טווחסמל ומטרה, אך הכוונה ארוכת ה

תמש בראש ). הוא מש54(איור  שמים אחרוניםעבודה ביותר עוד חוזר לנושא בצורה מפורשת 

ברחוב באחד מסיוריו  אסףאותו ש ,חפץ מצוי זהו .מיוחד במינו העשוי מעץ צבוע לבן מיטה

רבים אובייקטים  גרובמן ברחובות תל אביב אסף . במהלך השניםטימור ,עם כלבו היומיומיים

לשכבות . לפעמים הם נעלמו מתחת עליהם ציירו(שולחנות, מיטות, דלתות וחפצים שונים) 

מלוא משמר את האובייקט  ,. במקרה הנוכחיבאופן חלקי פעמים שמרו על זהותםול ,הצבע

סמל מ ,דורים המקשטים את ראש המיטהמשתמש בשלבים עטורי הכ ףהוא א .וזהותו נוכחותו

של מולקולה דמיונית. בחלק התחתון הוא מצייר  ורואה בהם דגם ,עולם של סדרבאמצעותם 

 –וליד ראשו  ,האות א' מצוירתהדומים לערבית. ליד זנבו , על גופו סימני כתב נחש, סמל הרוע

בחלק  המופיע ,עולםהסדר השורר בישות האלוהית. בין יהאות ש', שתיהן מסמלות את ה

מילה הרשומה  ,של הציורהתחתון  ובחלק המתואר ,אור והחושךבין מאבק כוחות הל ,העליון

ויזואליים. וה סמליוהמשמעויות של  שאיר ספק לגביוכך אינו מ ,שפהמשתמש בגרובמן . 'מוות'

ומוסיף את המשפט הבא:  ,את פרטיהו ,ם אחרוניםישמ ,שמהאת  היצירההוא כותב על 

צרפתי ה סופראת ה. בצטטו ")Houellebecq( לבקוודת של מפגרים, אומר מישל  ,םאסל"הא

לא  ולםמע. גרובמן ומעמדתו האישית , הוא מבקש להוציא את הדיון ממסגרתו האזוריתדענוה

חזותיים  יםליצור מסר תמיד גילה יכולת בלתי רגילה, אך 'פוליטיקלי קורקט'להיות ניסה 

  לפירושים. יםופתוח יםמורכב – אתויחד עם ז ,עוצמה י, מלאשהם מדויקים ,יםמשולב ומילוליים

 

 שחור ריבוע יצירהבביצירתו של גרובמן והמילה האות בעקבות הסמל,  נסיים את המסע שלנו

את המבטא יותר מכל  ,. הציור הגדול מוקדש כולו לסמללאחרונה ה שהשליםיציר, )56ור (אי

לביץ', שהוצג לראשונה אהריבוע השחור של קזימיר מ – רוח האמנות במאה העשרים

 



 

לביץ', א. עמדנו כבר על יחסו המיוחד של גרובמן למ1915שנת בפטרוגרד ב "0.10"בתערוכה 

של אמן אחר. גרובמן מצא  לעבודהוא מייחד יצירה שלמה שה ,אך נראה שזו הפעם הראשונה

הוא ביטוי  ובכך רומז שגם הריבוע ,כתשתית פיזית ליצירההמשמש  מיטה כפולהלוח עץ בגודל 

גרובמן גם כך בין החומרי לרוחני, ש בחיבורלביץ' ראה חשיבות אכשם שמלקיומו של האדם. 

, בעוד קיומית עומק ואינטנסיביותלו ות המעניק ,צבע בשכבות הריבוע השחור שלומצייר את 

כתובה השורה /על רקע זה מצוירת לל האינסופי.חהלבן הסובב אותו מייצג את הלא כלום של ה

לביץ' לפני יותר אגרובמן, שגילה את מהמלאה.  הזהותאת  ליצירה מעניקהה ,התחתונה

ופרמטיזם של , הפעם במניפסט ויזואלי, כי הסלהצהירצורך שוב שנה, מרגיש  מחמישים

הכוח לפתח אמנות חדשה כנגד את שגילויו נתן לו את ההשראה ו ,הרוחניהמזון לביץ' היה אמ

לביץ' דיכאה את כוחות היצירה והרוח. כאשר אשכבר בתקופתו של מסביבה סביבה עוינת, 

בפינה העליונה של החדר, מקום השמור  קם אותוילביץ' מאמלראשונה, הריבוע השחור הוצג 

לביץ' הציג אהפכה לאיקונה של התקופה המודרנית. מאכן  והתמונהל לאיקונה, בדרך כל

ובאמצעות כותרת זו  ,)ממד-ריאליזם ציורי של איכרה בדוהמרובע האדום (באותה תערוכה את 

מציאות לבלתי נראה, בין המציאות הפיזית לרוחני, בין הנראה לחיבור בין האנושי יצר 

 המטפיזית.

 

ניתן ו: "מ, ואצטט רק את סיכו1922לסוגיה זו במאמר משנת  רחבהלביץ' מתייחס בהאמ

אלא מקבל ביטוי  ,דבר לא נעלם ביקוםשלהתייחס לעובדה כי האדם עצמו גילה את ההוכחה 

עלמות י. באופן דומה, האו של האלוהים עולםשל החדש, כאל מושלמות התנועה האוניברסלית 

ההוויה,  .רים הנראים לעין נכחדים, אך לא ההוויההנראה לעין, אינה מעידה כי הכול נעלם. הדב

דה; כיוון שההוויה אינה יהכחדבר אינו יכול לעל פי הגדרתו של האדם עצמו, היא האלוהים, ו

  17"אלוהים אינו מודח מכיסאו. מכאן,האלוהים אינו ניתן להכחדה. הרי ניתנת להכחדה, 

 

לביץ', הרוחני והחומרי א: "אצל מאותבמילים הב לביץ'אגרובמן מנתח ומסכם את עמדתו של מ

נמצאים זה בצד זה, בתוך  האינם מנוגדים זה לזה, אלא מהווים שלמות אחת, שני יסודות אל

השלם והבלתי ניתן לחלוקה. פענוח העולם המוחשי הנראה לעין, הוא פענוח בעולם הרוח 

 



 

 ,של גרובמןדברים אלה מבטאים גם את תמצית תפישתו האמנותית  18הנצחי של הקיום."

 הריבוע. "הסימבוליזם המאגי" 1967וד בשנת ע כינהתפישה שאותה  ,שנוסחה במשך השנים

מצליח לתת לו חיים חדשים ומשתמש הו, עמשבכל עת הסמל שייך למזדהה  ,של גרובמן מוכיח

 בו ככלי להעברת מסרים אמנותיים, רוחניים ואוניברסליים.
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