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למה אי אפשר פרח?
ריאיון עם דני קרוון על אנדרטת הצוענים בברלין
רוני שני

Berlin

"טקס החלפת הפרח כל יום בשעה אחת מלוה בצליל יחיד של כינור ונשמר באדיקות
מאז יום הפתיחה .זה כמו תפילה ,כמו מיסה; בשעה מסוימת יש אירוע" (קרוון)

"באתי למקום .אני תמיד בא למקום .אני תמיד שואל את המקום וחושב
מה המקום יכול לעשות ומה תהיה הפונקציה שלו" ,אומר האמן דני
קרוון .דומה שבמשפט הזה  -חציו פיוטי ,כמעט אמּוני ,חציו קונקרטי
והנדסי  -טמון הסוד לפענוח העוצמה הגלומה ביצירותיו.
זה עשוי להישמע כמו קלישאה חבוטה ,אבל קרוון ,השוהה בימים
אלה בתל אביב (הוא מתגורר ועובד לסירוגין גם בפריז) ,הוא צעיר בן
 .82בבוקר שבו נפגשנו לשיחה על אנדרטת הצוענים (Memorial for
 )the Murdered Sinti and Romaשתכנן בברלין ,הוא היה נמרץ
ורענן .את השיחה שהתקיימה בסטודיו השקט והעמוס שלו ,קטעו
מספר שיחות טלפון ,ובעקבות כל אחת מהן מיהר להכריז ,שיש
להזדרז ולסיים את הריאיון כיוון שיומו ארוך ומלא מטלות .למרבה
המזל ,התברר שהתזזיתיות הזו אינה מפריעה לו להתרכז בסיפור
רב־התלאות שמאחורי אתר הזיכרון הזה ,שנחנך בבירת גרמניה בסוף
אוקטובר האחרון.
האנדרטה  -בריכה עגולה שבמרכזה משולש אבן ומסביבה לוחות
אבן ,שעליהם חקוקים שמותיהם של מחנות ריכוז אחדים  -הוקמה
לזכר הצוענים (בני רומא ובני סינטי ,כפי שהם מכונים באופן רשמי),
שנרצחו על ידי הנאצים במלחמת העולם השנייה .על המשולש ,סמל
לטלאי "שהעניקו" הנאצים לצוענים ,מונח מדי יום פרח רענן .בתעלה
סביב לבריכה חקוק קטע מ"אושוויץ" ,שיר שחיבר סנטינו ספינלי,
משורר איטלקי צעיר שמוצאו מבני הסינטי .המימון לאתר ,בסך 2.8
מיליון אירו ,הגיע מממשלת גרמניה ,ואף ששלבי התכנון והעיצוב
הסתיימו כבר ב־ ,1992השלמת הבנייה בפועל התעכבה בשל שורה
של אי־הסכמות ,ויכוחים פוליטיים ובעיות טכניות.
זה התחיל לפני למעלה מעשרים שנה ,כשמנהיגי גרמניה הכירו
רשמית בסבלם של בני סינטי ובני רומא ,והפרלמנט אישר בניית
אנדרטה לזכרם .בשנת  1992פנה רומני רוז ,העומד בראש המועצה
המרכזית של הרומא והסינטי בגרמניה ,אל קרוון בבקשה שיתכנן את
האתר .שנים אחדות קודם לכן השלים קרוון את בניית ד ר ך ז כ ו י ו ת
ה א ד ם בנירנברג ,אנדרטה מאסיבית ,שעל מרכיביה חקוקים סעיפים
מהצהרת זכויות האדם הבינלאומית .בשיחה הוא מודה כי גם עובדת
היותו יהודי וישראלי מילאה תפקיד בבחירה בציינו כי חלק ממשפחתו
הושמד בשואה" .אני מרגיש קרוב מאוד לטרגדיה שלהם" ,אמר בריאיון
שהעניק ביום ההשקה לשבועון .Business Week
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המיקום הנבחר ,בקרבת קרן הרחובות Scheidemannstraße

ו־ ,Ebertstraßeבפינה הצפון מזרחית של טירגארטן ,הפארק רחב
הידיים במרכז ברלין ,שוכן בסמוך לאנדרטה לזכר ההומוסקסואלים
והלסביות ,שנרדפו על ידי הנאצים ,מרחק כמה מאות מטרים
מאנדרטת השואה המפורסמת של פיטר אייזנמן ,וכמטחווי קשת
מבנייני הממשל המרכזיים בעיר :הבונדסטאג והרייכסטאג .פרט
למ ע ב ר י ם ( ,)Passagesהמחווה לוולטר בנימין בעיירה הספרדית
פורט־בו ,שם הוזמן קרוון לבחור את הנקודה שבה יוקם הפסל ,הוא
תמיד עובד בשטח המוקצה לו על ידי המזמינים .במקרה זה מדובר
בקרחת יער קטנה שהוענקה לצוענים על ידי ממשלת גרמניה.
"הבנתי דבר אחד" ,מסביר קרוון" :זה נמצא ברייכסטאג ,שאליו
באים אלפי אנשים כל יום ,ויבואו לשם הרבה אנשים בגלל המיקום.
אני רוצה לעשות משהו שאנשים יראו אותו" .מצד אחר" ,אם 500
איש ימלאו את הכיכר הקטנה הזו ,לא יראו כלום .לכן אני צריך לעצור
את האנשים במקום מסוים .איך אני עושה את זה? באמצעות מים.
המים יגנו על הרעיון שלי :פרח אחד ,שכל יום מחליפים אותו".

אז הבריכה נועדה לגרום לאנשים להסתכל על הפרח ,שהוא
לב העניין?
"בדיוק .ראשית כול לעצור אותם ,לגרום להם לעמוד במעגל ,ליצור
התכנסות .לב העבודה הוא הפרח".
קרוון ,צייר בהכשרתו ,מוכר כפסל סביבתי ,העובד עם חומרים נצחיים
וכבדים בהרבה מפרח אחד ויחיד .האנדרטאות והפסלים שבנה
בישראל וברחבי העולם ,מאופיינים בשימוש בשיש ,בבטון ובברזל ולרוב
מתפרשים על פני שטח גדול ובנויים לגובה ,אולם הרעיון של שימוש
בפרחים ,לכאורה זמניים ובני־חלוף ,מקנן במוחו זה שנים אחדות.
קרוון היה האמן הישראלי היחיד שהוזמן להגיש הצעה לתחרות בניית
אנדרטת השואה ,שתוכננה לבסוף על ידי אייזנמן במרכז ברלין .הרעיון
שלו היה ליצור שדה פרחים צהובים המדמה את הטלאי הצהוב של
היהודים ,כאשר מבחינתו ,העובדה שמדובר במונומנט ,המשתנה עם
דני קרוון ,אנדרטה לסינטי ולרומא ,ברלין2012 ,
Memorial to the Murdered Sinti and Roma, B  ani Karavan,
D
 erlin, 2012
Photo: Asio otus [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
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דני קרוון ,אנדרטה לסינטי ולרומא ,ברלין2012 ,
Memorial to the Murdered Sinti and Roma, B  ani Karavan,
D
 erlin, 2012
Photo: Marko Priske, Foundation Memorial to the Murdered Jews of Europe

עונות השנה :בחורף הוא יהיה מכוסה שלג ,באביב יופיעו ניצנים וכן
הלאה  -היא העיקר :נצחיותו של הזיכרון.
וכך ,חלק מרכזי באנדרטת הצוענים הוא ההחלפה היומיומית
הקבועה של הפרח" :כדי להחליף את הפרח ,אני צריך לשים אותו
על משטח יבש .הוא לא יכול לצוף על המים" ,מסביר קרוון" .אני לא
רוצה שייכנסו למים להחליף אותו פעם ביום או פעמיים בשבוע ,לכן
הוא צריך להיעלם מתחת לאדמה" .לצורך כך נבנתה תשתית תת־
קרקעית ,הכוללת משאבות ומתקנים שונים ,מתחת לבריכה.
טקס החלפת הפרח ,מספר קרוון ,נשמר באדיקות מאז יום
הפתיחה" .שאלו אותי אם אני משוכנע שיעשו את זה ,ואני אמרתי:
'אם יעשו את זה בטקס הפתיחה ,למחרת כבר אי אפשר יהיה שלא
לעשות זאת' .מיכה אולמן [האחראי לאנדרטת ה ס פ ר י י ה הריקה
בכיכר בבל בברלין  -ר.ש ].אמר שזה הפסל הראשון שהוא מכיר,
שהוא גם אירוע".
לכך בדיוק התכוון "המשורר"" :אמרתי שאני לא רוצה משהו
שרואים אותו ויודעים שהוא תמיד אותו הדבר .כאן יודעים שיש שינוי.
יודעים שבשעה מסוימת אפשר לבוא ומשהו קורה .היום אנשים באים
בשעה אחת בצהרים כדי לראות את החלפת הפרח .זה כמו תפילה,
כמו מיסה; בשעה מסוימת יש אירוע .והאירוע הזה עובד" ,הוא מסביר.
כדי להשלים את הממד הסמלי של הטקס הזה ,המינימליסטי ,החלפת
הפרח מלווה בצליל יחיד של כינור ,שקרוון מגדיר במילה "נהי".

ההרגשה היא שעיקר העבודה הוא ההיעדר .פחות בנייה ויותר
רדוקציה .זה היה מודע ומכוון?
"זה נכון .הכול שטוח וריק ,אין שם כמעט כלום .אני לא יודע אם זה
היה מודע או מכוון ,אבל אני חושב ,שראשית כול ,המקום מכתיב
הרבה מאוד מהעבודה שלי .הם קיבלו את המקום מראש ,ואז הבנתי
כמה הוא חשוב ,בגלל המיקום והמינימליזם שלו .קשה לי להגיד ,אבל
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הייתה לי הרגשה שאסור ללכת לגובה ,שצריך ללכת נמוך".
עם זאת ,לדבריו ,דווקא אילוצים טכניים ותקציביים העניקו
לאנדרטה "שדרוג" .בתוכנית המקורית ,עומק המים בבריכה אמור
היה להיות חצי מטר ,אולם הצוות האחראי מטעם העירייה התנגד
לכך מסיבות תקציביות (המים בבריכה מחוממים וזורמים גם כאשר
הכול מסביב מושלג וקפוא) ,ולכן העומק הנוכחי הוא  17ס"מ בלבד.
בנוסף ,חשוב היה לו שהמים יהיו כהים ויתפקדו כמראה" .בגלל שזו
מראה ,זה משקף; המקום פתאום משקף בתוכו את בניין הרייכסטאג.
ההשתקפות נולדה מן הרצון ליצור הרגשה שיש בור באדמה ,והיא
משקפת גם את האנשים .כל מי שבא לשם הופך להיות חלק מאתר
הזיכרון ,והוא בעצם קבור בתוכו .הדברים קורים זה מתוך זה ,בכל
העבודות שלי".
המקריות הזו ,יש לציין ,מפתיעה לעתים גם את קרוון עצמו.
"כשראיתי את המשולש של הרייכסטאג משתקף בתוך הבריכה,
ליד משולש הפרח ,הייתה לי צמרמורת .הייתי צריך לתכנן את זה
מראש ,אבל זה השדרוג שעליו דיברתי .אם הרעיון שאתה הולך אתו
נכון ,הסביבה מפרגנת לך".
ייתכן שהנכונות להותיר מרחב למקריות ,היא ההופכת את
היצירות שלו מאדריכלות לשירה" .חלק מהדברים אני כן מתכנן" ,הוא
ממהר לסייג" ,את הזווית שבה השמש מאירה ,למשל .עם זה אני עובד
הרבה .כמו שאמנון ברזל הגדיר את העבודות שלי ואמר שאני 'עובד
עם חומרים של טבע ושל זיכרונות' .זה בדיוק מה שאני עושה".
"למה צריך ברזל ,ברונזה ,שיש ,גרניט ,בטון; למה אי אפשר פרח?
למה פרח לא יכול להיות חזק כמו כל החומרים האלה? אז אומרים
'זה לא עמיד ,זה לא נצחי'? ,אז נהפוך את הפרח לעמיד ונביא אותו
בכל יום מחדש .כמו שבכל יום השמש חוזרת ועושה קווים בעבודות
שלי ,והרוח נושבת כל יום לתוך החלילים והם מנגנים ,והמים זורמים
כל יום ,כל זמן שמזרימים אותם" ,הוא מחייך.

דני קרוון ,אנדרטה לסינטי ולרומא ,ברלין2012 ,
Memorial to the Murdered Sinti and Roma, B  ani Karavan,
D
 erlin, 2012
 hoto: Marko Priske, Foundation Memorial to the Murdered Jews of Europe
P

דני קרוון ,אנדרטה לסינטי ולרומא ,ברלין2012 ,
Memorial to the Murdered Sinti and Roma, B Dani Karavan,
 erlin, 2012
Photo: Asio otus [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
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that we must finish the interview soon because there's a long

that people will see." On the other hand, "if 500 people fill

day ahead of him. Luckily, this restlessness did not prevent

this little square, they won't be able to see anything, so I

him from unfolding the tortuous story behind the memorial

must stop the people at a certain spot. How do I do that? By

site, inaugurated in the German capital last October.

means of water. The water will protect my idea: one flower

The memorial—a circular pool with a triangular plinth in
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which is replaced daily."

the middle, surrounded by flat stones inscribed with the names
gypsies (members of the Roma and Sinti people), who were

So the pool was intended to make people look at the
flower, which is the heart of the matter?

murdered by the Nazis during World War II. A fresh flower is

"Precisely. First, to stop them, to make them stand in a circle,

laid every day on the plinth, whose triangular shape symbolizes

to create a gathering. The heart of the work is the flower."

of several concentration camps—was erected in memory of the

the patch which the Nazis "gave" the gypsies. An excerpt
from Auschwitz by young Sinti Italian poet Santino Spinelli is

Karavan, a painter by training, is known as an environmental

engraved in a channel around the pool. The 2.8 million Euro

sculptor who works with eternal and much heavier materials

budget for the site came from the German government, but

than a single flower. His monuments and sculptures in Israel

while the planning and design were already completed in 1992,

and the world are characterized by use of marble, concrete,

the actual construction was delayed due to disagreements,

and iron, and usually extend over large areas and reach

political disputes, and technical problems.

heights, but the idea of using flowers, which are ostensibly

It all started more than twenty years ago, when Germany

ephemeral and short-lived, has been nestling in his mind for

recognized the genocide of the Roma and Sinti, and the

several years. Karavan was the only Israeli artist invited to

Reichstag approved the construction of a site in their memory.

compete for the Holocaust memorial, ultimately designed by

In 1992, Romani Rose, leader of the Central Council of Sinti

Eisenman in the center of Berlin. His idea was to create a field

and Roma in Germany, approached Karavan and asked him to

of yellow flowers imitating the yellow patch worn by the Jews

design the site. Several years earlier Karavan had completed

in the Holocaust. For him, the fact that it was a monument

that event works," he explains. To complement the symbolic

Reichstag building. The reflection was spawned by the desire

the design of the Way of Human Rights in Nuremberg, a

that changes with the seasons—covered with snow in winter

dimension of this minimalistic ceremony, the flower-changing

to convey the feeling that there was a pit in the ground, and

massive monument whose components carry articles from

and with buds in the spring—was the crux of the matter: the

is accompanied by a single violin note, which Karavan defines

it also reflects the people. Every visitor to the place becomes a

eternal nature of memory.

as "lamentation."

part of the memorial, and is in fact buried in it. Things follow

the Universal Declaration of Human Rights. In a conversation,
Karavan admits that his being Jewish and Israeli played a part

from one another in all of my works."

Thus, a central part of the Roma memorial is the permanent
daily replacement of the flower: "In order to change the flower,

This contingency often surprises Karavan himself. "When

it has to be placed on a dry surface. It cannot float on the

Less construction, more reduction. Was that conscious and

I saw the Reichstag triangle reflected in the pool, next to the

water," Karavan explains. "I don’t want them to go into the

intentional?

triangle of the flower, I had shivers down my spine. I should

The chosen site, near the corner of Scheidemannstraße and

water to change it once a day or twice a week, therefore it

"That's true. Everything is flat and empty; there's virtually

have planned this, but this is exactly the kind of upgrading I was

Ebertstraße, on the north-eastern corner of the vast Tiergarten

has to disappear under ground." A subterranean infrastructure

nothing there. I don't know whether it was conscious or

talking about. If the idea you follow is right, the environment

park in the center of Berlin, is located next to the monument

was built for that purpose, including pumps and various

intentional, but I do think that the place, primarily, dictates a

will support you."

commemorating the gays and lesbians persecuted by the Nazis,

installations beneath the pool.

large part of my work. They were given the place first, and

The willingness to leave room for contingency may be

Holocaust. "I feel very close to their tragedy," he said in an
interview for Business Week on the unveiling day.

only a few hundred meters from Peter Eisenman's renowned

The flower-changing ceremony, he says, has been strictly

only then did I realize how significant it was, because of the

what transforms his works from architecture to poetry. "I do

Memorial to the Murdered Jews of Europe, and across the

observed since the unveiling. "I was asked whether I was

location and its minimalism. It's hard to explain, but I had a

plan some of the things," he hurries to add reservation, "such

street from the parliament buildings: the Bundestag and the

confident they'd do that, and I said: 'If they do it in the opening

feeling it should lie low rather than aim high up."

as the angle at which the sun shines on it. I work a lot with

Reichstag. With the exception of Passages: Homage to Walter

ceremony, they won’t be able to avoid doing it the next day.'

Benjamin (1990-94) in the Spanish town of Portbou, where

Micha Ullman [who created the sunken Bibliotek (1995) in

Nevertheless, he says it was rather the technical and budgetary

he was invited to choose the exact spot in which the sculpture

Berlin's Bebelplatz—R.S.] said it was the first sculpture he

constraints that "upgraded" the monument. In the original

"Why do we need iron, bronze, marble, granite, concrete;

would be erected, he always works in the area allotted by

knew which was also an event."

plan, the depth of the pool was supposed to be half a meter,

why can't we use a flower? Why can't a flower be as strong as

This was exactly his intention: "I didn't want something

but the people in charge on behalf of the municipality objected

all these materials? They say 'It's not durable, it's not eternal.'

that you see and know it's always the same. Here you know

for budgetary reasons (the water in the pool is heated and

so let's make the flower durable and bring it anew every day.

there is a change. You know that if you come at a certain hour,

flowing even when everything around is snowy and frozen),

Just like the sun that returns every day to sketch lines on my

"I realized one thing," Karavan explains. "It's in the Reichstag,

something happens. Today, people come at one o'clock to

therefore the final depth is only 17 cm. Moreover, he wanted

works, and the wind that blows every day into the pipes,

which is visited daily by thousands, and many people will

see the replacement of the flower. It's like a prayer, like Mass;

the water to be dark and function as a mirror. "Because it's

making them play music, and the water that flows every day,

come to it due to the location. I want to make something

there is an event scheduled at a given hour of the day, and

a mirror, it's reflective; all of a sudden, the place reflects the

as long as it is channeled," he concludes with a smile.

the commissioners, in this case—a small clearing allotted to
the Roma by the German government.
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My impression is that the gist of your work is absence.

in his selection, noting that part of his family perished in the
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 ani Karavan, Memorial to the Murdered Sinti and Roma, B
D
 erlin, 2012
Photo: Fridolin freudenfett (Peter Kuley) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

that. Amnon Barzel once said that I 'work with materials of
nature and memory.' That's exactly what I do."
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"?"Why can't we use a flower

An Interview with Dani Karavan about the
Memorial to the Murdered Sinti and Roma in Berlin

Berlin

Ronny Shani
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בית מרחץ :מיצב וידיאו ופיסול
בית האמנים ע"ש זריצקי ,תל אביב
ינואר 2013

בית מרחץ
שרון יאבו איילון

"The flower-changing ceremony every day at 1 PM is accompanied by the sound of a single violin note, and
has been meticulously observed since the unveiling of the memorial site. It's like a prayer, like Mass; there is
)a scheduled event at a given hour of the day, every day" (Karavan

currently stays in Tel Aviv (he divides his life between Tel Aviv

"I came to the place. I always do. I always seek the place and

and Paris), is a young man of 82. On the morning in which

contemplate what the place can do and what its function will

we met to discuss the Memorial to the Murdered Sinti and

be," says artist Dani Karavan. This assertion—partly poetic,

Roma which he designed in Berlin, he was highly energetic. The

faith-oriented, partly concrete, engineering-oriented—seems

conversation, held in his quiet crowded studio, was interrupted

to hold the secret behind the power embodied in his works.

by several phone calls, following each of which he would declare

It may sound like a hackneyed cliché, but Karavan, who

שרון יאבו איילון ,פרט מתוך המיצב בית מרחץ2012 ,
וידיאו ,נייר שרטוט ודבק .תצלום :גיא מרגלית
detail from the installation Bathouse, 2012 Sharon Yavo Ayalon,
Video, drawing paper, and glue. Photo: Guy Margalit

Memorial to the Murdered Sinti and Roma, B  ani Karavan,
D
 erlin, 2012
Photo: Marko Priske, Foundation Memorial to the Murdered Jews of Europe

שני ציורי וידיאו ,שבהם מוצגת דמות אישה בבוץ ,מוקרנים במיקומים
שונים כחלק מעבודת מיצב שכותרתה ב י ת מ ר ח ץ  .הרחצה בבוץ,
תנועת ההתנקות האינסופית ,מאזכרת את ההתרחשות בציורו של
אנגר ( )Ingresמן המאה ה־ ,19ב י ת מ ר ח ץ טורקי (,Turkish Bath
 ,)1863-1859שהיווה מקור השראה ראשוני למיצב .בנוסף לשני דימויי
הנשים המוקרנים ,ממוקמות בחלל גם כ־ 35דמויות נשים ,לבנות,
שקופות וחלולות ,כולן מבוססות על מבנה גופי ,בתנוחות שונות:
חלקן ורטיקליות ועומדות בחלל העבודה ,שעּונות על פני השטח בשלל
תנוחות הלקוחות אף הן מציורו של אנגר.
המיצב מחולק לשני חללים .בחלל הראשון מוקרנים שני ציורי
הווידיאו ,ומתחת להם מונחות על הרצפה שש דמויות נשיות בתנוחת
ישיבה מזרחית ,מייצרות קו ישר החוצה את החלל במרכזו .בחלל

האחר ניתן להציץ דרך פתח הדלת ,כבחור המנעול בציור המקורי,
אל עבר ערמת דמויות בקומפוזיציה דחוסה ,המעלה על הדעת את
התרחשות הרחצה הקבוצתית ,אך אופיין המרוקן ,הפסיבי ,החלול
של הדמויות מייצר צביון שונה לחלוטין מן האווירה הארוטית השוררת
בבית המרחץ.
הצבעוניות בציור הווידיאו בוהקת בירוק ,אפור וחום .המיקום לא
ברור .המים ירוקים ,האדמה סדוקה ,הצמחייה  -של גדות נחלים.
במים נראית השתקפות של עצי אקליפטוס גדולים ,רמז המעיד על
כך שאין מדובר בים המלח .דמות אישה עירומה ,רוחצת בבוץ ,מכסה
את עצמה בטיט ,שוב ושוב ,באטיות אינסופית ,אובססיבית ,ללא
הפסק ,מעלה על גופה שכבת עור נוספת ,מתכסה בצבע הביצה עד
שהיא נעלמת לתוכה.

דני קרוון ,אנדרטה לסינטי ולרומא ,ברלין2012 ,
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