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 1 )טוביה ריבנר(   

    

 

 רקע יתרחריגה על בנוף אמנותו של אליהו אריק בוקבוזה. חריגה  יהודי" "לאום:התערוכה 

החל מנושא התערוכה, דרך יצירת ציוריו,  ,ידיו-על נבנו באופן קפדניעד כה אשר תערוכותיו 

הופעות של איש  הן בבחינתתערוכותיו  .והקטלוג הנלווה , וכלה בעיצוב החללפסליו וחפציו

אוסף היודאיקה של  גלרייתאל  בוקובזהמוזמן  ,והנה. משמע, תרתי (one man show) אחד

מוצגים, ועל יצירותיו להשתבץ בו בתכנים מלאהגלריה ייעודית ו חרוד,-המשכן לאמנות בעין

 ביניהם.

 

 ,חיים אתרמייסד המשכן, הצייר  ליקט ואת ראשיתש) איקה של המשכן לאמנותדאוסף היו

חול מכל עדות ישראל -קדושה וכלי יום-תשמישימכיל  הנכות "בצלאל"(-ביתוהמשכו באוסף 

המוכתב באופן  בנויהתצוגת אוסף פריטי התרבות היהודית ועד ימינו.  51-אל מן המאה ה

פי -ועל , משפחה ומוות,מצווה, חתונה-מילה, בר-לידה, ברית -החיים היהודי  מסלול פי-על

משימתו  וכן הלאה. השנה-עונותתעניות, , מועדים, ישראל-רגלים, חגי - ציר השנה היהודית

 נתונים שערכיה האמנות העממית היהודיתתצוגת יצירותיו בתוך  שילוב -של בוקובזה 

פריטי היודאיקה מן  בשלום ישכנואך כיצד זה  ומסורתיים. קאנונייםהם פי רוב -עלו, ומוגדרים

ים תלע חברתיים ,נושאות מסרים פוליטיים לא פעםאשר  לצד יצירותיו של האמן וסףהא

 באמנותו ספקל מיטיב שהאמןהתשובה לכך היא  ?ביקורתייםתמיד , ומגדרייםתכופות, 

 בה יצירתו מחליפה זו יחיד-תערכותבבואנו ל גם עתה וכךרבים לפרשונויות שונות,  ותמפתח

  .הכובעים-בוקובזה הוא אמןהן, . זהויות-כובעי

 

 ותהראשונ שאינןאו  אימננטיות שאינן יכולתה לספח משמעויותיצירתו של בוקובזה ניחנת ב

זהות עסקינן, על בשם התערוכה, "לאום: יהודי", מצהיר כי  זו או אחרת.את יצירתו  לאפיין

 51-תערוכה )מהמוצגות ב בעבודותיוסיפק לנו הוא על בוקובזה כי לסמוך  שום כך, עלינו

 הניסוח .היהודית הזהות, לפתיחת דלת קריאה ופרשנותהמפתח ל את השנים האחרונות(

                                                           
1
 .11, עמ' 1002, צבעונים, ירושלים, ואחריםחרוזי ילדים קלוקלים  ספרושיר מאת טוביה ריבנר המופיע ב 



. ה"כחולה" -הזהות הישראלית-תעודתסעיף ה"לאום" במתוך "לאום: יהודי" שאול  השגור

הגדרת הזהות הפרטית ניצבת הינו מוקד לפולמוס ציבורי רחב שבבסיסו  הסעיף הביורוקרטי

הזהות הישראלית ובמקום "יהודי" -שונה סעיף זה בתעודת 1001של כל אדם. החל משנת 

לאום ככלפי חוץ, שכן ברישום הרשמי עדין הסיווג הוא רק כוכביות )השינוי הינו  מסומנות

קבוצת אנשים השואפת להגדרה עצמית ל ניתןלאום )או אומה( המושג אם ובכן, יהודי(. 

משמעה  הלאום כיהודיקביעת  מת, אזייקה לטריטוריה מסויזבמסגרת של מדינה ריבונית וב

גישה זו משלבת בין  ."מדינת לאום יהודית תרבותית"כ נקיטה בגישה הרואה את ישראל

האחד בהכרח  תלויים אינםמרכיבים אשר שני זהות אחד לבין מרכיב זהות אחר,  מרכיב

 המנון ,יום ושפת קודש-שפת יום נגזרות תשלובות נוספות כגון ,מדינה ודת. מתוך כך - בשני

"עם ברכה  האלוהי. הרליגיוזי ו"המקום", וכן המקום הגיאוגרפי החילוני דתית ותפילה אזרחי

ובו  ,הנוכחיחיבור את הפותח בשירו ההיתולי ש המשורר טוביה ריבנר ניסח בלי ברכה"ו

לקרוא נוכל אם נרצה,  .בשר אזרחיהזלילת ב לספק את תאבונההמדינה הרעבה מבקשת 

ה: גם כך את השיר יב  ב  ח  ינ ה ה  ד  מ  ָאבֹון  /.../ ה  ּה ת  יאי ׁש ל  ר  י / ב  ר  ר ט  ׁש  יא רֹוצ ה ב  ם  /.../ ה  ע 

כ ה )ברכת הגומל(. ר  י ב  ל  כ ה )ברכת המזון( ּוב  ר   המדינה והדת צועדות שלובות ידיים.  ב 

 

אך מה . מן האוסף היהודיים הקדושה-החול של בוקובזה בין תשמישי-יצירות תעֹוזרּווהנה, 

מה  ?, למשל51-מן המאה הלחנוכיות הברונזה ו ,הללו המטבח-לכליפלפלייה, לה ולמלחיי

 הדגםבנויה על  (1001)העבודה "מלח ופלפל"  החולין?-הקדושה לתשמישי-בין תשמישי

 הדגם .משוכפל( ורכעיטכלל כצללית או -)בדרך יצירתולייטמוטיב ב ומהווה שעיצב בוקובזה

אביבי, -, בית בסגנון הבינלאומי )ה"באוהאוס"( התלבצורת קבר רחלבעל כיפה כולל מבנה 

 ,תהמקומי תהחזותי התרבות, הלקוחים מן ארבעת המרכיבים .דקלעץ זית ועץ וצלליות של 

מודרניזם ומסורת, עיטורי  בין ומשלביםשל סגנונות ומשמעויות  מצטרפים לכדי שעטנז

-בוקובזה מקדש את הכלים על ידי קדושה וחולין.בין וכמובן בינלאומי ומקומי,  ושימושי,

 המקום"באוהאוס", ובתי ה, הסמוך לעיר הקודש המקום הקדושקבר רחל, מבנה שזירת 

חול של  - בחיבור הנוכחי פעמים רבותהמילה "חול" שבה  קמה מן החולות.עיר שב החילוני

 ה)חו"ל(, וחולמקדוש, חול כשאינו מן הארץ היפך כחילוני אדמה וחול של ים, חול שמשמעותו 

הכובעים בוקובזה הוא מן -, אמןהחיבור מכותרת כזכורשל העיר העברית הראשונה. 

 החולות.

 

 וקרנייםגידלו רגליים שהשתחררו מן הקיר, ה"פליטים", אותם ציורים ריבועיים 

 משמעותם המקורית .בזהותם קוטביים-דו גם הם ,והחלו לצעוד בחופשיות

 של בוקובזה( 1002)גלריה "נלי אמן", " Zion's Fictionבמסגרת תערוכתו "

, בייבי מאלביץ'זויה צ'רקסקי,  לובשים אך עתה אשר גורשו מבתיהם. פליטים ערביםהיותם  מצביעה על

, אובייקט מצוייר עשוי עץ, 1001

ס"מ,  51פלסטיק ומתכת, גובה 

 אוסף פרטי, הרצליה.



, היהודי הנודדזויה צ'רקסקי, 

 x 23 23, כרית ארוגה, 1002

 ס"מ, אוסף פרטי, הרצליה.

יצור אליהו אריק בוקובזה, 

 ....., 1003, מקומי

, יהושע, אפרים משה ליליין

 ..., תחריט5101

של להיקרא כדמותו  המאפשרת להם אלו את חליפת יהדותם רגליים-דום ציורי

 תעמולהמן הקרניים המוכרות  -זה היהודי של  ראו את קרניו היהודי הנודד.

פעמים רבות  רבנו שניתנו לו-קרני משהאלו ש אחרת, אפשר גם, ויתאנטישמה

שנידון לגדל רגליים ולצעוד  ציור-על כל פנים, לפנינו חפץ בתולדות האמנות.

יצירותיה של זויה על הדעת את ה"פליטים" של בוקובזה מעלים  אל גלותו.

שדמותו ארוגה על  "היהודי הנודד"ו בעל הרגליים "בייבי מלביץ'" - צ'רקסקי

 מסע נדידתם זהות.ב ועניינן שפה חזותית דומהאשר גם בהן ננקטת  ,כרית

יצורים "ב הביטוכעת,  של בוקובזה וצ'רקסקי. "פליטים"ה ביןעשוי להפגיש 

 (1003 ,ירושליםהאמנים, )בית "בצלאל גרסא ב'"  שנוצרו לתערוכת המקומיים"

 אחיו הצעיר של)זה כלאיים -בןכלום יצור  .קבר רחלשל ובמרכזם ציור 

מקום הלבין  מקומית""ה וזהותארצי לרליגיוזי, בין הבין  מערבאינו  ("הפליט"

יהודי כתזכורת לעינו הפקוחה בית סלון במקומו על מזנון  כך שמו, "יצור מקומי" זה, קדוש?ה

לכדברי הפסוק " ,של האלוהים והמגוננת ין י הו ה, א  נ ה ע  ים-ה  ל  י ח  מ  ָאיו; ל  ּדֹו י ר  ס  ח   2".ל 

 

 פרט, "5היא הציור "פטריארך  יה(וגם כאפ) זהות-רה נוספת שחובשת לראשה כמה כובעייצי

האם זהו פטריארך של הכנסיה הנוצרית, . (1001תייר" )גלריה "נלי אמן", -מתערוכת "צייר

דומה כי אף תשובה ערבי חבוש כאפיה? שמא זהו  , אורב שלראשו תפילין

פטריארך )אב של מעמד כיאה לאינה נכונה ועם זאת כולן דוברות אמת. 

בנימין זאב הרצל. זו גרסאתו של במשפחה או איש דת בכיר( אנו מביטים 

אפרים משה ליליין, צילם האמן הבצלאלי בוקובזה לתצלום חוזה המדינה ש

ֹ ובו  לחלוטין שאף הוא מבוים  חבוש כאפיההוא ו הרצל לערבימחופש

הזהויות שבינו לבין ליליין, בין היהודי -בוקובזה מנצל את משחק 3.התנ"כיכדימוי ליהודי 

ֹ אוריינטי והל האותנטילערבי ובין  , לה הוסיף זהויות משלו-דמות רבתנסח מנת ל-, עלמחופש

באותה המידה בה  4וציציות.טלית בעלת פסים את הכאפיה כ ועיצבבאופן בולט לעין תפילין 

היותה מתאימה לכל מקום עצם ב - זרותכך היא מפגינה בריבוי זהויות  ניחנתהדמות 

 5היא את תלישותה. מסגירה

 

 דתייםהחגים ה ובהם ישראל-מוקדשת לחגי (1001-1002) "מועדים" הרשת-סדרת הדפסי

-יום אזרחיה החג נתווסףאליהם ש ,שבועותו פורים תורה,-סוכות, שמחת יום כיפור,

                                                           
2
 תהילים, לג', יח'. 
3
 .11-12, עמ' 1050אביב, -, סל תרבות ארצי, תלהיסטוריה קצרה של צילום מקומיגיא רז,  
4
כינה זאת בתערוכתו בשם הוא תייר" -מבטו של התייר )"צייר ביצירתו של בוקובזה ממשיך אתריבוי הזהויות  

 ין אל המזרח בהשקפה אוריינטליסטית.זה( כפי שהביט לילי
5
, ללא מספרי 1001אביב, -, גלריה "נלי אמן", תלתייר-אליהו אריק בוקובזה: ציירגדעון עפרת, "איפה הילד?",  

 .עמודים



ביקורת שילוב משמש כר נרחב ל המועדיםשל מחזור הדפסי  המצע הדתי העצמאות.

 המסורתי תההתחפשֹּו ממנהג נהנהפורים  גלחההדפס  זהויות.-תעתועיחברתית ו-פוליטית

החג הנוצרי דלעת מחייכת )המוכרת מ בדגםעל רקע טפט שני גברים מחופשים מתאר הוא ו

האחד מחופש לחייל צה"ל והשני, הגבר המשופם,  .ליל כל הקדושים(, Halloweenהעממי 

נושא הזהות  .כתר משובץ באבנים טובות ושמלה בעלת מחשוף נדיב עםמחופש למלכה 

ההדפס לחג  .ביותר המשעשעיםהמגדרית נוכח ביצירתו של בוקובזה וזהו אחד מביטויו 

בנויה מדגם ה"באוהאוס" והיא  ממוקמת בין הרים צבעונייםהסוכה  .עליזסוכות פחות 

ניצבת  הקרקע כי אם על עומדתאינה  הנוכחיתסוכה האלא, ש שעל גגו נוסף סכך. הבוקובזאי

אינו שתול שהצבר את תלישותה מן המקום מסמל שנחתה.  שלוש רגליים כמעין חללית על

ישראל -שסוכותיו הן זכר לסוכות בהן ישבו בניהחג החשוב, אחד משלושת הרגלים,  .באדמה

ורומז על  מותקף בביקורת פוליטית בדבר ההתיישבות )וההתנחלות(אחר צאתם ממצרים, 

 ארעיותם.

 

שנושאה הוא  מתוך סדרת "עין לציון"  ערוכה היא "קבר אבשלום",יצירה נוספת שמוצגת בת

 הנמצא בנחל קדרון, בעל הכיפה המחודדת אבשלום-בציור מתואר מבנה יד תפלות.-אמונות

מתחתית הציור משתלשלות קמיעות נגד  ובמרכזו עין גדולה.הר הבית, בין בית הר הזיתים ל

, שיחד עם העין המרכזית נמנה תריסר עין הרע )מהסוג המוכר הנמכר במזכרות בכל יריד(

ו של דוד המלך. אך לפי המסורת מצבה זו מסמלת את מקום קבורתו של אבשלום, בנ עיניים.

 המחקר הארכיאולוגי קובע כי זהו מבנה המאוחר כמה מאות שנים מתקופתו של אבשלום.

אבשלום -הוא סקילת המצבה באבנים, ונהוג להביא בנים סוררים לידמנהג שדבק למקום 

 יצירה רגליה שלשתי  הן, גם הביש מעליהם.-ולהכריח לזרוק אבן כדי להסיר את מזל

לשני אלו נוסף המימד  נמצאות האחת במקום החילוני והשניה במקום הדתי. בוקובזאית זו

 תייאמ כל בסיסמהוא משולל  המסורתי המיושם בפועל והינו פרי אמונה מחד, אךהמנהג 

 .מו ולמשמעויות המיוחסות לו מאידךלקיו

 

מי שהפך  6, מי שהגדיר עצמו כאחרון הציירים הבצלאליים המזרחיים,אליהו אריק בוקובזה

השיב את המשפחה הערבית אל מי ש 7המקומית ל"אודלסיקה הגדולה", הבטן-רקדניתאת 

מי ו 8ישראל בירושלים, מכן בכנסת-ושיכן אותה לאחר גוטמןנחום של  אביב הישנה-תל

שני חלוצים הציורו המונומנטלי והנגיד  ברעם-קיבוץתודעת בירעם אל -החזיר את כפרש

, 9מול ערבי על חמור ושתי נשים פלסטיניות בלבוש מסורתי קיבוץ מחוללות-ושלוש בנות

                                                           
6
 .1003תערוכת "בצלאל גרסא ב'", בית האמנים, ירושלים,  
7
 .1003אביב, -תערוכת "פלורה", גלריה "נלי אמן", תל 
8
הציור "משפחת הפרדסן" נרכש לאוסף האמנות של  .1050אביב, -, מוזיאון נחום גוטמן, תל"Jaffa"תערוכת  

 הכנסת.
9
 .1051תערוכת "במקום הזה", מוזיאון בר דוד, קיבוץ ברעם,  



פרשני ברובד  ונעטפותבין פריטי אוסף היודאיקה משובצות כעת ש הן יצירותיו של אמן זה

אינן ש על אף) יודאיקאי-הקשר היהודיהנהנות ממן ההצבה ובאופן הדדי מועשרות הן  .נוסף

גלריית אוסף היודאיקה קראה  וחריגתן מן המסורת(. ,ל עמדתן הביקורתית לעתיםעמוותרות 

 ן.מ  בוקובזה לומר ָאא.א. ן מ  יכול הא  ליצירותיו של בוקובזה ועל תערוכתו זו 

 

 

 


