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"צייר תייר" תערוכת היחיד השנייה של אליהו אריק בוקובזה, ותערוכת המחווה הקטנה 

לקבוצת "רגע" מעלות מחדש שאלות ישנות נושנות בדבר האופציה המזרחית של האמנות 
 הישראלית. הנושא, מתברר, עוד לא ממש מוצה

 
בנסיבות אחרות לא בטוח שהתערוכה של אליהו אריק בוקובזה בגלריה נלי אמן הייתה 

אבל  –יש בעבודות שלו משהו ברור וישיר, שאומר את עצמו בעצמו  –בהכרח מגרה לכתיבה 
עם מותו של מאיר פרנקו ברקע, ומצד שני ולהבדיל, עם תערוכת מחווה קטנה לקבוצת "רגע" 

אליה שאלות ישנות נושנות, שמידי פעם צצות ועולות, בדבר  בסמינר אורנים, היא מנקזת
האופציה המזרחית של האמנות הישראלית, האופציה שפניה למזרח, או לים התיכון, 

לאיזשהו "כאן" שגבולותיו לא ברורים2 בהרבה מובנים נדמה ש"קדימה" , התערוכה הגדולה 
שראל, מיצתה את השאלה במוזאון י 8991שאצרו יגאל צלמונה ותמר מנור פרידמן ב 

המזרחית בעצם העובדה שהיא מיפתה וניסחה את "המזרח באמנות ישראל", כשמה של 
 כותרת המשנה2 אבל הנה בא מישהו כמו בוקובזה ופותח מחדש את השאלה2

 
זוהי תערוכת יחיד שנייה לבוקובזה, בוגר קלישר, אשר הביוגרפיה שלו מכילה את המורכבות 

נולד בפריז למשפחה ממוצא תוניסאי ועלה ארצה כילד2  –של זהותו האמנותית 
בוקובזה הוא איש עם זהות מתפצלת, איש ששיך להרבה  יהודי/תוניסאי/צרפתי/ישראלי

מקומות וכמובן זר ותייר בכל אחד מהמקומות או התרבויות האלה2 הציורים שלו מגיבים 
זאב רבן ומאיר גור אריה,  ישירות לאמנות בצלאל של תחילת המאה, לאמנות של א2מ לילייו,

כשהציור היה ציור פרופוגנדיסטי באופן התמים והמזוכך ביותר2 הציור שלו פיגורטיבי, צבעוני 
מאד, מזכיר בנאיביות שלו את גבריאל כהן הירושלמי )שציור שלו מעטר את שער הקטלוג 

תחילת המאה של "קדימה" (, ומצד שני את הנאיביות של אנרי רוסו, הצייר הצרפתי שצייר ב
ג'ונגלים אקזוטיים וחיות פרא בהשראת גני החיות של פריז, כלומר במין קולוניאליזם פנים 

ארצי, שממציא לעצמו אקזוטיקה בלי לצאת מהבית2 הנאיביות של בוקובזה היא בוודאי 
למגויסות האידאולוגית של הציור  חס באירוניהיתלוית תרבות ולפיכך "נאיביסטית", הוא מתי

שראלי המוקדם ומגיב עליה דרך ההגחכה והפרודיה שיוצר הציור שלו, ולפיכך אפשר, הארץ י
כנראה, להגיד שזהו ציור פוסט ציוני, ובכל זאת מתבקשת השאלה: האם ציור בעל חזות כה 

מתוקה יכול להיות ביקורתי, או עד כמה יכולה השפה האמנותית להתחנחן בלי שיועם העוקץ 
 הביקורתי?

יות, הישירות,הפיגורטיביות והפלקטיות מזכיר הציור של בוקובזה את הנסיון מבחינת הצבעונ
של קבוצת רגע במחצית השניה של שנות השמונים לייצר אמנות מקומית, שפניה אל הכאן 

הים תיכוני, המזרחי, המקומי2 רגע פעלה כקבוצה אידאולוגית, שחבריה היו אבישי אייל, אסד 
ינץ, ובשלב הראשון גם דוד ריב2 אחרי עונה של פעילות ברחוב עזי, דוד וקשטיין, יורם קופרמ

עמק יזרעאל, בדרום העיר, מקום שסימן שבירה מוחלטת של ריכוזיות הגלריות סביב מתחם 
גורדון, הוזמנה הקבוצה להציג במוזאון ישראל במסגרת סדרת תערוכות של אמנות עכשוית 

אל התרחשה זמן קצר לאחר שננעלה שאצר יגאל צלמונה2 התערוכה של רגע במוזאון ישר
, ובמבט לאחור סמל–במוזאון תל אביב "דלות החומר" המונומנטלית שאצרה שרה ברייטברג 

קולנית, סיפורית, פיגורטיבית,  –קל לראות ש"רגע" הייתה כל מה ש"דלות החומר" לא 
 חוצפנית, קישוטית, דעתנית במוצהר2

ציורים של דוד ריב  -גות כמה עבודות מימי רגעבגלריה הקטנה במכון לאמנות של אורנים מוצ
בשחור לבן עם קו גבול ירוק עליהם, דייג נפלא של אסד עזי, עומד חזיתי וצבעוני על סירה 

ומחזיק בידיו משוט לרוחב הנייר, שני ציורים גדולים של דוד וקשטיין שבהם נראים אב ובנו, 
ושים, רישומים של אבישי אייל בקו אם ובנה, וסביבם שפע של צבעים מחיקות הסתרות וקשק

צבעוני, קליגרפי, עמוס בערבסקות2 –רוטט וציורים בצהוב ושחור, וציור אחד של קופרמינץ 
למרות האלמנטריות של התערוכה )אשר נערכה במסגרת שיעור אוצרות בגלריה( מענין 

 שנה על ההצעה של רגע, הן 80לראות מחדש את הציורים ומענין לחשוב ממרחק של 
במישור הסוציולוגיה של האמנות והן מבחינה רעיונית2 רגע נולדה בעקבות הפירוק של אחד 



, עשור שהתאפיין בריבוי .1-והיא הייתה חלק מהתזזית הפלורליסטית של שנות ה .9העם 
קבוצות, תערוכות קבוצתיות ותערוכות פוליטיות ובסצינה אמנותית שהתמלאה בעשרות, אולי 

לגלריה, רק תנו להם  שחיפשו מקום, חלל, גלריה או אלטרנטיבה מאות, אמנים צעירים
 להציג2

המקצועניות והמפוכחות  .9-המושגיות והאינטלקטואליות לבין שנות ה .0-בין שנות ה
לא מובחן, לא מובהק, ערב רב של סגנונות, כיווני עשייה,  .1-התנהל לו העשור של שנות ה

רעיונות ואנרגיות2 חברי רגע היו בהתאם, מניפסטיים, דעתנים,צעירים ומלאי התלהבות: הם 
חלק מהמרחב המקומי ועל אמנות שהיא סיפור ביוגרפי, חלמו על  דיברו על אמנות שהיא

אקספרסיוניזם, -אינטגרציה עם תרבות או אסטתטיקה מזרחית אבל הושפעו, כמובן, מהנאו
 המערביות2 .1-מהחזרה  לציור ומה"ציור הרע" של שנות ה

ות של אין ספק שלנוכחותו של אסד עזי ברגע היה תפקיד מכריע בגיבוש הקבוצה2ההיברדי
זהותו האישית והאמנותית נדמית גם היום כמורכבות שדורשת לוליינות מיוחדת כדי להתנהל 

דרוזי משפרעם שלמד בתיכון יהודי, למד אמנות באוניברסיטת חיפה, חי ביפו ומציג  -בתוכה
בגלריות בתל אביב2 לצידו חברו ברגע אמנים ישראלים, גברים ממוצא אשכנזי, בוגרי בצלאל 

געי מלחמת יום כיפור, גברים אשר היו נכונים להתחבר לצד הפגיע שלהם וגם וחלקם נפ
חיפשו אופציה אחרת לישראליות, תוך שהם מזהים אסתטיקה עם פוליטיקה ולהיפך2 אבישי 

 -אייל, המבוגר בחבורה, ניהל כבר בימי רגע דיאלוג מורכב עם תולדות האמנות הישראלית
יש על חמור, גמלים, נופים כרון הקולקטיבי2 הוא מצייר אעם דימויים קאנוניים שהתאזרחו בזי

ישראליים ובמידה רבה אפשר לראות את המבט הפוסט ציוני משתקף בציור שלו ביחס 
 לציורים הציוניים לעילא של שנות העשרים השלושים והארבעים2

 
  את הדיאלוג הישיר עם האמנות הישראלית


