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 "יותר הגיוני להקים מולדת יהודית במקום שהוא פחות טעון מבחינה היסטורית...

אינני יכול למצוא שום סימפטיה כלפי אדיקות חסרת מנהיגות, שהופכת פיסת קיר 

)זיגמונד הרודיאנית לשריד לאומי, ואגב כך פוגעת ברגשותיהם של ילידי המקום." 

 02-של עיתון העיר, פורסם ב 2. מתוך גיליון מכתבים מספר 0320בינואר  32פרויד, 

 (.3002באוקטובר 

 

ם ועתירי הקסם מתחזים לנאיבים, אין סיכוי שהצופים בתערוכותיו של למרות שציוריו השובבי

, פריז( ייצאו בתחושה שהכיבוש ומפעל ההתיישבות 0322אליהו אריק בוקובזה )יליד 

וההתנחלות הישראלי הוא בעיה אבסטרקטית מרוחקת, מנת חלקם של "אחרים" חסרי מזל. 

ציוריו העלילתיים תוקפים את  הצומח.טקטיקת הפיתוי שלו לא הייתה מביישת גם את עולם 

קרנית העין במטח ארטילרי רועש של חומרים וצבעים ובבוהק של צורות ורקעים. ואחרי זה 

פוליטי, -נרטיב ביקורתי-עוד מצפה לצופה ארגון תודעתי של כל הציורים המוצגים למטא

אינו מאמין פנים עם מסרים פרובוקטיביים, ומציב אותו כאמן ש-מול-שמעמת אותנו פנים

בהפרדה בין האסטתי לחברתי. מבחינה חזותית, הרוקח אליהו אריק בוקובזה, שסיים את 

ארבע שנים, איננו בדיוק רקפת בישנית או איזה חצב קורקטי. הוא -לימודי האמנות לפני שלש

אמנם אזרח ישראלי תקני הממלא את חובותיו, עושה מילואים, אבל כשמדובר בשפה 

, עד שמתברר כי דופק חשבון. את האדמה בציוריו הוא זורע ב"סוכריות"הפלסטית, הוא לא 

 הן רעילות.

-בשנה האחרונה למאה הקודמת ולמילניום, אך סיים את לימודי האמנות בבית ספר קלישר

פולק בתל אביב, כל שהיה עליו לעשות הוא להושיט את היד ולקטוף את פירותיו הבשלים של 

הזהות המזרחית:  להתמסד, וכלל גם דיון ומחקר בפוליטיקת השיח הפוסטציוני שבדיוק החל

כפי שחוקרת התרבות אלה שוחט מעדיפה  –מי של "זכרונות אסורים" דהצפה ומירוק אק

אינטלקטואלי ופרצו –לכנות את הרעיונות הארסיים שצפו מן השוליים של השיח התרבותי 

 בפירוק נמרץ של מיתוסים בחברה הישראלית.

נה אמאז, בוקובזה, שהועלה לישראל בגיל שש אך ממשיך לחוש זר, נובר בישראלי

קלישאות  בתערובת של התלהבות וסרקזם, ומנווט את עשיתו האמנותית בין איסוף וניכוס

על פי המודרנה -הנגועים ארופוצנטריות-של "הארץ המובטחת" ויזואליות ויצוגים ממוסדים 

וזאב רבן, ובין עיצוב וניסוח של שפה אישית מתוקה ועוקצנית,  הציונית נוסח ליליאן, גור אריה

המושפעת מאד מצעצועים יפניים, בעיקר רובוטים, ומאהבתו האובססיבית לחפצי חן ושכיות 

חמדה. בוקובזה מתייחס ליצוגים הנאיביים של הישראליות כאל פולקלור סטטי שהכתיב 

 , של כל הישראלים. מסורת ויזואלית המייצגת זהות אחת, מובנת מאליה



המיצג מסורת, היסטוריה, -שפתו האירונית, המבוססת על חשיבה לסכימה של מבנה מזרחי

לבן, בלוק  שמופיע בסמוך לבנין באהואס-ם אתרים הקשורים במוותקדושה ופסינציה ע

 מטיזציה ופרדיגמטיזציה כאידאולוגיה.שממילא מושתת על סכ

עבורו ע"י ההיסטוריונים החדשים )וכן ע"י הוגים נדמה שהוא חוגג את הביקורת שמתנסחת 

קוו הדיסקורסיבי -חיים הנגבי( ואת הבקיעים שנתגלעו בסטטוסופוליטיים כמירון בנבנישתי 

ששלט פה עד אמצע שנות התשעים. בוקובזה הפנים את ההתבוננות בעבר כראקציה של 

 התרבות הפופולרית. 

זה נשמע כמו סיינס פיקשן, מדע בדיוני( הוא " )כשאומרים את זה Zion's Fictionבמיצב "

מתנצח עם המודרניזם והציונות שהאמינו בעתיד אוטופי הומוגני ובשל כך הדחיקו, מחקו, 

על, -השכיחו, הדירו, השפילו ושיעבדו את הילידים. מציור אחד לשני, הוא טווה עלילת

"יצור של אחרות  otherizingשבודקת את שימור אקט הקולוניזציה, כולל אקט "האחרה" )

באמצעות פעולות שיחניות"( ומנגנוני שיטור ומיסוד של תהליכים קולוניאליסטים הנידונים 

לחזרה כפייתית. מה שהיה הוא שיהיה. העתיד מתרחש במרחב גיאוגרפי חדש אך זהו אותו 

 מרחב מושגי. להדחקות שנעשו בעבר יש השלכות להווה ולעתיד.

ורא מרחב קיומי רב תרבותי המכיל גם וגם, מזרח ומערב, בתערוכה הנוכחית הוא כבר ב

נמנעת. -מתנחלים וילידים, פועלים לבנים ופועלים ערבים. ההסטוריה כטרגדיה אנושית בלתי

תייר", הוא הדגים את יחסו -בציורים שהציג בוקובזה עד למיצב זה, למשל בסדרה "צייר

ואת הפנמת המבט של הקולוניאליסט האירוני למקום עליו הגיע עם הוריו שנולדו בטוניס 

המסורתי שבחן בעין של אוריינטליסט את המזרח. כלומר, בוקובזה, העולה החדש שהגיע 

מפריס ושנולד להורים ממוצא מזרחי, תר את הארץ המובטחת ומצייר אותה ואת עצמו 

 אוריינטליסטי. הוא היה ונשאר הגיבור של עולמו-בתוכה מנקודת מבטו של קולוניאליסט

המצויר. כל הדמויות המככבות בעלילות שהוא פורש בפנינו הן דיוקן עצמי. את העיסוק של 

", העיסוק Zion's fiction"-ישנה מחליף כעת ב-בוקובזה במיקום עצמי בארץ החדשה

המערערת  בהדגמת שיטת ההתמקמות במרחב אחר, או העיסוק ב"קריאה" הטרוטופולוגית

על המרחב הישראלי כעל מרחב מיתי )סוג של אוטופיה שמימשה את עצמה(, תוך יצור אחד 

חוץ מהסוגים הקיצוניים של מה שמישל פוקו מכנה "הטרוטופיה", מקום במרחב הנמצא מ

אחר, מרחב ממשי אחר, שיהיה מושלם, מוקפד ומאורגן לכל מקום ומחוץ לזמן, "מרחב 

הטרוטופיה זו לא תהיה  ו חסר סדר, בנוי בצורה גרועה ומבולגן.באותה מידה שהמרחב שלנ

( אינן מתפקדות coloniesאשליה כי אם פיצוי, ואני שואל את עצמי האם כמה מן המושבות )

באופן זהה. זהו "בדיון ציון" על פי בוקובזה. סדרת העבודות החדשה מתפקדת כאגדה 

ות במקום חדש, שנראה שומם רק משום בדיונית עתידנית, סיפור עתיק של פלישת והתמקמ

שילידי המקום נעשים בלתי נראים, מודחקים, מודרים, עד שמתברר שבעצם אקט הפלישה 

אנחנו מדירים את תושבי  יך לאחרים התקיים אקט של הדרה עצמיתיישבות במקום ששיוהת

ות ישנן הטרוטופיהמקום האוטנטיים כשלמעשה אנחנו סוללים את הדרך להדרה עצמית. "



אחרות ששערי הכניסה אליהן נראים פשוטים לגמרי אבל על פי רוב הם מסתירים הדרות 

(exclusions ,משונות: כל אחד יכול להיכנס למיקומים הטרוטופיים אלה, אבל למען האמת )

זו אינה אלא אשליה: נדמה לנו שנכנסנו, אבל בעצם הכניסה שלנו הודרנו", כלומר, אנחנו 

רי אורח, אורחים לא קרואים שכמו שנכנסנו כך הם עתידים לצאת או נשארים לחלוטין עוב

 להיות מגורשים, וחוזר חלילה.

 

תייר" מסתיימת, עם המסקנה -" מתחיל בנקודה בה הסדרה "ציירZion's Fictionהמיצב "

שהציונות נגועה באימפריאליזם ושאין לה אינטרקציה טובה עם המקום ולכן, בציור האחרון, 

סצינה של גירוש, וכן סצינות ערבה. במיצב הנוכחי שלשה חלקים והם מתארים יש הצבעה מ

מ'(, שמן על בד, על  2.4x1.4של התישבות ופליטים. סצינת הגירוש מתוארת בדיפטיך גדול )

פי "הגירוש מגן עדן" של אפרים משה ליליאן, שם מופיע המודל המועדף והנערץ על ליליאן, 

והים המגרש את אדם וחווה, כפי הנראה מן הוגלה המצטיירת זאב בנימין הרצל, בתפקיד אל

כגן עדן פורח )?( לארץ ישראל. כמו אצל ליליאן, יש פער גדול בין שני חלקי הדיפטיך, כלומר, 

בין גן העדן עם חבצלת השרון שהצבע השולט בו הוא לבן ובין מה שקורה מחוץ לגן עדן 

תו הרצל, מזוקן שרירי, ערום ויחף, למלאך שנשלט ע"י הצבע השחור. בוקובזה ממנה את או

המגרש את אדם וחווה מגן עדן שכעת הוא ארץ ציון )הרווי בנופים שמצטטים את נוסחאות 

וים  הנוף מציוריו הקודמים של בוקובזה: דשא המורכב מעלים, אדמה אדומה רוחשת נמלים

ל דיפטיך( לא פחות )כפי שהוא נראה במקום השני ש המורכב מגלים סכימטיים(, למקום אחר

סימבולי. זהו מקום הררי )ההרים מעוצבים בדגם של הולוגרמה בוהקת, מה שמחדד את 

תחושת הבדיון. גיליונות כסופים ומוזהבים בדוגמת הולוגרמה משמשים קרקע ממשי לשאר 

הסצינות(, מוכה שיחי צבר ואדמתו זרועה עיניים ונמלים, וגם נחש עם אוזניים מצחיקות 

בתוכו מוצבים אדם וחווה בחליפות חלל דמויות מדים מבד הסוואה  של בוקובזה?(. )כאוזניו

בדגם של עלי תאנה. הם אוחזים ברובים. חווה בחליפת חלל ורודה, כיאה לבת, ואדם 

בתכלת, כיאה לבן, בעולם הילדות אותו מחקה בוקובזה. זוג הלוחמים "נוחתים" במקום 

האדמה, כאמור, רוחשת חיים, )נמלים ועיניים(, אך החדש כשהם מנותקים כבתוך בועה. 

, על תקן היהודי החדש המיתולוגי, כולו פזיות שרירית מבחינתם היא נטושה. בעוד הרצל

ומחוטבת, עם כנפיים של מלאך וחרב, אדם וחווה, החיילים החדשים, נדמים כמחוסרי גוף, 

 העניק להם ליליאן.רחוקים מהדמות השפופה והמדוכאת ש-צעצוע, כרובוטים-כחייל

 

 30הפאנל השני של דיפטיך מעביר אותנו לציור הבא. כאן מתחיל פרק ב' הנפרש על פני  

אחד על טנק והשני על מפלסת, -ישבות. בסצינת הפתיחה נכנסים ה"מובילים"ציורים: ההתי

ואליהם נוסף פקח. תיאור תהליך הבניה והתיישבות הינו שחזור של תולדות ההתיישבות 

ית בארץ ישראל. מעין חזרה כפייתית שמתקבעת כחטא קדמון שסופו להוליד שוב ושוב הציונ

. יותר את עונש הגירוש. לכן, אמצעי ההתיישבות החדשה מונחים על פלטפורמה עם גלגלים



השטח החדש מצטייר כארץ זבת סוכריות או אבני חן, ריקה יחסית, ניטרלית. אך עד . פרקטי 

על גלגלים וממנה מתנשא דגל ישראל, נטוע בין שיחי צבר. מהרה מופיעה עליה חצובה 

משם, הדרך להתנחלות הראשונה קצרה ומתאפיינת בשני בנינים "מזרחיים" )דגם מודולרי 

בלוק באוהאוס, מגדל מים ועליו דגל, והפסל של דורצ'ין שהועבר כפי שהוא של קבר רחל(, 

, המקום החדש דואג לספק צרכים משדרות בן ציון פינת קינג ג'ורג' בתל אביב. כלומר

גשמיים ולא נוטש גם את הרוחניים. הכל יושב על גלגלים. ההתנחלות הראשונה מולידה 

רובוטים עם מגל ופטיש, וקסקט ובגדים בצבע כחול הפועל: פועל שחור, פועל לבן -פרולטריון

יכת חמצן ומס ופועל ערבי. לפועל הערבי אין קסקט כי אם כפייה וזקן זיפים כשל ערפאת

זעירה בכחול לבן. אוזיותיו צבועות באדום וירוק כצבעי דגל פלשתין. הג'קט שלו מנופח עד 

כדי החשדתו )האם הוא בעצם שאהיד שמחופש לפועל?(. זקנו, משום מה, מצויר במברשת 

רובוטית עם -בדרך להתנחלות השניה נוספת דמות ה"מתנחלת". דקיקה וביתר קפדנות 

וסינר של משרתות, וכן דמות ה"שומר" או ה"מאבטח" שעל חזהו שביס, שמלה ארוכה 

מתנוסס סמל של משטרת ישראל. בהתנחלות השניה כבר יש שלושה בניני באוהאוס 

וארבעה בתים מזרחיים על רקע הולוגרמות זהב וכן מגדל מים עם דגל על מנשא של 

ות ממריא טייס ויש קקטוסים והפסל של קדישמן שהוגלה מכיכר הבימה. מעל לציור ההתנחל

גם צנחן. מתחת לציור ההתנחלות יש דייג וצוללן באמצעותם אנו מגלים את הילידים, שכמו 

 מודע של ההתנחלות.-מפציעים מקרקעית הים או מהתת

בהתנחלות השלישית מופיעים אותו גמל צהוב בתוך ריבוע כחול )ציטוט מתוך הציטוט של 

סום ושלטי חוצות( שהופיע גם בציור הראשון של דוד ריב המרמז על תרבות של צריכה, פר

סדרת ההתנחלות הראשונה, וכן פסל השואה והתקומה של תומרקין, שהוגלה לכאן מכיכר 

רבין, מגדל מים עם דגל, מנשא שיחי צבר, בניני באוהאוס, בתים מזרחיים. כל המיצב 

העיסוק של בוקובזה מתגאה בהמון דגלי ישראל: משולשים ומרובעים, עם ובלי מגן דוד. את 

במודרנה הציונית מיצגים גם שלושת פסלי הברזל החלודים, שבאיזה שהוא אופן מסתמנים 

 כאוסף של שלושת צורות היסוד: מרובע, עיגול ומשולש.

אחרי ההתנחלות השלישית וקצת לפני שמגיעים לאזור הספר, הלא מיושב, מופיעות דמויות 

)טרומפלדור?( ויש לו את אות של מלחמת לבנון, הוא  "הגיבור". האחרון גידם-של "החלוץ" ו

יותר לישימון. בישימון עצמו, כחלק מהנוף, אי אפשר שלא הנועז מבין השניים ולכן קרוב 

להבחין ב"יליד" הניצב על גבעה רכה, ומעוצב בשפה פלסטית של נקודות וקוים, מולקולות 

ל המתיישבים החדשים לנוף(. וסינפסות, שמטמיעה אותו בנוף )מה שמדגיש את זרותם ש

 ואז מגיעים לחלק השלישי של המיצב: הילידים, כלומר "הפליטים".

 

'(, מעוצבים כאובייקטים חביבים העשויים סמ 35x20x5עשר במספר )-"הילידים", ששה

מברונזה, אלומיניום ושמן על בד מתוח על עץ. הם נטולי ידיים ומחוסרי פה. במקום גוף יש 

להם עין. עין כחולה כמו העין המזרחית הסימבולית. )כלומר, הם לא סתם ילידים חסרי זהות, 



בחומר קירמי ונוצקו בברונזה או כי אם מזרחיים(. רגליהם היחפות וקרניהם הדמוניות פוסלו 

הם בעצם פליטים. למרות מעמדם, בוקובזה הקפיד באלומיניום )חלק ככה וחלק ככה(. 

 לציירם בטכניקה מעט שונה ויותר חופשית, שכמו מבקשת לבחון אותם מבפנים ולכן הבחירה

בצורות המזכירות מולקולות וסינפסות )שמן רטוב על רטוב, מבלי להמתין שהשכבות 

, בניגוד לשאר ציורי תתייבשנה, טכניקה שמאפשרת לצבעים לגלוש ולהתמזג אחד בשני

המיצב, שהעבודה עליהם נמשכת זמן ארוך בשל הצורך להמתין שכל שכבת צבע תתייבש(, 

ולהעניק לכל אחד מהם אישיות מובחנת, למרות שמבחינת הציור זה קרוב לאבסטרקט. 

ת, אחד מהם מעוצב כאלבינו, למשל. על מנת לסגור כלומר, מדובר בקבוצת פליטים הטרוגני

את המעגל נציין שמבין כל הדמויות המאכלסות את המיצב, רק הרצל והפליטים מופיעים 

 כיחפים.

 

נפרד, שמסמל את כל הדמויות המאכלסות את -את המיצב כולו נועל אובייקט נוסף וכמו

סמ'(. לצווארו  15x80x50ק" )את הרצל, את המתנחלים ואת הפליטים: "המילואימני-המיצב

שרשרת עם מדליון "חי" והוא לבוש בגדי צבא מנומרים ומתחת מבצבצת חולצת "טי" 

מפוספסת בתכלת. בשני צידי ראשו יש אוזניות, מאחת מהן יוצאות אנטנה ודגל. בגבו על 

רקע עיגולים שוכן הלב. הוא מצוייר בשפה החזותית של הפליטים. "המילואימניק" נתון 

ונסטרוקציית אלומיניום רחבה, עם ברגים. בכף ידו האחת הוא מחזיק מפתח ברגים. בק

בניגוד לגיבור החלוץ או הצנחן, "המילואימניק" מעוצב כרובוט המבצע ומעניק שירותים. 

הרובוט "מילואימניק", אומר בוקובזה, מייצג אותו, כפי שהוא מצליח להתנהל בחיי היום יום 

נקלענו. כלומר, כך הוא חי, כבתוך חליפת אסטרונאוט, עם לב במציאות המשברים אליה 

 קצת רומנטי שנדחק לאחור כדי שלא יפריע לו לתפקד כ"חייל".

 

הפליטים מפוזרים .של דירת מגוריו לפני התערוכה, בוקובזה פורש בפני את המיצב בסלון 

מהאוסף  על הרצפה. כל הפנית מבט חושפת עוד ועוד שכיות חמדה ואובייקטים נחשקים

המרהיב שלו. הדירה מעוצבת כמקדש פטישסטי שבו שולט פולחן האובייקט. המטבח 

מאכלס את כל הכלים הנדרשים, כולם מסוגננים לעילא ומוגדרים, כמו הצורות בציוריו: צורות 

גאומטריות המצהירות על נקיון ודקורטיביות. הסטודיו שוכן בחדר הסמוך. אוסף מדהים של 

ם. הכל נקי ומצוחצח )כיאה לרוקח(. הפלטות משמשות לערבוב הצבעים הם צעצועים ורובוטי

פעמיות. גם המכחולים. אני חוזרת אל קבוצת הפליטים. עיצובם המוגזם במכוון מזוויע. -חד

"יש כאן ענין של פיתוי מקסימליסטי, כי בסוף הם אמורים להגיע לבתים שונים. אני מצפה 

קם, ייקחו פליט הביתה. ברור שכל פרט מהתערוכה שאנשים שיגיעו לתערוכה, לפחות חל

נושא על גבו את כל הסיפור, אז הנה הפליטים שלי נכנסים לתוך בתים הישראלים בדלת 

 הקדמית", הוא אומר.

 


