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זוכה פרס היצירה הציונית מעדיף למחות על
הכיבוש בישראל ולא בברלין

בפריז קראו לו "רגליים שחורות" כיוון שהיה יהודי ממוצא צפון־אפריקאי, בישראל התייחסו אליו
הילדים בזלזול בגלל לבושו האלגנטי: האמן אליהו אריק בוקובזה מציג תערוכה חדשה ששמה

"כתם שמש", ומספר למה הוא חש כמיעוט בהרבה מאוד מובנים ומדוע הקול שלו חייב להישמע

כשהאמן אליהו אריק בוקובזה היה ילד בן 6, בפריז, החליטו הוריו להגר לישראל. המורה הצרפתייה
שלו, שחיפשה דרך לסייע לילדי הכיתה להיפרד מאריק הקטן שעומד לעבור לארץ אחרת, החליטה

לעשות הצגת תיאטרון בובות, מהסוג הנפוץ והמוכר בצרפת לכל ילד, ומכונה "גיניול". אריק גילם את
עצמו, והחזיק מוט שאליו חוברה שבשבת בצורת שמש. אריק יוצא לחפש את השמש, הסבירה המורה

לתלמידים. האירוע התמים הזה, לכאורה, הפך מבחינתו של בוקובזה לרגע מפתח שממנו יוצאת
תערוכתו החדשה, "כתם שמש", שעוסקת באותה הגירה מצרפת לישראל ובהשלכותיה על תפישת

הזהות העצמית של בוקובזה, מבחינה אישית ומקצועית.
התערוכה, המוצגת במוזיאון פתח תקווה, כוללת בין היתר גם סרטון אנימציה בו משוחזר הרגע בו
נתנה המורה לילד אריק את השבשבת השמשית. כמיטב המסורת של הגיניול, הדמות הראשית,

במקרה זה אריק, חוטפת מכל כיוון – בצרפת הוא חוטף מילדים צרפתים, בישראל – מילדים
ישראלים. הציורים הצבעוניים, העליזים והילדותיים למראה של בוקובזה מסתירים את האמת המרה

מבחינתו, והיא שהזרות, ממנה ביקשו הוריו לברוח כאשר עלו לישראל, ליוותה אותו גם בארצו
החדשה.

בוקובזה נולד בפריז, בשנת 1963, בן יחיד להורים יהודים שהיגרו לפריז מתוניסיה. אמו היתה
בצעירותה זמרת אופרה, אבל לאחר נישואיה הפכה לתסכיתנית ברדיו. אביו היה משפטן. ב-1969
היגרה המשפחה לישראל והתיישבה ברמת גן. בבגרותו למד בוקובזה רוקחות, ועד לפני שש שנים
החזיק בית מרקחת ברחוב שלמה המלך בתל אביב. כשהיה בן 32 החל ללמוד אמנות בבית הספר

קלישר, ופצח בקריירה של צייר, לצד העבודה בבית המרקחת.
לפני כמה חודשים זכה בוקובזה בפרס היצירה הציונית, דווקא על סדרת עבודות שעסקה בכיבוש.

לדבריו, לא הרגיש אי נוחות להגיש את עצמו לפרס מהסוג הזה. "חומר הגלם של האמנות שלי הוא
קלישאות וסטריאוטיפים של תרבות ישראלית, שבמשך הרבה שנים היו הדימויים הציוניים. כך

שהאמנות שלי תמיד עסקה בציונות. אני מנפח בלון, ונועץ בו סיכה. אני יודע שהפרס הזה הוחרם על
ידי הקולגות שלי. אבל אני חשבתי שאני לא צריך לשתף פעולה עם הדה־לגיטימציה שעושים למחנה
השמאל, שאני חלק ממנו, בכך שאחרים את הפרס. נכון שזה פרס על דעות ולא על הישגים, אבל אני

באמת חושב שהציונות יכולה וצריכה להכיל את הביקורת על עצמה. אני חושב שזה יותר חשוב לכפות
על פרס הציונות להכיר בזה שיש אמנות ישראלית שעוסקת בכיבוש, מאשר להציג את האמנות הזאת

בתערוכה בברלין. ציונות זה לחיות בציון, עם כל המורכבות, העבר והניסיון לדו־קיום. לכן חשבתי
שכאמן אני יכול בדרך שלי לצקת תכנים חדשים לפרס הזה, במקום להחרים אותו. הוא כבר קיים, אז
צריך לחשוב מה עושים איתו. אני מיעוט בהרבה מאוד מובנים, אבל עדיין יש לי זכויות והקול שלי לא

רק רשאי להישמע, הוא חייב להישמע".
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כאשר התגורר בפריז הוא זוכר את היחס אליו ואל בני משפחתו כאל "פייה נואר" – רגליים שחורות –
הכינוי הצרפתי המתנשא למי שבאו ממדינות צפון אפריקה, או אמירות אנטישמיות. בישראל התייחסו

אליו הילדים בזלזול בגלל לבושו האלגנטי יתר על המידה והקשיים עם העברית.
"הדבר היחיד שהמורה בצרפת ידעה על ישראל, הוא שהיא במזרח, כלומר במקום שבו זורחת

השמש. התערוכה נקראת 'כתם שמש', שני מושגים ששייכים לעולם של הציירים – כתם, ואור. אבל
אצלי הכתם מדבר גם על סטיגמה. זה הרגליים השחורות של הצפון אפריקאי, וזה גם הכתם של

להיות יהודי שם. זו גזענות כפולה. הוריי לא עזבו את פריז בגלל שיקולי מזג אוויר, אלא בגלל שחוויתי
גזענות. בכיתה א' אמרו לי הילדים שאני יהודי מלוכלך ופייה נואר מלוכלך. הוריי ניסו למנוע ממני את

החוויה הגזענית. אבל בסרטון האנימציה, אריק פוגש בישראל את שרוליק, וגם הוא מרביץ לו. וגם כאן
מופיעות הרגליים השחורות. המזרחי שבי מבין שבארץ הכתם השחור עדיין נצמד".

להחזיר לילידים
בתערוכה הנוכחית מנסה בוקובזה, לדבריו, קצת "להחזיר" לצופים את תחושת הזרות הזאת שלא
הרפתה. לכן שזר ביצירותיו ובאופן בו מוצבת התערוכה אלמנטים שאינם מובנים למי שאינם דוברי

צרפתית או מכירים היטב את חיי היומיום בצרפת. אחד האלמנטים הללו הוא המילה "גיניול",
בצרפתית, שחקוקה על שלטים הפזורים בגן מסביב למוזיאון, ומכוונים אל התערוכה. "אם אתה

ישראלי לא רק שאתה לא יודע מה זה גיניול, אתה גם לא מסוגל לקרוא את המילה בצרפתית, כי יש
בה אותיות שלא הוגים", הוא מסביר, "זו ההזרה. בתור מי שהגיע לכאן בגיל 6 ולא ידע מילה בעברית,

אני מחזיר לילידים, וגורם להם להרגיש קצת את חוסר ההבנה שלי את המקום. למרות המעטה
החיצוני הפתייני והברור והנאיבי והפיגורטיבי של העבודות שלי, הנושא האמיתי של התערוכות הוא

תמיד מאוד מפותל ומסובך. התפישה שלי אומרת שאם לא יבינו, זה לא נורא. גם אני בתקופה
מסוימת לא הבנתי כלום, ושרדתי. כשהייתי רוקח, היתה מוטלת עלי אחריות, ואם נתתי תרופה לא

נכונה, החולה היה עלול למות. אבל אם אני תולה עבודה לא נכונה בתערוכה, מה כבר יקרה?".
החזרה לילדות מופיעה בתערוכה גם בסדרת ציורים בהשראת קינוחים צרפתים מפורסמים, שאותם

נהג בוקבוזה לאכול כילד. בציוריו הוא הופך את הקינוחים לדמויות אנושיות כפי שדמיין אותם אז.
עוגת ה"אקלייר" – ברק, בעברית – הפכה למעין גיבור־על, ה"רליג'יוז" – נזירה בעברית, הפכה לשתי

נזירות לבושות חום בהיר וחום כהה, ה"טט גה נגרה" – ראש של כושי, הצטיירה בדמיונו כאפריקאי
בלבוש ססגוני, וה"בבה או רום" הפכה לדמות של קשיש לבן זקן. "אני לא חושב שיש משהו יותר

צרפתי מהעוגות האלה, הפטיסרי, למרות שחלק גדול מהן הגיעו מווינה בכלל. בחצרות מלכי אירופה
השפים היו צרפתים אז הדבר הקטן והמלוקק הזה, שהוא תמיד מצועצע, מזוהה כמשהו צרפתי. בן

הזוג שלי צוחק עלי שאני אוהב שהכל נורא קטן. וזה ככה אצל הצרפתים, הכל נורא קטן וקטן זה
חמוד. כשרוצים לומר על משהו שהוא יפה, אומרים קודם כל שהוא קטן. והמזעור הזה מתומצת

בעוגה. הרבה השקעה במשהו קטן שהוא חוויה גדולה. כשהייתי ילד כל יום בארבע הייתי מקבל עוגה
כזאת, והיינו הולכים לראות את הגיניול. כשהגעתי לישראל, אי אפשר היה להשיג כאן את העוגות

האלה".
הקינוחים הם רק השכבה העליונה ביותר של הציור, שלדברי בוקובזה, מכיל עוד רבדים של משמעויות

שקשורות ביחסו אל התרבות הצרפתית. כך למשל, הציורים אינם נעשים על בדים לבנים חלקים, כי
אם על בדים מודפסים, המכונים טואל דה ז'ווי, ומתארים סצנות פסטורליות של בילוי בחיק הטבע. גם

כאן הוא כיוון להבנתם של מי שמכירים את התרבות הצרפתית על בוריה, ומכירים את הבדים הללו
מעיצוב הפנים הצרפתי. "רציתי לצייר על משהו שיש לו עבר. זה כמו להיוולד בפריז - אתה נולד

במקום ספוג, ואתה צריך לעלות על דימויים אחרים. הזיכרון שלי משם הוא שיש לך רעש רקע של כל
מה שנמצא מסביב כל הזמן. ואת זה רציתי להביא לציור. עד עכשיו היו לי הרבה ציורים שתיארו את

ירושלים, וזה היה אתגר בשבילי, לצייר מקום שכבר צויר כל כך הרבה פעמים בתולדות האמנות
הישראלית. פריז היא מקום מיתי כמו ירושלים. זה המקום שצויר הכי הרבה על ידי כל כך הרבה



ציירים. רציתי לצייר בלי הקלישאות האוטומטיות, אבל כך שהציורים יכילו בתוכם דברים שניתנים
להבנה רק על ידי צרפתים".

מבט הפוך ומשלים
בין ציוריו של בוקובזה בתערוכה, וגם בסרטון האנימציה שיצר, שזורים ציורים של צבי שור, אחד

מאמני אסכולת פריז, שאוסף מעבודותיהם מוחזק במוזיאון פתח תקווה. "כמו המורה שלי, גם אמני
אסכולת פריז, כשהם עזבו את פריז והגיעו לכאן, היתה להם אותה אסוציאציה – ששם אין שמש וכאן
יש. לכן הם חשבו שהצבעוניות צריכה להיות שונה. אומרים על צבי שור שהוא לא הצליח לשנות את

פלטת הצבעים שלו, והציורים שלו נותרו טבולים ברוטב חום, כמו שקראו לזה, גם כשהוא צייר את
פתח תקווה. ואני אומר, זו אותה סטריאוטיפיזציה". תליית ציוריו של שור לצד הציורים שלו, אומר

בוקובזה, נועדה לחזק את חוסר ההבנה של הצופה. "על פניו אין שום קשר בין הציורים של צבי שור
לבין הציורים שלי. אבל ברבדים הפנימיים של התערוכה, היא עוסקת בביוגרפיה שלי במקביל

לתולדות האמנות הישראלית. בחרתי את צבי שור כמייצג לאמני האסכולה, כסוג של מבט הפוך
ומשלים. אמני אסכולת פריז היו זרים בפריז, ואילו אני גדלתי בפריז, אבל לא חייתי שם בתור מבוגר.

אז לי יש נקודת מבט על פריז שלאמני אסכולת פריז לא היתה. נולדתי למרגלות מונמרטר, וטיילתי
כילד בין כני הציירים בפלאס דה טרטר המיתולוגית. אבל ההורים שלי לא היו צרפתים, אלא תוניסאים.

אז גם אני בעצם הייתי זר שם".
הגזענות, בעיניו של בוקובזה, היא תכונה אנושית מושרשת ובסיסית שמאפיינת את כלל המין האנושי,

וכולנו חייבים להכיר בעובדה שאנחנו גזענים ולהתמודד איתה. במובן הזה, הוא לא מפריד בין
הגזענות שחווה כילד בפריז או בישראל. השיח המזרחי נכנס בעיניו גם הוא לקונבנציות גזעניות, ולכן

הוא לא מוכן לקחת בו חלק. "באתר של גלריה נלי אמן שייצגה אותי במשך שמונה שנים, כתבו
שנולדתי בתוניסיה. וזה אחרי שתיקנתי, כי במקור היה כתוב שנולדתי במרוקו. ואני בכלל נולדתי

בפריז. והמרחק בין תל אביב לפריז הוא כמעט כמו המרחק בין תוניסיה לקזבלנקה. ואז פתאום אנחנו
מגיעים לארץ, ופתאום אני ומרוקאי ואלג'יראי ועירקי ותימני – כולם אותו דבר. זה בדיוק אותה גזענות.

זה כמו שלא מבדילים בין קוריאנים, יפנים וסינים. אני חושב שאין דבר כזה זהות מזרחית, וזה משהו
שמתפספס בשיח העכשווי. אני שמעתי גם אום כלתום, וגם אופרה, ומבחינתי אין היררכיה ביניהם.
והסיפור שלי ושל מי שגדל בקרית גת או באופקים, זה לא אותו סיפור. אני אקדמאי, רוקח, למדתי

בבליך, אני מנגן באך. אז למה אני צריך להיאחז דווקא בתרבות המזרחית?".
בהתאם לכך הוא פירסם מכתב גלוי לשרה מירי רגב, לאחר שהיא התבטאה בכתבה ואמרה שהיא

רוצה להעביר כסף מהתזמורת הפילהרמונית לתזמורת האנדלוסית. "מלחמת תרבות זה לא מלחמה
של השחורים נגד הלבנים. יש מלחמת תרבות, והיא צריכה להיות בין התרבות הטובה ללא־טובה. ומי

אני שאקבע מה זה תרבות טובה? יבואו ויגידו, איל גולן ופאר טסי זו תרבות טובה. ואני אומר, לא.
אבל לא בגלל שהם מזרחים ובגלל מעוולים ורבעי טון. הלוואי והיה שם את הדברים האלה. זו תרבות

לא־טובה כי זו תרבות של אטארי. זו תרבות חקיינית וחסרת מורכבות. זו לא תרבות מקורית. זהר
ארגוב זה לא עבד אל וואהב. זה חיקוי של סן רמו, זה מוזיקת פופ מוגבלת. גם את האנדלוסית אי

אפשר להשוות לשוסטקוביץ ולבאך. יש לזה מקום, ויש לזה מקום".
תפקידה של שרת התרבות, טוען בוקובזה, הוא להגדיל את התקציב ולאפשר לפריפריה נגישות

לתרבות גבוהה, שכוללת גם אופרה ומוזיקה קלאסית. "אם הם לא יכירו תרבות מורכבת, הם לעולם
לא יצרו תרבות מורכבת. אמא שלי למדה אופרה בתוניס, לא בפריז. האופרה במצרים היא אחת

החשובות בעולם. מוזיקה קלאסית היא טעם נרכש כמו שסושי הוא טעם נרכש. יש דברים מורכבים
ודברים פשוטים. המלחמה צריכה להיות בזילות, בניסיון לרדת למכנה המשותף הנמוך ביותר. היא

שרת התרבות שלנו שצריכה לשמור שהתרבות לא תידרדר. והיא אומרת, הקיטש הוא התרבות. וזה
לא קשור למזרחים ואשכנזים, כי קיטש עושים גם הרבה מאוד אשכנזים, וצורכים הרבה אשכנזים".

 


