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 אליהו אריק בוקובזה : 
תהלוכת־יחיד

יקיר שגב

] ך  ס מ  [

ברוכים הבאים לקרקס! 
בעוד רגע ייפתח המסך, יוחשך האוהל, יידלקו האורות 

הצבעוניים, ותחל ההופעה, כלומר התערוכה. בפנים 
מחכים לכם אמני מופע, רקדניות, תזמורת חיות ממוכנות 
וחפצים משונים רבים. אבל ברשותכם, קהל נכבד, אבקש 

שנתעכב כאן במבואה לעוד כמה רגעים, ותחילה נערוך 
היכרות קצרה עם האמן ועם עבודותיו החדשות, המוצגות 

בתערוכתו הנוכחית – ״קרקס לבנטינו”.
אליהו אריק בוקובזה )יליד פריז, 1963, עלה עם 
משפחתו ב־1969( הוא אמן ישראלי שחי בתל אביב 

ושיצירתו הצבעונית, הזוהרת ורבת הדמויות שונה עד 
מאוד מהאמנות הישראלית ההיסטורית. זו האחרונה 

הייתה בדרך כלל, בעיקר בעשורים שבין שנות השלושים 
לשנות השמונים )עם כמה יוצאים מן הכלל(, אמנות 

חמורת סבר, צנועת־צבע ומדודת קול. אל המרחב העצור 
הזה פרצה בתחילת שנות האלפיים יצירתו של בוקובזה, 

אליהו אריק בוקובזה : ִקְרָקס לֵַבנְִטינֹו
08.01.22 — 19.11.21

מאמר : יקיר שגב
עריכת לשון עברית : קרן גליקליך

תרגום לצרפתית : ז׳אק יעקב מרמלשטיין
עריכת לשון צרפתית : ז׳ילבר בוקובזה

עיצוב והפקת הקטלוג : סטודיו נעמה טוביאס, מרי פטאן
תצלומים : ציקי אייזנברג

הדפסה וכריכה : ע.ר. הדפסות, תל אביב

נדפס בישראל, התשפ״ב / 2021
 © כל הזכויות שמורות למחברים 

ולגלריה חנינא – מקום לאמנות עכשווית
רח׳ שביל המרץ 5, תל אביב

חנינא — מקום לאמנות עכשווית 
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גם הרקעים המסוגננים הללו קשורים באופן ביוגרפי 
לשאלת מבוך הזהויות בעבודותיו של בוקובזה – כמי 

שמוצא משפחתו בטוניס בצפון אפריקה, הוא עצמו נולד 
בפריז וגדל על ברכי התרבות הצרפתית, ובגיל צעיר עלה 

עם משפחתו לישראל.

] ה  ק י ז ו מ  [

כעת ניכנס פנימה, בעקבות המוזיקה הבוקעת מהגלריה, 
אל חלל התערוכה – הזירה המדומיינת של הקרקס 

הפריזאי. במרכזו מתגלה לנו ציור התהלוכה המונומנטלי: 
מגילה מצוירת ארוכת ממדים, המציגה את הדמויות 

בקרקס ומלווה בסרט אנימציה שמפיח בה חיים, תנועה 
וקול. בציור ענקי זה כבר מחכים לנו אחדים מאמני 

המופע המוכרים: אדון־הזירה )Ringmaster(, האיש 
השמן, הליצן העגמומי ונערות הקברט, המצוירים 

בסגנונו הייחודי של בוקובזה. מבט בוחן יותר בעבודה 
יגלה, עם זאת, שלמרות הסגנון התמים לכאורה, התגנבו 

לציור מוטיבים וצפנים חתרניים מעולמו של האמן, 
ושתעתועי ומארגי הזהויות ביצירתו ממשיכים להתגלגל 

בעבודותיו הנוכחיות. 
כך אנו מוצאים בציור בדים ומלבושים לכאורה 

אירופיים שאליהם ״מסתננים” דגמים מזרחיים־
מוסלמיים; בין הדמויות המוכרות מופיעים חפצים 

דוממים )מאוספיו של האמן( מואנשים ומלאי חיים, 

והיא עדיין מיטיבה לתפוס אותנו לא מוכנים למרות 
ניסיונותינו לחמוק תמיד מהגדרות קשיחות. 

ואכן, כבר מראשית דרכו, עם סיום לימודי האמנות 
בבית הספר קלישר בתל אביב ב־1999, דמתה יצירתו 

הרב־מדיומלית של בוקובזה – בציור, בפיסול ובאנימציה 
– לקליידוסקופ קאמפי צבעוני ומתעתע, שבה הוא חובש 
ופושט מסכות ביוגרפיות־תרבותיות שסותרות ומשלימות 
זו את זו, מאיימות, מאוימות ומתפייסות. ברבים מציוריו 

שעוסקים בסוגיות של זהות לאומית )למשל הישראלית 
אל מול היהודית( או זהות תרבותית ואישית )למשל 

מזרחית אל מול מערבית( מופיעים דמויות ואתרים רבים 
מהפולקלור, מההיסטוריה ומהמיתוס המסוכסך המקומי 

שלנו – יהודים וערבים, חלוצים ועירונים, חילונים 
וחרדים, חיילים, מקומות קדושים וערים מודרניות. 
את כל המסמנים הטעונים האלו, המוכרים לעייפה 

מהמציאות המקומית הישראלית, בוקובזה מצייר באופן 
מכמיר לב וטורד כאחד, בשפה שכבר הפכה מזוהה עימו 

מאוד – כמעין בובות או צעצועים מונפשים, שחיים 
במעין עולם צבעוני ומעוצב משלהם. 

עוד מאפיין ציורי שמזוהה מאוד עם יצירתו, וגם 
הוא עומד בסתירה עמוקה לרוב האמנות הישראלית 

ההיסטורית, הוא השימוש שהוא עושה ברקעים 
גאומטריים שטוחים, צבעוניים להפליא ועשויים 

באורנמנטיקה אקלקטית שמצטטת ממקורות מוסלמיים־
מזרחיים ומערביים כאחד. בדומה לדמויותיו המצוירות, 
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במעין היפוך ביקורתי של מבטו המחפצן של הקהל, 
הרואה באמני הקרקס אובייקט שעשועים; ולאחדים 

מהיצורים המואנשים )הקיימים בתערוכה גם כפסלים 
 )PLAמודפסים בטכנולוגיית תלת־ממד חדשנית מ־

העניק בוקובזה עיניים כחולות עגולות הדומות לקמעות 
ההגנה מזכוכית המצויים במזרח. זהו מוטיב ביוגרפי 

חשוב ביצירתו, שמאפשר לחפצים ולדמויות אלו – שלנו, 
כצופים, יש בעלות סמלית עליהם מתוקף מבטנו – 

להשיב לנו בחזרה מבט נוקב. 
בוטים יותר הם הקופים המפוזרים לרוחב הציור: 

הם חובשים תרבושים אדומים צפון־אפריקאיים, מוטיב 
ידוע בציור האוריינטליסטי הצרפתי מהמאה ה־19, 

שהנציח את יחסי השליטה של המערב במזרח, ושרידיו 
קיימים במוצרי צריכה פופולריים גם כיום. ואכן, 

קופים אלה מתגלים בציור כיצורים מכניים, צעצועים 
שנמתחים בקפיץ, שנדמה שתפקידם לשרת את הדמויות 
האירופיות. וכמובן, בלב הציור מתגלה מסך פנימי כחול 

שצופן/חושף את ה״סוד” )הגלוי( של מסורת הציור 
המערבי כולו – אישה המציגה את עירומה – וכאן 

מחופשת לאודליסקה אקזוטית. 
גם בסרט האנימציה המקביל, המוקרן לצלילי גרסה 

אינסטרומנטלית של "שירה של ברברה" מתוך המחזה 
אופרה בגרוש של ברטולד ברכט וקורט וייל )העוסק 

גם ביצאניות ואנשי השוליים(, צועדות להן שוב ושוב 
דמויותיו של בוקובזה. הדמות האחרונה היא דיוקנו 

העצמי של האמן, החובש תרבוש ומכה בגונג, ושוב 
מתחדשת התהלוכה. 

לנוכח כל זאת, ולמרות המוזיקה העולצת ושמה 
המבודח של התערוכה, ״קרקס לבנטינו”, נראה שהיא 
מציגה לפנינו ציור דיוקן של זהות חסרת מנוחה ורבת 

ניגודים, הנעה בין האישי למקומי, בין מזרח למערב ובין 
תרבות גבוהה לתרבויות שוליים. כך הקרקס, שמקורו 

באירופה, משמש כאן למעשה כמטפורה מושלמת לאמן, 
שכל חייו נודד בהופעות ונאלץ להתקיים בשולי החברה. 

גם הלֶַבנְט – אותו אזור טעון במזרח אגן הים התיכון – 
דומה לקרקס בהיותו שטח ספר בשולי המערב, חלום 

אוריינטליסטי של אירופה שגבולותיו הגאוגרפיים, 
הגזעיים והמגדריים תמיד עמומים ונזילים. ציור הקרקס 

מתברר אפוא כמעשה־תצרף מורכב של זהויות, וכל 
הדמויות המצוירות הן למעשה קטעי השתברויות מסך 

דיוקנו העצמי המשוכלל של האמן, הצועדות בתהלוכה 
אינסופית, תהלוכת־יחיד.

] ת  ו ר ו א  [

אך כעת, אל מול הציורים, ודאי ישאלו אלו מבינכם שכבר 
מצויים בעולמו הצבעוני של בוקובזה ואלו שהתוודעו 

אליו לא מכבר – לאן נעלמו נופי הארץ ודמויות 
החיילים, קברי השיח׳, בנייני הבאוהאוס או סמלי 

החגים היהודיים שכל כך מזוהים עם יצירתו? ואכן, כפי 
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שמתברר, בתערוכה זו אחדות מהזהויות הקודמות הללו 
״ממציאות” את עצמן מחדש מחוץ להקשר הישראלי, 

והפעם במחוזות של אוהלי המופעים. עם זאת הבחירה 
בקרקס כאנסמבל שמתפרט לדיוקנו העצמי של האמן 

איננה מקרית או אנקדוטית. כפי שנראה להלן, כעת 
מוסט הזרקור, אולי באופן ממוקד הרבה יותר מבעבר, 

אל מקורות אישיים יותר בביוגרפיה המוקדמת שלו, אל 
זיכרונות וקורות ילדותו, כדי לטעון את היצירה כולה 

במשמעותה האמיתית, שרלוונטית גם בהקשר המקומי.
כפי שמציין האמן, הוא נולד בפריז באחד האזורים 

שבמאה ה־19 התגלו כמכריעים בעיצוב פניה של 
האמנות המודרנית. מדובר בשילוש הטעון של רחוב 

 )Boulevard Rochechouart( ילדותו, בולבאר רוששואר
הבורגני, השוכן למרגלות מונמרטר – רובע האמנים 

והקברטים הבוהמייני – שמוביל לפיגאל, אזור התענוגות 
המפוקפקים והאורות האדומים. ממפגש דרכים זה, 

שבו התערבבה החברה הפריזאית עם שוליה הדחויים 
בדרגות שונות של התערטלות נפשית וגופנית, נולד 

המפנה המודרני בציור המערבי, המונצח כידוע 
ביצירותיהם של מאנה, דגה, טולוז־לוטרק, פיקאסו 

ואחרים. ברבים מציוריהם חשפו אמנים מהפכנים אלו 
ללא פשרות והתחסדות את פניה האמיתיים של החברה 

המודרנית החדשה, את ניצולם החומרי והסמלי של 
נשים וגברים שהעזו או נידונו לחיות בשוליים כאמנים, 

בדרנים, מהגרים ושונים אחרים.

בדומה, ב״קרקס לבנטינו” חוזר בוקובזה אל מקום 
היווצרה של הזהות המודרנית האירופית הטעונה הזאת, 

מקום שהוא גם מחוז ילדותו הממשי, וגם נדבך חשוב 
בתרבות שעליה גדל. בדימוי הקרקס כורך אפוא בוקובזה 

בעל כורחו את הביוגרפי במטפורי לבלי הפרד, במעין 
משל כאוב על מקומם הלא־פתור של אמנות, אמניות 

ואמנים בחברה גם בימינו. 
ברובד הביוגרפי – מתברר שזה קרקס אמיתי לגמרי, 

הלא הוא ה״מדראנו” הידוע, ששכן במבנה קבע ברחוב 
ילדותו של בוקובזה, בולבאר רוששואר מס׳ 63, מול 

הבית שנולד בו. ואכן, לא מפתיע לגלות כי אחת היצירות 
הראשונות שיצר הילד־אמן בילדותו בפריז )היצירה 

שמורה עימו עד היום, וממנה אף ציטט ביצירותיו 
הבוגרות( מתארת ליצן בקרקס, במעין מהלך שלכאורה 

מטרים את עבודתו כולה.
ברובד המטפורי, לעומת זאת, הקרקס ומצעד 

הדמויות המשונות שבו, ״פריק־שואו” מבודח לכאורה,  
מצטברים לכדי דימוי חתרני שחושף יחס דו־ערכי – 

מצד אחד צרכני־בידורי־אינסטרומנטלי ומצד שני מדיר־
מרחיק – של החברה כלפי מי שלא מתאים לה מבחינה 

מקצועית, מגדרית או גזעית, בין היתר האמנים. הקרקס 
הוא אפוא מטפורת־העל לסתירה העמוקה הטבועה 

ביחסה של החברה לאמנים ולתרבות: אלה נחוצים לה 
כדי להפיק טעם וריגוש ולהפיח חיים בחד־גוניות של 
השגרה, אך קיומם ומקומם לעולם שוליים, מאוימים, 
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ארעיים ומוטלים בספק. נדמה שהבחנה זו אף התחדדה 
ביתר שאת כיום, בשעה שהחברה עצמה חשה מאוימת, 

 והאמנות על מגוון מופעיה הושבתה כמעט לחלוטין. 
אך ההצגה חייבת להימשך.

 אליהו אריק בוקובזה, תהלוכה, 2021 

דיו ואקריליק על מגילה מתקפלת מנייר אורז,

 28×520 ס״מ 
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dessins d'enfant-artiste, à Paris, )gardé par lui jusqu'à 

ce jour, cité dans plusieurs de ses œuvres d'adulte( 

représente un clown au cirque, dans une démarche qui, 

apparemment, devance toute son œuvre.

Sur le plan métaphorique, par contre, le cirque et 

la Parade de personnages qui s'y trouvent, un ”Freak 

Show” apparemment hilare, cumulant pour devenir une 

image subversive, dévoilant une attitude ambivalente 

de la société envers ceux qui ne lui correspondent 

pas, du point de vue professionnel, genre ou couleur, 

parmi eux les artistes. Une attitude à la fois, d'un 

côté consommatrice-animatrice-instrumentale et de 

l'autre côté, excluante et éloignante.

Le cirque est donc une super-métaphore de 

l'immense contradiction innée dans le comportement 

de la société envers les artistes et la culture : eux-

mêmes nécessaires pour donner émotion et gout 

de vivre contre la monotonie et la routine mais, 

leur existence et leurs places dans la société seront 

toujours marginales, menacées et mises en doute. Il 

semble que cette distinction est devenue encore plus 

aigüe de nos jours alors que la société elle-même se 

sent menacée et que l'art, sous toutes ses formes, 

était presque totalement à l'arrêt. 

”But the show must go on”.

Eliahou Eric Bokobza, Parade, 2021 

Encre et acrylique sur rouleau accordéon  

en papier de riz, 28×520 cm
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disparu les paysages d'Israël, les soldats, les tombes de 

cheikhs, les bâtiments de style Bauhaus ou les symboles 

des fêtes juives qui sont tellement identifiables 

dans son œuvre. Cependant, il s'avère que, dans 

cette exposition, quelques-unes de ces identités 

ultérieures se révèlent elles-mêmes hors du contexte 

israélien, cette fois-ci, sous les chapiteaux du monde 

du spectacle. De même, le choix d'interpréter le 

cirque comme l'autoportrait de l'artiste, n'est ni une 

coïncidence, ni une anecdote. Comme nous allons 

le démontrer ci-après, les feux de la rampe vont 

être tournés, maintenant, peut-être plus focalises 

qu'au passé, vers les origines plus personnelles de sa 

biographie antérieure, à ses souvenirs d'enfance, pour 

recharger sa création d'une véritable signification qui 

serait aussi en rapport au contexte local. 

Comme le note l'artiste, il est né à Paris, dans un 

des quartiers qui, au 19ème siecle, a été déterminant 

pour la création de l'art moderne. C'est le triangle 

fondamental formé par la Rue de son enfance, le 

bourgeois Boulevard Rochechouart, situé au pied de la 

Butte Montmartre - le quartier des artistes et cabarets 

bohémiens-menant à Pigalle : la zone des plaisirs 

douteux aux lumières rouges. En ce croisement de 

routes, ou la société parisienne s'est mêlée avec les 

marginaux par différents degrés de déshabillement 

spirituel et physique, est né le tournant moderne de 

la peinture occidentale sempiternelle, comme tout un 

chacun sait, par les œuvres de Manet, Degas, Toulouse-

Lautrec, Picasso et autres. Dans beaucoup de leurs 

dessins, ces artistes révolutionnaires ont révélé, sans 

compromis et hypocrisie, la véritable face de la société 

moderne, l'abus matériel et symbolique de femmes et 

hommes, qui ont osé, ou ont été condamnés à vivre 

en tant qu'artistes, humoristes, immigrants et autres 

personnes en marge.

De même, au ”Cirque  Levantino”, Bokobza retourne 

à l'endroit où cette nouvelle identité européenne 

chargée, a été créée, lieu qui est aussi celui-même de 

son enfance, et à la base de la culture avec laquelle 

il a grandi. Dans l'image du cirque, Bokobza lie, de 

façon indivisible sans le vouloir, le biographique au 

métaphorique, comme une fable douloureuse traitant 

du statut de l'art et des artistes, femmes et hommes, 

dans la société de nos jours.

Sur le plan biographique-il s'avère que c'est un 

vrai cirque, le fameux ”Medrano”, qui était édifié dans 

la rue de son enfance, au Boulevard Rochechouart No 

63, en face de l'immeuble ou il est né. Ce n'est donc 

pas surprenant de découvrir que l'un de ses premiers 
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De tout cela, malgré la gaité de la musique, et le nom 

amusant de l'exposition, ”Cirque  Levantino”, il semble 

qu'il nous est présenté le portrait d'une identité 

sans repos et pleine de contradictions, qui passe du 

personnel au General, entre l'Orient et l'Occident, 

entre une culture haute et une culture marginale. 

Ainsi, le cirque aux origines européennes sert, ici, en 

effet, de métaphore parfaite de l'artiste qui, toute 

sa vie vagabonde entre les représentations, forcer 

d'exister aux marges de la société. Le Levant, cette 

région a problèmes, à l'Est du bassin méditerranéen, 

ressemble à un cirque, étant une zone frontalière 

aux marges de l'Occident. Il est un rêve oriental 

de l'Europe dont les frontières de genre, race et 

géographiques sont toujours troubles et vagues. Le 

dessin du cirque est donc comme un puzzle d'identité, 

ou tous les personnages dessinés sont, en effet, des 

bribes de reflets constituant l'autoportrait de l'artiste 

marchant, sans fin: parade de l'individu.

] L u m i e r e s [ 

Mais maintenant, face aux dessins de cette exposition, 

certains, parmi vous, qui reconnaissent le monde 

des couleurs de Bokobza, et ceux qui ont fait sa 

connaissance récemment, se demandent où ont 

bleus, tout ronds, qui sont en réalité des talismans de 

verre que l'on peut facilement acheter en Orient.

Ce motif de l'oeuil est important dans l'œuvre de 

Bokobza car il permet à des objets et des représentations 

que nous possédons par notre regard, de nous retourner, 

à leur tour, un regard pénétrant. Encore plus perçants 

sont les singes répartis tout au long de l'image. Ils 

portent des Fez nord-africains, bien connus des 

peintres orientalistes français du 19ème siècle, 

perpétuant, ainsi, la soumission de l'Orient à l'Occident 

encore faiblement vivante dans la culture populaire. 

En effet, ces singes sont peints comme des créatures 

mécaniques, des jouets a ressort que l'on remonte et 

dont le rôle est, semble-t-il, de servir les caractères 

Européens. Et, bien sûr, au cœur du dessin se trouve 

un rideau intérieur bleu qui occulte et révèle le secret 

tout entier de la traditionnelle peinture occidentale: 

”une femme exhibant sa nudité” en odalisque exotique.

Dans l'animation projetée, en parallèle, au son 

d'une version orchestrée de L'Opéra De Quat'Sous de 

Berthold Brecht et Kurt Weil )qui traite de prostituées 

et de marginaux( c'est là que paradent les personnages 

de Bokobza. Le dernier personnage est l'Autoportrait 

de l'artiste, portant un Fez frappant le gong et ”Que La 

Parade Recommence”.
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] M u s i q u e [

Nous allons, maintenant, attirés par la musique venant 

de la galerie, entrer dans l'espace de l'exposition : 

l'Arène imaginée du Cirque Parisien. Au centre nous 

découvrons la peinture monumentale Parade : un 

très long rouleau représentant des figures de cirque 

accompagné d'un dessin animé qui lui souffle vie, 

mouvement et son.

Sur cette gigantesque image, nous reconnaissons, 

déjà, des artistes de ”show” : Mr Loyal, le gros homme, 

l'Auguste et des filles de cabaret, tous dessinés dans 

le style de Bokobza. Un regard plus précis révèlera, 

cependant, que, malgré l'apparence innocente, des 

codes et des motifs subversifs, propres au monde de 

l'artiste, continuent à se faufiler dans cette œuvre, 

formant illusions et entrelacement d'identités.

C'est ainsi que nous découvrons des tissus et des 

vêtements apparemment européens, parmi lesquels se 

faufilent des motifs orientaux/musulmans. Parmi les 

représentations, on découvre des objets des collections 

de l'artiste, mais personnifiés et plein de vie, en une 

sorte d'inversion critique du regard, présentant les gens 

du cirque comme des objets d'amusement. A ces créatures 

personnifiées )également imprimées en PLA, utilisant la 

nouvelle technologie( Bokobza a donné de grands yeux 

habituel. Cet art surtout de 1930 à 1980, )à quelques 

exceptions près( est austère, modeste en couleurs, 

avec des tons équilibrés. C'est dans cette atmosphère 

contenue qu'a surgi, au début des années 2000, la 

créativité de Bokobza qui nous surprend encore, 

malgré nos efforts de toujours éviter les définitions 

définitives à son sujet.

En effet, depuis le début de sa démarche artistique, 

après des études d'Art à l'école Kalisher à Tel-Aviv en 

1999, l'œuvre multimédiatique de Bokobza - peinture, 

sculpture et animation, ressemble à un kaléidoscope 

”kemp” multicolore par lequel, comme un imposteur, 

changeant de masques ”biographiques” ou culturels, 

qui se contredisent et se complètent, menaçants, 

menacés, pour finalement se concilier.

Une autre contradiction, face à l'art israélien, 

est l'usage qu'il fait de fonds géométriques ,sans 

perspectives, merveilleusement colorés, utilisant de 

façon éclectique, des motifs islamo-orientaux ou 

occidentaux à la fois.

De même que les personnages, ces fonds stylisés 

ont un lien avec la biographie de l'artiste par son 

dédale d'identités : né à  Paris, de culture française, 

d'une famille originaire de Tunis )Afrique du Nord( et 

tout jeune, suivant ses parents en Israël.
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] R i d e a u [

Bienvenue au Cirque!

Dans un instant, le rideau va se lever, le chapiteau 

sera obscurci, les feux multicolores vont s'allumer et 

le spectacle, c'est à dire l'Exposition, va commencer. À 

l'intérieur vous attendent les artistes, les danseuses, 

un orchestre d'animaux mécanisés et beaucoup 

d'objets bizarres. Mais, si vous le voulez bien, chers 

spectateurs, je vous prie de rester encore un instant, 

ici, au foyer, et nous commencerons par faire une 

brève connaissance avec l'artiste et ses nouvelles 

œuvres présentées à cette exposition, à savoir  

”Le Cirque Levantino”.

Eric Eliahou Bokobza, né à Paris, 1963, a fait ”Alyah” 

avec ses parents en 1969, est un artiste israélien, vivant 

à Tel Aviv, dont les œuvres multicolores, étincelantes, 

aux personnages multiples, différent de l'art israélien 
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Eliahou Eric Bokobza, Clown, pastel sur papier, 1967 )dessin d'enfance(
אליהו אריק בוקובזה, ליצן, פסטל על נייר, 1967 )ציור ילדות(
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