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חֹומֹותֹוַֹוֹוֹותֹוחנֹותֹו ֹו ֹו ֹו ֹו
תֹויֹו ֹומֹו ֹו ֹותֹו ֹוהֹומֹו ֹוקֹו ֹויֹובֹו ֹומֹו ֹו ֹויֹוהֹו ֹו ֹו ֹו ֹו ֹו ֹו ֹו ֹו ֹומֹו
המרחב שבין זיכרון לסטראוטיפ ,בין תפיסות מובנות לערעורן הוא האזור בו מתרחשת
חֹומת ַמחֲ ַמ ֵּדינו.
ַ
התערוכה הזוגית
שם התערוכה לקוח מהבית השלישי בשיר " ִּת ְ ַָ ּו" שחיבר נפתלי הרץ אימבר ב .8181
גרסה של שני בתיו הראשונים של השיר ,במקור עם תשעה ,הפך להמנונה הרשמי של
ב"חֹומת ַמחֲ ַמ ֵּדינו" הכוונה
ַ
התנועה הציונית ב  8311ומאוחר יותר להמנון מדינת ישראל.
לירושלים ,מושא געגוע פיזי ומטאפיזי של יהודי הגולה.
חמדה וגעגוע הם אלמנטים משותפים בעבודות של מאיה סמירה ואליהו אריק בוקובזה.
בשניהם נבחנת תפיסת "המזרח" שהשתרשה במערב ,ובהגמוניה הישראלית נתפסה
כ"ערביות" .מדובר בדיון על ההגדרה של תרבות במראה הישראלית והמערבית בכללה.
החשיבה על הגוף ,במיוחד ,אך לא רק ,הגוף הנשי ,מרכזית בעבודות שניהם.
במיצב הוידאו באלדה מאיה סמירה יוצרת חלל מתעתע ,בו מוקרן דימוי של בטן נשית,
מעוטרת פירסינג ,בתנועות חוזרות של ריקוד מזרחי ,גוף כלוא בגבולות מבט צר" .באלדה"
מילה שסמירה יצרה ,היא הלחמה של "באלדי" (بللي ل " מולדתי" בערבית ,ושם התצורה
השירית "בלדה" ,שיר המספר סיפור.
הריקוד המכונה ריקוד בטן או ריקוד מזרחי היה במקורו ריקוד פולחני של נשים וגברים,
אמצעי ליצירת חוויה רוחנית .בעקבות הפנמת סטראוטיפים אוריינטליסטים ,בעיקר
במצרים ,הפך לאורך המאה העשרים למזוהה עם ריקוד פתייני -ארוטי ,והקשריו הרוחניים,
איכויות התנועות המעגליות שבו כמעצימות ,נדחקו לקרן זווית .בעשורים האחרונים,
בהיפוך משמעות מרתק ,אומץ במערב כביטוי של פמיניזם ועוצמה נשית ועובר רנסנס.
רקדנית בטן מופיעה בעבודת הווידאו אנימציה תקווה של אליהו אריק בוקובזה ,תחילה
כצללית ,ולבסוף כדמות צבעונית מצוירת .פס הקול בעבודה היא הקלטה משנת 8311
"ת ְקו ֵָּתנּו" .ההקלטה המוקדמת שנעשתה בטוניס מערערת תפיסות רווחות לפיהן
לשיר ִּ
הציונות בצפון אפריקה התבססה רק סמוך לקום המדינה .בוקובזה יצר אנימציה של מופע
שלם ,וכתמיד בעבודתו הדמויות מצוירות בתבנית פניו של האלטר -אגו גדול -העיניים
של האמן.
בוקובזה קושר בין המוסיקה ,ביטוי אמנותי מופשט ,לבין הגוף ובאופן נדיר למדי באמנות
ישראלית ,מדבר על שמחה .השיר מבוצע בידי מר כהן ותזמורת .את המוסיקה
משלימה – מהדהדת תנועת הרקדנית שחוגגת חופש ותקווה ומשלימה את המסרים
המילוליים .בסוף "תקוותינו" הרקדנית מצויירת בין פסי הדגל הלאומי ,כאילו הפכה
למגן דוד ,גוף מופקע לטובת סמל ,באופן המזכיר כוראוגרפיות דרמטיות כמו זו של הזמרת
ריטה ששרה את ההמנון בחגיגות היובל למדינה.

באלדהֹוקֹותי מֹו ת המ
מיצב הוידיאו באלדה הוא חלל שכמו מתפרק ומתלכד :על ווילונות שקופים מוקרנת בטן
רוקדת ,טורסו מנותק .הווילונות יוצרים מסדרונות וניתן להתקרב  -לגעת בדימוי.
ההתקרבות לא תגלה יותר מהדמות .היא נותרת קרובה ומרוחקת ומידי פעם ימצאו עצמם
הצופים המשתקפים במראה חולקים איתה את המקום הלא מוגדר בו היא נעה .היחס בין
הגוף החלקי ,הפנטום הנע ,לבין גוף הצופים מחדד את המודעות לשאלת הממשי
וההשלכה ,למרחק בין נראה למדומיין .בין ההקשרים המעניינים עבודה של האמנית
הטורקייה ניל יאלטר שיצרה ב  8381את האישה ללא ראש או רקדנית הבטן  .יאלטר
צילמה עצמה כותבת על בטנה טקסט צרפתי העוסק במילת נשים וזזה למוסיקת ריקוד,
וכך דנה בחופש נשי וסטראוטיפים דכאניים .קרבה מסוימת יש ל ,)1222( Barbed Hula
של סיגלית לנדאו בו היא מסובבת סביב מותניה העירומות חישוק תיל הפוצע את הבשר
החשוף .בעבודה של סמירה הבטן הנשית ,כלואה בגבולות הכפויים של הדימוי וסובבת
סביב צירה .לנדאו ערכה את הפעולה שלה בחוף הים ,הגבול הטבעי של ישראל ,והתייחסה
כך לגבולות פגיעות ומעגלי זמן.
סמירה מנסה לפייס הפכים :תנועות הבטן הרכות נשארות במרחק בלתי ניתן לגישור.
הכותרת של העבודה של יאלטר האישה ֹוללא ראש או רקדנית הבטן יכלה להלום גם
את באלדה  ,על הקטיעה האלימה של הגוף אך זו מתרככת בתנועות שאין סוף להן ,ויכולות
להיות מסע פנימי ושרטוט של התכנסות וריכוז.

יב מ ֹויה ֹו

מֹ:ו ִּת ְקו ֵָּתנּוֹו מת החֹומתד ת ןֹו

המחקר החזותי של אליהו אריק בוקובזה בהיבטי זהות החל בשנת  1222בתערוכת היחיד
הראשונה שלו פלזיר אוריינטל  .הקשרים של תנועה ,מוסיקה ונוכחות של גוף ,כמעט
בימתית ,חוזרים בעבודתו לאורך השנים והובילו לאחרונה להרחבת אמצעיו האמנותיים
גם לאנימציה ,כמו ִּת ְקוָה המוצגת כאן.
אום טוסקה  ,העבודה המוקדמת בתערוכה ,דיוקן זמרת במחווה דרמטית ,מחבר דמויות
שלוש נשים :הזמרת טוסקה ,דמות פיקטיבית ,גיבורת האופרה של פוצ'יני ,אום כולתום,
איקונת תרבות מזרחית שזוכה להכרה אוניברסלית ,ואמו ,זמרת אופרה במקצועה ,ששרה
לו את האריות של טוסקה ושירי אום כולתום כאחד .מנעד זה מסמן את רוחב היריעה
התרבותי שצפון בתערוכה.
רפלקציה על יחסי האבסטרקטי והקונקרטי ,המזרח והמערב ניכר בפלורה גדולה מ ,1223
דמות רקדנית הבטן השרועה כמו אודליסק במיטב המסורת האוריינטליסטית (מתקשרת
לציור האודליסק הגדולה של אנגר מ  ) 8181מוקפת דגמים ,חלקם אבסטרקטים ,במקום
לא מקום .התנועה ,הריקוד שמסמן את מהותה של פלורה ,נעלמה.
מניפה מ ( 1283כמו הווידיאו אנימציה ִּת ְקוָה) ,היא חפץ שאיבד את התנועה ,כלומר יכולתו
הפונקציונלית .מניפה ממצה את סטראוטיפ ה"אוריינט" כמקיף כל שאינו אירופאי מצפון
אפריקה ועד סין ,וכמרחב קפוא בזמן ,מופקע מהקשר.

העיניים  -פרחים על המניפה ,פרגמנטציה של הגוף ,מתקשרים ל בלאקמור ( ,)1222
הגברים המשמשים כמחזיקי מנורות ,ביקורת על מסורת השימוש הגזעני בדמויות שחורים
בעיצוב ואמנות אירופאית .הכלאה של דיוקן ,וטפרים של חיה ,בדומה להכלאת עיניים
ופרחים ,מתייחס לגישה הפטרנליסטית אודות קרבת המזרח לטבע ,לחייתי.
בוקובזה מחדד שאלות אודות מה מקובל ומה נלעג ,ובעיקר מדוע.

החיבור בין לאומיות ,למוסיקה ,לגוף ,מה שנחשב בעבר לנמוך ,תורגם לשפה של אמנות
עכשווית .שני האמנים ,מציעים בחינה מחודשת של זהויות וסולמות ערכים שהתאזרחו
בתודעה הישראלית.
ד"הֹו תדהֹושפ ֹוקֹוֹוי צהַֹומַעה כמ
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Maya Smira, Balada (2019)

the presence of a performing body, appear and reappear in his work over the
years, and have lately Bokobza to expand his practice into animation, as in the
video Tikva [Hope] on view here.
Oum Tosca, the earliest work in this exhibition, portrait of a singer in a dramatic
gesture, melds three figures: the fictional singer Tosca, heroine of Puccini’s
opera of that name, Oum Kulthum, the icon of Eastern culture who earned a
universal reputation, and the artist’s mother – an opera singer by profession –
who sang both arias of Tosca and songs by Oum Kulthum, treating them with
equal importance. This register shows the broadness of the cultures embedded
in the exhibition.
Reflecting on the relationship between abstract and concrete, East and West,
is evident in Big Flora (2009), the figure of a belly dancer reclining like
an odalisque in Orientalist tradition, bringing to mind the Grand Odalisque
by Ingres (1814). She is surrounded by patterns, some of them abstract,
a place that is no-place. The movement, the dance signifying her essential
nature, has disappeared.
Fan (2019), made the same year as the video animation Tikva, is an object that
has lost its movement and functionality. Fan exploits to the fullest the stereotype
of the Orient as comprising all that is non-European, from North Africa to China,
as a place frozen in time and taken out of context. The eyes which become the
flowers on the fan, a fragmentation of the body, relate to the Blackamoor (2006),
dark-skinned men holding candelabra, a critique of the racist tradition of using
African figures in European art and design. Hybridization of the figure with
the claws of a beast, similar to the hybrid eyes-flowers, refers to the
paternalistic approach to equating people of the East with “natural creatures,”
with the bestial.
Bokobza brandishes questions of what is acceptable and what is ridiculous,
but especially the “why.”

This connection between nationalism, music, and the body, was considered “low”
in the past but is now the language of contemporary art. Both artists propose
a re-examination of identities and hierarchies of values that have become
part of “Israeli-ness.”
Dr. Smadar Sheffi | Exhibition Curator

Bokobza links music – an abstract expressive art – with the body. The evident
joyfulness is rare in Israel art. The belly dancer’s movement resonates the music
celebrating freedom and hope, complementing the verbal messages. At the end
of Tikva, the dancer becomes trapped between the stripes of the national flag as
if transformed into the Star of David in its center, her body replaced by the
symbol, evoking choreography similar to Rita’s when singing the national
anthem at Israel’s Jubilee celebration in 1998.
Balada | Maya Smira
The video installation Balada is a space that seems to deconstruct and
reconstruct: a dancing belly, a torso severed from the body, is projected on
transparent curtains, creating corridors between them. As viewers wander
through the space, they can touch the image, but proximity will not reveal more
than the torso. It remains close yet distanced; from time to time viewers will find
themselves reflected in a mirror, thus sharing the space in which the dancer
moves. The relationship between the partial phantom body in motion and
viewer’s body heightens awareness of the real and the virtual, questioning the
distance between visible and imagined.
There are few precedents for Smira’s work in contemporary art, among them
Turkish artist Nil Yalter’s video, The Headless Woman or the Belly Dance (1974).
Yalter filmed herself writing a French text on female circumcision on her own
belly as she was moving to dance music, and thus addressing women’s freedom
and repressive stereotypes. Sigalit Landau’s video work Barbed Hula (2000)
comes to mind, in which the artist gyrates with a hula hoop made of barbed wire
which wounds her bare torso. In Smira’s work, the female belly is encased in the
forced limits of the image, rotating on its own axis. Landau filmed her work on
the seashore, Israel’s natural border, to refer to the borders of vulnerability and
the cycle of time.
Smira attempts to reconcile opposites: the gentle movements of the belly
remain at an unbridgeable distance. With the violent amputation of the torso
from the body, the title of Yalter’s work, The Headless Woman or the Belly Dance
(1974), can also fit Balada. The infinite dance movements can be the beginning
of an internal journey and the portrayal of inward movement and concentration.

Eliahou Eric Bokobza: Tikvatenu and the Imagined East
Eliahou Eric Bokobza’s visual research into aspects of identity began in 2000 in
his first solo exhibition, Plaisir Oriental. The links between movement, music and

B e l ov e d
Eliahou Eric Bokobza | Maya Smira
The duo exhibition Beloved occupies the space between memory and stereotype,
challenging preconceptions.
The title is taken from the third stanza of Naftali Herz Imber’s Tikvatenu
(Our Hope) composed in 1878. The first two stanzas out of the original nine
became the official anthem of the Zionist Movement in 1933, and later the
national anthem of Israel. “Our beloved Wall” refers to Jerusalem, object of
Diaspora Jewry’s physical and metaphysical longing.
Love and longing are elements in both Maya Smira’s and Eliahou Eric Bokobza’s
works. Both examine the perception of the “East” that took root in the West,
perceived by the Israeli hegemony as “Arab-ness.” This discourse examines the
definition of culture as reflected in Israel and in the West. Thoughts about the
body, especially (but not only) the female body, are central in both oeuvres.
In the video installation Balada, Smira creates an illusionistic space in which the
image of a woman’s belly with a piercing performs a belly dance, a body
encapsulated within the constraints of a narrow gaze. Smira formed the title,
Balada, by combining the word baladi )(بلدي, Arabic for ”my homeland” and
“ballad”, the poetic form of verses telling a story.
The origins of the belly dance, or “Oriental dance,” lie in ritual performed by
men and women to create a spiritual experience. Due to the internalizing
of Orientalistic stereotypes, especially in Egypt, over the course of the 20 th
century, the belly dance became identified with the seductive and erotic, while
its spiritual associations were ignored. In recent decades, the belly dance was
adopted by the West, underwent a revival, and became an expression of
feminism and women’s empowerment.
A belly dancer appears in Bokobza’s video animation Tikva, first as a silhouette
and finally as a colorful painted figure. The soundtrack is a 1932 recording of
Imber’s Tikvateinu performed by Mr. Cohen and orchestra. (We have no further
information on their identity). This early recording made in Tunis undermines the
commonly-held belief that Zionism became firmly entrenched in North Africa only
around the time of Israel’s independence. Bokobza created an animation of the
entire performance, and, as always in his works, the figures are styled like the
artist’s wide-eyed alter ego.

 סאונד+  ערוצים1 , מיצב וידאו מותאם חלל,)1283(  באלדה,מאיה סמירה
Maya Smira, Balada (2019), 3-channel site specific video installation with sound
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Curator: Dr. Smadar Sheffy

