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יישויות אלו חוברות יחדיו ומתבטאות היטב ביצירותיו:

אליו  )שעברו  הסדר  לשולחן  בצלחות  מיוצגת  היהודית  המסורת 

כילד  שלו  באוטופורטרט  עיטר  אותן  אביו(  מצד  מסבתו  בירושה 

עיראקית  אישה  מסלוניקי,  יהודיה  נערה  בדיוקן  כיפה;  חבוש 

יחד לצד  כולן   – בתלבושתה המסורתית או בדיוקן ברוך שפינוזה 

קערת סדר, מסמלות את עם ישראל לעדותיו ותפוצותיו, המסב יחד 

הגורל  לאותו  שותפים  אחים  כולנו   – בבחינת  הסדר  ליל  לשולחן 

ולאותה היסטוריה עתיקה.

הנוף המקומי מקבל בעבודותיו ביטוי פולקלוריסטי-סכמטי, הכולל 

דימויים ארץ-ישראליים ארכיטיפיים בעלי מנעד רחב המאזכרים, 

כמו:  שץ  של  "בצלאל"  אמני  של  עבודותיהם  סגנון  את  ושם,  פה 

גלגל  לזהות את  נוכל  בין הדימויים  רבן.  וזאב  ליליין  אפרים משה 

השמש – סמל לארץ החמה; את גלי הים - המרמזים על קו החוף שלה; 

ילידיה; את בנייני הבאוהאוז  את שיח הצבר הקוצני, המאפיין את 

הנקשרים לעיר העברית הראשונה; רוכב על חמור )משיח?(; אתרים 

קדושים כמו קבר רחל, יד אבשלום, מגדל דוד; פסוקים מן המקרא; 

דימויים  אל  דוד.  ומגן  המדינה  חוזה  דיוקן  קבליסטיות;  אותיות 

ההסוואה  צבעי  כגון:  טיפוסיים  ישראליים  דימויים  יתווספו  אלה 

במדי צה"ל; להק מטוסי קרב, סמלים וגוונים המזוהים עם הנצרות 

כל  עם  הדתות,  לשלוש  הקדושה  לארצנו  הנקשרים  האיסלאם  או 

הבעייתיות המשתמעת מכך.

דימויים אלה ואחרים יאכלסו את רקע העבודות בצפיפות הגובלת 

יתוארו:  הקידמי  כשברובד   ,)Horror Vacui( ריק"  מחלל  ב"פחד 

אוטופורטרט של האמן כילד משחק במטוס צעצוע, כחייל האוחז 

דובי ורוד לצד ילדה שבידה טנק )בציור "צעצועים"(. ילד בתספורת 

מוהיקן לבוש מכנסיים צהליים, חולצה גותית, נעלי ספורט מתוצרת 

"נייקי", שבידו בקבוק אורנג'דה של "טמפו" הוא גלגול עדכני לצבר 

הרב   – לצידו  בעציץ(.  הסברסים  צלליות  עם  )המתכתב  הישראלי 

זה של  זקנו של הרב מנגיד את  כדורי מצוייר על פי תצלום שלו. 

חושף  )=זמן(  "טמפו"  העבודה  שם  מאחור.  דיוקנו  בצלליות  הרצל 

ישראלי  דימוי  לתודעה  מחזיר  בבד  ובד  השניים  בין  הפער  את 

נוסף, המזוהה עם חברת המשקאות הקלים. בציור "משפחה" מתאר 

בוקובזה גבר מזרחי בבגדי עדתו, אישה בשמלה חושפנית, ערבייה 

מוצאים,  של  בליל  מערבי.  בלבוש  וילדים  ורעלה  עבאיה  עטוייה 

מסורות ואופנות המתקיימים בכפיפה אחת. דוגמא נוספת נמצאת 

באיפיון החייל בציור "שומר החומות" הלבוש מדי צה"ל, מעליהם 

טלית, על פניו מסכת גז, לראשו שטריימל ובידיו רובה ודגל המדינה.

מובהקת,  בהיברידיות  בתוכה  מערבת  זו  מגוונת  טיפוסים  גלריית 

את העולם היהודי של אתמול עם ההוויה הישראלית-מערבית של 

ניגודים  וספוג  המורכב  אבסורד,  כתיאטרון  הנתפסת  הוויה  היום. 

וקונפליקטים.

ופקוחות,  בוחנות  עיניים  בעשרות  בוקובזה  מתבונן  זה  עולם  אל 

כאילו היו הן קמעות כאזאר )הידועות בעיקר בארצות האיסלאם(, 

כהשגחה  המתפקדות  ככאלה  או  הרע  עין  מפני  הגנה  המספקות 

בעבודותיו:  שונות  בווריאציות  ויופיעו  יחזרו  העיניים  עליונה. 

"עין  "הפרדה",  יום/לילה",  לציון  "עין  מעלה/מטה",  של  "ירושלים 

הרע" וב"האחד הדו-צדדי".

בווריאציה אחרת המערבת שימוש בנייר הולוגרמה, תהוונה העיניים 

ו"פקח"  ערבי",  "פועל  לבן",  "פועל  שחור",  ל"פועל  מנצנץ  רקע 

המזוהים, כל אחד, באטריבוטים מאפיינים למקצועם ומוצאם, אם 

כי בוקובזה דאג להוציא אותם מהקשרם כש"הלביש" אותם בלבוש 

המאזכר צעצועי רובוטים, החביבים עליו במיוחד. יש ועיני הכאזאר 

ישתלשלו כרדי מייד בעבודות תלת ממדיות אחרות שלו – "יד 

 ."Eye Catcher"-אבשלום" ו

בסדרת  בתערוכה  ביטויו  את  מוצא  האמנות  בתולדות  העיסוק 

"העונות". בשנת 2006 הציג בוקובזה תערוכה בשם "פלורה", בה תוארה 

ה"אודליסק  בהשראת  פוזיציות  במספר  שיער  אדומת  בטן  רקדנית 

של  דמותה  אנגר.*  דומיניק  אוגוסט  ז'אן  הצייר  של   )1814( הגדולה" 

פלורה התפתחה בסדרת "העונות" לפרסוניפיקציה של האביב.

מקור ההשראה הראשוני ליצירה זו של האמן היה ציורו של רמברנט 

תוך  מכאן,   .)1634( המיתולוגית  האביב  כאלת  ססקיה  אישתו  את 

שבוקובזה משתמש בקומפוזיציות אופייניות לאיקונות מדיאבליות, 

הוא מתאר את שאר הפרסוניפיקציות – של הסתיו, החורף והקיץ. 

אמנם הבחירה לתאר את הקיץ כאישה כהת עור ואת החורף כבהירת 

שיער הותאמה להתדיינותו כאמן בסטריאוטיפים אתניים, עם זאת, 

כלשהו,  נרטיבי  במסר  או  בהם  מלגעת  ונמנעת  כמעט  זו  סדרה 

ומתמסרת כולה לעשייה הציורית בלבד. כך גם ציורי "הציפורות".

המנסה  מחשבתי,  מודל  מציע  בוקובזה  של  האנימציה  סרטון 

להסביר את מנגנון ההשראה המוביל ליצירה. ההסתמכות על יצירתו 

המוסיקלית של רחמנינוף "אטיוד-תמונה", מציעה כיוון להתבוננות 

תוכן  לעומת  למוסיקליות,  המתמסר  בקומפוזיציה  כתרגיל  ביצירה 

מנותק  כשהוא  בציור  נשאר  מה  עצמו  את  שואל  בוקובזה  וסיפור. 

בעזרת  האפשרות  לו  כשניתנת  ונראה  נוצר,  עבורו  מההקשר 

האנימציה לגרום לציור לא רק לזוז אלא גם לדבר – תטה בחירתו 

להימנע מסיפור ולבחור במוסיקה.

תמהיל יצירותיו של אליהו אריק בוקובזה המוצג בתערוכה, מאשש 

האמנותית-אינטלקטואלית  הרוקחות  מלאכת  את  כאחד  ומעצים 

שלו על מורכבותה: רגישה ונוקבת באג'נדה שלה, ובו זמנית מסמאה 

את עינינו בתחבולותיה החזותיים. 

עין לציון צופיה  / אורנה פיכמן, אוצרת עיריית רעננה

שם התערוכה: "הפעם, בזווית שונה" נבחר, לא בכדי, על ידי האמן 

המציג אליהו אריק בוקובזה. טעמים מספר עומדים מאחורי בחירה 

זו: היצירות תלויות על קירות הגלריה המשופעים בזווית של עשר 

מעלות; שתי עבודות מוצגות במכוון על קני ציור הפוכים במטרה 

להמחיש את השינוי בנקודת המבט; בכל יצירה מסדרת הדיוקנאות 

ונראית  העין  את  המטעה  בטכניקה  מסגרת  מצויירת  הנשיים 

כזוויתית, למרות היותה שטוחה לגמרי, וגם סרטון האנימציה הקצר 

אמנותית  ראייה  זווית  האמן,  עבור  משמש,  התערוכה  את  המלווה 

חדשה ומדיום נוסף בו הוא מתנסה, המצטרף אל מגוון המדיומים 

בהם כבר עסק: ציור, פיסול, אובייקטים ומיצב.

בזכות  עינינו  את  בוקובזה  של  עבודותיו  תלכודנה  ראשון  ממבט 

הדגמים  בזכות  והמשכרת.  הסכרינית  הססגונית,  צבעוניותן 

של  הרקעים  את  המאכלסים  האורנמנטליים,  או  הגיאומטריים 

הפורמטים כטפט שטוח. משום העיניים הפקוחות לרווחה, המישירות 

וגם משום  כעוקבות אחרינו,  הצידה  המופנות  אלה  או  אלינו מבט 

הדמויות, המתוארות בסגנון הפיגורטיבי-נאיבי המשדרות, לעיתים, 

אותנו,  תזמן  זו  פתיינית-ראשונית  מלכודת  אירוניה.  של  קמצוץ 

יותר, "לקרוא" כל אחת ואחת מהיצירות תוך ניסיון לרדת  מאוחר 

לעומקם של המסרים אותן הן נושאות.

כזו  יצור סדרה  בין העבודות, שמן הסתם  ונמצא חוט המקשר  יש 

או אחרת, יש והעבודות תעמודנה בזכות עצמן. כך או אחרת נגלה, 

עד מהרה, כי האוריינטליזם נטוע עמוק אצל בוקובזה, והוא מהווה 

מרכיב בלתי נפרד מאישיותו ומיצירותיו.

האמן מעיד על עצמו:

"אני יהודי )אליהו(, צרפתי )אריק(, צפון אפריקאי )בוקובזה(".

שילוב זה באישיותו מורכב מההוויה היהודית-מסורתית אותה חווה 

בצרפת  ילדותו  בשנות  זכה  לו  האירופאי  החינוך  מן  הוריו;  בבית 

ובקשיי הטמעותו בכור ההיתוך הישראלי עת שעלה עם הוריו ארצה.

90, אוסף פרטי * פלורה בשמלה צהובה )2006( שמן על בד, 140



67

25 31.5פקח )2003( אקריליק ואקוורל על נייר הולוגרמה, 35 פועל ערבי )2003( אקריליק ואקוורל על נייר הולוגרמה, 24
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31.5 31.5פועל לבן )2003( אקריליק ואקוורל על נייר הולוגרמה, 24 פועל שחור )2003( אקריליק ואקוורל על נייר הולוגרמה, 24
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130 130 עין הרע )2000( שמן על בד, 100 ירושלים של מעלה/מטה )2011( אקריליק על בד, 90



1213
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70 70ציפורה מס‘ 4 )2013( אקריליק על בד, 60 ציפורה מס‘ 2 )2013( אקריליק על בד, 60



3839

40 ציפור במסגרת )2014( אקריליק על בד, 40



4041

70 70קיץ )2017( שמן מעל אקריליק על בד, 60 סתיו )2017( שמן מעל אקריליק על בד, 60



4243

70 70חורף )2017( שמן מעל אקריליק על בד, 60 אביב )2017( שמן מעל אקריליק על בד, 60



4445

אליהו אריק בוקובזה

נולד בפריז 1963

עלה לישראל 1969

חי ועובד בתל אביב

לימודים:

בוגר בית הספר לרוקחות, האוניברסיטה העברית, ירושלים  – 1984

בוגר בית הספר לאמנות ע"ש פולק – קלישר, תל אביב  – 1999

המכללה לישראלית לאנימציה ועיצוב, תל אביב  – 2018

פרסים:

פרס עידוד היצירה, משרד החינוך, התרבות והספורט  – 2004

פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט  – 2013

פרס שרת התרבות ליצירה בתחום הציונות  – 2015

תערוכות יחיד:

"פלזיר אוריינטל", גלריה נלי אמן, תל אביב )קטלוג(  – 2000

"צייר תייר", גלריה נלי אמן, תל אביב )קטלוג; טקסט; גדעון אפרת(  – 2002

"Zion Fiction", גלריה נלי אמן, תל אביב )קטלוג; טקסט: נעמי אביב(  – 2003

"פלורה", גלריה נלי אמן, תל אביב )קטלוג; טקסט: טלי תמיר(  – 2006

"בצלאל גרסה ב", בית האמנים, ירושלים )קטלוג; טקסט: קציעה עלון, דליה מרקוביץ(  -       

"הילד שצייר חתולים", גלריה נלי אמן, תל אביב )קטלוג; טקסט: קציעה עלון, דליה מרקוביץ(  – 2008

JAFFA" – 2010", מוזיאון נחום גוטמן לאמנות, תל אביב; אוצרת: טלי תמיר )קטלוג(

"במקום הזה", מוזיאון בר דוד לאמנות ויודאיקה, קיבוץ ברעם )קטלוג; טקסט: יוסי יונה(  – 2012

"לאום: יהודי", משכן לאמנות, עין חרוד; אוצרת: דבורה ליס )קטלוג; טקסט: רון ברטוש(  -       

"צבאות/זאת היא הארץ", בית האמנים, תל אביב )קטלוג; טקסט: דוד שפרבר(  – 2013

"צבאות", הגלריה במרכז ההנצחה, קריית טבעון; אוצרת: טלי כהן-גרבוז  – 2014

"הגדת אליהו", מוזיאון בר דוד לאמנות ויודאיקה, קיבוץ ברעם )ספר; הקדמה: מאירה פרי-להמן(  -       

"נדודים", המוזיאון היהודי אמסטרדם, אוצרת: רונית עדן  -       

"United Colors of Judaica", בית התפוצות, תל אביב; אוצרת: סמדר שפי )קטלוג(  – 2015

"כתם שמש", מוזיאון פתח תקווה לאמנות; אוצרת: דרורית גור אריה )קטלוג(  – 2016

"הפעם, בזווית שונה", הגלריה העירונית רעננה; אוצרת: אורנה פיכמן )קטלוג(  – 2018

מבחר תערוכות קבוצתיות:

"אוסף +", מוזיאון ישראל, ירושלים; אוצרת: שרית שפירא  – 2000

"חול חולין", מוזיאון ינקו דאדא, עין-הוד; אוצרות: מירי טרגן, עדה נעמני )קטלוג(  – 2001

"שפת אם", משכן לאמנות עין-חרוד, אוצרת: טל בן-צבי )ספר בעריכת יגאל נזרי(  – 2002

"הגובה של העממי", מוזיאון תל אביב לאמנות; אוצרת: אלן גינתון  -       

"אובייקט ישראלי", בית האמנים, ירושלים; אוצרת: צופיה דקל-כספי )קטלוג(  -       

"נקודת השקפה", מוזיאון תל אביב לאמנות; אוצרת: אלן גינתון )קטלוג(  – 2004

"צורות של חופש", מוזיאון לאמנות אוריינטלית ומערבית, קייב, אוקראינה אוצרת: אירנה גורדון )קטלוג(  – 2005

העברים החדשים: "מאה שנות אמנות ישראלית", מוזיאון גרופיוס באו, ברלין; אוצרים: דורית לויטה-הרטן, יגאל צלמונה  -       

"הזוכים בפרסי משרד החינוך, התרבות והספורט", מוזיאון תל אביב לאמנות; אוצרת: אלן גינתון )קטלוג(  -       

"גוטמן בבית", מוזיאון נחום גוטמן לאמנות, תל אביב; אוצרת: טלי תמיר )קטלוג(  – 2006

"מלאכה בנים", מוזיאון חיפה לאמנות; אוצרת: תמי כץ-פריימן )קטלוג(  – 2007

"צייר תייר: רשמי מסע ותנועה במרחב", מוזיאון נחום גוטמן לאמנות, תל אביב; אוצרת: טלי תמיר )קטלוג(  – 2008

"הזקן", הגלריה האוניברסיטאית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע; אוצר: חיים מאור )קטלוג(  – 2010

"גיבורי תרבות יהודים", בית התפוצות, תל אביב; אוצרות: אירנה גורדון, גאולה גולדברג )קטלוג(  -       

"להיות שמח", בית התפוצות, תל אביב; אוצרים: חגי שגב, שירה פרידמן  – 2011

       -  "מרקם ישראלי", משכן הכנסת, ירושלים; אוצרת: שרון סופר

"ארשת פנים", מוזיאון תל אביב לאמנות; אוצרת: שרה ריימן-שור   -       

"אני – מה", הגלריה הקטנה ע"ש שטרן, האוניברסיטה העברית, ירושלים; אוצרות: מיכל מור, שלמית בז'ראנו )קטלוג(  – 2012

"Wonderland", הבודנסטאג, ברלין; אוצרת: שירלי משולם )קטלוג(  – 2013

"הזוכים בפרסי משרד התרבות והספורט", מוזיאון חיפה לאמנות; אוצרת: אורית בולגרו )קטלוג(  – 2014

"העץ הנדיב", הגלריה לאמנות, אום-אל-פאחם; אוצר: דניאל כהנא  -       

"אל קצוי עד, אל אחרית ים?", בית ביאליק, תל אביב; אוצרת: סמדר שפי  -       

"הים האחרון - אמנות ישראלית והים", מוזיאון אשדוד לאמנות; אוצרים: יובל ביטון, רוני כהן-בנימיני )קטלוג(  – 2015

"ושתי, הפרק הגנוז", מכון נווה שכטר, תל אביב; שירה פרידמן )קטלוג(  -       

"בר כוכבא", מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב; אוצרת: שרה טוראל )קטלוג(  – 2016

"מכאן ומכאן", מכון נווה שכטר, תל אביב; אוצר: חגי שגב )קטלוג(  – 2017

אוספים:

מוזיאון ישראל, ירושלים; מוזיאון תל אביב לאמנות; מוזיאון הסמית'סוניאן, וושינגטון )ארה"ב(; כנסת ישראל;

משכן לאמנות עין-חרוד; מוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה, קיבוץ ברעם; אוסף בנק הפועלים; אוספים פרטיים בארץ ובעולם.           
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Etude )2017( וידאו: אנימציה דיגיטלית מבוססת ציור בדיו על נייר, 2:00 דקות
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