אליהו אריק בוקובזה
נ ,1963 .פריז (ממוצא טוניסאי) ,עלה לישראל ב,1969-חי ועובד בתל אביב
 – 1984בוגר ביה"ס לרוקחות ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
 – 1999בוגר ביה"ס לאמנות על שם פולק -קלישר ,תל אביב
 – 2016-2018לימודי תעודה ,המכללה הישראלית לאנימציה ,תל אביב
פרסים:
 – 2004פרס עידוד היצירה של משרד החינוך והתרבות ,ישראל
 – 2013פרס עידוד היצירה של משרד התרבות והספורט ,ישראל
 – 2015פרס שרת התרבות לעבודה בתחום הציונות
תערוכות יחיד:
" – 2000 פלאזיר אוריינטאל" ,גלריה נלי אמן ,תל אביב
(קטלוג)
" – 2002 צייר-תייר" ,גלריה נלי אמן ,תל אביב
(קטלוג – טקסט :גדעון עפרת)
 ,"Zion’s fiction" – 2003 גלריה נלי אמן ,תל אביב
קטלוג – טקסט :נעמי אביב)
" – 2006 פלורה" ,גלריה נלי אמן ,תל אביב
(קטלוג – טקסט :טלי תמיר)
" – 2006 בצלאל גרסה ב" ,בית האמנים ,ירושלים
(קטלוג – טקסט :דר' קציעה עלון ודר' דליה מרקוביץ)
" – 2008 הילד שצייר חתולים" ,גלריה נלי אמן ,תל אביב
(קטלוג – טקסט :דר' קציעה עלון ודר' דליה מרקוביץ)
 ,"Jaffa" – 2010 מוזיאון נחום גוטמן לאמנות ,תל אביב
(קטלוג – אוצרות וטקסט :טלי תמיר)
" – 2012 במקום הזה" ,מוזיאון בר-דוד ,קיבוץ ברעם
(קטלוג – טקסט :פרופ' יוסי יונה)
" – 2012 לאום :יהודי" ,משכן לאמנות עין חרוד
(קטלוג – אוצרות :דבורה ליס ,טקסט :רון ברטוש)
" – 2013 צבאות/זאת היא הארץ" ,בית האמנים ע"ש זריצקי ,תל אביב
(קטלוג – טקסט :דוד שפרבר)
" – 2014 צבאות" ,הגלריה במרכז ההנצחה ,טבעון
(טקסט :טלי כהן גרבוז)
" – 2014 הגדת אליהו" ,מוזאון בר-דוד ,קיבוץ ברעם
(ספר – הקדמה :מאירה פרי להמן)
" - 2014 נדודים" ,המוזאון היהודי ,אמסטרדם ,הולנד
(אוצרות וטקסט :רונית עדן)
,"United Colors Of Judaica" – 2015 מוזאון העם היהודי "בית התפוצות" ,תל אביב
(ספר – אוצרות וטקסט :סמדר שפי)
" –2016 כתם שמש" ,מוזאון פתח תקוה לאמנות ,פתח תקוה
( קטלוג – אוצרות וטקסט :דרורית גור אריה)
" –2017 עבודה ומלאכה  ,בית ביאליק ,תל אביב
(אוצרת :סמדר שפי)
" –2018 הפעם ,בזווית שונה" ,הגלריה העירונית ,רעננה
( קטלוג – אוצרות וטקסט :אורנה פיכמן)

תערוכות קבוצתיות נבחרות:
" – 2000 אוסף ,"+מוזיאון ישראל ,ירושלים
(אוצרת :שרית שפירא)
" – 2001 חול חולין" ,מוזיאון ינקו דדה ,עין הוד
(קטלוג  -אוצרות וטקסט :נעמי טרגן ועדה נעמני)
" – 2002 שפת אם" ,מוזיאון עין חרוד לאמנות ,עין חרוד
(ספר – אוצרות וטקסט :טל בן צבי)
























" – 2002הגובה של העממי" ,מוזיאון תל אביב לאמנות ,תל אביב
(אוצרת :אלן גינתון)
" – 2002אובייקט ישראלי" ,בית האמנים ,ירושלים
(קטלוג – אוצרות וטקסט :צופיה דקל-כספי)
" – 2004נקודת השקפה" ,מוזיאון תל אביב לאמנות ,תל אביב
(קטלוג – אוצרות וטקסט :אלן גינתון)
" – 2005צורות של חופש" ,מוזיאון לאמנות אוריינטלית ומערבית ,קייב ,אוקראינה
(קטלוג – אוצרות וטקסט :אירנה גורדון)
" – 2005העברים החדשים" ,מוזיאון גרופיוס באו ,ברלין ,גרמניה
(קטלוג – אוצרות וטקסט :דורית לויטה-הרטן)
 – 2005תערוכת זוכי פרסי משרד התרבות ,מוזיאון תל אביב לאמנות ,תל אביב
(קטלוג – אוצרות וטקסט :אלן גינתון)
" – 2006גוטמן בבית" ,מוזיאון נחום גוטמן לאמנות ,תל אביב
(קטלוג – אוצרות וטקסט :טלי תמיר)
" – 2007מלאכה בנים" ,מוזיאון חיפה לאמנות ,חיפה
(קטלוג – אוצרות וטקסט :תמי כץ פריימן)
" – 2008צייר-תייר" ,מוזיאון נחום גוטמן לאמנות ,תל אביב
(ספר – אוצרות וטקסט :טלי תמיר)
" – 2010הזקן" ,הגלריה האוניברסיטאית ,באר שבע
(קטלוג – אוצרות וטקסט :חיים מאור)
" – 2010גיבורי תרבות יהודיים" ,בית התפוצות ,תל אביב
(קטלוג – אוצרות וטקסט :אירנה גורדון וגאולה גולדברג)
" – 2011להיות שמח"  ,בית התפוצות ,תל אביב
(אוצרים :חגי שגב ושירה פרידמן)
" – 2011מרקם ישראלי" ,משכן הכנסת ,ירושלים
(אוצרת :שרון סופר)
" – 2011ארשת פנים" ,מוזאון תל אביב לאמנות ,תל אביב
(אוצרת :שרה ריימן -שור)
" – 2012אני-מה" ,גלריה ע"ש שטרן ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
(קטלוג – אוצרות וטקסט :מיכל מור ושלמית בז'רנו)
 ,"WONDERLAND" – 2013הבונדסטאג ,ברלין ,גרמניה
(קטלוג – אוצרות וטקסט :שירלי משולם)
" – 2013סלון צפון" ,בית מאני – לאומי ,תל אביב
(קטלוג/ספר  -אוצרות :סול לנזיני וחגי שגב)
" – 2014אל אחרית ים?" ,בית ביאליק ,תל אביב
(אוצרת :סמדר שפי)
 – 2014תערוכת זוכי פרסי משרד התרבות ,מוזאון חיפה ,חיפה
(קטלוג – אוצרות וטקסט :אורית בולגרו)
" – 2014העץ הנדיב" ,הגלריה לאמנות אום אל פאחם.
(אוצר :דניאל כהנא)
" – 2014סלפי" ,התחנה לאמנות עכשווית ,רמלה
(אוצר :ליאב מזרחי)
" – 2015ושתי – הפרק הגנוז" ,מכון נווה שכטר ,תל אביב
(קטלוג – אוצרות וטקסט :שירה פרידמן)
" – 2015הכל נשאר במשפחה" ,המכון לאמנות אורנים ,טבעון





(אוצרת :שיר מלר ימגוצ'י)
" – 2016בר כוכבא" ,מוזיאון ארץ ישראל ,תל אביב
(קטלוג – אוצרות וטקסט  :שרה טוראל)
" – 2017אמנות בהגירה" ,גלריית הסנאט ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,באר שבע
(אוצרת :דבורה קרמר)
" – 2018המפה" ,מוזיאון ארץ ישראל ,תל אביב
(קטלוג – אוצרות וטקסט  :בתיה דונר)

אוספים:
עבודותיו של אליהו אריק בוקובזה מצויות באוסף מוזיאון תל אביב לאמנות ,מוזיאון ישראל בירושלים ,אוסף כנסת ישראל ,אוסף
הסמית'סוניאן בוושינטון ,ארה"ב ,אוסף משכן לאמנות עיען חרוד ,מוזאון בר דוד לאמנות ויודאיקה ,אוסף בנק הפועלים ואוספים
פרטיים בארץ ובעולם
פרסומים נבחרים:
 יולי " ,2000רק בישראל" ,המשוטט – קציעה עלון
 יולי " ,2000פלזיר אוריינטל" ,הארץ – סמדר שפי
 יולי " ,2000בסגנון עדות ישראל" ,הארץ – עוזי צור
 מאי  " ,2002המזרח הקרוב" ,העיר – רותי דירקטור
 מאי " ,2002אגרוף מן העבר" ,ידיעות אחרונות – גלעד מלצר
 אפריל " ,2002מסע בין אוטופיות על חמור צרפתי" ,הארץ – סמדר שפי
 דצמבר " ,2002אובייקט ישראלי" ,סטודיו – מירי טראגן
 מאי  " ,2002מעשה מרקחה" ,הארץ – עוזי צור
 דצמבר ",2003ציון פיקשן" ,טיים אאוט – הילה שקולניק
 דצמבר " ,2003טרומפלדור בחלל" ,הארץ – סמדר שפי
 דצמבר " ,2003מה הביאו הרוחות" הארץ – עוזי צור
 דצמבר  ,not exactly what you think ,2006ג'רוזלם פוסט  -מאיר רונן
 ינואר " ,2007הזדמנות שנייה לבצלאל" ,הארץ – סמדר שפי
 ינואר  – the Jerusalem report ,a place across time ,2007איטה פרינס גיבסון
 ינואר  ,2008בארץ הצבר 100/שנות אמנות ישראלית  ,ערוץ  – 2מויש גולדברג ורותי דירקטור
 ינואר  -CAA art journal ,the refugees ,2009נסים גל ( שער)
 מרץ " ,2010נמצאה לו תרופה" ,מוסף הארץ – אביבה לורי
 אפריל  " ,2010תפוזים ופוסט ציונות" ,עכבר העיר – רותם רוזנטל
 דצמבר " ,2010מבחן בוקובזה" ,כלכליסט – דנה גילרמן
 מאי " ,2011הכנסת מציגה :תמונת המריבה" ,מעריב – אריק בנדר
 מאי  " ,2011בעיות אישיות" ,ידיעות אחרונות – מאיר שליו
 יוני " ,2011בצל עצי התפוז" ,הארץ – רונה סלע
 אוגוסט " ,2012מה שאין בחדר האוכל" ,הארץ – סמדר שפי
 אוגוסט " ,2012מדוע עניים תלויים עוד על ראשך" ,ערב רב – תומר גרדי
 אוגוסט " ,2012הטראומה במערבולת של השלמה" ,ערב רב – מתי שמואלוף
 אפריל " ,2014מה נשתנה" ,ידיעות אחרונות – דנה גילרמן
 יולי " ,2015הומואים ,רבנים ואוכלי שרצים במוזאון היהודי" NRG ,
 אוגוסט " ,2015אני מיעוט בכל מקום" ,גלובס – חגית פלג רותם
 אוגוסט  ,Judaism many colors, many layers ,2015ג'רוזלם פוסט  -גראהם לאוסון
 אוגוסט " ,2015תעודת זהות" טיים-אאוט – שרון קנטור
 ינואר " ,2016זוכה פרס הציונות :גם לדבר על כיבוש זה ציוני" -NRG ,עידוא דגן
 ינואר " ,2016סוס טרויאני בפרס הציונות" ,הארץ – עידית עמיחי
 נובמבר " ,2016לבוקובזה יש את השמש בבטן" ,מוסף הארץ – שני ליטמן
 ינואר " ,2017מעבר לצבעי הקשת" ,ידיעות אחרונות  -רעות כהן גרוס
ספרים:
" שירה נוסעת העירה" מיכל סנונית ואליהו אריק בוקובזה ,הוצעת מודן2006 ,
" הגדת אליהו" –  60ציורים להגדה של פסח ,הוצאת אמנות חלפי2014 ,

