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הנה פה מקום של אי־נחת,

זמן שלפני וזמן שאחרי

— ת.ס. אליוט, "ארבעה קוורטטים: ברנט נורטון"1

תחיל בחמור, ילד וחמור. היה אפשר לפוגשם בתערוכה "צייר–תייר" )2002, גלריה 

בנוף המקומי  בוקובזה  אריק  בה התבונן אליהו  לציורים שנאספו  נלי אמן(, שמבעד 

גן  וזהּות. על רקע חלקת שמים תכולים,  והעלה שאלות על קלישאות של מקומיות 

מוריק ובתים עקלקלים, ששוכפלו מציורים שצייר בימי ילדותו בפריז, נראה הילד — 

בדמות בוקובזה עצמו — ישוב על חמור אפרפר, לבוש חליפת מלחים מהודרת ולראשו 

אסכולת  מציורי  התגלגל  שכמו  עני,  אוריינטליסטי  לחמור  מה  לבן.  אירופי  כובע 

אישית של  חוויה  על  נשען  על החמור  הילד  ציור  הפורחים?  טווילרי  ולגני  בצלאל, 

בוקובזה מטיולי יום ראשון בגני פריז, שבהם נתקל בסוסי פוני. הילד והפארק הללו 

מככבים בתערוכה "כתם שמש", שבציוריה מתאר בוקובזה לראשונה את נופי פריז —

אלא שהעיר מצטיירת כמקבץ של צורות וצבעים, ולא כאסופת הקלישאות החזותיות 

המזוהות עימה.

על עבודתו המתפתחת של בוקובזה כבר נכתב לא מעט, ונדונה הטקטיקה שהוא 

נוקבת  התבוננות  לבין  כמו–ילדי,  ציור  של  פתיינית  עין  מראית  שבין  בפער  נוקט 

והקאנון.  ההגמוניה  סממני  של  בבלון  סיכה  כנעיצת  הישראלית,  התרבות  בקרבי 

כמו  הנראים  ציוריו,  של  המהפנטת  והצבעוניות  הדקורטיבית  הארומה  צוינה  עוד 

קרובים  ומתיקה( אך למעשה  במיני מאפה  נדון  )ועוד  עין  עוגת הפתעה משובבת 

בוקובזה  לזיגוג מריר הְמצפה מופעים של אי–שייכות. שדה ההתייחסות של  יותר 

סמלים   — הארצישראלית  והאמנות  הציונות  של  הדימויים  מחסן  רוב  פי  על  הוא 

ומפות, חפצים ותיאורים חבוטים ושחוקים; עליהם הוא "מתנפל בחגיגיות" ומרוקן 

אותם ממשמעותם המקורית, בעודו בוחן סיפורים שהועלמו או פוצלו והודחקו מן 

הנראטיב הלאומי והאמנותי. בתערוכה "Jaffa" )2010, מוזיאון נחום גוטמן לאמנות; 

אוצרת: טלי תמיר(, למשל, שתל בחסות זהות בדויה של צייר יפואי את מה שנותק 
פרט מתוך סיפור קטן בשלוש מערכות, 2016, וידיאו: אנימציה דיגיטלית מבוססת־ציור, 6:21 דקות

Detail from A Little Story in Three Acts, 2016, video: painting-based digital animation, 6:21 min

הזר

דרורית גור אריה

נ



9 8

והודר מהמבט הארצישראלי, זה שִמסגר נחום גוטמן ושהתקבע מאז בשיח על ערבים 

ויהודים. בתערוכתו האחרונה, "United Colors of Judaica" )2015, בית התפוצות; 

והטקסים  היהודית  הזהות  להבְניות  משלו  ִמתאר  קווי  הציע  שפי(,  סמדר  אוצרת: 

סיפורי  של  הכלאות  ליצירת  בדויים  ואובייקטים  בדמויות  שימוש  תוך  הדתיים, 

משפחה ומסורת. 

הנוגדת  זיכרון  פרקטיקת  זיכרון–נגדי —  כעין  מרכיבים  בוקובזה  הפרויקטים של 

את ההיסטוריה הרשמית ומבצעת החייאה והנְכחה של היסטוריות נשכחות, מודחקות 

ההגמוני,  לנראטיב  ביחס  כמעט תמיד  הנגדי מתקיים  הזיכרון  אם  )גם  מושתקות  או 

מציב  בוקובזה  אלה  כל  מול  שלו(.  הדומיננטיות  את  מחזק  אף  מסוימים  ובמובנים 

המהלך  מרחיבה–משלימה.  גם  ולעתים  מערערת–סותרת  לעומתית,  מציאות  תמונת 

החתרני בא לידי ביטוי בהכללת הערבים בתיאורי המקום של נחום גוטמן )"Jaffa"(, או 

בכינון מחודש של פנתאון האמנות של בוריס שץ כך שיכלול גם אמנים ממוצא מזרחי, 

בית   ,2006 ב'",  גרסה  )"בצלאל  כ"אומנים"  תיוגם  בעצם  בעבר  ממנו  שנושלו  אלה 

גם למורשת  זיכרון–נגדי  בוקובזה להציב  ירושלים(. בפרויקט הנוכחי מנסה  האמנים 

של אמני "אסכולת פריז" היהודים והארצישראלים, ובתוך כך לַאתגר ולהשלים את 

עם  בפריז  מהילדּות  המתוקים  זכרונותיו  את  לעמת  שלו:  הפרטית  הזיכרון  תמונת 

תפיסת המציאות המפוכחת של האדם המבוגר, שחווה גילויי גזענות והתנסה בקשיי 

ההיטמעות של יוצאי צפון–אפריקה, בצרפת ובישראל כאחת.

* * *

שמי מרדכי־אלכסנדר בנילוש. ]...[ השם אלכסנדר, אדיב, מפואר, ניתן לי על־ידי 

הורי כמתן־יקר לגדולת המערב. דומה היה בעיניהם כמביע את דמות אירופה 

כפי שנצטיירה להם. התלמידים הלעיגו, ביטאו את השם ביטוי פוצץ, כתקיעת 

וגם  מאודי,  בכל  הפרטי  שמי  את  תיעבתי  ההיא  בעת  אלכסנ־נדר!  חצוצרה: 

 ]...[ זו.  נואלת  ונטרתי להורי על בחירה  והצדקתים,  את חברי. תיעבתי אותם 

מרדכי, מרידך בלשון הקטנה, ציין את השתייכותי למסורת היהודית. היה זה 

זקן תשוש, שלא שכח  סבי,  גם שמו של  כן  הנכבד של אחד הקדמונים,  שמו 

או  בן־עילוש,  בנילוש,  בנילוש.  אלכסנדר,  מרדכי,   ]...[ הגטו.  פחדי  את  מעולם 

בן־הטלה בניב הברברי־ערבי. מאיזה שבט הררי יצאו הורי? מי אני, סוף־סוף? 

בבחני את תווי פני חדי־הזוויות, בבודקי את תעודות המשפחה, ניסיתי למצוא 

הילידים  מן  בנילוש  מרדכי־אלכסנדר   ]...[ שהנני.  מה  על  שיעמידני  חוט  איזה 

יהודי בתוך עולם אנטישמי, אפריקאי בתוך עולם שבו  בארץ של התיישבות, 

אירופה בראש.2

דבריו של אלבר ֶממי על חוויותיו כילד יהודי בטוניס הצרפתית — ֶממי, שהיה לימים 

לסופר משפיע ולקול רב–השראה להגות הפוסט–קולוניאלית — ַמתווים פרשת דרכים 

ֶממי,  גיבורו של  בוקובזה.  גם את  רבים את החוויות המעסיקות  המהדהדת במובנים 

מרדכי–אלכסנדר בנילוש, מנתח שלושה היבטי זהות הגלומים בשלושת השמות שהוא 

נושא: מרדכי היהודי, אלכסנדר המערבי, ובנילוש הּבֶרברי, יליד צפון–אפריקה. השם 

יהודית– למשפחה  כבן  שכזו,  מפוצלת  זהות  הוא  אף  מחזיק  בוקובזה  אריק  אליהו 

משם  עקרה  אחדות  שנים  וכעבור  ה–60  שנות  בראשית  לפריז  שהיגרה  טוניסאית, 

לישראל לאחר שסבלה מגזענות — זהות רבת–פנים המיטלטלת בין זרּות לשייכות, בין 

אוריינטליזם לקולוניאליזם. 

אם בעבר, כדי ליישב את סכסוכי הזהויות בין מזרח למערב ובין מסורת למודרניּות, 

בדויים  משפחה  בבני  ונעזר  האמנות  תולדות  של  הביטחון  ברשת  בוקובזה  השתמש 

שנשתלו לצד בן–דמותו הנצחי — הפעם האלטר–אגו שלו מופיע בדמות הילד הפריזאי 

"ילד לדוגמא" לצד אטריבוטים המעוגנים עמוק בתרבות  Eric, העוטה חליפות של 
עירם  היא  אלה  מאטריבוטים  המורכבת  פריז  למקומיים.  בעיקר  ומּוּכרים  הצרפתית 

של מי שנולדו בה והם בשר מבשרה, תצרף מנטלי של מקום. בוקובזה מתבונן בעיר 

כעין פקוחה המביטה בעצמה, בשונה מכל אותם ציירים זרים, יהודים ברובם, שנהרו 

עולם.  מלחמות  שתי  בין  והמודרניזם  המערב  אמנות  של  זה  במרכז  ופעלו  לפריז 

המתקדמת  האירופית  לאמנות  השתייכות  בה  חיפשו  היהודים  פריז"  "אסכולת  אמני 

למסגרת,  מחוץ  אל  מבטם  הוגבל  באו,  שמרחוק  כמי  אך   — האוניברסלי  ולהומניזם 

כמבטו של עובר–אורח הפוקד עיר זרה לשעה קלה. 

כיוון מסעו הנוכחי של בוקובזה, המבוסס על סיפורו האישי ומורכב מנתזי זכרונות 

ודמיון פורה, הפוך אפוא להפניית המבט למזרח שאפיינה את עבודתו עד כה; הפעם 

הוא חוזר להתבונן בבירת התרבות האירופית, שבה נולד ובה חי עד גיל שש, עת עזב 

עזיבתו  פשר  את  המורה  הסבירה  השמש",  את  להביא  הולך  "אריק  בחטף.  פריז  את 

הפתאומית באמצע שנת הלימודים. המורה אף יזמה הצגה של תיאטרון בובות צרפתי 

)"גיניול"(, שבה שיחק בוקובזה את עצמו כבובת–יד האוחזת בגלגל השמש  מסורתי 

)שהרי ה"לבנט" הוא מקום עלייתה–זריחתה(. 
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)נזירה(; גיבור–על דואג להטסת הילד,  נזירה מורה באצבעה על הפחזנית "רליז'ייז" 

החמוש בעוגת "אקלר", למחוז מבטחים; וגם ה"קרמבו" )"טט–דה–נגר", או ראש–כושי( 

ידו של הקולוניאליסט הקטן, חֹובר לדמות כהה שכמו נשאבה מסיפורי  המונח בכף 

המזרח של אלדין. 

מיצב אנימציה המהווה את לב התערוכה מתחקה אחר חוויית הצפייה ב"גיניול" — 

תיאטרון בובות כף–יד, המוצג תחת כיפת השמים ופונה לילדים ולמבוגרים כאחד. אם 

בעבר התייחס בוקובזה לכתמים עיוורים במרחבי התודעה הציונית — הרי שב"כתם 

התעלמה  שמהן  המעטירה,  פריז  של  העזיבה  נסיבות  את  מחדש  מעורר  הוא  שמש" 

המורה בהצגת הפרידה שארגנה. כמו במקרה של מרדכי–אלכסנדר בנילוש של ֶממי, 

 — בעירו"  "ממזר  וחש  והצפון–אפריקאית  היהודית  מזהותו  להתנער  לשווא  המנסה 

לגיבור  המזכירים  האנטישמיות,  בצללי  ונעכר  שב  האורות  בעיר  ילדּותו  של  העבר 

ההצגה את מוצאה של משפחתו.

בוקובזה מספר כי לקראת תחילת לימודיו בבית ספר עברה המשפחה להתגורר 

סמוך לכניסה הראשית לפארק בוט–שומון )Buttes-Chaumont(. היו במקום פסלים, 

אגם וקיוסק, אך המוקד היה תיאטרון הבובות — מבנה עץ קטן מוקף שיחים ולפניו 

ספסלי עץ, ששלטים ברחבי הגן הורו את הדרך אליו. בוקובזה פועל כאן לראשונה 

שהופכים  שלטים  פיזר  למוזיאון  המוביל  בפארק  גם  כאשר  ציור,  שאינו  במדיום 

את התערוכה כולה למין הצגת "גיניול", המתבלת הומור ואירוניה במסרים בוטים 

ה"גיניול"  טיפוסי  לצד  מעמידה  המערכות  שלוש  בת  ההצגה  ואלימות.  דחייה  על 

דמויות   — השוטר  השיכור,   )Gnafron( גנפרון  הצדק,  רודף  גיניול   — המסורתיים 

תפקידים  מגלם  זה  האמן–ילד;  עצמו,  והגיבור  הצבר  שרוליק  המורה,  כמו  נוספות 

שונים ובעיקר חוטף מכות מכולם: אם בדמות הילד הצרפתי בחליפת המלחים מציור 

הילד והחמור; אם ככפילו של הילד מרים הזרועות מגטו ורשה, שכאן מּוכה על–ידי 

שוטר צרפתי; ואם כישראלי בארץ היהודים, המוכתם כמזרחי שחור באותן "רגליים 

שחורות" שמעלבונן נמלט מפריז. 

***

כתפאורת רקע להצגה וכחלק מהתערוכה משמשים ציוריו של צבי שור )1979-1898( 

מאוסף מוזיאון פתח–תקוה לאמנות, המתארים את נופי פריז, יפו, וגן יד לבנים שליד 

המוזיאון. שני מסלולי הגירה, הלוך ושוב, מתפקדים אפוא בתערוכה על ציר ישראל-

מהלך ציורי מטלטל זה, כעין חזרה לגן עדן האבוד, מציף ֶחסר ואובדן תום ומשדר 

זרּות במקום, בכל–מקום. אחרּות ותלישּות ניּכרה )בתערוכה "צייר–תייר"( כבר באותו 

ילד "יורמי", שהגיע מעֵבר לים ולמרות הפרפרנליה הלאומית )בגדי כחול–לבן, כיפה 

תיירות  אתרי  רקע  על  טוב  מבית  קטן  יהודי  נותר  במקום,  להתערות  והניסיון  ודגל( 

שם  בפריז,  לכן  קודם  עוד  שייך  כלא  סומן  הזה  הצרפתי  שהילד  אלא  מלאכותיים.3 

תויג כ"רגליים שחורות" )pieds-noirs( — כינוי גנאי למתיישבים הצרפתים )והיהודים( 

בקולוניות הצפון–אפריקאיות )שהורחב ליוצאי צפון–אפריקה בצרפת גופא(, שחור חריג 

או כתם כהה ממין זה שיוצרות המערבולות המגנטיות הכבירות על פני השמש. השיבה 

הביתה מלֻווה אפוא בתודעה הבוגרת של גיבור שכבר הוחתם בצלקת אודיסאית, וככל 

שיבה מאוחרת היא מּועדת לכישלון. למסע מצטרפים אמנם חברים חביבים וקציפות 

רוע המפעפע מתחת  כאתר של  עדן,  גן  את  העדּות מערטלת  הרחקת  אך  מפתות — 

לשמיכת הילדּות החמימה.

בדי ריפוד מן הסלונים הצרפתיים של המאה ה–18, המעוטרים בסצנות אידיליות 

הגיבור,  נראה  ציורים שבהם  בחיק הטבע, משולבים בארבעה  וילדים  של מבוגרים 

 )Wallace( וואלאס  מזרקת  לצד  האירופית  בחליפתו  ניצב  כשהוא  הילד,  אריק 

טיפוסית,4 מן הסוג המּוּכר היטב לפריזאים. תיאורי ילדים המשתעשעים בחיק הטבע 

חוזרים לרוב בציור הצרפתי: רנואר ִהרבה לצייר ילדות בגינה ובידיהן משפך וילדות 

המשחקות בחישוק — ופיקאסו צייר ילד הרוכב בהנאה על סוס פוני, שהיווה השראה 

לילד על החמור של בוקובזה. "אין אדם רואה ּומשֹיג אלא פעם אחת: בילדּות", הבחין 

ביאליק,5 ובפארק הפנטזיה של בוקובזה עומד הילד על רקע תכלת השמים וירוקת 

הדשא כשבידיו שלל עוגות פטיסרי, כ"מראות השתייה" של הילדּות. 

הילדות  מארג  נמסך  האבוד,  הזמן  בעקבות  פרוסט,  של  המונומנטלי  במפעלו 

בהבזקים של רסיסי תמונות ומראות זיכרון. לא מה שאירע ַמבְנֶה את המשמעות אצל 

פרוסט, אלא האופן שבו נטבע, נרשם ונותר. בעוד הפן הרצוני של הזיכרון הוא מכני 

גולמי  הלא–רצוני,  הזיכרון   — הסגולית  ליבתו  את  מחזיק  שאינו  מידע  לכן  ומספק 

וסלקטיבי, שולף חוויות חושים בהבלחים ועשוי להיקשר בעצם כלשהו, כמו באותה 

טעימה אקראית מעוגיית מדלן. אסופת קינוחיו הצרפתיים של בוקובזה מהווה מפתח 

לספריית הזיכרון, שבה מתערפלים ומתערבלים דמיונות וקטעי מציאות. פריז שלו יפה 

וססגונית, מחוז אקזוטי אקלקטי של תרבויות בדמות הגיבורים המגינים על הילד — 

אך מתחת לדקורטיביות של מעשיית ילדים בנוסח "עמי ותמי", מבצבצת אי–תקינות 

הגן, כאשר  נרקם בחסדי  ויבשות  חוצה דתות  וחיפוש מוצא. שילוש קדוש  פוליטית 
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פריז, שכן גם שור — כציירים ארצישראלים רבים אחרים — יצא לפריז במחצית השנייה 

של שנות ה–30 והתקרב לחוג הציירים היהודים בעיר, אך יצר בה שנתיים בלבד: עם 

עליית הנאצים לשלטון בגרמניה חזר ארצה והשתקע בגבעת–השלושה )באתר הראשון 

ופאלטת  מלנכוליים,  ציוריו  פתח–תקוה(.  העיר  בתחומי  כלול  שכיום  הקיבוץ,  של 

הצבעים שלו — בציורי פריז כבציורי פתח–תקוה — היתה ונותרה "רוטב חום".6 

האמנים היהודים של "אסכולת פריז" התגודדו ב"רובעי האמנות" של העיר, אך 

למרות כמיהתם להיות חוליה בשרשרת המודרניזם הצרפתי — נותרו אחרים וסווגו 

כ"זרים" או כ"חסרי מולדת".7 "בפריז קיבלתי עידוד רב מפי הציירים מנקס, אברדם, 

מאנה כץ וקיקואין", דיווח צבי שור ואף הוסיף בגאווה כי הצייר מואיז קיזלינג "רכש 

לא  שור  הפריזאים,  חבריו  בקרב  ההתערות  תחושת  למרות  אך  מתמונותיו".8  אחת 

הלך עם הזרם המרכזי של האסכולה ולא התעמק במונומנטים או בנושאים יהודיים; 

הוא בחר דווקא בפינות מוצנעות בעיר הגדולה וברחובים ריקים מאדם, שאותם צייר 

בנוסח שקט וצנוע בגוונים הכהים הטיפוסיים לו. זוהי פריז של בדידות ועגמומיות, 

רחוקה מן העיר הצבעונית והתוססת של בוקובזה — אך בה–בעת שונה מן המגמה 

ההגמונית של זמנו.

נראטיבית,  גם  )ולכן  הנאיבית  החזות  בשל  חלופית.  הצעה  מעמיד  בוקובזה  גם 

ופיגורטיבית( של ציורו, נוטים לרוב להתעלם מזיקתו למופשט הגיאומטרי דווקא, ולא 

מזהים את ארגון משטחי הצבע שלו כשדה של צורות גיאומטריות חוזרות.9 היחס בין 

תיאור המציאות לבין המצויר הוא תולדה של תהליכי הפשטה, כאשר הצמצום ניכר 

כבר בנופים המקומיים שצייר בעבר, שתומצתו לשתי צורות יסוד: מבנה "מזרחי" עם 

כיפה עגולה, מול מבנה באוהאוס "מערבי" רבוע. בציורי פריז של בוקובזה ערוכים 

מבנים המעלים על הדעת מוטיב חוזר בציוריו של שור — בית פריזאי עם גריד חלונות 

אופייני המוקף בעצים גדולים; אך בוקובזה נמנע מארגונם כבסכֵימה של שור בגוני 

חום–אפור–ירוק, ובוחר במקום זאת בגריד דקורטיבי–מופשט, שמאפשר לו לחמוק מן 

הקלישאה ולבטא את דופק החיים התזזיתי בעיר שהיתה ביתו.

בסרטו של אלן רנה הירושימה אהובתי )1959(, שבות ועולות שאלות על מידת 

יכולתו של הזר "לראות מקום". השחקנית הצרפתייה המגיעה לצילומים בהירושימה 

לאחר פצצת האטום, מתעקשת שראתה הכל ומונה באוזני אהובה היפני את האתרים 

שבהם ניּכרות השלכות המלחמה: "בית החולים למשל, ראיתי אותו. אני משוכנעת 

שראיתי. איך יכולתי שלא לראותו?" וממשיכה: "ארבע פעמים במוזיאון, ]...[ תמיד 

בכיתי על גורלה של הירושימה, תמיד". האם אותם אתרים קלישאיים ותיירותיים —
חמור, 2002, שמן על בד, 140x110, אוסף פרטי, ניו־יורק

Donkey, 2002, oil on canvas, 140x110, private collection, New York
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ת.ס. אליוט, "ארבעה קוורטטים: ברנט נורטון", כל שירי ת.ס. אליוט, תרגם מאנגלית: אורי ברנשטיין   1 
)תל–אביב: הקיבוץ המאוחד, 2010(, עמ' 181.   

 ,)1960 עובד,  עם  )תל–אביב:  רטוש  יונתן   = לוז  יוסף  מצרפתית:  תרגם  המלח,  נציב  ֶממי,  אלבר   2 
עמ' 67-65; תהיות אלו הבשילו לאחד הספרים החשובים שכתב ֶממי בהשפעת הקולוניאליזם הצרפתי    
תרגם  סארטר,  ז'אן–פול  מאת  הקדמה  עם  הכובש,  דיוקן  כן  ולפני  הנכבש  דיוקן  בצפון–אפריקה:    

מצרפתית: אבנר להב )ירושלים: כרמל, 2005(.  
ראו גדעון עפרת, "איפה הילד", קט. צייר–תייר )תל–אביב: גלריה נלי אמן, 2002(.  3

ראו מונחון, כאן.  4
benyehuda.org/bialik/safiax.html :ח"נ ביאליק, "ספיח", ראו  5

ראו גדעון עפרת, פריז — תל–אביב: הקשר הצרפתי של האמנות הישראלית )תל–אביב: קרן עופר לוין   6 
לאמנות ישראלית, 2015(, עמ' 99-20.  

ראו שם, עמ' 54-49. בתערוכה "אסכולת פריז, 1929-1904: החלק של האחר", שהוצגה בשנת 2000   7 
את  כמושג של אחרּות המחזיק  פריז"  "אסכולת  נדונה  פריז,  העיר  מודרנית של  במוזיאון לאמנות    

מורכבות היחסים בין האמנים הצרפתים–ילידים לבין המהגרים היהודים–פריזאים.  
יונה פישר, "צבי שור: נופים שבלב", קט. צבי שור: מאה שנים להולדתו )פתח–תקוה: מוזיאון בית יד   8 

לבנים, 1998(, עמ' 8.  
צורותיו של בוקובזה מתיישבות היטב על גריד הקומפוזיציות המופשטות של מונדריאן.  9

ולטר בנימין, "שובו של המשוטט", מבחר כתבים א: המשוטט, תרגם מגרמנית: דוד זינגר )תל–אביב:   10 
הקיבוץ המאוחד, 1992(, עמ' 104-100; ראו גם בעז נוימן, "המשוטט הזר שנהפך לפליט מסוכן",    

הארץ: גלריה, 6.7.2012.  

אפילו תצלומים שחוקים של זוועות המלחמה — הם הנקודות שדרכן אנחנו "רואים" 

מקום ומבינים את החיים הסדוקים הנפערים בו? שני האוהבים חוו אמנם אותו אירוע 

טראומטי — הטלת הפצצה על הירושימה — אולם מפרספקטיבות שונות בתכלית; 

שהרי, מבחינת מי שחווה אותו בצרפת, האירוע אינו מסמן את תחילת הסבל אלא 

ההולך  בזיכרון  ועדיין, המאבק של שניהם כאחד  לזוועה.  והקץ  סוף המלחמה  את 

ביניהם  קושר  במלחמה,  שאבדו  יקיריהם  דמויות  של  הגובר  בערפול  ומתעמעם, 

ומגשר על פערי התרבות ועל חוסר היכולת לעמוד במקומו של האחר ולראות נכוחה 

את מה שסביבו.   

האם טבוע קשר עמוק בין האמן לבין המקום שבו הוא יוצר? האם לקות הראייה 

של הזר מסוגלת לחדור את שכבות המקום? מה בין אמן כצבי שור, המצייר את שעיניו 

רואות )או את מה שבכוחן לראות, כעובר–אורח(, לבין בן–המקום הַמתווה את דיוקן 

והוא  מוזה;  אלא  מקור  אינו  הזיכרון  בנימין,  ולטר  הבחין  לבן–המקום,  שהרי  העיר? 

וכדרכו  הרחוק";10  אל  בְמקום  ועבר  שחלף  מה  אל  שנוסע  מי  של  מ"מניעים  פועל 

של "המשוטט" הוא מטביע את חותמו ברוח המקום וחודר אל הלא–מודע שלו, בלי 

להזדקק למראה החיצוני של העיר. "המשוטט", מפרט בנימין, אינו מכיר בקיומו של 

בתי  גזוזטראות  ספריותיו,  הם  העיתונים  דוכני  הרחוב;  לבין  ביתו  בין  החוצץ  ִמפתן 

הקפה הם מרפסות דירתו, ושלטי החוצות והפרסומת הם קירותיו הדקורטיביים. פני 

השטח של פריז הם בשביל בוקובזה מקבץ של צורות גיאומטריות ראשוניות בצבעים 

תוכני  קומפוזיציוניים המשוחררים מתפקיד  מוצבות בהקשרים  אלו  וצורות  בוהקים, 

של ממש. מה שנתפס בציור ה"תיירותי" של פריז כהפרעה — למשל שלטי פרסומת — 

הופך אצלו לכתמי צבע על גריד מופשט, בגיבוי ציטוטים מציורים של סטיוארט דיוויס 

 ,)Delaunay( הְמפתחים תיאור מושגי של מקום; או מעבודות של רובר דלוניי ,)Davis(
על צבעוניותן האורפיסטית והשימוש במעגלים כיסוד צורני וכסמל קוסמי. 

* * *

 השמש יורדת על פריז ועולה אי–שם במזרח. העיר יפו משוקעת בין שמים ומים, והילד — 

אוחז  הוא  לבנבנות.  יחפות,  ורגליים  קצרים  במכנסיים  הזהוב  החול  על  עומד  הילד 

בחוזקה בגלגל השמש שעשרות עיניים מרצדות בו, וכמו ברומן של אלבר קאמי —

השמש חמה, בוערת, רוצחת את תקוותיו.
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130x120 ,2016, שמן מעל אקריליק על בד ,Religieuse

Religieuse, 2016, oil over acrylic on canvas, 130x120
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130x120 ,2016, שמן מעל אקריליק על בד ,Tête-de-nègre

Tête-de-nègre, 2016, oil over acrylic on canvas, 130x120
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130x120 ,2016, שמן מעל אקריליק על בד ,Éclair

Éclair, 2016, oil over acrylic on canvas, 130x120
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130x120 ,2016, שמן מעל אקריליק על בד ,Baba

Baba, 2016, oil over acrylic on canvas, 130x120
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80x120x7 ,נוף בפריז – יום, 2016, שמן מעל אקריליק על בד

Landscape in Paris – Day, 2016, oil over acrylic on canvas, 80x120x7

<<

נוף בפריז – לילה, 2016, שמן מעל אקריליק על בד, 80x120x7 )פרט(

Landscape in Paris – Night, 2016, oil over acrylic on canvas, 80x120x7 (detail)



27



29 28
>> pp. 28–33 / 33-28 'עמ

פרטים מתוך סיפור קטן בשלוש מערכות, 2016, 

וידיאו: אנימציה דיגיטלית מבוססת־ציור, 6:21 דקות

Details from A Little Story in Three Acts, 2016, 

video: painting-based digital animation, 6:21 min 
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צבי שור, נוף בפריז, 1938, שמן על מזוניט, 28.5x42, אוסף מוזיאון פתח־תקוה לאמנות

Zvi Shorr, Landscape in Paris, 1938, oil on Masonite, 28.5x42, collection of Petach Tikva Museum of Art

 ,60x73 ,צבי שור, רחוב חובבי־ציון, פתח־תקוה, שנות ה־50, שמן על בד

אוסף מוזיאון פתח־תקוה לאמנות, נתרם לזכר אליהו בן בנימין שטמפפר

Zvi Shorr, Hovevey Zion Street, Petach Tikva, 1950s, oil on canvas, 60x73, 

collection of Petach Tikva Museum of Art, donated in memory of Eliyahu son of Benyamin Shtampfer
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צבי שור, יד לבנים, תאריך לא ידוע, שמן על בד, 97x129.5, אוסף מוזיאון פתח־תקוה לאמנות

Zvi Shorr, Yad Labanim, date unknown, oil on canvas, 97x129.5, collection of Petach Tikva Museum of Art

צבי שור, דמויות ביפו, תאריך לא ידוע, שמן על בד, 65x55, אוסף אבי וורצל, פתח־תקוה

Zvi Shorr, Figures in Jaffa, date unknown, oil on canvas, 65x55, collection of Avi Wurzel, Petach Tikva
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140x120 ,ילד עם שמש, 2016, שמן מעל אקריליק על בד

Boy with Sun, 2016, oil over acrylic on canvas, 140x120

 >>

נוף מקומי, 2016, שמן מעל אקריליק על בד, 160x120 )פרט(

Local Landscape, 2016, oil over acrylic on canvas, 160x120 (detail)
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הדמות הראשית בז'אנר של 
תיאטרון בובות צרפתי, שנקרא 

בשמה. הורתו בסוף המאה ה–18 
בעיר ליון, והוא מוצג עד היום 

בגנים ציבוריים ברחבי פריז, 
לרוב תחת כיפת השמים. פונה 

 לילדים ומבוגרים כאחד — 
מצחיק את הילדים, וקולע 

בשנינותו לדעתם של המבוגרים. 
The main character in a 
genre of French puppet 

theater bearing his name 
which originated in late 18th 

century Lyon, and is still 
staged, mostly outdoors, 

in parks throughout Paris. 
Appealing to children and 
adults alike, it amuses the 

former, while the latter 
appreciate its sharp wit.

דמות בתיאטרון ה"גיניול" 
המסורתי — חברו של גיניול, 

סנדלר במקצועו, חובב יין 
ושיכור. מתואר תמיד כשהוא לא 

מגולח ואפו אדום.
A character in the traditional 
Guignol theater—Guignol's 

friend, a shoemaker by 
profession, a drunkard, fond 

of wine. Always depicted 
unshaven, with a red nose.

דמות נוספת בתיאטרון 
ה"גיניול": שוטר במדים מתקופת 
נפוליאון השלישי, שנות היווצרו 

של הז'אנר.
Another character in 

the Guignol theater: a 
uniformed policeman from 

the Napoleon III period, 
the years in which the genre 

crystallized.

מזרקות שתייה ציבוריות מברזל יצוק, 
בעיצוב שארל–אוגוסט לבור, שהוצבו 

ברחובות פריז בסוף המאה ה–19. 
קרויות על שם הפילנתרופ האנגלי 
ריצ'רד וואלאס. כסמל פריזאי מובהק 
הן אף ניתנות במתנה לערים ברחבי 
העולם; בישראל אפשר למצוא שתיים 
כאלו: בכיכר פריז בחיפה, ובמדרחוב 

בן–יהודה בירושלים.
Public cast iron drinking 

fountains designed by Charles-
Auguste Lebourg, installed 
throughout Paris in the late 

19th century. Named after 
English philanthropist, Sir 

Richard Wallace. As an emblem 
 of Paris, they are presented as 
gifts to other cities worldwide. 

Israel boasts two: in Haifa's 
Paris Square and Jerusalem's 
Ben Yehuda Pedestrian Mall.

מצנפת עם אוזני חמור שנהגו 
לחבוש לראש תלמידים סוררים 

במערכת החינוך הצרפתית 
המסורתית. חבישת הכובע 

לֻוותה בדרך כלל בעמידה בפינת 
הכיתה. 

A dunce's cap with donkey 
ears, worn by naughty 

pupils as punishment in 
the traditional French 

educational system. 
Donning the hat was usually 
accompanied by standing in 
the corner of the classroom.

ההוראה המילולית של הביטוי 
היא "אריג שמקורו בעיירה 

ז'ואי", אך עם השנים נספחו אליו 
מובנים נוספים וכיום הוא מציין 

בד בדוגמת סצנה פסטורלית, 
בהדפסת מונוכרום על רקע לבן.

The phrase literally denotes 
a "cloth from the village 
of Jouy." Over the years, 

however, it received 
additional meanings, and 

today refers to a fabric with a 
single-color print of a pastoral 

scene on a white ground.

גנפרון
Gnafron

לה ז'נדרם
Le Gendarme

גיניול
Guignol

פונטיין וואלאס
Fontaine Wallace

ּבונֶה ד'אן
Bonnet d'âne

טוואל דה–ז'ואי
Toile de Jouy

Glossary / מונחון
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אריגת דמאסק )דמשק( היתה 
אחת הטכניקות השכיחות במרכזי 

אריגה ביזנטיים ואיסלאמיים 
בראשית ימי–הביניים. הופעתו 
הראשונה של המונח באירופה 
נרשמה בצרפת באמצע המאה 

ה–14. דגמים של אריגת דמאסק 
היו נפוצים בעיצוב פנים צרפתי 

בתקופה הקלאסית.
A weaving technique (named 

after the city of Damascus) 
prevalent in early medieval 

Byzantine and Islamic 
weaving centers. The term 
first appeared in Europe in 
mid-14th century France. 

Damask patterns were 
widespread in classical  
French interior design.

עוגת שמרים קטנה מוטבעת 
באלכוהול חזק, לעתים במילוי 

קרם, שממנה התפתחה הסברינה. 
מקורה בעוגת הבבקה הפולנית 

)בשתי השפות השם קשור 
למלה סבתא(. ייבוא העוגה 

לצרפת במאה ה–18 מיוחסת 
למלך הפולני הגולה סטניסלב 

לשצ'ינסקי.
A small yeast cake soaked 

in rum, sometimes filled 
with cream, from which 

the Savarin cake evolved. It 
originates in the Polish Babka 
cake (both names derive from 

the word for 'grandmother'). 
The cake's import to France in 
the 18th century is attributed 

to the exiled Polish king 
Stanisław Leszczyński.

מאפה משתי פחזניות המוצבות 
האחת על גבי השנייה, ממולאות 
קרם שוקולד או מוקה ומחוברות 

זו לזו בקולר קרם לבן. השם — 
אדוקה, או נזירה — ניתן לעוגה 

משום שבצורתה יש כדי להזכיר 
נזירה שמנמנה.

A pastry made of two choux 
pastry cases one atop the 

other, filled with chocolate or 
mocha custard cream (crème 

pâtissière) and attached 
with a white whipped cream 

'collar.' The name—denoting 
a devout woman or a nun—

was given to it because its 
shape is reminiscent of a 

plump nun.

"ראש–כושי" — מין קרמבו 
שמקורו בקוובק שבקנדה 

הצרפתית )1901(. חרף דבקותם 
של הצרפתים בשמות המסורתיים 
של עוגות הפטיסרי, כיום עוגה זו 
אינה מוצגת עוד בשם זה במרבית 

הקונדיטוריות.
"Negro's head"—a chocolate-

coated whipped marshmallow 
treat originating in Quebec 
in French Canada (1901). 

Despite the adherence of 
the French to the traditional 

names of pastries, most 
confectioneries no longer 
present it under this title.

מקורו של האקלר — ברק, 
בצרפתית — בצרפת של המאה 

ה–19. ייתכן שנקרא כך בשל 
צורתו ועל שום הברק שמקנה לו 
זיגוג הקונדיטורים. יש הסבורים 

כי שמו ניתן לו משום שנבלס 
בחופזה.

The éclair—flash of lightning 
in French—originated in 

19th-century France. Its name 
may have been due to its form 

and the shine given to it by 
the icing. Some believe that 

the pastry acquired that name 
because it is eaten "in a flash."

באבא–או–רום
Baba-au-Rhum

רליז'ייז 
Religieuse

דמאסק
Damask

טט–דה–נגר
Tête-de-nègre

אקלר
Éclair
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אליהו אריק בוקובזה

נולד בפריז, 1963

עלה לישראל, 1969

חי ועובד בתל־אביב

 

1984 – בוגר בית הספר לרוקחּות, האוניברסיטה העברית, ירושלים

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

 

תערוכות יחיד

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

"צייר־תייר", גלריה נלי אמן, תל־אביב )קטלוג; טקסט: גדעון עפרת(  —  2002

"Zion's 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", מוזיאון נחום גוטמן לאמנות, תל־אביב; אוצרת: טלי תמיר )קטלוג(  —  2010

"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־תקוה לאמנות; אוצרת: דרורית גור אריה )קטלוג(  —  2016

 

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;   —  2005

אוצרת: אירנה גורדון )קטלוג(   

"העברים החדשים: מאה שנות אמנות ישראלית", מרטין גרופיוס באו, ברלין;   —  

אוצרים: דורית לויטה־הרטן, יגאל צלמונה )קטלוג(   

"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־פרימן )קטלוג(  —  2007

"צייר־תייר: רשמי מסע ותנועה במרחב", מוזיאון נחום גוטמן לאמנות, תל־אביב;   —  2008

אוצרת: טלי תמיר )קטלוג(   

"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;   —  2012

אוצרות: מיכל מור, שלמית בז'רנו )קטלוג(   

"Wonderland", הבונדסטאג, ברלין; אוצרת: שירלי משולם )קטלוג(  —  2013

"סלון צפון", בית מאני, תל־אביב; אוצרים: סול לנזיני, חגי שגב  —  

"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,   —  2015

רוני כהן־בנימיני )קטלוג(   

"ושתי, הפרק הגנוז", מכון נווה־שכטר; אוצרת: שירה פרידמן )קטלוג(  —  

"הכל נשאר במשפחה", המכון לאמנות אורנים, קריית־טבעון; אוצרת: שיר מלר־ימגוצ'י  —  

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

פרסים

פרס עידוד היצירה, משרד החינוך, התרבות והספורט  —  2004

פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט  —  2013

פרס שרת התרבות ליצירה בתחום הציונות  —  2015

אוספים

מוזיאון ישראל, ירושלים; כנסת ישראל; משכן לאמנות, עין־חרוד;

מוזיאון בר־דוד לאמנות ויודאיקה, קיבוץ ברעם; אוסף בנק הפועלים;

אוספים פרטיים בישראל, אירופה וארה"ב

ציונים ביוגרפיים
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Eliahou Eric Bokobza

Born in Paris, 1963

Immigrated to Israel, 1969

Lives and works in Tel Aviv

1984 – Graduate of the School of Pharmacy, The Hebrew University of Jerusalem

1999 – Graduate of the Pollack-Kalisher School of Art, Tel Aviv

Solo Exhibitions
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 – "Israeli Texture," The Knesset, Jerusalem; curator: Sharon Sofer
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cliché and touristy sites—even hackneyed photographs of war atrocities—
the peepholes through which we "see" a place and grasp the cracked life 
gaped open in it? The two lovers indeed experienced the same traumatic 
event—the dropping of the bomb on Hiroshima—but from entirely 
different perspectives; because, for the one experiencing it in France, the 
event signified not the beginning of suffering, but the end of the war and 
the termination of the horror. Nevertheless, the struggle of both against 
the gradually dimming memory, against the growing vagueness their loved 
ones lost in the war, brings them together, bridging the cultural gaps and the 
inability to assume the other's place and see the surroundings clearly.

Is there a deep connection between the artist and the place in which 
he works? Can the stranger's impaired vision penetrate the strata of the 
place? What does an artist such as Zvi Shorr, who depicts what his eyes 
see (or what they are capable of seeing, as a passerby), have in common 
with a native, who sketches a portrait of the city? For the native, as Walter 
Benjamin observed, memory acts "not as the source but the Muse"; and 
he is driven by "deeper motives—the motives of the person who journeys 
into the past, rather than to foreign parts."12 Like the flâneur, he leaves his 
imprint on the spirit of the place and penetrates its unconscious, without 
requiring the city's external appearance. The flâneur, Benjamin further 
explains, does not recognize the existence of a threshold dividing his house 
from the street. The news stands are his bookshelves, the café porches are 
his apartment's balcony, and the billboards are his decorative walls. The 
surface of Paris is, for Bokobza, a cluster of basic geometric shapes in vivid 
colors, set in compositional contexts free of any real thematic function. 
That which is perceived in "touristy" paintings of Paris as a disturbance—
e.g. the billboards—is transformed in his work into color stains on an 
abstract grid, supported by quotations from paintings by Stuart Davis, 
which elaborate a conceptual rendition of a place, or from works by Robert 
Delaunay, with their Orphist coloration and the use of circles as a formal 
element and a cosmic symbol.

***

The sun sets on Paris and rises somewhere in the East. The city of Jaffa is 
immersed between sky and sea, and the boy—he is standing in the golden 
sand with shorts and whitish bare feet. With all his strength he holds onto 
the wheel of the sun, which boasts scores of flickering eyes, and as in Albert 
Camus's eponymous novel—the sun is scorching hot, murdering his hopes.

1 T.S. Eliot, "Burnt Norton, III," Four Quartets [1943] (New York: Harcourt, 1971), p. 17.
2 Albert Memmi, The Pillar of Salt, trans. Edouard Roditi (Boston: Beacon Press,  
 1992), pp. 93–96; these quandaries matured into one of the most important books  
 written by Memmi under the influence of French colonialism in North-Africa: The  
 Colonizer and the Colonized [1957] with an introduction by Jean-Paul Sartre, 
 trans: Howard Greenfeld (London: Earthscan, 1990).
3 Gideon Ofrat, "Where's the Child," cat. Tzayar–Tayar, trans. Peretz Kidron (Tel Aviv:  
 Nelly Aman Gallery, 2002), n.p.
4 See Glossary in this catalogue, p. 48.
5 Ch.N. Bialik, "After-Crop (Safiah): Chapter One of Bialik's Autobiography," Jewish  
 Quarterly, vol. 20, issue 4 (1973).
6 Marcel Proust, Swann's Way: In Search of Lost Time, vol. I, trans.: Lydia Davis (New York:  
 Penguin, 2004), p. 44.
7 See Gideon Ofrat, Paris–Tel Aviv: The French Connection of Israeli Art (Tel Aviv:  
 Ofer Levin Foundation for Israeli Art, 2015), pp. 20–99 [Hebrew].
8 See ibid., pp. 49–54. The exhibition "L'Ecole de Paris, 1904–1929: La part de l'autre"  
 (The School of Paris, 1904–1929: The Other's Part) staged in 2000 at the Musée d'art  
 moderne de la ville de Paris, discussed the "School of Paris" as a term of otherness that  
 spans the complexity of the relationship between the native French artists and the  
 Parisian-Jewish immigrants.
9 Yona Fischer, "Zvi Shorr: Landscapes in the Heart," cat. Zvi Shorr: Centenary (Petach  
 Tikva: Yad Labanim Museum, 1998), p. 65.
10 Bokobza's forms are congruent with Mondrian's grids of abstract compositions.
11 Hiroshima Mon Amour: A Screenplay by Marguerite Duras for the film by Alain Resnais,  
 trans. Richard Seaver (New York: Grove Press, 1961), pp.15, 18.
12 Walter Benjamin, "The Return of the Flâneur," Walter Benjamin: Selected Writings.  
 1927–1930, vol. 2, part 1, trans. R. Livingstone and others (Cambridge, Mass:  
 Harvard UP, 1999), p. 262; see also Boaz Neumann, "The foreign Flâneur who has  
 become a Dangerous Refugee," Haaretz: Gallery, 6 July 2012 [Hebrew].



53 52

front of it, and signs scattered throughout the park, guiding visitors to it. 
In the current show, for the first time, Bokobza works in a medium other 
than painting, also scattering signs in the adjacent park, which render the 
exhibition as a whole a type of Guignol performance, interspersing humor 
and irony with harsh messages about rejection and violence. The three-act 
play juxtaposes the traditional Guignol characters—the justice-seeking 
Guignol, the drunken Gnafron, and the policeman (Le Gendarme)—
with additional characters, such as the teacher, Srulik the Sabra, and the 
protagonist himself, the artist-as-a-child, who plays different roles and 
mainly gets hit by everyone: whether as the French child in a sailor suit 
from the boy and donkey painting, or as the double of the child with the 
raised hands from the Warsaw Ghetto, who is beaten here by a French 
policeman, or as an Israeli in the Jewish state, marked as a black Mizrahi 
with the same "black feet," from whose insult he fled Paris.

*** 

Paintings by Zvi Shorr (1898–1979) from the collection of Petach Tikva 
Museum of Art, portraying landscapes of Paris, Jaffa, and the Yad Labanim 
Park next to the Museum, function as backdrop to the puppet show and 
as part of the exhibition. Two routes of immigration, back and forth, thus 
function in the exhibition along the Israel-Paris axis, since Shorr too—like 
many other Eretz-Israeli artists—left for Paris in the second half of the 
1930s, and became closely affiliated with the circle of Jewish artists in the 
city, but worked there for only two years. Following the Nazi rise to power 
in Germany, he returned to Palestine and settled in Givat Hashlosha (in the 
original site of the kibbutz, now a part of Petach Tikva). His paintings are 
melancholic, and his color palette—in the paintings of Paris as in those of 
Petach Tikva—was and remained a "brown sauce."7 

The Jewish artists of the School of Paris gathered in the city's "art quarters," 
but despite their aspiration to be a link in the chain of French modernism, 

they remained others, classified as "strangers," "outsiders," "stateless," or 
"expatriates."8 "In Paris I was greatly encouraged by artists (Sigmund) 
Menkès, (Alfred) Aberdam, Mané-Katz and Michel Kikoïne," Shorr reported, 
proudly adding that artist Moïse Kisling purchased one of his works.9 Despite 
the sense of assimilation among his Parisian friends, however, Shorr did not 
follow the mainstream of the school, and did not delve into Jewish themes 
or monuments. He opted for hidden corners in the big city, and for empty 
streets which he depicted in a quiet, modest style, in typically dark shades. 
It is a Paris of loneliness and gloom, very different from Bokobza's colorful, 
vibrant city, but also from the hegemonic trend of his time.

Bokobza, too, introduces an alternative. Due to the naïve (hence 
narrative and figurative) appearance of his paintings, his affinity to geometric 
abstraction is often overlooked, and his arrangement of color surfaces as a 
field of recurring geometric forms goes unnoticed.10 The relation between 
the reality being depicted and its manner of depiction results from processes 
of abstraction; the reduction is already discernible in the local landscapes he 
painted in the past, which were encapsulated in two basic forms: an "Eastern" 
structure with a round dome versus a "Western" square Bauhaus building. 
Bokobza's Paris paintings feature buildings reminiscent of a recurrent motif 
in Shorr's works—a Parisian house with a typical window grid surrounded 
by large trees; Bokobza, however, avoids arranging them in his painting 
in brown-gray-green hues, as per Shorr's schematic mode, instead opting 
for an abstract-decorative grid which enables him to avoid the cliché and 
express the fidgety pulse of the city that had been his home.

Alain Resnais's film Hiroshima mon amour (1959) inquires about a 
foreigner's ability to "see a place." The French actress arriving in post-atom-
bomb Hiroshima for a filming session insists that she has seen everything, 
and lists the sites in which the repercussions of war are discernible to her 
Japanese lover: "The hospital, for instance, I saw it. I'm sure I did. […] 
How could I help seeing it?" Going on to say: "Four times at the museum. 
[…] I've always wept over the fate of Hiroshima. Always."11 Are those 
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This jolting painterly process, like a return to the lost Paradise, brings to 
the fore absence and a loss of innocence, conveying a sense of foreignness 
in a place, everyplace. Otherness and detachment were already felt (in the 
exhibition "Tzayar–Tayar") in that "nerdy" boy who came from overseas; the 
boy who, despite "the 'national' paraphernalia (the blue-and-white outfit, 
yarmulke, and flag)" and the attempt to assimilate in the place, remained 
the little Jew from "a good Jewish home" set against the backdrop of artificial 
tourist sites.3 But that French boy was already marked as alien earlier, back in 
Paris, where he was nicknamed "pieds-noirs" (black feet)—a derogatory name 
for the French (and Jewish) settlers in the North-African colonies (which was 
expanded to include people of North African origin in mainland France too), 
referring to an irregular black or a dark stain of the kind generated by the great 
magnetic whirlpools on the sun. The return home is thus accompanied by 
the adult consciousness of a protagonist already imprinted with an Odyssean 
scar, and like any late return—it is doomed to fail. Although amiable friends 
and tempting whipped creams join the journey, the distance unveils Paradise 
as a site of evil bubbling under the warm childhood blanket.

Upholstery fabrics from 18th-century French salons, adorned with idyllic 
scenes of adults and children in the great outdoors, are combined in four 
paintings where the protagonist, Eric the child, stands in his European suit 
next to a Wallace fountain,4 of the type well known to Parisians. Depictions 
of children playing in nature are prevalent in French painting: Renoir often 
portrayed girls in the garden holding a funnel or playing with a hoop, and 
Picasso rendered a boy joyfully riding a pony, which was the inspiration for 
Bokobza's boy on the donkey. "A man perceives the glory of creation but once 
in his life—in childhood," Bialik observed.5 In Bokobza's fantasy park, the 
child stands against the background of blue sky and green lawn, holding a 
variety of patisserie cakes, like the "foundational sights" of childhood.

In Marcel Proust's magnum opus Remembrance of Things Past (aka 
In Search of Lost Time), the fabric of childhood is blended with flashing 
fragments of images and memory sights. It is not the occurrences that 

structure meaning for Proust, but rather the way in which they were 
etched, recorded, and preserved. While the voluntary aspect of memory is 
mechanical-machinic and "the information it gives about the past preserves 
nothing of the past itself,"6 nothing of its unique specificity—the raw, 
selective involuntary memory is evoked by sensory experiences and may 
be associated with a given object, like that random bite of a madeleine. 
Bokobza's collection of French desserts offers a key to the memory folder 
in which fantasies and reality segments blur and blend. His Paris is fair and 
colorful; an eclectic, exotic district of cultures in the form of the heroes who 
protect the young child. Under the fairytale decorative quality a-la Hansel 
and Gretel, however, political incorrectness and a search for an outlet burst 
forth. A holy trinity that crosses religions and continents is spun under the 
auspices of the garden, when a nun points her finger at the religieuse (nun) 
cream puff; a superhero flies the boy, who is armed with an éclair pastry, to 
a safe haven; and the chocolate-coated marshmallow treat (tête-de-nègre or 
negro's head), held in the hand of the little colonialist, also teams with a dark 
figure who seems to have been pulled out of Aladdin's stories of the Orient.

An animated installation that forms the heart of the show pursues the 
experience of watching the Guignol—an outdoor hand puppet show appealing 
to children and adults alike. Whereas in the past, Bokobza addressed blind 
spots in the realms of Zionist consciousness, in "Solar Stain" he reawakens 
the circumstances of his departure from the French capital which the teacher 
ignored in her farewell play. As in the case of Memmi's Alexandre Mordekhai 
Benillouche, who tries to shake off his Jewish and North African identity in 
vain, and feels like an "illegitimate son" in his city—Bokobza's childhood past 
in the City of Light is once again tainted with the shadows of anti-Semitism, 
which remind the play's protagonist the origin of his family.

Just as he was beginning school, Bokobza recalls, the family moved to 
an apartment near the entrance of the Buttes-Chaumont park. There were 
statues, a lake and a kiosk there, but the focal point was a puppet theater—a 
small wooden structure surrounded by bushes, with wooden benches in 
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Artists House). In the current project Bokobza sets out to propose a 
counter-memory to the heritage of the Jewish and Eretz-Israeli artists of 
the School of Paris (École de Paris), while challenging and completing 
his own memory image. He confronts the sweet memories of his Parisian 
childhood with the disillusioned perception of reality of the adult man who 
was subject to racial prejudice and experienced the assimilation difficulties 
of the North Africans, in both France and Israel, first hand.

***

My name is Benillouche, Alexandre Mordekhai […] Alexandre: brassy, 

glorious, a name given me by my parents in recognition of the 

wonderful West and because it seemed to express their idea of Europe. 

My schoolmates sneered and blared 'Alexandre' like a trumpet blast: 

Alexan-ndre! With all my strength, I then hated them and my name. 

I hated them, but I believed they were right, and I was furious with 

my parents for having chosen this stupid name for me. Mordekahi 

(colloquially I was called Mridakh) signified my share in the Jewish 

tradition. It had been the formidable name of a glorious Maccabee and 

also of my grandfather, a feeble old man who never forgot the terrors 

of the ghetto. […] Alexandre, Mordekhai, Benillouche or, in Berber-

Arabic dialect, the son of the lamb. From what mountain tribe did my 

ancestors descend? Who am I, after all? I sought in everything—from 

official documents to my own sharply defined features—some thread 

which might lead me to the knowledge of who I am. […] Alexandre 

Mordekhai Benillouche, a native in a colonial country, a Jew in an anti-

Semitic universe, an African in a world dominated by Europe.2

Albert Memmi's description of his experiences as a Jewish child in French 
Tunisia—Memmi, who later became an influential writer and an inspiring voice 
for post-colonial philosophy—outlines a crossroads which, in many respects, 

echoes the experiences preoccupying Bokobza too. Memmi's protagonist, 
Alexandre Mordekhai Benillouche, analyzes three aspects of identity 
embodied in the three names he bears: the Jewish Mordekhai, the Western 
Alexandre, and the Berber, North African Benillouche. The name Eliahou  
Eric Bokobza holds a similarly split identity, as son of a Jewish-Tunisian  
family who immigrated to France in the early 1960s, and several years later  
left for Israel, having suffered racism—a multifaceted identity oscillating 
between foreignness and belonging, between Orientalism and colonialism.

While in the past Bokobza relied on the safety net of art history and 
used fictive relatives, who were inserted next to his eternal doppelganger, to 
reconcile the identity conflicts between East and West and between tradition 
and modernity, this time his alter-ego emerges in the figure of the Parisian 
boy Eric, who wears "model child" suits, and displays attributes deeply rooted 
in French culture and known mainly to the locals. The Paris comprised of 
these attributes is the city of those born in it, who are an integral part of 
it—a mental jigsaw puzzle of a place. Bokobza observes the city like an open 
eye that observes itself, unlike all those foreign, mainly Jewish, artists who 
streamed to Paris and worked in this center of Western art and modernism 
in the antebellum period. The Jewish artists of the School of Paris sought a 
home in modern European art and universal humanism—but having come 
from afar, their gaze inevitably remained outside the frame, like the gaze of a 
passerby visiting a foreign city for a short time.

The direction of Bokobza's current journey, which is based on his personal 
story and consists of memory fragments and a vivid imagination, is thus 
reversed to the gaze turning eastward typical of his work heretofore. This time 
he reverts to observing the capital of European culture where he was born 
and where he lived until the age of six, when he left Paris in haste. "Eric is off 
to fetch the sun," the teacher explained his sudden departure in the middle of 
the school year. The teacher even produced a traditional French puppet show 
("Guignol") in which Bokobza played himself as a hand puppet holding the 
wheel of the sun (for the "Levant" is where the sun rises and sets).
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to all sorts of pastries and sweets below), while in fact they are more like a 
bitter frosting covering manifestations of non-belonging. Bokobza's field of 
reference is usually the image depository of Zionism and Eretz-Israeli art—
symbols and maps, objects and hackneyed portrayals on which he "charges 
festively," emptying them of their original meaning, while exploring stories 
that were concealed or split and excluded from the national and artistic 
narrative. In the exhibition "Jaffa" (2010, Nahum Gutman Museum of Art, 
Tel Aviv; curator: Tali Tamir), for instance, he inserted—under the false 
guise of a Jaffa-based artist—that which had been cut off and kept out of 
the Eretz-Israeli gaze; that which Nahum Gutman framed, and has been 
fixed since then in the discourse about Arabs and Jews. In his most recent 
exhibition, "United Colors of Judaica" (2015, Beit Hatfutsot, Tel Aviv; 
curator: Smadar Sheffi), he proposed contours all his own for constructs of 
Jewish identity and religious ceremonies, using fictive figures and objects to 
hybridize family stories and tradition.

Bokobza's projects comprise a counter-memory of sorts, a memory 
practice which negates the official history, reviving and presenting 
forgotten, repressed or silenced histories (even if counter-memory generally 
transpires in relation to the hegemonic narrative, and in some respects 
even reinforces its dominance). Vis-à-vis all these, Bokobza introduces 
an opposing, undermining-contradictory, at times also expanding-
complementary, image of the world. The subversive move is manifested 
in his inclusion of the Arabs in Nahum Gutman's depictions of the place 
("Jaffa"), or the reconstitution of Boris Schatz's artistic pantheon to also 
include artists of Mizrahi origin, those who were excluded from it in the 
past by their labeling as "artisans" ("Bezalel – Version B," 2006, Jerusalem 

Here is a place of disaffection

Time before and time after

– T.S. Eliot, Four Quartets: Burnt Norton1

Let us begin with a donkey, a child and a donkey. One could have 
encountered them in the exhibition "Tzayar–Tayar" (Heb. painter–tourist; 
2002, Nelly Aman Gallery, Tel Aviv), through whose paintings Eliahou Eric 
Bokobza observed the local landscape and raised questions about clichés 
of localism and identity. Against the backdrop of an azure sky, a green park, 
and crooked houses, duplicated from paintings he made as a child in Paris, 
the boy—in the figure of Bokobza himself—is seen seated on a gray donkey, 
wearing a fancy sailor suit, with a white European hat on his head. What 
does a miserable Orientalist donkey, that seems to have arrived here from 
paintings of the Bezalel School, have to do with the blooming Tuileries 
Garden? The painting of the boy on the donkey is based on Bokobza's 
personal experience of Sunday strolls in Paris's parks, during which he came 
across ponies. That boy and that park star in the exhibition "Solar Stain," in 
whose paintings Bokobza depicts the cityscapes of Paris for the first time—
only that the city is revealed as a cluster of shapes and colors, rather than as 
the collection of visual clichés identified with it.

Much has been written on Bokobza's evolving work, and the tactic he 
employs, exploiting the discrepancy between the seductive appearance of a 
childlike painting and a penetrating gaze into the bowels of Israeli culture, as 
if he were sticking a pin in the balloon of hegemony and canon ingredients. 
Also mentioned was the decorative aroma and mesmerizing coloration of 
his paintings, which appear like a captivating surprise cake (we shall return 
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