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 מגלים את אמריקה  

 יורק-ראובן רובין ואליהו אריק בוקובזה נפגשים בניו

 
 
 

החלוץ ראובן, בן מזרח אירופה      -השנים הן שנות העשרים של המאה העשרים. העולה 

 –חזרה לרומניה    –דרך פריז    –(  1012עובר אחרי שכבר היה שנה בפלשתינה בבצלאל )  –

( ושוב חוזר לפלשתינה. לזמן קצר 1021  -יורק )תערוכה ראשונה ב -ואז לאמריקה, לניו 

הביתה. לימים הוא יכתוב בזיכרונותיו "בירושלים,       –אביב  -לירושלים ואחר כך לתל 

 אביב בחיפה ובטבריה אני חש כמי שנולד מחדש".-בתל

 
הילד, בן להורים מהגרים מטוניס  –כך, אליהו אריק בוקובזה, העולה -כחמישים שנה אחר

(. חצי שנה שוהה המשפחה במרכז קליטה של הסוכנות 1090לצרפת, מגיע לארץ ) 

לאקדמאים בנתניה. בזיכרונו של בוקובזה זה היה "מעין קיבוץ ששימר הרבה מישראל של 

שנות החמישים, מבחינת תרבות, עיצוב ואוכל", משם מגיעה המשפחה לשכונה צעירה 

 חן ואליהו אריק נכנס ישר לכיתה אלף. עולה חדש ראשון ויחיד.-גן על גבול רמת-ברמת

 
יורק ובתערוכה זו "מחזיר" בוקובזה את -מאה שנה עברו מביקורו הראשון של ראובן בניו 

 יורק ומצטרף אליו להרפתקה מדומיינת.-ראובן לעשור ההוא בניו

 

ראובן היה כנראה הצייר הארץ ישראלי הראשון שהציג תערוכת יחיד בניו יורק. כבר 

, עדיין לפני השתקעותו בפלשתינה, נערכה לו תערוכה בגלריה אנדרסן 1021בשנת  

בעזרתו של הצלם ופטרון האמנות המודרנית אלפרד שטיגליץ. מכאן מתחילים אספנים 

אמריקאים, בעיקר יהודים, לרכוש את ציוריו של ראובן. ראשוני האספנים שלו, רובם   

מוקסמים מהנוף   1021יורק ובעיקר בעקבות תערוכתו השנייה בעיר בשנת  -מניו 

 ומהדמויות האקזוטיות של פלשתינה והמבט האוריינטליסטי על המקום.

 
לנקודה הזו במקום ובזמן חוזר אליהו אריק בוקובזה בעבודת האנימציה "בעקבות רובין" 

שבמרכז התערוכה החדשה שנוצרה במיוחד למוזיאון בית ראובן. בוקובזה מזמן את 

הצופה כמו בסרט אילם בשחור לבן, למסיבת קוקטייל מדומיינת אצל אספנים של ראובן. 

במהלך המסיבה מוקרן סרט בצבע, שמתעד את הצייר ראובן פוגש בדמויות ובנופים 

 שיופיעו בציורים שיוצגו בתערוכתו הבאה בניו יורק. 

 

 

גם עבודות שלך נמצאות באוספים באמריקה. האם לדעתך גם במקרה הזה         ע.א: 

 שלך המשיכה היא לקסם המזרח?

 
 אכן רבים מהציורים שלי נמצאים אצל אספנים מעבר לים, רובם יהודים וזאת א.א.ב:

  



החל בתערוכת היחיד הראשונה שלי. זהו  גם  כנראה, הגורם לכך שבתערוכת היחיד 

 התחלתי לעסוק ב"אמנות לתיירים" או במילים   2222תייר" משנת  -השניה שלי "צייר 

אחרות, התחיל העניין שלי בשאלה למי מיועדת האמנות הישראלית ומי הוא הקהל 

עבורה היא נוצרת. התערוכה שיצרתי עכשיו בבית ראובן עוסקת גם היא ישירות בשאלה 

זו. בצרוף מקרים משעשע, אחת העבודות הראשונות שלי שנמכרה, נשלחה לאספן יהודי 

 בחו"ל כשהיא מגולגלת יחד עם עבודה של ראובן שנרכשה בגלריה סמוכה ברחוב גורדון.

 

"בצלאל" של בוריס שץ, ערש האמנות הישראלית, ייצר באופן מודע לקהל יהודי בחו"ל. 

כמו כן מיקומן של הגלריות החשובות ברחוב גורדון, עד לשנים האחרונות, קשור להיותו 

ציר המחבר את אזור המלונות לרחוב דיזנגוף. המוטיבים האוריינטליים בעבודות שלי הם 

לרוב קלישאות של אוריינטליזם, ולפיכך הן מהוות ביקורת על המבט האוריינטליסטי 

המעוות, אולם אני בטוח שבמבט ראשון הן גם קוסמות בשל האקזוטיקה האוריינטלית 

 שלהם. במיוחד לעיניים זרות.  

 

נהוג לומר שראובן הושפע מהסגנון הנאיבי של הנרי רוסו. אלא שאצל ראובן הסגנון  ע.א:

הנאיבי הוא לא ספונטני, הוא מודע ובכוונת מכוון כמצהיר..."עם עלייתי ארצה כאילו 

נולדתי מחדש ולכן אני מצייר כמו ילד". גם אצלך יש נאיביות שהיא כביכול נאיביות,     

 יש מימד אירוני. מה דעתך?

 
לרוב, ציירים מקצועיים עמלים קשה, לאחר שנות לימוד רבות למחוק את   א.א.ב: 

שאריות הנאיביות בציור שלהם. כמו אצל ראובן גם אני חזרתי לחפש את הציור 

האותנטי שלי לאחר שנים של לימוד לצייר אחרת, אבל מסיבות אחרות: חזרתי מחדש 

אל הציור שציירתי לפני לימודי האמנות מתוך תפישה שלציור הנאיבי יש אטריבוטים 

שבהם אני יכול להשתמש כמלכודת לתשומת לב הקהל, בעיה שאיתה מתמודד לדעתי 

ביתר שאת אמן בן זמננו. הציור הנאיבי אינו מאיים, הוא תמיד צבעוני ומאד אטרקטיבי 

במבט ראשון. כשאני מצליח ללכוד ולהשהות את מבטו של הצופה, אני מנסה  להעלות 

נושאים ביקורתיים שכנראה לא היו זוכים לתשומת לב אחרת. מניפולציה של מבטו של 

הצופה היא עיסוק מתחום האמנות העכשווית, ומהרגע שהאמן הוא מניפולטור, הוא כבר 

לא יכול להיות נאיבי. למרות זאת,  ברור לי שיש כאלה שלא חודרים, ולא "מקלפים", 

מטאפורית כמובן, את המעטפת הפתיינית. הציור הנאיבי, נתפש בעיני רבים, כמשוכלל 

פחות מסגנונות אחרים. גם בקריקטורה של אהרון הלוי אותה אני מצטט, העבודה של 

 רוסו התלוייה מאחורי דמותו של ראובן מהווה ביקורת על הסגנון הנאיבי של ציוריו. 

 
נקודה נוספת שמחברת ביניכם לדעתי היא אהבת הדיוקן העצמי. שניכם אוהבים   ע.א:

להתבונן בדמות שלכם ולצייר אותה ושניכם נוהגים לצרף לדיוקן אטריבוטים או סימנים 

 מזהים כלשהם. אצל ראובן המכחולים והפלטה או עציץ עם פרח. ואצלך?

 
 



ההבדל העיקרי הוא בכך שראובן מצייר את עצמו כפי שהוא אכן רואה את עצמו  א.א.ב:

במציאות. אני לרוב מצייר סוג של אלטר אגו, דמות שמשלבת את מי שאני זוכר שהייתי 

כילד יחד עם תודעה של מבוגר. דמות שאמנם תמיד מזכירה אותי ומצהירה שהיא אכן 

אני, אולם לרוב לא ממש מנסה להידמות לי בצורה ראליסטית. על מנת להמחיש זאת, 

בחרתי בתערוכה הזו לצייר שני דיוקנאות עצמיים, כשאחד במודע ממוקם בזמן מדומיין, 

 והשני מנסה להיצמד לבבואה שלי במראה.  

בנוסף, ניתן להבחין בהבדל משמעותי בדרך בה ראובן ואני ממקמים את הדיוקן בפורמט 

בציור הדיוקן של ראובן חתוך כמו בצילום ואילו בציורים שלי הדמות “  פריים “ הציורי. ה 

ממוקמת בהתאמה לחתך הזהב במסורת הציור הקלאסי. הבדל זה פרדוקסלי, מאחר 

וראובן מצייר את עצמו תדיר מחזיק במכחולים ופלטה, ואילו אני ציירתי את עצמי 

 פעמים רבות מחזיק מצלמה. 

 
שסוגר כמעט את   1020אנחנו נוהגים להשוות את ציור ה"מאורשים" משנת     ע.א: 

, מתחילת 1022-3העשור השני של המאה העשרים עם "דיוקן עצמי עם פרח" משנת  

העשור, במובן זה שבציור המאוחר ראובן מצהיר: אני לא לבד, אני מרוצה ומצליח 

ובעיקר אני צייר ואני בתל אביב העיר העברית המתפתחת. זאת לעומת הדיוקן המוקדם 

בו ראובן בודד ועם ארשת נוגה על רקע אוהלים בחולות תל אביב. האם גם אצלך בדיוקן 

 "הצייר ובן זוגו כאנשים צעירים" מהשנה יש הצהרה ברוח הימים האלה?

 

שני הדיוקנאות שציירתי לתערוכה נוצרו לאחר התבוננות באלו של ראובן. הצייר  א.א.ב:

ואשת האמן הוא נושא שגור במסורת הציור. לצייר סצינה דומה, בעקבות ראובן, תוך 

התייחסות לביוגרפיה הפרטית שלי, חייבה את הציור "הצייר ובן זוגו" נושא מאד לא 

שגור בתולדות האמנות עד היום, ציור שמנכיח את עצמו לצד המוטיבים של         

 "הצייר והפטרון" ו"הצייר והמוזה".

לצד הדיוקן הזוגי, הדיוקן השני שציירתי לתערוכה מתייחס ל"דיוקן עצמי עם פרח" של 

ראובן, אבל הציור שלי ממוקם בזמן הווה ומאוחר לציור הדיוקן הזוגי. ידוע שהצייר עומד 

תמיד לבדו אל מול כן הציור. מעשה האמנות, בעיני, הוא חוויה של אדם בודד. ואכן אני 

פועל כסטודיו של אדם אחד, ומקפיד לא להעזר באסיסטנטים. אני מבצע את עיקר 

 העבודה לבדי ובעצמי, הן בציור, והן בהנפשתו .  

 
במבואה שבקומה השניה של בית ראובן הצבת "חדר מפות". המפה מופיעה אצלך   ע.א:

פעמים רבות והיא משמשת כמצע שעליו מתווספת דמות המתייחסת למפה. אתה 

משתמש במפות ישנות מהתקופה של ראשית הציונות וביקורי משלחות ותיירים לארץ 

תייר הנושא את המצלמה הכבדה עם -הקודש. האם גם אתה רואה את עצמך כצייר 

 החרצובה ומתעד? והאם חיבה הזו למפות ישנות היא צורנית בלבד?

 
 



" הוא ציור המפה הראשון שציירתי כחלק מהתערוכה "צייר come to Palestine" א.א.ב:

, על מפת בית ספר מראשית המאה שעברה, והיא נקודת מוצא לתערוכה 2222-תייר"  ב

החדשה בבית ראובן. סרט האנימציה שעוקב אחר ראובן  מסתיים בתמונה שמצטטת את 

עבודת המפה הזו, יחד עם הכיתוב מכרזת המפה ה"בצלאלית" של זאב רבן אליו היא 

מתייחסת ישירות. לכמה מתערוכות היחיד שלי צורפה עבודה בודדת על מפה, כך שעם 

השנים נוצרה סדרת עבודות על מפה. הסדרה כוללת עד עתה תריסר מפות ולראשונה 

מוצגות מתוכן שבע יחד, ושלש מוצגות לראשונה. ציור על מפה מתחבר גם לעובדה 

בצבא שירתי כמ"שק מפות ביחידת מודיעין ו"ציירתי" על מפות רבות. המפה  –ביוגרפית 

שלעיתים מנוגד ולפעמים משלים את הדמויות שאני   –עצמה כוללת נרטיב משל עצמו  

 מצייר עליהן.  

 

בחינת המקומות אותם בחר ראובן לצייר בציוריו המוקדמים, מתאימה לרשימת 

המקומות המתויירים שמופיעה על כרזת הפרסום למורי הדרך של זאב רבן, ומכאן 

המחשבה שציורים אלו כמו נועדו להיות סוג של גלויות של הארץ לתיירים. המפה 

שצוירה במיוחד לתערוכה זו, מדמה תיעוד "משלחת חוקרת" שמפגישה את בוקובזה 

 "המצלם" עם רובין הצייר.

 

למוזיקה תפקיד מרכזי בעבודות הקולנועיות שלך. שירה אופראית, ג'אז אמריקאי    ע.א: 

ושירי מולדת. אני מוצאת כאן מיזוג של זכרונות אישיים ומחקר תקופתי. אם אתה מסכים 

 איתי, איך נוצר החיבור הזה בתהליך העבודה?

 

עבודות במדיום האנימציה מאפשרות לי להביא לקדמת הבמה את העיסוק   א.א.ב: 

והעניין הרב והמגוון שלי במוזיקה. ממוזיקה ערבית, אופרה ומוזיקה קלאסית עליהם 

 גדלתי בבית הורי ועד לג'אז ומוזיקה פופולרית ושירי ילדים מתקופת ראשית הציונות.  

 

 ה ש י י   

 1022כ ר י כ ת   ח ו ב ר ת   ת ו ו י ם ,    

sheet music cover, 1922 

The Sheik of Araby 



רוב העבודות שלי באנימציה, נוצרות עבור יצירה מוזיקלית קיימת, לאחר מחקר ארכיוני  

מעמיק של הנושא והתקופה. למוזיקה אני מצייר ציורים שתנועתם תואמת את היצירה 

 מתחילתה ועד סופה.

 

הסרט שבתוך הסרט ביצירת האנימציה שלי שעוקבת אחר הצייר רובין, צוייר בהתאמה 

" של הקומפוזיטור הארץ ישראלי יואל אנגל שנפטר בתל 3ליצירה "מחול עברי מספר  

. ההקלטה משנות החמישים של ביצוע היצירה בפסנתר אותרה בארכיון 1021-אביב ב 

לצליל ומוזיקה בספריה הלאומית. יואל אנגל נחשב ל"חלוץ המוזיקה היהודית החדשה", 

סקי, שגם כתב את המוזיקה למחזה -חבר במשלחת האתנוגרפית בראשות ש. אנ 

בתיאטרון הבימה ברוסיה והלחין משיריו של ח. נ. ביאליק, שעמו אגב היה “  הדיבוק ” 

 ראובן רובין מיודד. 

 

ו  זיקה שנבחרה לסרט המסגרת, המדמה סרט אילם שמתרחש בני יורק,                          -המו

 "The Sheik of Araby השיר נכתב בעקבות ההצלחה של             1021-" הוא להיט שנכתב ב .

הסרט "השייח" בכיכובו של רודולף ולנטינו שהציף את הוליווד ואת התרבות הפופולרית 

בעולם באותה התקופה בסטראוטיפים אוריינטליסטיים. השיר הפופולרי מוזכר גם 

דקו שמזוהה עמו -בספרו של סקוט פיצ'גראלד "גטסבי הגדול" שאסתטיקת הארט 

מובחנת בעיצוב כל האנימציה. ההקלטה היא מקורית ומושמעת על גבי תקליט גרמופון 

 מהתקופה.  

 

מעניין לציין בהקשר זה כי גם ראובן כתב תסריט אותו ניסה ל"ייצא" לאמריקה   ע.א: 

שכותרתו  "בן השייח" ברוח האוריינטליזם של אותם ימים. נחזור להנרי רוסו. נוצר מהלך 

שנה בא כאמור גם ראובן מגיע לניו יורק   1021סיבובי מעניין. רוסו מוצג בניו יורק בשנת  

ורואה את הציורים בתערוכה של אמנים מודרניסטים מפריז במוזיאון המטרופוליטן. 

ועכשיו, אתה מתבונן בציורים "הנאיביים" של ראובן, "משתמש" ומזמין בדמיונך את 

 שניכם לביקור בניו יורק של שנות העשרים. מה מקומו של רוסו הצרפתי בעבודותיך"?

 

 2212ציוריהם הנאיביים של ראובן רובין ונחום גוטמן )לו ייחדתי תערוכה ב   א.א.ב: 

במוזיאון גוטמן(  מאכלסים את עולם הדימויים שהשפיע על ציורי הילדות שלי מאז עליתי 

 לארץ בגיל שש.

הנרי רוסו מצוטט כמי שטען שכל חייו ניסה בעצם לצייר ציור אקדמי. בעיניי, הפער בין 

הניסיון הזה לתוצאה הנאיבית, הוא הדבר שריתק את האמנים המודרניסטים שהעריצו 

 אותו. התובנה שזהו ציור אותנטי, שלא "התקלקל" מרוב לימודים. הציור האינטואיטיבי  



ממנו הצייר לא יכול להימנע. לתובנה הזו אני מתחבר אישית. כמובן שמפתה לאזכר   

 את העובדה שעבור שנינו, רוסו ואני, הציור הוא קריירה שניה ומאוחרת.

 

נושא עיקרי שחוזר ועולה באמנות שלי הוא העיסוק בקלישאות ובסטראוטיפים. כך 

הנופים ה"רוביניים" המשמשים כרקע בעבודת האנימציה שלי, מבוססים אמנם על ציוריו 

של ראובן, אולם מורכבים מאלמנטים סטראוטפיים שחוזרים על עצמם. גמלים, עצי זית, 

דקלים, גבעות ובתים סכמטיים. ואם נחזור רגע לעניין האקזוטיקה, הרי שרוסו מפורסם 

 בציורי המקומות האקזוטיים בהם מעולם לא ביקר. קלישאות של נוף אקזוטי. 

 

בשנים האחרונות הצגנו בבית ראובן כמה תערוכות שבהן התקיים דיאלוג בין   ע.א: 

אמנים ישראליים עכשוויים לראובן. כל אמן בסגנונו הייחודי ומנקודת מבטו אך למעשה 

כולן עסקו בשאלות הגדולות של מקום, של זהות ושל תמורה שחלה עם הזמן במבט של 

האמנות הישראלית על השאלות הללו. גם בעבודות שלך נמצאים נושאים אלה, אבל 

נראה לי שאתה נותן את דעתך גם על הקשר של האמן הישראלי לתרבות האמריקאית, 

 לשוק האמנות ולאספן האמריקאי כחלק משאלת הזהות והמקום?

 
לתחושתי, עולם האמנות הישראלי תלוי, גם היום, וכנראה שמתמיד,        א.א.ב: 

 באספנים זרים. השאלה היא כמה השפעה יש לתלות הזאת על האמנות עצמה. 

 

 

 

 שי ה בין אריק אליהו בוקובזה לעדנה ארדה

  2222בית ראובן, מרץ 

 

 



 

Aharon Halevy, The Painter Rubin, 1934, color drawing 

 Coll. Rubin Museum , gift of Nurit and Elan Jaglom 

  22x12, רישום צבעוני, 1031: הצייר ראובן, אהרון הלוי

 אוסף בית ראובן, מתנת נורית ואלן יגלום

 

Rubin’s Black Goat, 2021, ink & acrylic on paper 19.5x21 



  29.2x11, דיו ואקריליק על נייר, 2221: הראש של רובין, אליהו אריק בוקובזה

 

Rubin’s Black Goat, 2021, ink & acrylic on paper 19.5x21 

    21x10.2, דיו ואקריליק על נייר , 2221העז השחורה של רובין, 

Eliahou Eric Bokobza: Rubin’s Head, 2021, ink & acrylic on paper 17x26.5 



   2221“, בעקבות רובין: “אליהו אריק בוקובזה

 HD 5:10אנימציה דיגיטלית מבוססת ציורים בדיו על נייר, 



Eliahou Eric Bokobza: “Following Rubin”, 2021 

digital animation based on ink on paper drawings , HD 5:10 





 

Reuven Rubin: The Pinewheel Vendor, 1923-1925, oil on canvas, 94x69 

coll. Yaacov and Tamar Rabi, on loan to the Rubin Museum courtesy their heirs 

   90x01, שמן על בד, 1022-1023: מוכר השבשבות, ראובן רובין

 השאלת קבע לבית ראובן מאוסף יעקב ותמר רבי באדיבות יורשיהם





 , אוסף בית ראובן122x02, שמן על בד, 1023: בית קפה ערבי ביפו, ראובן רובין
 

Reuven Rubin: Arab Café in Jaffa, 1923, oil on canvas, 90X120  

 coll. Rubin Museum  





 

Reuven Rubin: Sophie, 1924-1926, oil on canvas, 71X59 

coll. Rubin Museum, Edgar Cohn Bequest 

 20x11, שמן על בד, 1029-1021: סופי הבוכרית, ראובן רובין

 אוסף בית ראובן, עזבון אדגר כהן





 

Reuven Rubin: Succoth in Jerusalem, 1926, oil on canvas, 162X114 

coll. Rubin Museum  

  111x192, שמן על בד, 1029: סוכות בירושלים, ראובן רובין

 אוסף בית ראובן





 

Reuven Rubin: Red-Bearded Jew, 1923-1925, oil on canvas, 68X53 

coll. Rubin Museum 

 23X91, שמן על בד 1022-1023: יהודי אדום זקן, ראובן רובין

 אוסף בית ראובן





 

Reuven Rubin: Arab Rider with a Bouquet of Flowers, 1925-1926 

oil on canvas, 81X66, private collection, London 

 99x11,שמן על בד, 1029-1022: רוכב ערבי עם זר פרחים, ראובן רובין

 אוסף פרטי, לונדון



 

Eliahou Eric Bokobza: Pumpkin, 2021, ink & acrylic on paper, 30x21  

  21X32, דיו ואקריליק על נייר, 2221: פמקין ,אליהו אריק בוקובזה









 

Eliahou Eric Bokobza: Come to Palestine, 2001 

ink & acrylic on paper attached to canvas, 66x50 ,coll. Israel Museum Jerusalem 

     Come to Palestine ,2221: אליהו אריק בוקובזה

  , אוסף מוזיאון ישראל ירושלים 66x50דיו ואקריליק על נייר מוצמד לבד,



 

Zeev Raban: poster for the promotion of tourism in Palestine, 1929 

lithograph, 99x64, central Zionist archive, Jerusalem 

 1020: כרזה לעידוד התיירות לארץ ישראל, זאב רבן

 , הארכיון הציוני המרכזי, ירושלים 91x00הדפס אבן, 



 

Eliahou Eric Bokobza: Pioneer’s Map, 2013 

ink & acrylic on paper , 48x32 

  32x11, דיו ואקריליק על נייר, 2213: מפת החלוץ, אליהו אריק בוקובזה



  

Eliahou Eric Bokobza: Ragaouni, 2018 

ink & acrylic on paper attached to canvas, 66x50  

  22x99, דיו ואקריליק על נייר מוצמד לבד, 2211, רגאוני: אליהו אריק בוקובזה



  192x112, אקריליק על נייר מוצמד לבד , 2221: מפת הטמפלרים,אליהו אריק בוקובזה
 

Eliahou Eric Bokobza: Templars’ Map, 2021 

ink & acrylic on paper , 180x160 



 

Eliahou Eric Bokobza: Nimrod’s Map, 2011 

ink & acrylic on paper, 29x24  

  21x20, דיו ואקריליק על נייר, 2211: מפת נמרוד, אליהו אריק בוקובזה



 

Eliahou Eric Bokobza: Expedition Map, 2022 

ink & acrylic on paper , 112x93 

  03x112, אקריליק על נייר מוצמד לבד , 2222: מפת המשלחת, אליהו אריק בוקובזה



  23.2x20, דיו ואקריליק על נייר,  2222: מפת הכפר, אליהו אריק בוקובזה
 

Eliahou Eric Bokobza: Village Map, 2022 

ink & acrylic on paper, 29x23.5  



 



E.E: Lately we have exhibited at the Rubin Museum the work of contemporary 

Israeli artists in dialogue with Rubin, each artist in his own unique style and 

from his particular point of view, all however engaging in the larger questions 

of place and identity and the transformation, with the passage of time, in the 

way Israeli art dwells upon these central issues. In your works too these same  

subjects are present, but it seems that you also pay attention to the connection 

between Israeli art and American culture, the art market and the American   

collector as part of this larger subject of identity and place. Would you       

comment on that?  

E.E.B: I feel that Israeli art, even today, as it has most probably always been, is 
dependent on foreign collectors. The question is if and how this dependence 
impacts the art itself. 

 

 

A conversation between Eliahou Eric Bokobza and Edna Erde 

Rubin Museum, March 2022        

 

Eliahou Eric Bokobza: The Maid, 2021, ink & acrylic on paper, 30x21  

  21x32, דיו ואקריליק על נייר,  2221: המשרתת, אליהו אריק בוקובזה



E.E: Incidentally, in that same orientalist fashion of the day Rubin too wrote a 

movie script, titled “The Sheik’s son”, which he was enthusiastic about and 

which he hoped to export to America.  

Back to Rousseau, there is an interesting circle here. Rousseau was shown in 

New York in the exhibition of modernist painters from Paris at the Metropolitan 

Museum in 1921, the year that Rubin arrived in the city. He saw the show.     

Similarly, years later you observe Rubin’s “naïve” paintings and following them 

you invite Rubin in your fantasy to travel together to the New York of the 1920s. 

Where is the French painter Rousseau in your works? 

E.E.B: The naïve paintings of Rubin and of Nahum Gutman (to whom I         
dedicated an exhibition in 2010), inhabit the world of images that informed my 
childhood drawings since I arrived here at age six. 

Henry Rousseau is quoted to have claimed that all his life he tried to paint in an 

academic manner. For me the gap between his attempts and the naïve        

outcome of his art, is the very thing that attracted the modernist painters who 

adored Rousseau. They understood that this was authentic painting,              

uncorrupted by studies and training. This is the most authentic intuitive art 

which a painter can’t escape, something I certainly connect to. It is also worth 

mentioning by the way, that for both of us – Rousseau and myself – painting 

was a second, late career. 

A central subject that I repeatedly deal with in my art are clichés and             

stereotypes. And so, my animation work with Rubin’s landscapes quoted in the 

background, is based on Rubin’s depictions, but it references also local        

recurring stereotypical elements such as camels, olive trees, palm trees,      

schematic hills and houses. And if we return for a moment to the subject of 

exoticism, Rousseau is well-known to have depicted exotic locations which he 

had never visited, i.e. clichés of exotic landscapes. 

 

 

 ר א ו ב ן   ר ו ב י ן 

Reuven Rubin 

 1022-23ד י ו ק ן   ע צ מ י   ע ם   פ ר ח ,   

Self-portrait with a Flower, 1922-23 



some displayed here for the first time. Drawing on a map is connected for me 

to a biographical fact - during my military service I served in the capacity of an 

NCO in charge of maps, and I drew on many of them. The maps hold a         

narrative in themselves which at times can contradict or complement the   

overpainted figures. 

The sites that Rubin chose to depict in his early paintings match the list of  

touristic highlights appearing on Raban’s poster for tour-guides. This is where 

the thought originated, that these paintings may have been intended to serve 

as ‘postcards’ of the land for foreign tourists. The map created for this show 

resembles the documentation of an investigative expedition which teams       

Bokobza the “photographer” and Rubin the painter.  

 

E.E: Music, I feel, has a central role in your animations. Operatic singing,    

American jazz and patriotic songs. I find here a fusion of personal memories 

and related cultural research. Do you agree with me? and  if so, how does it 

come about in your working process?  

E.E.B: Working in animation enables me to bring to the fore my indulgence with 

and love of music. From Arab music, to opera and to classical music on which I 

grew up in my parents’ home and up to jazz and popular music from the early 

days of the Yishuv, including children’s songs. Most of my works in animation 

are created for an existing musical composition, following archival research    

on the subject and the times. I paint to match the movement in the music from 

beginning to end. 

The movie within the movie in my recent animation was designed to match 

“Hebraic Dance no. 3” by the Eretz-Israeli composer Yoel Engel. The 1950s   

recording of the piano performance of this work was found in the Archive for 

Sound and Music at the National Library. Yoel Engel was regarded as the  

“pioneer of modern Jewish music”. Member of the ethnographic expedition 

headed by S. Ansky, Engel wrote the music to Ansky’s play The Dybbuk,       

performed by Habima in Moscow. He also wrote music to Bialiks’ poems.  

The music chosen for the framing movie, featuring a silent movie taking place 

in New York, is “The Sheik of Araby” a hit song written in 1921 following the 

successful movie starring Rudolph Valentino, “The Sheik” introducing to       

Hollywood and to the popular culture of the time orientalist stereotypes. The 

popular song, by the way, is also mentioned in Scot Fitzgerald’s “The Great 

Gatsby” with which Art Deco aesthetic is clearly infused, featuring also in        

my animation. The recording is original, preserved on a  Gramophone record.  

 

 



E.E: We often compare Rubin’s 1929 “Les fiancés” that closes the second decade 

of the 20
th

 century with “Self Portrait with a Flower” dating 1922-23, at the        

beginning of that very same decade. In the later portrait Rubin seems to      

announce: ”I am not alone, I am an accomplished painter in Tel Aviv, the      

Hebrew city growing on the sand dunes”. This, in comparison to the earlier   

self- portrait in which - against the background of tents on the sand - Rubin 

comes across lonely and somewhat gloomy. Would you say that your 2021 

painting “The Painter and his Mate as Young Men”, is a contemporary               

statement?  

 

E.E.B: The two portraits painted for this exhibition were conceived following my 

study of Rubin’s self-portraits. The theme of the painter and his fiancée is a  

familiar traditional one. To paint a similar scene following Rubin, while address-

ing my own private biography, brought about the painting “The Painter and his 

Mate as Young Men”, an uncommon subject in the history of art, even today. 

This painting echoes perhaps traditional themes like “The Painter and his     

Patron” or “The Artist and his Muse”. 

Next to the double portrait, my second portrait in this show relates to Rubin’s 

“Self Portrait with a Flower”, but my portrait belongs to the present time, much 

later than my double portrait. It is common knowledge that the painter facing 

his easel is always standing alone. The practice of art is a lonesome experience. 

I operate as a one-man studio shunning assistants and doing all the work by 

myself, both in painting and in animation.    

 

E.E: On the Rubin Museum’s second floor landing you display maps. Maps   

often feature in your work, serving as a background to figures painted over 

them to which they relate. You use geographical maps from the beginning of 

the previous century and the birth of Zionism, a time when visiting expeditions 

frequented the Holy Land and became visible . Do you see yourself as a painter

-tourist carrying a heavy camera and a tripod to document the environment?  

Is your penchant for maps purely aesthetic, a matter of compositional grid? 

E.E.B: “Come to Palestine” is the first map I painted for the exhibition “Painter-

Tourist” in 2002, and it’s also the starting point to this Rubin Museum show. 

The animation film that follows Rubin, comes to a conclusion with this map, 

along with the caption from Zeev Raban’s Bezalel-like poster-map. To several 

of my solo shows I added a single map, so that with time a whole series of 

maps came into being, a dozen so far, seven of which are on display currently,  



 1020ה מ א ו ר ש י ם ,   

The ‘manipulation’ of the viewer’s regard is inherently a part of contemporary 

art, and from the moment that the artist is manipulative, he can no longer be 

naïve. Nevertheless, it is clear to me that there are those who do not see 

through this, and do not - metaphorically speaking - ‘peel’ off the enticing  

cover. Naïve painting seems to many less sophisticated than other styles.         

In Aharon Halevi’s caricature of Rubin that I quote, Rousseau’s painting hanging 

behind Rubin’s silhouette constitutes a critical comment on the naïve quality    

of the latter’s works.  

 

E.E: Another point that connects you two, as I see it, is the love of self-portraits. 

You both seem to like looking at your own reflection and paint it. Both of you 

add attributes or other identifying elements. In Rubin's paintings these are the 

brushes and the palette, a plant or a single flower. How about you? 

E.E.B: The main difference rests in the fact that Rubin depicts himself as he       

really sees himself, whereas I mostly paint a sort of alter-ego, a figure of a child 

as I remember myself, combined with the awareness of a grown-up. Without a 

realistic resemblance, it is someone that reminds me of myself and declares 

that this is me. In order to demonstrate it, I chose to paint two self-portraits for 

this show, one placed in a virtual time and place, while in the other I tried to 

depict myself as close as possible to my reflection in the mirror. 

There is further a substantial difference in the way that Rubin and I position the 

portrait on the picture plane. The frame in Rubin’s portrait is cropped as in a 

photograph, while in my works the figure is positioned to match the Golden 

ratio as in classical art. This is a paradoxical difference as Rubin often paints 

himself holding his palette and brushes, and I depicted myself several times 

holding a camera. 

 

 

 

 ר א ו ב ן   ר ו ב י ן   

Reuven Rubin 

Les fiancés, 1929 



E.E:  Your works too are found in American collections. Do you think that         

in your case too, the appeal of the works lies in the magic of the Orient? 

 

E.E.B: Indeed, many of my paintings found homes with collectors overseas, 

most of them Jewish. That started on my first solo show, and this probably is 

also the reason that on my second show “Painter-Tourist” (2002), I began   

dealing with ‘art for tourists’, or, more specifically, I became puzzled by the 

question who is the potential public for Israeli Art, who is interested in it? 

The current show at the Rubin Museum follows that interest of mine.            

Incidentally, in a funny telling coincidence, one of my first works that sold, was 

shipped to a Jewish collector abroad, packed together with a Rubin painting 

that had been purchased by him from a next-door gallery on Gordon Street. 

 

Boris Schatz’s Bezalel, the cradle of Israeli Art, produced art objects that were 

clearly targeted to the Jewish public overseas. Furthermore, for the same     

reason the location on Gordon Street of many leading art galleries, until recent 

years, has no doubt been connected to their proximity to the hotels along the 

seashore and to Dizengoff Street. 

The oriental motives in my works are mostly clichés of Orientalism and      

therefore they constitute a critical approach, a twisted orientalist view. I don’t 

doubt, however, that at first sight, their exotic Orientalism is particularly       

seductive to foreign eyes. 

 

E.E: It is common knowledge that Rubin was influenced by the naïve style of 

Henry Rousseau, though Rubin’s style was not naïve. He adopted this naivete 

knowingly, as though declaring that when he first came to the land he felt   

reborn. He therefore painted like a child. Your work too has a naïve-like quality, 

but its more naïve-like than truly naive. I read it as irony. What do you think?  

 

E.E.B: In most cases professional painters, after years of study and practice, 

work hard to eradicate any remaining naïve traces from their work. Just like 

with Rubin, I too returned to look for my authentic style after years of practicing 

otherwise, but for other reasons: I went back to my pre-art-school style        

understanding that naïve painting embodies attributes that I can employ as a 

trap to win the public’s attention, a problem that any contemporary artist faces. 

Naïve painting is not threatening, it is always colourful and attractive at first 

sight.  When I manage to capture and hold the viewer’s attention, I try to bring 

up critical subjects that would otherwise most probably be overlooked.  

 



 Discovering America 

 Reuven Rubin and Eliahou Eric Bokobza meet in New York 

 

 

The years are the 1920s. The newcomer- pioneer from Eastern Europe Reuven 

Rubin passes – following a sojourn in Palestine in 1912 -  through Paris, back to 

Romania and then to America, ending up in New York (where he holds his first 

show in 1921) - and then returns once again to Palestine. He stays for a while in 

Jerusalem and then moves to Tel Aviv – his home. Years later, in his memories, 

he would write: “...in Jerusalem, in Tel Aviv, in Haifa and in Tiberias I feel as 

though I was reborn”. 

 

Fifty years later, in 1969, Eliahou Eric Bokobza, the child-newcomer, son to   

parents from Tunisia who emigrated to France, arrives in Israel. The family first 

stays in a Jewish Agency run Absorption Center for academics in Netanya.  In 

his recollection it remains “a kibbutz-of-sorts which preserved a lot of what  

Israel was in the 1950s, the culture, the modest life-style, the diet”. The family 

later moved to a new neighbourhood in Ramat Gan, with Eliahou Eric, straight 

to the first grade, an only oleh chadash (newcomer) in his class. 

 

One hundred years have passed since Rubin’s first New York visit, and in the 

present show Bokobza takes Rubin back to that early decade in New York,  

joining him on an imaginary adventure. 

 

Rubin may have been the first Eretz Israel painter who had a solo show in New 

York, in 1921, even before he had settled in Palestine, organized with the help 

of Alfred Stieglitz the noted photographer and art-patron. This is when     

American collectors, mostly Jewish, were first introduced to Rubin’s art. The 

earliest ones who purchased his paintings however, were New York collectors 

following his second show in the city in 1928. Enchanted by the Eretz-Israel 

landscape and its exotic inhabitants, they were also lured by the orientalist   

approach to the land. 

 

To this point in place and time Bokobza returns in his animated film “Following 

Rubin”, at the center of his current exhibition at the Rubin Museum. Bokobza 

invites the viewer, like in a silent black and white movie, to a virtual cocktail   

party at some collector’s home. During the party the film is screened in color,    

documenting the artist as he is facing the landscape and its inhabitants,       

featured on his canvases that will be shown on his upcoming New York show. 
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Eliahou Eric Bokobza: Self Portrait, 2022, oil over acrylic on canvas, 80x70 
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