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הרעיון לפנות אל אליהו אריק בוקובזה ולבקש אותו ליצור תערוכת יחיד שזהות יהודית
במרכזה עלה בדעתי בראשית  ,2013עת ביקרתי במשכן לאמנות עין חרוד ,שם הוצגה תערוכה
מעבודותיו לצד פריטי יודאיקה .תערוכה כזו ,חשבתי ,תוכל להקיף את מעגל חיי היחיד
ואת לוח השנה היהודי מנקודת ראותו ,תוך התייחסות לפריטי יודאיקה טקסיים שיוצבו
ליד העבודות .השילוב של ישן וחדש ,של אמנות מסורתית ואמנות עכשווית ,של החפץ
המקודש ושל היצירה הביקורתית נראה לי כמטאפורה לדבר שאנו שואפים להשיג בתהליך
ההתחדשות של בית התפוצות .תערוכה כזו ,חשבתי ,תייצג נאמנה את מוזיאון העם היהודי
ההולך ונבנה בימים אלה ,ועתיד להיפתח בשנת .2018
כך נולדה התערוכה ״ — United Colors of Judaicaאליהו אריק בוקובזה :מבט על זהות
יהודית מפוצלת״ ,פרי דיאלוג בן שנתיים בין בוקובזה לבין צוות האוצרות של בית התפוצות
והאוצרת סמדר שפי .עבודותיו של בוקובזה מוצגות בה לצד פריטי יודאיקה מאוסף ויליאם
גרוס ,אוסף מוזיאון בר–דוד בקיבוץ ברעם ,אוסף דוד טרטקובר ואוסף בית התפוצות ,ומתחברות
אל השאיפה העומדת ביסוד תצוגת הליבה החדשה של בית התפוצות :לספר את סיפורו הייחודי
והמתמשך של העם היהודי תוך הדגשת היבטים של זהות ותרבות .לא רק נושאי התערוכה ,אלא
גם נקודת ראותו הייחודית של בוקובזה ,המפליא לחבר בין אמנות עכשווית לבין ייצוגיה של
טקסיות מסורתית ,מייצגים נאמנה את מטרת התערוכות המתחלפות של בית התפוצות :להפנות
זרקור אל היבטים ייחודיים במגוון העצום והרבגוני של התרבות היהודית לדורותיה.
השיח המתמשך שמקיים בוקובזה עם העבר ,עם ההווה ולעתים גם עם העתיד מאפשר
לתערוכה ״United Colors of Judaica״ לתפוס את מקומה הראוי כפיסה בפאזל השלם של
הסיפור היהודי הגדול — ואילו הצגתה דווקא בבית התפוצות מציפה ביתר שאת את הדיון
המתמשך שהאמן מקיים בזהויותיו הרבות בהקשר האתני ,המגדרי ,הדתי והתרבותי .כך
פורץ הדיון את גבולות הביוגרפיה של בוקובזה עצמו ,וחלותו מתרחבת במובהק לדיון
בזהויותינו הרבות של כולנו.
מבין שלל העבודות המרתקות בתערוכה ,קרוב ללבי במיוחד המיצב פ מ י ל י ה  :שולחן
סדר (או שבת) שאת כיסאותיו הביא האמן מבית סבתו האחת ,את הצלחות שעליו צייר לפי
דוגמת סט כלי האוכל של סבתו האחרת ,ואילו המסובים אליו מייצגים מגוון של "אחרים"
יהודים שרק אצל בוקובזה יכלו למצוא את עצמם ליד שולחן אחד ,חוגגים חג יהודי בחוג
המשפחה .לשמחתנו ,עבודה זו נתרמה לתצוגת הליבה החדשה של מוזיאון העם היהודי.
ההיבט המאחד את כלל עבודותיו של בוקובזה הוא רב–שכבתיּות .המבט הראשון
בהן מגלה יצירות ססגוניות ומלאות הומור .אלא שהמבט השני והשלישי חושפים בפנינו
רובדי משמעויות הולכות ומתרבות — מהן אירוניות ,מהן כואבות או ביקורתיות — וכולן
מעוררות למחשבה על מצבו של האדם היהודי המודרני .זוהי מחשבה על הדואליות של חיים
המחוברים בעבותות אל העבר ,אך מתרחשים בעולם ההווה האוניברסלי ,הפתוח ,שההיצע
בו רב מן הדמיון ואפשרויות הבחירה בו אינסופיות .איזו דרך נבחר לנו בתוך המגוון הזה?
איזו זהות יהודית אישית נרכיב לנו מתוך ההיצע העצום? אריק בוקובזה מעצב עבורנו דרכים
פתוחות רבות — ובידנו הרשות לבחור.
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כל ישראל חברים :על זהויות מפוצלות
בעבודתו של אריק בוקובזה
סמדר שפי

בשנת  1962הגיעו בני הזוג בוקובזה לביקור בארץ .השניים — סילבי ,שחקנית וזמרת אופרה ,וג'ילברט,
משפטן וחבר המפלגה הקומוניסטית — הגיעו מתוניס כדי לפקוד קברי צדיקים בתקווה שלאחר חמש
שנות נישואין ייוולד להם סוף־סוף ילד .במערת אליהו בכרמל פגשו רב בא בימים ,שהציע להתלוות אליהם
לנסיעה להר מירון ולטבריה .בתום המסע בין האתרים הקדושים ,בערבו של יום ,אמר הרב ,חכם שמחון
הלל ,שכעבור שנה ייוולד להם בן ושמו יהיה אליהו .סילבי הסבירה שהילד ,אם ייוולד ,ייקרא משה ,על שם
אביה שנפטר ,אך חכם שמחון התעקש :אליהו.
כששאלו בני הזוג היכן הוא מתגורר והיכן יוכלו למצוא אותו כדי לבשר לו בשורות טובות ,ענה "כל
ישראל חברים" ולא יסף.
שנה לאחר הביקור נולד אליהו אריק בוקובזה .הוא נולד בפריז ,שאליה היגרו הוריו ובה המשיך ג'ילברט
ללימודי הדוקטורט במשפטים בסורבון .כאשר שבו בני הזוג לבקר בארץ עם הרך הנולד ניסו לאתר את
חכם שמחון הלל ,אך ללא הצלחה .שני תצלומים ,שבאחד בהם הוא נראה עם סילבי ובאחר עם ג'ילברט ,היו
ההוכחה היחידה למפגש הרה הגורל ,שהיה בעיניהם כמעין נס.

***
בתערוכה ״United Colors of Judaica״ משרטט בוקובזה את קווי המתאר הפרומים והמורכבים
של הקיום היהודי בעשור השני של המילניום.
מבנה התערוכה הותווה לפי תבנית נושאית שכיחה בתערוכות יודאיקה :ייצוג של חגי
ישראל ומה שמכונה "מעגל החיים היהודי" ,שהוא על פי רוב אירועים מחייו של גבר יהודי
מברית המילה ועד ערש דווי .בוקובזה משתמש בבני משפחה פיקטיביים ובבן דמותו "אליהו",
אלטר–אגו ילדי המלווה את יצירתו ,כדי להתבונן במארג הזהות היהודית .הוא בוחן את
הנסיונות ליישב מזרח ומערב ,חילוני ודתי ,מסורתי ומודרני .המוטו האוטופיסטי של אחדות
יהודית" ,כל ישראל חברים" ,מתגלה כשביר ,אם לא ככלי ריק.
"אליהו" ,האלטר–אגו של בוקובזה ,אינו רק דמות חוזרת בעבודות ,אלא בגדר "דובר"
של ממש .ככזה ,הוא משקף את מבטו של בוקובזה — יהודי–ישראלי חילוני ששורשיו
בתוניס — לא רק במלאכת היצירה ,אלא גם בתוכה פשוטו כמשמעו .אלא שהשאלות
העולות מן הציורים אינן נוגעות ,כמובן ,רק לבוקובזה עצמו .יש להן נגיעה לכל אדם
שחיי הנפש והתרבות שלו עתירי רבדים שנשאבו ממקורות שונים ,כלומר ,כמעט לכל
יהודי בתקופתנו.
אף שכל יצירה ויצירה בתערוכה אוטונומית ,״United Colors of Judaica״ היא כולה היגד
אחד ויחידת משמעות אחת — וכמעט ניתן לומר ,מיצב אחד.
צירי הזמן המוצגים בה ,האירועים ,האישים ,הזמן הלאומי והמועדים הדתיים :כל אלה
מגיעים לכדי מיצוי רעיוני בעבודה פ מ י ל י ה  ,שולחן המאחד סדר פסח וארוחת שבת ,הניצב
במרכז התערוכה .בעבודה זו מזקק בוקובזה מרכיבי זהות ורובדי משמעות לאומיים ואישיים:
השולחן מוקף כיסאות בסגנון בריטי קולוניאלי מבית תרז טייב ,סבתו של האמן מצד אמו.
צלחות הפורצלן וכלי הטקס שעליו היו שייכים לאליז בוקובזה ,סבתו מצד אביו .אובייקטים

מערביים אלה מספרים סיפור של פתיחות ,אימוץ ומיזוג תרבותי האופייניים לתוניס (כמו גם
1
למצרים ולחלקים אחרים באגן הים התיכון במחצית הראשונה של המאה העשרים).
השולחן בפ מ י ל י ה  ,לב לבה של התערוכה ,מייצג צומת משמעות קודם והרה גורל
לא פחות :המעבר הדרמטי של היהדות מדת המקריבה קורבנות לדת של תפילה בעקבות
הכרעתם של חכמי יבנה בראשות יוחנן בן–זכאי לאחר חורבן בית שני .מדת שקיומה תלוי–
מקום לדת שקיומה נסמך על זמן — זמני התפילה וזמני המועדים .כפי שנאמר" ,בזמן שבית
המקדש קיים ,מזבח מכפר על אדם ,ועכשיו שאין בית המקדש קיים — שולחנו של אדם מכפר
עליו" (מנחות צ"ז ,ע"א) .השינוי הקונספטואלי ממזבח לשולחן הוא שאיפשר את המשך
קיומה של היהדות כדת "ניידת" ,שבכוחה להתקיים גם הרחק מערש הולדתה הגיאוגרפי.
בוקובזה מאיר אפוא את המשמעויות המטאפוריות של השולחן ,ומציב אותו כצומת בין
זמן ומקום ,זיכרון וזהות .ה"יושבים" לשולחן מוצגים בדיוקנאות המוטבעים בצלחות (כלומר,
התכה של פרסונות וכלי טקס) .דמויות אלה לקוחות מכל הספקטרום היהודי הגיאוגרפי
והכרונולוגי — מיהדות ספרד שלפני הגירוש ועד יהדות ארה"ב במאה הקודמת .קיבוץ אנושי
המקושר במסורת דתית ומופרד בזמן ,במרחב ולא פעם גם בהשקפת העולם.
בוקובזה אינו אוטופיסט מצועף עיניים ואינו מצייר תמונה של אחדות מדומה .שם
התערוכה מכיל אירוניה בלתי מוסתרת ,לצד תקווה ,אולי מסויגת ,לשינוי ולכרסום
בדפוסים סטריאוטיפיים .הכותרת ״United Colors of Judaica״ היא ספק הצהרה על
כמיהה אוטופיסטית ,ספק הערה סאטירית .טמונים בה האוטופיה המודרנית של האומות
המאוחדות ( ,)The United Nationsהארגון שקם בעקבות מלחמת העולם השנייה
להבטיח שלום בעולם ,והפרודיה השיווקית ,הפוסט–מודרנית ,בפרסומות לחברת האופנה
האיטלקית  ,Benettonהמשווקת תחת הסיסמה ״United Colors of Benetton״ מאז ראשית
שנות התשעים .הבנייה של מערך שדבר והפרודיה שלו מצויים בו זה לצד זה ,או הופכים
לאחד ,מאפיינת את התערוכה.
המיצב פ מ י ל י ה הוא היבריד סגנוני ,הבנוי מצירוף אובייקטים ממקורות שונים .היברידיות
מאפיינת גם דמויות ואתרים בסדרת החגים ,ובכלל זה סב המדליק נרות חנוכה לבוש
לבן–אדום כמו סנטה קלאוס או ט"ו בשבט המתואר עם פריחת דובדבן במקום שקדייה.
2
היברידיות ,טוען תיאורטיקן התרבות הומי ק .באבא ,היא תוצר של הקולוניאליזם.
בהקשר היהודי מדובר על קהילות שחוו השפעה קולוניאלית במדינות המוצא ,ובהן
הקהילות היהודיות בצפון אפריקה ,שהושפעו מתרבות צרפת והיו בשיח מתמיד עם
סביבתן המוסלמית.
1

2

"הלבנט הוא התגלמות הסינתזה ותמציתה .היפוכו של כל ייחוד בוטה וצעקני .הוא–הוא הפלורליזם
העיוור–צבעים באשר לגזע ,למוצא אתני ,לדת .הלבנט כמעט שאינו הולך לשום מקום :כולם באים אליו,
והשמש העזה מהקצעת ומעצבת את הכול" (שולמית הר–אבן ,ימים רבים ,אוטוביוגרפיה.)2001 ,
Signs Taken for Wonders: Questions of Ambivalence and Authority under a Tree outside Delhi,
May 1817, Homi K. Bhabha, Critical Inquiry Vol. 12, No. 1, "Race," Writing, and Difference
(Autumn, 1985), pp. 144–165 ,The University of Chicago Press.
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חיבור מזרח–מערב ועירוב זהויות הם מן המאפיינים הבולטים של המשפחה שבדה
בוקובזה בפ מ י ל י ה  :משפחה מורכבת של דמויות מומצאות והיסטוריות ,שקלסתר הפנים
המשותף להן מחבר גברים ונשים ,מערביים ומזרחים ,דתיים וחילונים ,יהודים ולא–יהודים.
בין בני המשפחה מופיעות שתי דמויות היסטוריות שהבחירה בהן טעונה :שפינוזה ואל
ג'ולסון ,שני יהודים שמשפחותיהם נדדו והם עצמם יצרו ,גם אם באופנים שונים מאוד,
מפגשים חדשים בין זהות יהודית לתרבות שונה.
הפילוסוף ברוך ׂשְ ּפִ ינֹוזָה ( ,)1677-1632בן למשפחת אנוסים ספרדים ששבו ליהדות
באמסטרדם ,נחשב במאות האחרונות ליהודי חילוני — מושג שלא היה קיים בזמנו .החרמתו
על ידי הקהילה היהודית והחרמת כתביו בידי יהודים ,קתולים ופרוטסטנטים גם יחד נחרטו
בזיכרון הקולקטיבי כסיפור המייצג את החשש מחשיבה חופשית.
ג'ולסון ,יליד ליטא שהיגר לארה"ב ,נולד כאסא יואלסון .בשנות העשרים של המאה הקודמת
הפך לכוכב אמריקני מן השורה הראשונה ,שזכה לתהילה בזכות תפקידו בז מ ר ה ג ' א ז  ,הסרט
המדבר הראשון מ– .1927בסרט הופיע ג'ולסון גם באיפור שחור במסורת ה–( 3Blackfaceכפי
שעשה ברבים ממופעיו) ,כלומר ,אימץ זהות של מי שהיו מופלים לרעה אף יותר מהיהודים.
המוטיבים של מעבר זהות ,החלפת זהות והתחפשות שזורים בתערוכה לכל אורכה
ומתקשרים לאמביוולנטיות וליכולת השרידה וההסתגלות האופיינית לחברות מהגרים.
הדיון של בוקובזה בסוגיות של זהות ב״United Colors of Judaica״ ממשיך את עיסוקו
בנושא שהחל כבר ב״פלזיר אוריינטל״ ,תערוכת היחיד הראשונה שערך בשנת  ,2000ונוכח
בכל תערוכותיו מאז.
אף שבוקובזה עוסק בסוגיות אוניברסליות של זהות ,נקודת המוצא שלו אוטוביוגרפית,
ולכן הוא בוחן בראש ובראשונה את הזהות המזרחית .סוגיה זו מלווה את החברה הישראלית
כבר מתקופת היישוב ,עם פרשות כאובות כמו "פרשת תימני כנרת" 4,המחאה בוואדי סאליב
בחיפה בשנות החמישים ובאחרונה הסערה סביב האמירה של יאיר גרבוז על "מנשקי קמעות"
בעצרת השמאל שקדמה לבחירות .2015
בתחום האמנות תוארה בעבר הזהות המזרחית בעיקר על ידי אמנים יוצאי אירופה (בהקשר
זה אפשר לחשוב על אמנים ארץ–ישראלים דוגמת ראובן ,גוטמן ,ליטבינובסקי ורבים אחרים),
אך מאז ראשית המילניום עוסקים בה בהרחבה אמנים יוצאי ארצות ערב ,ובוקובזה בכללם
(ניתן למצוא גם דוגמאות קודמות ,ספורדיות אך חשובות ,כמו למשל התערוכה ״אקספרסיוניזם
עיראקי״ של מאירה שמש מ– .)1996בשנת  ,2000אז הציג בוקובזה את ״פלזיר אוריינטל״ בגלריה
נלי אמן בתל אביב ,הוצגה בבית האמנים בירושלים התערוכה ״אחותי :אמניות מזרחיות
בישראל״ ,שהיתה הראשונה בשורת פרויקטים שעסקו בזהות מזרחית בכלים של אמנות חזותית.
האסטרטגיה האמנותית המשמשת את בוקובזה כדי לעסוק בסוגיות אלה היא ציפוי
הגלולה המרה בסוכר :יצירה של עבודות יפות ,צבעוניות ,המאופיינות תדיר כנאיביות
ודקורטיביות ,אך מעלות שאלות נוקבות ומביעות עמדות שרחוקות מלהיות בקונסנזוס.
ב״פלזיר אוריינטל״ ,לדוגמה ,הוצגו בין היתר הציור ח ל ו ץ ובו גבר במה שמזכיר סד
עינויים מימי הביניים .בד ג ל נפער חור בדגל הלאום ,במקום שבו אמור להיות מגן דוד,
3
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מסורת של שחקנים ובדרנים לבנים המתחפשים לשחורים ,שצמחה בארה"ב והתפשטה גם מחוצה לה.
מסורת זו שימשה לחיזוק ובניית סטריאוטיפים והמשיכה להיות פופולרית עד לשנות השישים
בארה"ב ועד סוף המאה העשרים במקומות אחרים .כיום היא משמשת כסאטירה ,אם בכלל ,וגם זאת
רק לעתים נדירות.
יהודה ניני ,ה היית א ו חלמתי חל ו ם  ,תימ נ י כנ רת — פ רשת הת י ישבותם ועק י רתם —
 ,1 9 1 2 -1 9 3 0עם עובד.1996 ,

ומתוכו בוקעת יד הנושאת דגל שעליו שורות–שורות של עיניים (ספק נגד עין הרע ,ספק
השגחה ,ספק עיניים מאשימות).
שנתיים מאוחר יותר ,ב״צייר–תייר״ ,התחדדה המורכבות של העיסוק ביחסי מזרח–
מערב בעבודה  ,Come to Palestineשנעשתה כהיפוך לכרזה מוכרת של זאב רבן ב ו א ו ר א ה
א ת ה א ר ץ מ– :1929בעוד שבכרזה המקורית קולוניאליסט בכובע שעם מצביע לפלשתינה
מכיוון הים ,בציור של בוקובזה גבר מזרחי הופך לפרודיה מגוחכת על הקולוניאליסט
האלגנטי ומצביע בכיוון ההפוך ,ממזרח למערב .בעבודה אחרת באותה תערוכה צייר
בוקובזה את עצמו כילד על חמור בגני הטיולרי בפריז — סיטואציה בורגנית–צרפתית
המעלה על הדעת דימויים ארץ–ישראליים ,אם באסוציאציה תנ"כית ואם בהקשר לילדי
ההתיישבות הציונית החדשה.
בשנת  2006ערך בוקובזה בתערוכה ״בצלאל גרסה ב'״ מעין מחקר ומחווה לחביב ששון,
חיים מחבוב ,רחמים עזרא ,יהודה נחמיאס ,יעקב מזרחי ודוד סרי — אמנים ממוצא מזרחי
שלמדו בבצלאל של ש"ץ טרם סגירתו ב– .1928בוקובזה דן במה שניתן לתאר כיחסים
הספירליים בין מזרח ומערב :בצלאל ביקשה להיות לאקדמיה אירופית ,והיתה שותפה
להיקסמות מהמזרח בעודה יושבת בו בעצמה .כך באו בה לידי ביטוי זרמים ואופנות
עיצוב ואמנות שהושפעו באופנים שונים מהמזרח ,כמו האר–נובו והציור האוריינטליסטי,
אך המזרח נתפש אך ורק מבעד לעיניים המערביות ,וש"ץ העדיף לסווג אמנים מזרחים
כאומנים ,ומבחן ההיסטוריה מלמד שמקומם בזיכרון האמנותי הקולקטיבי נפקד .ב״בצלאל
גרסה ב'״ בנה בוקובזה סיפור ומקום לכל אמן ,מתוך ההבנה שאילו היה הוא עצמו נולד
מאה שנה מוקדם יותר ,סביר להניח שהיה מוצא את עצמו במצב דומה.
סוגיה נוספת המעסיקה את בוקובזה לאורך שנות יצירתו היא סוגיית השאלת הזהויות,
שבמסגרתה צד ששייך לתרבות ההגמונית מאמץ — כמשחק — זהות של קבוצת שוליים.
ב״United Colors of Judaica״ משחק זה ניכר בכמה עבודות ,ובהן דיוקן אל ג'ולסון המאופר
כ– blackfaceוהציור פ ו ר י ם ובו דמות בהירת עור עוטה מסכה של יהודי ממוצא תימני .עיסוק

חלוץ ,2000 ,שמן על בד
 ,130x100אוסף פרטי

דגל ,2000 ,שמן על בד80x100 ,
אוסף בצלאל קירצנר ,הולנד

2002 ,Come to Palestine
אקריליק על מפת וינטג'68x56 ,
מוזיאון ישראל ,ירושלים
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מוקדם במשחקי זהות ובקריאה אמביוולנטית של זהות נוכל למצוא בעבודה פ ט ר י א ר ך 1
(מן התערוכה ״צייר–תייר״ )2002 ,ובה דמות שהיא ספק שיח' ,ספק רב וספק מערבי מחופש
למזרחי .בתערוכה ״במקום הזה״ ,שהוצגה בשנת  2012במוזיאון בר–דוד בקיבוץ ברעם,
הזהות שאימצה הקבוצה ההגמונית (היהודית) היא זהות ערבית — עניין הנוגע להיסטוריה
הבעייתית של אדמות הקיבוץ ,שהוקם בחלקו על אדמות הכפר בירעם .העבודות בתערוכה
זו צוירו לפי תצלומים מארכיון הקיבוץ ,שתיעדו חברות קיבוץ המתחפשות לערביות.
״United Colors of Judaica״ היא בבחינת ריכוז המבט על תופעות של מפגשים תרבותיים,
של משחקי הגמוניה ושל היברידים בתוך העם היהודי ,שנתפש כ"אחר" אולטימטיבי
עוד בטרם המצאת המושג ,בין היתר עקב פיצול זהותם של היהודים בין היהדות לבין
התרבויות במקומות מושבם.
***
כמה חודשים לפני בר המצווה של אליהו אריק בוקובזה נסעו הוריו ברחובות נווה צדק .שמחתם היתה
עצומה כשהבחינו ברחוב כי"ח (כל ישראל חברים) בדמותו של חכם שמחון הלל ,שאותו חיפשו ללא הצלחה
לאורך כל השנים .הקשר ביניהם חודש ונמשך עד מותו של חכם שמחון הלל בשנת .1992
חכם שמחון הלל היה אורח כבוד בחגיגת בר המצווה של בוקובזה ,בה הופיעו רקדנית בטן וזמר ג'אז
מקהילת העבריים בדימונה.
כל ישראל חברים.

הכנסייה  ,2011 ,2שמן על בד110x180 ,

פטריארך  ,2002 ,1שמן על בד ,110x90 ,משכן לאמנות עין חרוד
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Patriarch 1, 2002, oil on canvas, 110x90, Mishkan Museum of Art, Ein Harod
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עבודות Works /
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Holidays

חגים

Although the everyday life of most Jews in Israel and elsewhere in the world unfolds
according to the Gregorian calendar, religious holidays and communal celebrations take
place according to the Hebrew calendar: an alternate timeline that is unique to Jewish
communities.1 These holidays preserve tradition and values, maintaining a collective
Jewish experience.
Bokobza's series of holiday paintings features nine holidays of different sources:
Holidays whose observance is biblically mandated (de-oraita), including Yom Kippur, one
of the eight holidays mentioned in the Torah alongside Sukkot, Shavuot, and Passover;
rabbinically mandated (de-rabbanan) holidays, including Purim and Hanukkah, which
were instituted following the sealing of the Mishna, Simchat Torah (instituted during the
period of the Geonim in Babylonia as a holiday celebrated by all Jews), Tu Bishvat and Lag
Baomer (which are considered customs); and Independence Day, a civilian holiday.
This series is an elaborated version of the series of holiday prints created by Bokobza
for the Jerusalem Print Workshop in 2006 (Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah,
Purim, Independence Day, and Shavuot). Even prior to the creation of this series, which
was exhibited that year in his exhibition ״Bezalel – Version B, ״Bokobza was already
concerned with the holidays – above all in the context of nation-building in Israel.
The works in "United Colors of Judaica" relate to Jewish aspects of the concern with
origins and heritage. Bokobza's alter ego, the child "Eliahou," appears in all of them as
he participates in observing the holiday customs while simultaneously gazing at them
in bewilderment. In most cases, he wears a kippah, which attests to his belonging to a
Jewish community, but may also be read as signifying his outsider status – a secular
person paying respect to a religious environment or attempting to fulfill his duty. The
kippah worn by the secular "Eliahou" is thus a disguise of sorts. The same is true of the
tembel hat worn on his head in the painting devoted to Tu Bishvat: what was a symbol of
a world of Zionist values has become an empty signifier.

,אף שחיי החולין של רוב היהודים בישראל ומחוצה לה מתנהלים על פי הלוח הגרגוריאני
 ציר זמן אלטרנטיבי:מועדים דתיים וקהילתיים שונים מתקיימים על פי לוח השנה העברי
 מועדים אלה משמשים את הקהילה כדי לשמר ולחקוק את1.המייחד את הקהילות היהודיות
.מסורתה וערכיה בתודעה הקולקטיבית
 חגים:בסדרת ציורי החגים של בוקובזה מיוצגים תשעה חגים מכל סוגי המועדים
, סוכות, שהוא אחד משמונה מועדים המוזכרים בתורה,מד'אורייתא (ובהם יום הכיפורים
 חג שמחת,) שנקבעו לאחר חתימת המשנה, חגים מדרבנן (פורים וחנוכה,)שבועות ופסח
 ט"ו בשבט ול"ג בעומר (שהם,)תורה (שנקבע בתקופת הגאונים בבבל והפך לכלל–יהודי
. שהוא חג אזרחי,בגדר מנהגים) ויום העצמאות
סדרה זו היא בגדר הרחבה והעמקה של סדרת הדפסי חגים שיצר בוקובזה עבור סדנת
 י ו ם,  פ ו ר י ם,  ש מ ח ת ת ו ר ה,  ס ו כ ו ת,  (י ו ם ה כ י פ ו ר י ם2006 ההדפס בירושלים בשנת
 שהוצגה באותה שנה בתערוכתו "בצלאל גרסה, גם לפני סדרה זו.) ה ע צ מ א ו ת וש ב ו ע ו ת
. עסק בוקובזה בחגים — בעיקר בהקשר של בינוי רוח האומה הישראלית,"'ב
.״ מתייחסות להיבטים יהודיים של מקור ומורשתUnited Colors of Judaicaהעבודות ב״
 ספק לוקח חלק במנהגי החגים," הילד "אליהו,בכולן מופיעה דמות האלטר–אגו של בוקובזה
 כיסוי הראש האמור הוא, לרוב.וספק משתאה למולם — ובכולן הוא מופיע בכיסוי ראש
 אך לא פעם מדגישה דווקא, המעידה על השתייכות לקהילה דתית או שומרת מסורת,כיפה
 את הסביבה, להבנתו, בין אם מדובר בזרותו של החילוני החובש אותה כדי לכבד,את הזרות
הדתית או לצאת ידי חובה — ובין אם מדובר בזרותו של היהודי הדתי בסביבה חילונית
 היא מעין תחפושת שעולם, אם כן, הכיפה על ראשו של "אליהו" החילוני.או לא–יהודית
: כך גם כובע הטמבל שהוא חובש בציור המוקדש לט"ו בשבט.הקודים המגולם בה זר לו
.סמל של עולם ערכים שהיה לסממן חיצוני ריק מתוכן

 סדנת ההדפס ירושלים, כ"א76x56 , הדפסי משי,2006-2004 ,מועדים
Moadim, 2004-2006, screenprints, 76x56 each, Jerusalem Print Workshop
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This is not a unique phenomenon. Another prominent example is the Muslim holidays, which are
determined according to the Hijri calendar shared by Muslim communities worldwide.

 אשר נקבעים על פי, דוגמה בולטת אחרת היא המועדים המוסלמיים.אין זו תופעה יוצאת דופן
. המשותף לקהילות מוסלמיות ברחבי העולם,לוח השנה ההיג'רי
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יום הכיפורים

תוכנו של הציור י ו ם ה כ י פ ו ר י ם ממקם אותו בהקשר היהודי המסורתי ובמידה רבה העממי.
בוקובזה מצייר את מנהג הכפרות שנערך בערב יום הכיפורים כרגע של הקבלה וניגוד:
הגבר–הרב מחזיק תרנגול (גבר) מעל ראשו של הילד "אליהו" ,שאוחז בידו אפרוח .האם יהפוך
הילד לרב כמו שיהפוך האפרוח לתרנגול?
המרחק בין עולמו של הילד לעולמו של הרב מודגש בלבוש :בגדיו המסורתיים–
אורתודוכסיים של הרב מול חולצת הוואי של הילד .הרקע לדמויות המרכזיות מודרניסטי
בשפה ובאיקונוגרפיה :בניין בסגנון הבינלאומי החוזר כדגם לצד שיחים מצוירים במסורת
הנאיבית ,ומערכי קווים ורשתות שלקוחים משפת האמנות המינימליסטית .בוקובזה מתאר
את מנהג הכפרות כנטוע בהווה ,אך נמנע משימוש בכל סממן אשר ימקם אותו באופן מובהק
בישראל; כך הוא מותיר את יום הכיפורים בספירה היהודית–דתית ההיסטורית ,בלא כל קשר
(ולו נרמז) אל מלחמת יום הכיפורים ,שהיתה לנוכחות מרכזית בהוויית החג בישראל.

יום כיפור ,2013 ,שמן מעל אקריליק על בד110x90 ,
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Yom Kippur, 2013, oil over acrylic on canvas, 110x90
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Yom Kippur

The scene depicted in the painting Yom Kippur places it in a traditional, and to a large
extent folkloric, Jewish context. Bokobza paints the custom of kapparot, the ritual sacrifice
of a rooster on the eve of Yom Kippur, as a moment rife with similarities and contrasts: the
rabbi raises the rooster above the head of the child "Eliahou," who is holding a chick. Will
the child become a rabbi just as the chick will grow into a rooster?
The distance between the child's world and the rabbi's world is underscored by means
of their dress: the rabbi's traditional Orthodox attire is contrasted with the child's Hawaii
shirt. The background behind the central figures is modernist in terms of its language and
iconography: an International-style building appears as a recurrent motif alongside bushes
painted in the Naïve style and two grids echoing the language of Minimalist art. Bokobza
describes the custom of kapparot as rooted in the present, yet eschews all signs that would
clearly locate it in Israel; in this manner, he associates Yom Kippur with a historical, Jewishreligious sphere, without making any reference (even implicitly) to the Yom Kippur War
(1973) , which is central to the Israeli experience of the holiday.

דוד לאמנות ויודאיקה- מוזיאון בר, בד ורקמה, המאה העשרים, כורדיסטן,כיסוי ראש לגבר
Skullcap, Kurdistan, 20th century, cloth and embroidery, The Bar-David Museum for Jewish Art and Judaica

דוד לאמנות ויודאיקה- מוזיאון בר, קרן בעל חיים, המאה העשרים, מרוקו,שופר
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Shofar, Morocco, 20th century, animal horn, The Bar-David Museum for Jewish Art and Judaica
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סוכות

סוכות הוא אחד משלושת הרגלים המופיעים בתנ"ך; בתקופת בית שני עלו במועד זה לבית
המקדש בירושלים .המצווה העיקרית בו ,הישיבה בסוכה ,היא זכר לסוכות שבהן ישבו בני
ישראל בעת שנדדו במדבר לאחר יציאת מצרים .שמו הנוסף ,חג האסיף ,מדגיש את אופיו
החקלאי ומתקשר לסוכות שהיו בתי ארעי לחקלאים בזמן איסוף היבולים.
פרשנותו של בוקובזה לחג מתמקדת בנדידה ובהגירה ,באפשרויות המעבר וההתיישבות
מחדש שהפכו במהלך הדורות לסימן היכר של העם היהודי .ואולם ,בוקובזה חורג מגדר
התיאורים הרגילים של ההגירה — אם בהקשר היהודי–מסורתי של יציאת מצרים ,אם
באגדה הנוצרית שהתייחסה לנדודי היהודים כעונש שהושת עליהם בדומה למתרחש
בסיפור קין המקראי .תחת זאת הוא מציג פרשנות רדיקלית :נדידה עתידנית מכדור הארץ
למחוזות חדשים .המושבות נושאות סימני ישראליות חילונית :מבנה בסגנון הבינלאומי,
מהסוג החוזר ברבות מעבודותיו של בוקובזה ,הפעם עם סכך ודגל לאום מתנפנף .ארץ
מצרים שממנה יוצאים היא כדור הארץ ,אך הארץ המובטחת בלתי ידועה .האם מדובר
בנדידה שהיא בגדר שחרור? האם בעונש ובגירוש? היצירה אינה משיבה על כך.
בהפיכת נראטיב ההתיישבות לסיפור עתידני יש מידה רבה של אירוניה .מי שהיו גרים
בארץ מצרים הפכו לכובשים חמושים בציוד המאפשר להם להתיישב במקומות זרים .האדמה
מתחת לנחתות–מושבות עשויה עיניים שתושבים מסתתרים כמו מציצים מהן באימה.
בקדמת הציור ,תחת גלי ים שאולי מייצגים את ים התוהו המסתתר בעומק האדמה ,מציץ
הילד "אליהו" .עיניו — טרודות ושואלות — מופנות הצדה ,מתחמקות מעימות עם הצופים.
בוקובזה ייצג את סוכות באופן זה בסדרת ההדפסים שיצר ב– ,2006אך רעיון מושבות
החלל כאמצעי אירוני וכהרחקת עדות שימש אותו עוד קודם לכן ,בתערוכה ״Zion's Fiction״
( ,2003גלריה נלי אמן) ,שהציגה מבט ביקורתי על מפעל ההתיישבות מתחילת המאה
העשרים — ומבט ביקורתי חריף אף יותר על ההתיישבות בשטחים הכבושים.

סוכות ,2013 ,שמן מעל אקריליק על בד110x90 ,
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Sukkot, 2013, oil over acrylic on canvas, 110x90
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Sukkot

Sukkot is one of the three pilgrimage festivals mentioned in the Bible; during the period of
the Second Temple, this holiday was a time of pilgrimage to the Temple in Jerusalem. The
main commandment of Sukkot is that of sitting in a sukkah, a temporary structure erected in
memory of the ephemeral dwellings inhabited by the people of Israel while they wandered
through the desert following the Exodus from Egypt. Sukkot is also known as the Harvest
Holiday, a name that underscores its agricultural character – related to the shacks (sukkot in
Hebrew) that served as temporary dwellings for farmers during the harvest period.
Bokobza's interpretation of the holiday focuses on migration, immigration, and the
possibilities of transition and resettlement identified over the generations with the Jewish
people. Yet Bokobza goes beyond familiar depictions of immigration – those related both
to the traditional Jewish story of the Exodus from Egypt, and to the Christian legend of
the "wandering Jew" as a divine punishment similar to the one inflicted on Cain. Instead,
he presents a radical interpretation: a future migration from planet Earth to colonies in
outer space. The spacecrafts are marked by signs of secular Israeli culture: buildings in the
International style, which recur in many of Bokobza's works, are topped, in this instance,
by green fronds and a fluttering national flag. This Exodus departs from Earth rather than
from Egypt, yet the identity of the Promised Land remains unknown. Is this migration a
form of liberation? Or perhaps an expulsion?
The transformation of the Zionist settlement narrative into a futuristic story is imbued
with a significant degree of irony. The foreigners living in the land of Egypt have become
conquerors armed with equipment that enables them to settle in faraway places. The
ground under the landing pads/colonies is filled with the eyes of the hidden inhabitants,
who seem to be peering out in fear. In the foreground of the painting, glancing out among
undulating waves that may represent the primeval waters concealed deep within the earth,
is the child "Eliahou." His eyes – at once concerned and questioning – are averted sideways,
avoiding a confrontation with the viewers.
Bokobza already represented the holiday of Sukkot in this manner in a series of prints
created in 2006. Yet the idea of space colonies as an ironic image had served him even
earlier, in the exhibition "Zion's Fiction" (2003, Nelly Aman Gallery), which cast a critical
gaze on the Zionist settlement project from the early 20th century onwards – while
directing an even sharper critical gaze at Jewish settlements in the occupied territories.

דוד לאמנות ויודאיקה- מוזיאון בר, כסף,19- המאה ה,הונגריה- אוסטרו,כיסוי לספר לתורה
Torah shield, Austro-Hungary, 19th century, silver, The Bar-David Museum for Jewish Art and Judaica

דוד לאמנות ויודאיקה- מוזיאון בר, ציפוי כסף, המאה העשרים, פולין,קופסה לאתרוג
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Etrog container, Poland, 20th century, silver plate, The Bar-David Museum for Jewish Art and Judaica
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שמחת תורה

בציור אוחז הילד "אליהו" בדגל שמחת תורה שעל מקלו מתנוססים תפוח ונר .מימינו מצויר
עגל הזהב על רקע מבנה בסגנון מזרחי ומבנה בסגנון הבינלאומי .כך מחבר בוקובזה את מנהגי
ההווה עם זיכרון של אירוע טראומטי בתולדות העם היהודי.
מועד זה מציין סיום של מעגל זמן מחזורי :זמן קריאת התורה כפי שנקבע בתקופת
הגאונים בבבל .מעגל זמן זה היה שונה ממנהג ארץ ישראל הקדום ,ולפיו נמשך מחזור קריאת
התורה שלוש שנים וחצי .חגיגות שמחת תורה כוללות הקפות עם ספרי התורה סביב בימת
בתי הכנסת ולעתים ריקודים בחוצות .דגל תורה מעוטר ,דוגמת זה שנושא הילד בציור,
ניתן לילדים כתחליף לנשיאת ספר התורה .על הדגלים נהוג לשים תפוחים כסמל למתיקות
התורה ,ונרות דולקים "ּכִ י נֵר מִ צְ וָה וְתֹורָ ה אֹור" (משלי ו' ,כ"ג).
ההעמדה של חטא העגל בסמיכות לשמחת תורה אינה מעשה שכיח ,אף שהשניים קשורים
זה בזה מבחינת הסיפור התנ"כי של עליית משה אל ההר .העם עבד את העגל לאחר שהניח
שמשה ,שנשאר על הר סיני ארבעים יום ,לא יחזור (לפי רש"י ,הדבר נבע מטעות בחישוב).
העגל המופיע בציור טעון במשמעויות ביקורתיות מובהקות ,בין היתר על השינוי שחל בנוף
הישראלי :המבנים שברקע ,על סגנונם הנבדל ,נושאים נימה נוסטלגית בפוטנציה ,ואילו העגל
יכול להתקשר לבנייה הרהבתנית ,מחצינת העושר ,הרווחת יותר ויותר בשנים האחרונות.

שמחת תורה ,2013 ,שמן מעל אקריליק על בד110x90 ,

28

Simchat Torah, 2013, oil over acrylic on canvas, 110x90
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Simchat Torah

In this painting, the child "Eliahou" holds a flag traditionally carried on Simchat Torah,
with an apple and a candle topping the stick. To his right, the Golden Calf appears
against the backdrop of an Oriental building and a building in the International style.
Bokobza draws a line between the present and the memory of a traumatic event in the
history of the Jewish people.
Simchat Torah marks the end of a cyclical time period – the cycle of the reading of the
Torah as determined by the Geonim in Babylonia (ca. sixth century CE). This cycle was
different from the one observed previously in the land of Israel, which had lasted threeand-a-half years.
The celebration of Simchat Torah includes hakafot – the custom of circling the bimah
(podium at the center of the synagogue) with the Torah scrolls, and sometimes also
dancing in the streets. Decorated Torah flags similar to the one carried by the child in
the painting are given to children as a substitute for carrying the Torah scroll itself. These
flags are traditionally topped by an apple symbolizing the sweetness of the Torah and by
a burning candle, "For the commandment is a lamp, and the law a light" (Proverbs 6:23).
Reference to the Sin of the Calf in the context of Simchat Torah is unusual, even though
the events are related in the biblical story of Moses' ascent to Mount Sinai. The people
of Israel turn to worshipping the calf after concluding that Moses, who remained on the
mountain for forty days, would not return (Rashi attributes this to a miscalculation). The
calf embodies a critical view of the current Israeli situation, as manifested among other
things in the transformation of the Israeli landscape: the buildings in the background carry
a nostalgic quality, while the calf itself may allude to the ostentatious building projects and
flaunting of wealth that have become increasingly prevalent in Israel in recent years.

 תל אביב, אוסף משפחת גרוס, כסף,1851 , מרוקו,רימונים לספר תורה
Torah finials, Morocco, 1851, silver, Gross Family Collection, Tel Aviv
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 לבית התפוצות, ניו יורק, סלייפקה. מתנת קרן אלן ב, כסף,19- המאה ה, גרמניה,מצביע לספר תורה
Torah pointer, Germany, 19th century, silver, gift of the Alan B. Slifka Foundation, New York, to Beit Hatfutsot
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חנוכה

לחג החנוכה ,חג מדרבנן ,מאפיינים לאומיים ודתיים :ניצחון מרד החשמונאים לצד חנוכתו
מחדש של בית המקדש ונס פך השמן .מאז שאימצה התנועה הציונית את החג כסמל לגבורה
ולכוח יהודיים ,קיבלו היבטיו הלאומיים משנה תוקף בהשוואה להיבטיו הדתיים–נסיים.
ואולם ,יש בעולם מקומות שבהם קיבל החג אפיונים המזכירים את חג המולד ,החל
במתנות וכלה ב"שיח חנוכה" במקום עץ חג המולד .בקרב חלקים מיהדות ארה"ב ,הציבור
היהודי הגדול ביותר מחוץ לישראל ,התגבשו בעשורים האחרונים דפוסי חג חדשים ,הכורכים
יחד ממנהגי חנוכה וכריסמס 1.צירוף החגים בגלגולו העכשווי עונה על הצורך של אותם
יהודים לחוש שייכות לחגיגות הכלליות ,ומספק פתרון גם למספר גדל והולך של משפחות
מעורבות .למותר לציין כי מסביב לחג החנוכה במתכונתו זו נולדה גם תעשיית מוצרים ענפה,
המזכירה את המודל של חג המולד.
בוקובזה משתמש בתבנית תיאור שכיחה לחג :סב ונכד מדליקים נרות חנוכה .אלא
שבגדיו היהודיים האורתודוכסיים של הסב מופיעים בצבעי אדום–לבן של חג המולד,
ומעוררים אסוציאציה ברורה לסנטה קלאוס ,ואילו העץ שמאחורי הדמויות הופך למעין
עץ חג מולד ,אף שאינו עץ אשוח .הקישוטים שעליו הם סמלי חנוכה :סביבונים וסופגניות
קטנות ,מעוטרות בריבה .כוכב בית לחם שבראש העץ ספק מסמן את לידתו של ישו וספק
משמש מגן דוד (ואולי טלאי צהוב).

חנוכה ,2013 ,שמן מעל אקריליק על בד110x90 ,
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ניצני התופעה ניכרו בארצות דוברות גרמנית באירופה כבר בשלהי המאה ה–.19

Hanukkah, 2013, oil over acrylic on canvas, 110x90
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Hanukkah

Hanukkah, a holiday whose celebration is rabbinically mandated, has both national and
religious characteristics: the triumph of the Maccabean Revolt, and the re-dedication of
the Temple and the miracle of the oil jug. Since the Zionist movement adopted the holiday
as a symbol of Jewish bravery and power, the holiday's national aspects have prevailed over
its religious and miraculous aspects.
In some parts of the world the holiday has acquired characteristics reminiscent of
Christmas, ranging from gifts to a "Hanukkah Bush" instead of a Christmas tree.
In recent decades, segments of the American-Jewish community, the largest Jewish
community outside of Israel, have consolidated new holiday customs, combining
Hanukkah and Christmas conventions.1 The contemporary fusion of the holidays reflects
the quest of Jews to take part in the general holiday celebration, while offering a solution
to a growing number of interfaith families. Needless to say, this version of Hanukkah has
given rise to a wide-ranging industry based on the model of the Christmas industry.
Bokobza uses a traditional iconographical convention to represent Hanukkah: a
grandfather and grandson lighting the Hanukkah candles. Yet the grandfather's Orthodox
Jewish clothes are painted in Christmas-inspired white and red, drawing a clear association
with Santa Claus, while the tree behind the figures, although not a fir tree, has been
transformed into a sort of Christmas tree. It is decorated with Hanukkah symbols:
spinning tops and small sufganiyot (Hanukkah doughnuts) topped by jam. The star at the
top of the tree alludes to the Star of Bethlehem (the birth of Jesus), and the Star of David
(and is perhaps a reminder of the Yellow Badge).

 לבית התפוצות, ניו יורק, סלייפקה. מתנת קרן אלן ב, יציקת פליז, אלג'יריה,מנורת חנוכה
Hanukkah lamp, Algeria, brass cast, gift of the Alan B. Slifka Foundation, New York, to Beit Hatfutsot

 לבית התפוצות, ניו יורק, סלייפקה. מתנת קרן אלן ב, פליז יצוק,19- המאה ה, פולין,חנוכייה עם אריה
Hanukkah lamp with lion, Poland, 19th century, brass cast, gift of the Alan B. Slifka Foundation, New York, to Beit Hatfutsot

1
35

This first signs of this phenomenon already appeared in German-speaking European countries in the
late 19th century.

 תל אביב, אוסף משפחת גרוס, עופרת יצוקה,1920  סביבות, אוקראינה,סביבונים
Spinning tops, Ukraine, ca.1920, cast lead, Gross Family Collection, Tel Aviv
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ט"ו בשבט

בתקופת המשנה היה ט"ו בשבט מועד בלוח השנה החקלאי :לפיו נהוג היה לקבוע את
גילו של עץ כדי לקבוע אם יש להפריש מפריו תרומות ומעשרות ,ולפיו נקבע אילו פירות
נחשבים ליבול של שנה אחת ואילו נחשבים ליבול השנה שאחריה.
התנועה הציונית אימצה את החג כסמל לתחיית העם ולהפרחת השממה ,ושולבו בו
מסורות ותכנים חדשים ,כפי שנעשה גם בל"ג בעומר ובפורים.
ציור ט"ו בשבט של בוקובזה מכיל את עושר המורכבויות המאפיין את העיסוק המקומי
בסוגיות של אדמה ושייכות :השתיל שבידי הנוטע" ,אליהו" ,הוא שיח צבר מוקטן ,סמל
היהודי הילידי וגם סמל לכפרים ערביים שחרבו; שורשיו המשתלשלים מהעציץ הם הצהרה
של תלישות; העץ המלבין ברקע אינו שקדייה ,אלא דובדבן פורח ,המגלם געגועים וכמיהות
למחוזות רחוקים; ואילו על כתפו של הנוטע ,הלובש חולצה חגיגית וחובש כובע טמבל ,יושב
חתול שמיקומו מעלה על הדעת את מקום הבז היושב על כתפו של נ מ ר ו ד — פסלו האיקוני
של יצחק דנציגר מ– ,1939שהיה לסמל היהודי החדש ,הלוחם.
חתולים מופיעים בעבודותיו של בוקובזה זה שנים .ב– 2008הוא הציג את התערוכה
"הילד שצייר חתולים" ,שעסקה במצבי מלחמה בארץ ובהיסטוריה של המאה העשרים .שם
התערוכה התייחס לאגדה יפנית ,ולפיה אפשר לדמיין חתולים מצוירים כדי להכריע פחדים
אמיתיים .החלפת הבז בחתול יכולה להיקרא כהכרזה של אופטימיות זהירה ,תקווה לגבור על
המורכבות חדורת הפחד שמנכיח הצבר בידי הנוטע.

הילד שצייר חתולים ,2008 ,שמן על בד ועץ93x73 ,
עיזבון יוסי בנימינוף ,באדיבות גלריה נ&נ אמן
Boy with Cats, 2008, oil on canvas and wood, 93x73
Estate of Yossi Binyaminof, courtesy of n&n Aman Gallery

ט"ו בשבט ,2014 ,שמן מעל אקריליק על בד110x90 ,
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Tu Bishvat, 2014, oil over acrylic on canvas, 110x90
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Tu Bishvat

During the Mishnaic period, Tu Bishvat (the fifteenth day of the month of Shvat) was the
date for calculating the age of trees and determining whether their fruits were considered
part of the current year's harvest or of the following year's harvest for the purpose of
biblical tithes. The Zionist movement used its agricultural connotations to symbolize the
revival of the Jewish people and the cultivation of the land. It infused it with new traditions
and themes, as was the case with Lag Baomer and Purim.
Bokobza's painting Tu Bishvat touches upon the rich and complex issues pertaining to
land and belonging in a local context: The planter holds a miniature sabar, or prickly-pear
bush: a symbol of the native Jewish Sabra, as well as of destroyed Arab villages. The plant's
dangling roots allude to a state of uprootedness. The blossoming tree in the background
is not a local almond tree, a symbol of Tu Bishvat, but rather a cherry tree embodying a
longing for faraway places. Perched on the shoulder of the planter wearing a white shirt and
tembel hat is a cat reminiscent of the falcon perched on the shoulder of Itzhak Danziger's
1939 sculpture Nimrod, an iconic image of the New Jew as a warrior.
Cats have long appeared in Bokobza's oeuvre. His 2008 exhibition "The Boy Who
Drew Cats" dealt with states of war in a local context, as well as in the historical context of
the 20th century. The exhibition title alluded to a Japanese legend, according to which one
can imagine painted cats in order to overcome real fears. The replacement of the falcon by
a cat may be read as a declaration of moderate optimism and hope concerning the ability
to overcome the fear and complexity represented by the plant in the boy's arm.

דוד לאמנות ויודאיקה- מוזיאון בר, הדפס, ראשית המאה העשרים, א"י, תעודת תרומה לקק"ל,ט"ו בשבט
Tu Bishvat, donation certificate to the JNF, Palestine, early 20th century, print,
The Bar-David Museum for Jewish Art and Judaica

דוד לאמנות ויודאיקה- מוזיאון בר, עור ומתכת,תיבת קק"ל
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JNF collection box, leather and metal, The Bar-David Museum for Jewish Art and Judaica
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פורים

פורים — חג מדרבנן ,שאינו מוזכר בתורה — נחוג לציון הנס שבזכותו ניצלו היהודים באימפריה
הפרסית מרצח עם .מצוות החג — השמחה ,הסעודה ושתיית היין — הופכות אותו לחג היהודי
היחיד המאפשר ומעודד פריצת גבולות .התיעוד המוקדם ביותר לשימוש במסכות ובתחפושות
בפורים מגיע לידינו מן המאה ה– ,13ונוגע לקהילות היהודיות באיטליה .שם החל המנהג כפי
הנראה בעקבות השפעות מקומיות ,שהבולטת בהן היא פסטיבל המסכות בוונציה.
הציור של בוקובזה מתייחס למשחק תחפושות מגדרי ומציב אותו במערך התבוננות
בסוגיות של זהות אותנטית ומושאלת ,יציבה ומתחלפת .הגבר בעל הכוח מתחפש לאישה
החלשה ממנו; איש בהיר עור ,שמרמז על מוצאו המערבי ,מתחפש ליהודי ממוצא תימני.
הואיל וההתחפשות כרוכה תמיד בהקצנת המאפיינים ה"מוסכמים" של מקור ההשראה
לתחפושת ,יש בה נימה של פרודיה :הגבר המתחפש לאישה והאיש בהיר העור המתחפש
לתימני כהה עור מגחיכים את מושא ההתחפשות ,אך לצד זאת מגשימים פנטזיות מודחקות.
הילד "אליהו" שבציור מחופש לחייל .עבור קהילות מיעוטים ועולים חדשים ,המדים
שהוא לובש הם עורה של הישראליות ההגמונית; הלובש אותם אינו מתחפש לישראלי ,אלא
נעשה לישראלי .בוקובזה ,השייך ואינו שייך ,מלביש את האלטר–אגו שלו במדים שאינם
מדים ומייצר התקבלות שאינה התקבלות.
דמות ילד המחופש לחייל מופיעה גם בהדפס בנושא פורים שיצר בוקובזה ב– .2006שם
ניצב הילד לצד גבר המחופש לאישה במה שנראה כהתייחסות אירונית לאיקונוגרפיות
של אם וילד או אב ובן :אושיות "הסדר הטוב" שחג הפורים מאפשר לפרוע ולהעמיד מולן
אלטרנטיבה זמנית.
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פורים ,2013 ,שמן מעל אקריליק על בד110x90 ,
Purim, oil over acrylic on canvas, 2013, 110x90
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Purim

Purim – a rabbinically mandated holiday that is not mentioned in the Torah – celebrates
the miracle that saved the Jews of the Persian Empire from genocide. The commandments
of the holiday – rejoicing, feasting, and drinking wine – make it the only Jewish holiday
that allows, and even encourages, subversive behavior. The earliest documentation of
the use of masques and costumes on Purim dates to 13th-century Italy, most probably
due to local influences, notably the Venice Carnival.
Bokobza's painting refers to gendered costumes in the context of authentic and
borrowed, stable and shifting identities. A male, who is traditionally in a position of
power, is disguised as a female, the weaker gender in the prevailing social order; another
male whose fair skin implies Western origins masquerades as a Yemenite Jew. Since
costumes tend to exaggerate characteristics associated with their source of inspiration,
they have a parodic quality: the man disguised as a woman and the fair-skinned man
disguised as a dark-skinned Yemenite ridicule the characters they impersonate, while
realizing repressed fantasies.
The child "Eliahou" in the painting is disguised as a soldier. For minority communities
and new immigrants, his uniform is the very skin of hegemonic Israeli identity; the one
wearing it is not disguising himself as an Israeli, but actually becoming Israeli. Bokobza,
who is both insider and outsider in Israeli society, dresses his alter ego in a uniform that is
not truly a uniform, producing a form of acceptance that is not truly acceptance.
The figure of a child disguised as a soldier also appeared in a print related to Purim
that Bokobza created in 2006, where the boy is portrayed standing beside a man
disguised as a woman, in what appears to be an ironic take on the iconography of mother
and child or father and child: figures representative of the "proper social order" that the
holiday enables one to subvert, replacing it with a temporary alternative.

 עץ,2015 , ישראל, בני ברק,רעשן
Purim rattle, Bnei Brak, Israel, 2015, wood

, צבע מוזהב, דיו, עט, קלף חקוק ומנוקב,19- המאה ה, האימפריה העות׳מאנית,מגילת אסתר ותיבה
 לבית התפוצות, ניו יורק, סלייפקה. מתנת קרן אלן ב, עץ,כסף
Esther Scroll and case, Ottoman Empire, 19th century, engraved and pierced parchment, pen, ink,
gilt, silver, and wood, gift of the Alan B. Slifka Foundation, New York, to Beit Hatfutsot

 הובאה ארצה בשנות האלפיים במסגרת פעילות של, עיראק,מגילת אסתר
 בית התפוצות,המוסד להצלת כתבי קודש של העם היהודי
Scroll of Esther, Iraq, brought to Israel in the 2000s by the Israeli
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Secret Intelligence Service for Salvaging Sacred Jewish Texts, Beit Hatfutsot
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יום העצמאות

יום העצמאות הוא חג חדש .סממניו המקובלים — מן המנגל ,ההרקדות ובמות הבידור ועד
הביקורים במחנות צבא — חילוניים ,אך בציבורים דתיים–ציוניים יש המייחסים לו גם
משמעות דתית ועל כן משווים לו גם סממנים דתיים בדמות אמירת הלל וברכה.
בוקובזה מחבר את החילוני והדתי" :אליהו" אוחז בידו דגל ,כמו בשמחת תורה ,ולראשו
כיפה בצבעי דגל ישראל ,אף שמדובר בחג אזרחי במהותו .חבישת כיפה בכל הקשר טקסי
ישראלי או יהודי ,בין אם חילוני ובין אם דתי ,היא מנהג מוכר בקרב יהודים בתפוצות ,דבר
המדגיש את חוסר השייכות של "אליהו" להגמוניה הצברית הישראלית.
על המפה שברקע חוזרים דגמים של מבנה בסגנון מזרחי (קבר רחל?) ומבנה בסגנון
בינלאומי .העיטורים שעל שרשראות הדגלים צבאיים באופיים :טנקים וצלפים ,וכן מנורות
צבעוניות המעלות על הדעת רימוני יד .בעיטורים מופיעים מרכיבי הצבע והצורה של דגל
ישראל והדגל הפלסטיני — אזכור לסכסוך המתמשך .האלימות והאימה שבכלי המשחית
נרמזות בגרסה ממוזערת וממותקת.
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יום העצמאות ,2013 ,שמן מעל אקריליק על בד110x90 ,
Independence Day, 2013, oil over acrylic on canvas, 110x90
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Independence Day

Independence Day is a new holiday. Its familiar characteristics – barbecues, folk-dancing
events, outdoor entertainment and visits to army camps – are secular, yet some parts of
the Zionist-religious sector infuse it with religious significance, endowing it with certain
religious characteristics such as the recitation of the Hallel prayer and a blessing.
Bokobza binds the secular and the religious: "Eliahou" holds a flag of the kind held on
the holiday of Simchat Torah, and wears a kippah whose colors are those of the Israeli
flag, even though this is an essentially secular holiday. Wearing a kippah in the context
of both secular and religious Israeli and Jewish ceremonies is a familiar custom among
Jews in the Diaspora. This detail underscores "Eliahou's" status as an outsider.
The map in the background is covered with a recurrent pattern featuring an Orientalstyle structure (the Tomb of Rachel?) alongside a building in the International style. The
flag strands bear military insignia: tanks and snipers, while the colorful lights resemble
hand-grenades. The decorations refer to the colors and designs of both the Israeli and the
Palestinian flags – a reminder of the ongoing conflict. The violence and fear provoked by
the destructive weapons are alluded to in seemingly sweet miniatures.

/  גומי, בובת "שרוליק" חייל/  גומי," בובת "שרוליק/  גומי וצמר, בובת בן גוריון:מזכרות עם ערך היסטורי
 אלומיניום," טנק צעצוע "גמדא/  מתכת, פמוט/  נחושת, מאפרת חייל/ חייל צעצוע נושא דגל
אוסף דוד טרטקובר
Souvenirs with historical value: Ben Gurion doll, rubber and wool / "Srulik" doll, rubber / "Srulik" soldier doll, rubber /
Toy soldier carrying flag / Soldier ashtray, copper / Candlestick, metal / Gamda toy tank, aluminum
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Collection of David Tartakover
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ל"ג בעומר

ל"ג בעומר מציין את סופה של תקופת האבלות בזמן ספירת העומר .הוא נוסף ללוח
השנה היהודי רק במאה ה– 12כמועד ומנהג .לפי המסורת ,זהו יום פטירתו של רבי שמעון
בר יוחאי .הציונות זיהתה את ל"ג בעומר עם מרד בר כוכבא ,ששלטונו קצר הימים היה פרק
אחרון של עצמאות יהודית מדינית עד קום המדינה .המרד שהנהיג המיט אסון על היישוב
היהודי דאז והוביל לגלות.
בוקובזה מתייחס בציור לרעיון הכוח היהודי ,ומצייר דמות סטריאוטיפית של "נער
גבעות" על הכיפה הגדולה במיוחד ,הפאות הארוכות והציצית הנלבשת מעל לבגד .האפוד
הצבאי שעוטה הנער עמוס תחמושת לעייפה .ברקע ,על גבעה קירחת ,מאחז מבודד .מתחתיו
האדמה רוחשת :נמלים גדולות מטפסות במצעד ,צורתן כצורת פתילי הציצית .בכך מקשר
האמן בין מרד בר כוכבא וההרס שבא בעקבותיו לבין "נוער הגבעות" — גילום בוטה ובעייתי
של תפישת הכוח היהודית המתחדשת.

ל"ג בעומר ,2014 ,שמן מעל אקריליק על בד110x90 ,
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Lag Baomer, 2014, oil over acrylic on canvas, 110x90
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Lag Baomer

Lag Baomer marks the end of the mourning period observed during the counting of
the omer (the 49 days between Passover and Shavuot). This holiday and the related
customs were added to the Jewish calendar in the 12th century. According to tradition,
this is the day on which Rabbi Shimon Bar Yochai died. Zionism identified the holiday
with the revolt led by Bar Kochba, whose short-lived rule marked the last chapter in the
history of Jewish sovereignty prior to the establishment of the state of Israel. It led to the
destruction of the Judea province, followed by the exile of Judean Jewish communities.
Bokobza addresses the idea of Jewish power in his painting of a stereotypical
adolescent figure with typical attributes of "Hilltop Youth" (extremist Jewish settlers
in the occupied territories): a large kippah, long sidelocks, and a tzitzit (fringed
undergarment worn by observant Jews) worn atop his clothes. Behind him, against
the backdrop of a barren hill, an illegal Jewish outpost rises on top of a hill teeming
with movement. Large ants advance as if forming a procession, their form echoing
that of the fringes on the tzitzit.
Bokobza observes the "Hilltop Youth" and its nationalist violence in light of the Bar
Kochba Revolt and the destruction it led to.
.

 תל אביב, אוסף משפחת גרוס, דיו וצבע על קלף,1800  סביבות, איטליה,מגילת ספירת העומר
Sefirat Haomer scroll, Italy, ca.1800, ink and paint on parchment, Gross Family Collection, Tel Aviv

 תל אביב, אוסף משפחת גרוס, דפוס שקע, דיו על נייר,1879 , גרמניה,ספר ספירת העומר
Sefirat Haomer book, Germany, 1879, ink on paper, letterpress, Gross Family Collection, Tel Aviv

 תל אביב, אוסף משפחת גרוס, דיו וצבע על קלף,1900  סביבות, גרמניה,מגילת ספירת העומר
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Sefirat Haomer scroll, Germany, ca.1900, ink and paint on parchment, Gross Family Collection, Tel Aviv
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שבועות

חג השבועות ,אחד משלושת הרגלים ,הוא חג מתן תורה :השלמה רוחנית ליציאה הפיזית
ממצרים ,שאותה מציינים בפסח .לצד ההיבט הרוחני ,שבועות הוא גם חג הביכורים
המעלה על נס שפע חקלאי .החיבור בין יציאת מצרים לשבועות נעשה כבר בספר דברים
(פרק כ"ו ,פסוקים א'-י"א) .שם ,לאחר תיאור יציאת מצרים ,מסופר על הבאת פרי הביכורים
לאל בארץ הטובה שניתנה לעם ישראל.
שתי הדמויות שבוקובזה מצייר נטועות בהקשרי עולם החקלאות והמיתוס .האישה
ששיבולים בידיה היא מעין אלת אדמה ופוריות ,דמטר או גאיה ,והרועה הצעיר נושא
שה .את השפע שמתקשר לביכורים מדגישה ערמת הפירות הגדושה על כובעה של
האישה — הפרט הבולט ביותר בציור .הכובע האבסורדי מתקשר לייצוגים סטריאוטיפיים
וסקסיסטיים של נשים אוריינטליות או "אקזוטיות"; פירות כרמז לפוריות וזמינות מינית
הופיעו בייצוגי נשים ("אודליסקות") של ציירים רבים ,מאנגר ועד מאטיס .בשנות הארבעים,
בהוליווד ,שימשו כובעי פירות דומים לעיצוב דמותה של הכוכבת הברזילאית כרמן מירנדה
כדמות אקזוטית וכהבטחה קורצת לתענוגות.
על כתפיו של "אליהו" נח שה שאותו הוא מחזיק בתנוחת ה"רועה הטוב" :דימוי יהודי–
נוצרי המרמז על האל כמקבץ וכשומר על עדרי מאמיניו .המשא נראה כבד על כתפי הילד
החנוט בבגדי חג וזר לראשו .הרקע של הציור הוא מחווה לצייר יוחנן סימון וגם למסורת
האירופית של ג'פוניזם ( ,)Japonismכך שהוא בבחינת סינקרטיזם תרבותי .אלת האדמה
העגומה ומבטו של "הרועה" החומק הצדה מושכים על הציור תו של מבוכה.

שבועות ,2013 ,שמן מעל אקריליק על בד110x90 ,
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Shavuot, 2013, oil over acrylic on canvas, 110x90
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Shavuot

Shavuot, one of the Jewish religion's three pilgrimage festivals, is a celebration of the
giving of the Torah by God to the people of Israel assembled at Mount Sinai: the spiritual
completion of the physical Exodus from Egypt, which is celebrated on Passover. In
addition to its spiritual dimension, Shavuot celebrates the harvest of the first fruits, or
bikurim, and agricultural plenty. The connection between the Exodus from Egypt and
Shavuot is established in Deuteronomy (26:1–11), where the description of the Exodus
is followed by mention of the offering of the harvest's first fruits to God in the land given
to the Israelites.
The figures in Bokobza's painting are rooted in the realms of agriculture and myth.
The woman holding a sheath of wheat brings to mind Demeter or Gaia , goddess of earth
and fertility, while the young shepherd carries a lamb. The abundance associated with the
harvest is indicated by a mound of fruit on the woman's hat – the most conspicuous detail
in the painting. The absurd hat is related to stereotypical and sexist representations of
Oriental or "exotic" women; fruit symbolizing fertility and sexual availability appeared
in the odalisques depicted by numerous painters, from Ingres to Matisse. In 1940s
Hollywood, similar fruit-topped hats were used to shape the image of the Brazilian star
Carmen Miranda as an exotic figure carrying a promise of sexual pleasure.
"Eliahou" carries a lamb on his shoulders in a pose reminiscent of the "good shepherd":
a Judeo-Christian image that alludes to God as gathering and protecting his believers as
a shepherd does his flock. It appears to weigh heavily on the shoulders of the child, who
is dressed in his holiday attire with a wreath on his head.
The painting's background is a homage to the Israeli painter Yochanan Simon, as
well as to the European tradition of Japonism, a visual form of cultural syncretism. The
forlorn goddess of the earth and the gaze of the "shepherd," which is averted sideways,
infuse the painting with unsettling ambivalence.

 תל אביב, אוסף משפחת גרוס, נייר,1960 , פולין,מגזרת נייר
Paper cutout, Poland, 1960, paper, Gross Family Collection, Tel Aviv

 תל אביב, אוסף משפחת גרוס, דפוס שקע, דיו על נייר,1723 , הולנד,ספר מנהגים יהודיים
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Book of Jewish customs, Holland, 1723, ink on paper, letterpress, Gross Family Collection, Tel Aviv
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35x35x5.5 , אקריליק על בד,2012 ,מה נשתנה

35x35x5.5 , אקריליק על בד,2012 ,שבת שלום

Ma Nishtana, 2012, acrylic on canvas, 35x35x5.5

Shabat Shalom, 2012, acrylic on canvas, 35x35x5.5
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דוד לאמנות ויודאיקה- מוזיאון בר, כסף ופיליגרן,19- המאה ה, גרמניה,מגדל בשמים
Spice tower, Germany, 19th century, silver filigree, The Bar-David Museum for Jewish Art and Judaica

דוד לאמנות ויודאיקה- מוזיאון בר, כסף,19- המאה ה, צרפת,מיכל בשמים
Spice holder, France, 19th century, silver, The Bar-David Museum for Jewish Art and Judaica

דוד לאמנות ויודאיקה- מוזיאון בר, פורצלן,19- המאה ה, גרמניה,צלחת הבדלה
Havdalah plate, Germany, 19th century, porcelain, The Bar-David Museum for Jewish Art and Judaica

דוד לאמנות ויודאיקה- מוזיאון בר, כסף,19- המאה ה,גביע להבדלה עם ריקוע בוהמיה
Havadalah cup, Bohemia, 19th century, hammered silver, The Bar-David Museum for Jewish Art and Judaica

, כסף חרוט ופיליגרן,19- שלהי המאה ה, פולין, ורשה,מגדל בשמים עם פעמון
 לבית התפוצות, ניו יורק, סלייפקה.מתנת קרן אלן ב
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32 : קוטר, מתוך המיצב פמיליה, הדפס על צלחת פורצלן,2015 ,קערת סדר

Spice tower with bell, Warsaw, Poland, late 19th century, engraved silver and wire work,

Seder plate, 2015, print on porcelain plate, from the installation Famiglia, diameter: 32

gift of the Alan B. Slifka Foundation, New York, to Beit Hatfutsot
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פמיליה
פירוש המילה פמיליה (איטלקית )famiglia ,הוא משפחה .מלים דומות מופיעות גם בשפות
אחרות ,אך למלה האיטלקית נוסף נופך מיוחד של שעשוע או אירוניה ,המרמז על שבט מלוכד
שיגן תמיד על כל אחד מחבריו בחירוף נפש מפני סכנה חיצונית ,אך לא יירתע מסכסוכים
פנימיים .ואולם ,מעל לכול זוהי מערכת היררכית ,פטריארכלית ,שלחבריה מחויבויות ברורות.
המאפיינים הללו נוגעים גם ל"לה–פמיליה" — כינוי למאפיה האיטלקית ,שהושאל בין היתר
בידי אחד מארגוני הפשע הגדולים במקסיקו ובידי קבוצת פשע אמריקנית ,ומעלה על נס
ערכים של כוח ,התבדלות וסגירות.
בעבודה פ מ י ל י ה יצר בוקובזה מערכת של כמה "משפחות" רעיוניות ומשפחות חפצים
קונקרטיות ,שכרוכות זו בזו ויוצרות יחד מעגל משמעות .על שולחן פסח/שבת ערוכות
צלחות לימוז' מעוטרות בסגנון אר–דקו שקיבלה אליז בוקובזה ,סבתו של האמן מצד אביו,
ביום חתונתה — ועליהן דמויות שצייר האמן .דמויות אלה מהוות משפחה מורחבת החוצה
אזורים גיאוגרפיים וזמנים היסטוריים .בין ה"מסובים" נוכל למצוא דמויות מימי הביניים,
מהאימפריה העות'מאנית ,מאירופה ומארה"ב ,וכן את "אליהו" — האלטר–אגו של האמן.
הכיסאות סביב השולחן נרכשו בתחילת המאה העשרים ומעוצבים בסגנון בריטי
קולוניאלי .הם היו שייכים לתרז טייב ,סבתו של האמן מצד אמו ,ולאחר מותה עברו לשימוש
הוריו .בפ מ י ל י ה הוחלפו הריפודים המקוריים בציורים היוצרים משפחה נוספת :משפחת
שבעת המינים .אלה המינים שבהם התברכה הארץ והם מזוהים עם שפע ,ברכה ושייכות
למקום .כמו במשפחה האנושית ,לכל אחד מבני המשפחה הזו אפיונים פיזיים שונים ,אך
כולם חולקים מוצא משותף והיסטוריה משותפת.
על אחד הכיסאות ,שהיה מקום מושבו הקבוע בבית הוריו ,כתב בוקובזה את שמו —
אליהו .כך הנכיח בעבודה גם את אליהו הנביא ,המסב לשולחן במשתמע יחד עם בני

המשפחה (בליל הסדר מקובל להציב גביע אליהו על שולחן הסדר כביטוי לתקווה לבואו
של אליהו ,שיבשר על בוא המשיח) .מתחת לשולחן פרוש שטיח המגדיר את שטח העבודה
ומעוטר בסמלים יהודיים דוגמת מנורה ,אריות וכתרי תורה.
המארחים — אב ואם ,גבר ואישה מקונסטנטינופול מאמצע המאה ה– — 19יושבים בשני
קצות השולחן .דיוקנאותיהם תלויים גם על הקיר ,כפי שהיה נהוג בבתים רבים.
הדמויות ,שמקורן בתקופות שונות ובמקומות שונים ,נבחרו בתהליך עבודה מתמשך .כל
דמות צוירה בנפרד בדיו על נייר ,נסרקה והודפסה על צלחת בטכניקה ששימשה את עיטור
האר–דקו המקורי .לאחר מכן הודפסו הדמויות הסרוקות שוב על הניירות שעליהם צייר
האמן את אילנות היוחסין.
הדמויות שמופיעות במיצב פ מ י ל י ה מופיעות גם בטריפטיך א י ל נ ו ת י ו ח ס י ן  .שם הן
1
מצוירות כעץ עתיר ענפים — מטאפורה המשמשת כבר מאות בשנים להסתעפות משפחות.
בכל חלק בטריפטיך מוצגת אופציה דמיונית למשפחתו של "אליהו" .בכך מתייחס
בוקובזה לתעתוע ולאמביוולנטיות שהם חלק בלתי נפרד מהזיכרון :הוא מותיר מקום לסודות
ולשקרים ,לאי–ידיעה ולניתוק הקשרים ,לשכתוב ההיסטורי לשם הישרדות או לשמירה על
כבוד המשפחה.
כל הדמויות הישובות סימבולית לשולחן הסדר והשבת (ומצוירות באילנות היוחסין)
מחוברות במערכים שונים של קשרים והקשרים ,כשבכולם החוליה האחרונה בשושלת היא
"אליהו" .באילנות היוחסין מצטרפות אל הדמויות ארבע דמויות לא–יהודיות ארכיטיפיות:
כומר ,מאמי (אומנת שחורה ,המבוססת על דמותה של השחקנית האמריקנית הטי מקדניאל,
ששיחקה את האומנת של הגיבורה בסרט ח ל ף ע ם ה ר ו ח מ– ,)1939מלח וקוזאק .הן מובאות
כאזכור לקשרים שהתקיימו ,אף אם לא תמיד במוצהר ,בין יהודים לשכניהם הלא–יהודים.
קשרים אלה הרחיבו והעשירו את הספקטרום היהודי.
לטיפול של בוקובזה בנושא המשפחה ב״United Colors of Judaica״ כמה תקדימים
בעבודותיו .לראשונה צייר משפחה ב"פלזיר אוריינטל" ,שם הופיעה משפחתו שלו יחד
עם דמויות מדומיינות .הנושא שב והופיע במיצב פ ס ג ה במוזיאון תל אביב ב– ,2005שם
הציג זו מול זו "משפחה שחורה" ו"משפחה לבנה" .ב– 2010צייר את משפחת הפרדסן ,דיוקן
משפחה פלסטינית מיפו .בכל ציורי המשפחות הללו הוא הדגיש את שדרת המשפחה
הגרעינית .בפ מ י ל י ה המשפחה הופכת לרקמה פתוחה ,נושמת ומשתנה ,שמכילה הפכים
וניגודים; "כל ישראל חברים".

משפחת הפרדסן( 2013 ,על פי תצלום :יפו ,)1936 ,שמן על בד ,150x200 ,אוסף משכן הכנסת ,ירושלים
The Citrus Grower's Family, 2013 (after a photograph: Jaffa, 1936),
oil on canvas, 150x200, The Knesset Collection, Jerusalem
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תופעת החיפוש אחר שורשים גנאלוגיים הולכת ומתגברת ברחבי העולם בעשורים האחרונים,
בין היתר על רקע עליית הפוליטיקה של הזהויות וכן בזכות האמצעים הטכנולוגיים החדשים .את
גל ההתעניינות בגנאולוגיה קידם מאוד ספרו של אלכס היילי ש ור שים ( ,)1976שעסק בשורשי
משפחתו השחורה של המחבר .סדרת הטלוויזיה שנעשתה על פי הספר שנה לאחר מכן זכתה להדים
בינלאומיים נרחבים.
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Famiglia
Famiglia is the Italian word for family. Similar words appear in other languages, yet
the Italian term is imbued with an intimation of amusement or irony, alluding to a
unified tribe that will fiercely protect each of its members against foreign threats, but
nonetheless engage in inner conflicts. Above all, it is a hierarchical, patriarchal system
whose members are committed to the clan.
These characteristics are also related to La Famiglia, one of the names used to refer
to the Italian mafia. This expression, also borrowed by one of Mexico's largest crime
organizations and by an American crime organization, celebrates values of force, selfimposed seclusion, and a closed mindset.
In the installation Famiglia, Bokobza created a system composed of several
conceptual "families" and concrete families of objects, whose interrelations create
circles of meaning: The Passover/Sabbath table is set with art-deco Limoges porcelain
plates given to Elise Bokobza, the artist's paternal grandmother, on her wedding
day – and painted with figures created by the artist. These figures establish a family
encompassing different geographical realms and historical periods. Among them are
Jewish figures from the medieval period, the Ottoman Empire, Europe, and the United
States, as well as "Eliahou," the artist's alter ego.

The chairs in British colonial style that surround the table were acquired in the early
20th century. They belonged to Thérèse Taieb, the artist's maternal grandmother, and
were inherited by his parents. In this installation, the original upholstery was replaced
by paintings that allude to an additional "family": the Seven Species (Shiv'at Haminim) –
seven types of fruits and grains identified with the land of Israel, which symbolize plenty
and blessings. Like a human family, each member of this family has different physical
characteristics, yet they all share the same origins and history.
Bokobza inscribed his Hebrew name, Eliahou, on the chair he habitually sat on at his
parents' table. In doing so, he evokes the Prophet Elijah, creating a place for him at the
family table (the traditional Seder table is set with a cup for the prophet in the hope that
he will come, heralding the arrival of the Messiah). The carpet spread under the table is
adorned with Jewish symbols including the menorah, lions, and Torah finials.
The hosts – the father and mother, a man and woman from mid-19th-century
Constantinople – sit at the ends of the table. Their portraits hang on the wall, as was the
custom in many homes.
The figures on the plates, originating from various periods and backgrounds, were
chosen in the course of an extended work process. Each figure was depicted in a separate
ink drawing on paper, which was scanned and printed on the plate using the same
technique that served to create the original art-deco ornamentation.
The scanned figures included in the installation Famiglia were then reprinted
on sheets of paper, and appear in the triptych Family Trees, drawings of genealogies
designed as trees with numerous branches: a recurrent metaphor for the creation of
different family branches popular throughout the ages. The interest in genealogical
roots has been a global phenomenon since the late 20th century, due to the expansion of
historical awareness and new tools provided by technology.1
Each part of the triptych presents an imaginary option for the family of "Eliahou."
Bokobza addresses the deceptive and ambivalent aspects of memory, acknowledging the
existence of secrets and lies, unknown stories and broken ties, as well as the rewriting of
historical narratives for the sake of survival or preserving family honor.

 באדיבות גלריה נ&נ אמן, עיזבון יוסי בנימינוף,130x100 , שמן על בד,1999 ,משפחה
Family, 1999, oil on canvas, 130x100, estate of Yossi Binyaminof, courtesy of n&n Aman Gallery

>>
 הדפסה, שישה כיסאות עץ מרופדים בציורי אקריליק על בד, צלחות פורצלן13  הדפסה וציור על,2015-2013 ,פמיליה
 תרומת האמן לתצוגת הקבע של בית התפוצות — מוזיאון העם היהודי, מראה, שולחן מתכת,על שטיח לינוליאום
Famiglia 2013–2015, print and painting on 13 porcelain plates, six chairs upholstered with acrylic-on-canvas
paintings, print on linoleum carpet, metal table, mirror, gift of the artist to the permanent display of
Beit Hatfutsot – The Museum of the Jewish People

 מוזיאון בר־דוד לאמנות ויודאיקה, נחושת ופליז, ראשית המאה העשרים, מרוקו,זוג פמוטים
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Candlesticks, Morocco, early 20th century, copper and brass, The Bar-David Museum for Jewish Art and Judaica

1

The wave of interest in genealogy was significantly impacted by Alexander Haley's book Roots
(1976), which was concerned with the roots of the author's black family. The television series based
on the book, which was produced the following year, garnered widespread international attention.
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>> 75-74
דיוקן זוג יהודי על פי דיוקן אישה וגבר מקונסטנטינופול ,אמצע המאה ה– .19צויר לפי תחריט
של אמן מערבי במסעו למזרח .לבושו של הגבר כולל אפיונים על–זמניים ,ובהם למשל הכובע
המזכיר את הכובעים שבהם צויר הרמב"ם ,ודומה גם למצנפת שחובשים כיום הרבנים
הראשיים המזרחים בישראל.

>> 83
דיוקן ברוך ׂשְ ּפִ ינֹוזָה ,אמסטרדם ,אמצע המאה ה– .17שפינוזה ,בן למשפחת אנוסים ספרדים
ששבו ליהדות באמסטרדם ,נתפש כיהודי חילוני אף שהמושג לא היה קיים בזמנו .עיניו פונות
לכיוון הפוך מזה של יתר הדמויות היושבות לשולחן .הפרשה ההיסטורית של החרמת כתביו
בידי יהודים ,קתולים ופרוטסטנטים מסמלת עד ימינו חשש מחשיבה חופשית.

>> 76
דיוקן גבר יהודי לפי הגדת "ראשי הציפורים" מגרמניה ,סוף המאה ה– .13לראשו כובע קלון
מחודד שכמותו הוכרחו גברים יהודים לחבוש כדי להבדילם מכלל האוכלוסייה .לאורך
הדורות שימש הצבע הצהוב בגלגולים שונים כדי לבדל יהודים במזרח ובמערב; המוכר מבין
הגלגולים הללו הוא הטלאי הצהוב.

>> 84
דיוקן אישה יהודייה על פי תצלום אישה מעיראק בתחילת המאה העשרים .האישה לובשת
איזאר (גלימה המכסה את הגוף והראש) וכיליי — כיסוי רשת לפנים ,העשוי שערות זנב סוס
ומורם כך שעיניה גלויות ושערה ניבט מבעדו .באותה תקופה נהוג היה כי עיניהן של הנשים
יהיו גלויות אך ורק בחיק המשפחה הקרובה.

>> 77
דיוקן אישה יהודייה מג׳ירונה ,ספרד ,אמצע המאה ה– .12הבגד על פי שחזור בגד המוצג
במוזיאון היהודי בג׳ירונה .בשל האמונה שנשים יהודיות מביאות מזל רע ,האישה לבושה
בבגד קלון שעל כובעו נתפר פעמון שנועד לצלצל ולהזהיר נוצרים כשהיא מתקרבת.

>> 85
דיוקן "אליהו" ,האלטר–אגו של האמן .מבוסס על דיוקן עצמי.

>> 78
דיוקן נער אלג'יראי מאמצע המאה ה– .19צויר לפי תחריט של אמן מערבי במסעו למזרח.
>> 79
דיוקן נערה יהודייה על פי תצלום נערה מאיזמיר ,ראשית המאה העשרים .הנערה בלבוש
מערבי ,אך עיניה ושיערה הכהים תואמים את הסטריאוטיפ המזרחי.
>> 81-80
דיוקן זוג יהודי מפראג ,על פי תחריט מאמצע המאה ה– .18לבושו של הגבר דומה מאוד
ללבוש החסידי המוכר לנו היום .לבושה של האישה נראה במובהק כלקוח מן העבר.
>> 82
דיוקנו של אל ג'ולסון ,מגדולי הכוכבים האמריקנים של ראשית המאה העשרים ,שנולד
בליטא בשם אסא יואלסן .הוא התפרסם בסרט האוטוביוגרפי ז מ ר ה ג ' א ז ( ,)1927שהיה
הסרט המדבר הראשון וסיפר על בנו של חזן ההופך לזמר ג'אז .בציור מופיע ג'ולסון באיפור
שחור ( )Blackfaceאך חובש כיפה — ייצוג לחיבור בין זהויות שונות .במציאות שבסרט ,זהותו
נותרה מפוצלת :חובש כיפה כלבן וגלוי ראש כשחור.
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<< 74–75
Portrait of a Jewish man and woman from mid-19th-century Constantinople. Painted
after an engraving by a Western artist who traveled to the East. The man's dress includes
a-temporal accessories, such as the head attire reminiscent of the one worn by Maimonides
in various images. It also calls to mind the head attire worn today by Israel's Chief Sephardic
Rabbi.
<< 76
Portrait of a Jewish man based on the late-13th-century German Haggadah known as the
Bird's Head Haggadah. This figure wears the type of pointed cap that Jewish men were forced
to wear in order to distinguish them from non-Jews. Over time, the color yellow was used
in various ways in order to single out Jews in both the East and the West. The best-known
example of this practice is the yellow badge imposed by the Nazis.
<< 77
Portrait of a Jewish woman based on a reconstruction of typical clothing worn by Jews in
Girona, Spain, in the mid-12th century, on display at the Jewish Museum in Girona. Due
to the belief that Jewish women brought bad luck to those who saw them, the woman is
wearing a cap with a bell sewn onto it, in order to warn Christians of her approach.

who becomes a jazz singer. In this painting, Jolson is depicted in blackface while wearing a
kippah – representing a union of different identities. In the film, his identity remains split: he
wears a kippah as a white man, and takes it off when he paints his face black.
<< 83
Portrait of Baruch Spinoza, mid-17th-century Amsterdam. Born into a Sephardic family that
had been forced to convert to Christianity and returned to Judaism in Amsterdam, Spinoza
is perceived as a secular Jew – although this term was not yet in use at the time. His eyes are
turned in a different direction than those of the other figures at the table. The unanimous
boycotting of Spinoza's writings by Jews, Catholics, and Protestants is a historical episode
that continues to represent fear of free thinking.
<< 84
Portrait of a Jewish woman, based on an early-20th-century photograph from Iraq. The
woman is wearing an izar (a gown covering the body and head), while the khilliye, a horsehair
veil designed to cover her face, is raised to reveal her eyes and hairline. In early-20th-century
Iraq, a woman's eyes were revealed only in the company of close family members.
<< 85
Portrait of "Eliahou," the artist's alter ego. Based on a self-portrait.

<< 78
Portrait of an Algerian boy, based on a mid-19th-century engraving by a Western artist
who travelled to North Africa.
<< 79
Portrait of a Jewish girl based on an early-20th-century photograph from Izmir. The girl's
dress is Western, yet her dark eyes and hair echo stereotypical images of Eastern Jews.
<< 80–81
Portrait of a Jewish couple from Prague, based on a mid-18th-century engraving. The man's
attire is similar to that of contemporary Hassidim, while the woman's clothes clearly belong
to a different epoch.
<< 82
Portrait of Al Jolson, one of the greatest American stars of the early 20th century, who was
born in Lithuania as Asa Yoelson. He is best remembered as the star of The Jazz Singer
(1927), the first sound film – an autobiographical film that tells the story of a cantor's son
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,דיוקן אישה יהודייה על־פי דיוקן אישה מקונסטנטינופול
30x30 , אקוורל ואקריליק על נייר, דיו,2014 ,19אמצע המאה ה־

75

,דיוקן גבר יהודי על־פי דיוקן גבר מקונסטנטינופול
30x30 , אקוורל ואקריליק על נייר, דיו,2014 ,19אמצע המאה ה־

Portrait of a Jewish woman based on a mid-19th-century portrait

Portrait of a Jewish man based on a mid-19th-century portrait

from Constantinople, 2014, ink, watercolor, and acrylic on paper, 30x30

from Constantinople, 2014, ink, watercolor, and acrylic on paper, 30x30
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, ספרד,דיוקן אישה יהודייה על־פי דיוקן אישה מג'ירונה
30x30 , אקוורל ואקריליק על נייר, דיו,2014 ,12אמצע המאה ה־

77

, גרמניה,"דיוקן גבר יהודי על־פי "הגדת הציפורים
30x30 , אקוורל ואקריליק על נייר, דיו,2014 ,13שלהי המאה ה־

Portrait of a Jewish woman based on a mid-12th-century portrait

Portrait of a Jewish man based on the late-13th-century Bird's Head

from Girona, Spain, 2014, ink, watercolor, and acrylic on paper, 30x30

Haggadah, Germany, 2014, ink, watercolor, and acrylic on paper, 30x30
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79

,דיוקן נערה יהודייה על־פי דיוקן נערה מאיזמיר
30x30 , אקוורל ואקריליק על נייר, דיו,2015 ,ראשית המאה העשרים

,דיוקן נער יהודי על־פי דיוקן נער אלג'יראי
30x30 , אקוורל ואקריליק על נייר, דיו,2015 ,19אמצע המאה ה־

Portrait of a Jewish girl based on an early-20th-century

Portrait of an Algerian boy based on a mid-19th-century

portrait from Izmir, 2015, ink, watercolor, and acrylic on paper, 30x30

portrait, 2015, ink, watercolor, and acrylic on paper, 30x30
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,דיוקן גבר יהודי על־פי דיוקן גבר מפראג
30x30 , אקוורל ואקריליק על נייר, דיו,2015 ,18אמצע המאה ה־

81

,דיוקן אישה יהודייה על־פי דיוקן אישה מפראג
30x30 , אקוורל ואקריליק על נייר, דיו,2015 ,18אמצע המאה ה־

Portrait of a Jewish man based on a mid-18th-century portrait of a man

Portrait of a Jewish woman based on a mid-18th-century

from Prague, 2015, ink, watercolor, and acrylic on paper, 30x30

portrait from Prague, 2015, ink, watercolor, and acrylic on paper, 30x30
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83

, אמסטרדם,דיוקן גבר יהודי על־פי דיוקנו של ברוך שפינוזה
30x30 , אקוורל ואקריליק על נייר, דיו,2015 ,17אמצע המאה ה־

, ניו יורק,דיוקן גבר יהודי על־פי דיוקנו של אל ג'ולסון
30x30 , אקוורל ואקריליק על נייר, דיו,2015 ,ראשית המאה העשרים

Portrait of Jewish man based on a portrait of Baruch Spinoza, mid-17th-century

Portrait of a Jewish man based on a portrait of Al Jolson, early-20th-century

Amsterdam, 2015, ink, watercolor, and acrylic on paper, 30x30

New York, 2015, ink, watercolor, and acrylic on paper, 30x30

82

, תל אביב,דיוקן גבר יהודי על־פי דיוקנו של אליהו אריק בוקובזה
30x30 , אקוורל ואקריליק על נייר, דיו,2014 ,שלהי המאה העשרים

85

,דיוקן אישה יהודייה על־פי דיוקן אישה מעיראק
30x30 , אקוורל ואקריליק על נייר, דיו,2015 ,ראשית המאה העשרים

Portrait of Jewish man based on a portrait of Eliahou Eric Bokobza,

Portrait of a Jewish woman based on an early-20th-century

late-20th-century Tel Aviv, 2014, ink, watercolor, and acrylic on paper, 30x30

portrait from Iraq, 2015, ink, watercolor, and acrylic on paper, 30x30
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 כ״א24 : קוטר,2015-2014 ,הדפסה וצביעה ידנית על צלחות פורצלן מעוטרות
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Print and hand-painting on decorated porcelain plates, 2014–2015, diameter: 24 each

86

30x30 , אקוורל ואקריליק על נייר, דיו,2015 ,""מאמי

30x30 , אקוורל ואקריליק על נייר, דיו,2015 ,מלח

Mammy, 2015, ink, watercolor, and acrylic on paper, 30x30

Sailor, 2015, ink, watercolor, and acrylic on paper, 30x30
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The Carpet

The Sabbath and Passover table stands on a carpet whose margins define the sphere of
the family gathering. The carpet's decorative motifs are in the Bezalel School of Arts and
Crafts style dating to the first decades of the 20th century: a combination of art nouveau,
art deco, and Orientalism, characteristic of what is known today as "Israeliana."
The carpet's pattern is typical of oriental carpets: a central geometric image,
an emphasis on the four corners, and the use of patterns and frames to delineate the
circumference. Carpets served as a way of abstractly depicting imaginary spaces, such as
the Garden of Eden depicted in Muslim carpets. They thus circumscribed a sphere that
was removed from reality, and presented a model of an ideal, largely symmetrical realm
(such as a center with four rivers flowing out of it).1
The carpet in Famiglia features prominent Jewish symbols – a Star of David, a menorah,
lions, and a Torah finial – alongside camels and floral patterns, creating a multilayered
message. Bokobza painted the menorah and two lions – motifs clearly affiliated with
Bezalel – in black and yellow, colors that bring to mind the Beitar Jerusalem soccer team,
whose mascot is the menorah (as is well known in Israel, this team's infamous, racist
group of fans calls itself "La Famiglia").
The carpet's recurrent vegetal motif is based on the art-deco ornamentation
of the Limoges china plates on the table, and is thus associated with high Western
culture. The camel caravan surrounding the carpet is one of the most common images
associated with the Orient. In addition to its Romantic resonances, this image also has
a derogatory quality; it relates technological backwardness to the East, presenting it as
a place frozen in time.
The material which the carpet is made of is of special importance. Since ancient
times, Oriental carpets were considered valuable art objects, especially in Europe. The
carpet in Famiglia is printed linoleum: a cheap, resilient, popular material that is often
made to appear as an imitation of more expensive materials, devoid of artistic aura. The
linoleum carpet is a distant echo of the magnificent carpets of times past, just as the
symbols it features echo values whose original meaning has been distorted by their
appearance in racist and nationalist contexts.

1
95

For a comprehensive discussion of this subject, see Arthur Upham Pope and Phyllis Ackerman,
A Survey of Persian Art, New York: Oxford University Press, 1938–39.

200x450 , הדפסה על לינוליאום,2014 ,השטיח
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The Carpet, 2014, print on linoleum, 200x450
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Events in the Life of a Jewish Man

אירועים בחיי גבר יהודי

As in numerous other cultures, Jewish rites of passage represent the close ties between
the personal domain in an individual's life and the religious and national domains of a
community or society. In the life of a Jewish man, these ceremonies include the brit milah
(circumcision ceremony), bar mitzvah, wedding, and funeral – a cycle that includes birth,
youth, maturity, and death. These four pairs of pendant paintings present rites of passage
and create parallels between the present, the recent past, and biblical stories, which infuse
the events with a mythical dimension.
Bokobza draws a parallel between the brit milah ceremony and the Sacrifice of Isaac,
a connection that is anchored in biblical exegesis: both events represent trials of faith to
which God subjected Abraham. His work illuminates a similarity in the violent character
of these two events, which relate to the severing of human flesh or to a human sacrifice.
The bar mitzvah ceremony highlights the ambivalence of adolescence: the boy becomes
acquainted with worldly pleasures as represented by the belly dancer, singer, and gigantic
cake. The mythical pendant painting is of a youthful superhero, a combination of King
David and the Prophet Daniel.
In the diptych Wedding, Adam and Eve (who echoes Botticelli's Venus), accompany
a couple on their wedding day, while nature celebrates the promising union and the
continuity of mankind. Bokobza infuses the scene with a grain of doubt through its
bifurcation into two parts, a subtle allusion to the possibility of single-sex marriages.
Memory and myth intermingle in Death. One painting features the Tomb of Absalom,
traditionally ascribed to Absalom, the rebellious son of King David, who created it to
perpetuate his own memory while still alive. The second painting depicts the Prophet
Elijah ascending to heaven in a storm – that is, departing from this world without dying.
The artist observes these events with a complex and multifaceted gaze, at once critical,
ironic, and amused.

 גם טקסי המעבר ביהדות מעידים על הקשר ההדוק שבין הממד,כבתרבויות רבות אחרות
, טקסים אלה הם ברית המילה, בחייו של הגבר היהודי.האישי לממד הדתי והלאומי
 התבגרות, נעורים, זהו מעגל חיים של לידה. הקבורה וטקסי האבלות, החתונה,בר המצווה
.ומוות
הפוסקים היהודים לאורך הדורות ביקשו לא פעם למקם את הזמן האישי במסגרת ידועה
, ּבֶן ׁשְ לׁש עֶ ׂשְ רֵ ה לַּמִ צְ ֹות, ּבֶן עֶ ׂשֶ ר לַּמִ ׁשְ נָה, "ּבֶן חָ מֵ ׁש ׁשָ נִים לַּמִ ּקְרָ א:של יעדים אישיים וקהילתיים
 ּבֶן אַ רְ ּבָעִ ים, ַ ּבֶן ׁשְ לׁשִ ים ַלּכֹח, ּבֶן עֶ ׂשְ ִרים לִרְ ּדֹוף, ּבֶן ׁשְ מֹונֶה עֶ ׂשְ רֵ ה לַחֻ ּפָה,ּבֶן חֲ מֵ ׁש עֶ ׂשְ רֵ ה לַּתַ לְמּוד
 ּבֶן ּתִ ׁשְ עִ ים, ּבֶן ׁשְ מֹונִים ַלּגְבּורָה, ּבֶן ׁשִ בְ עִ ים לַּׂשֵ יבָה, ּבֶן ׁשִ ּׁשִ ים ַל ִז ְקנָה, ּבֶן חֲ מִ ּׁשִ ים לָעֵ צָ ה,לַּבִ ינָה
.) משנה כ"א, ּבֶן מֵ אָ ה ּכְ אִ ּלּו מֵ ת וְעָ בַ ר ּובָטֵ ל מִ ן הָ עֹולָם" (פרקי אבות, ַלָׁשּוח
 אחד הציורים נטוע, בכל זוג.בוקובזה מציג את "שלבי החיים" בשלושה זוגות ציורים
, ואילו האחר מתייחס לסיפור תנ"כי,באירוע ריאלי מן ההווה או מן ההיסטוריה הקרובה
, יוצאת דופן היא החתונה.לאתר בעל משמעות דתית או למנהג שיש בו רבדים מיתיים
.שמצוירת כדיפטיך
 לא פעם,התייחסות לשלבי החיים ולגילים חוזרת לאורך תולדות האמנות המערבית כולה
 דוגמאות מובהקות.על ידי ייצוג של השלבים הפיזיים השונים — בדרך כלל בחייו של גבר
) וא ל ג ו ר י ה ע ל1514-1512(  בציורים ש ל ו ש ת ג י ל י ה א ד ם,לכך נוכל למצוא אצל טיציאן
 דוגמה מובהקת אחרת היא ש ל ב י ה ח י י ם של קספר דוד פרידריך.)1575-1560( ה ס ב ל נ ו ת
.)1835(
 הוא בוחר להציג, תחת זאת.בוקובזה אינו עוקב בציוריו אחר שינוי פיזי של דמות
 בבואו להתייחס.דימויים המייצגים שלבים או אירועי חיים כנקודות מפגש של משמעויות
 שבמיתוס המשפחתי שלו נחשב, הוא מציג את חכם שמחון הלל המבוגר, לדוגמה,למוות
 הצבתם יחד של הצעיר. האלטר–אגו שלו עצמו כילד," לצד "אליהו,למבשר את הולדתו
לצד המבוגר מנכיחה את שרשרת הדורות — את מעגל האירועים שהמשכיותם מבטיחה את
.הקיום בכלל ואת הקיום היהודי בפרט

102

ברית מילה – עקידה

מצוות ברית מילה מסמלת את הברית שבין האל לבין אברהם וזרעו .זהו סימן גופני המעיד על
האמונה באל והברית עמו" :הָ יְתָ ה בְ רִ יתִ י ּבִ בְ ׂשַ רְ כֶם לִבְ רִ ית עֹולָם" (בראשית י"ז ,ט'-י"ד) .מקומה
של מצווה זו ביהדות מרכזי עד כדי כך שהיא חלק חיוני בתהליך הגיור.
ברית המילה נמנית עם עשרת נסיונות האמונה שבהם עמד אברהם ,אשר מל את עצמו
כשהיה בן  .99הניסיון הקשה ביותר שעמד בו היה עקידת יצחק ,בנו יחידו אשר אהב.
הברית והעקידה שתיהן אירועים מכוננים ,בין אם ברמה האישית ובין אם בלאומית .ציור
הברית וציור העקידה הם רפלקסיה על אקטים אמוניים דרמטיים.
מבטי כל הדמויות בציור ה ע ק י ד ה (אברהם ,יצחק ,שרה והשה) פונים בכיוונים שונים
ואינם מצטלבים .יצחק נישא על כתפי אברהם כפי שנושאים שה — וכפי ש"אליהו" ,דמות
האלטר–אגו של האמן ,נושאת שה בציור ח ג ה ש ב ו ע ו ת  .אברהם ,המתעתד להקריב את בנו,
מצויר באופן אירוני בהצבה איקונוגרפית של "הרועה הטוב" ,המקבץ את עדרו ומגן עליו.
שרה רעולת הפנים ,אמו של יצחק המובל כשה לעולה ,מביטה במתרחש מאחורי חומה .היא
מודרת מן ההתרחשות כשם שהיתה גם בסיפור המקראי.
כך מודרת גם האם בציור ה ב ר י ת  ,הניצבת מאחורי מחיצה .במרכז ההתרחשות ניצבים
הגברים :המוהל הגבוה והבהיר ,לצדו האב ,הכהה והנמוך ממנו ,ומולם הסנדק היושב על כיסא
בבגדי חסיד ושטריימל ,גבו לצופים ובחיקו התינוק .התנוחה מעלה על הדעת את הפיאטה (ישו
שהורד מהצלב בזרועות אמו מרים; הפיאטה מזוהה כביטוי החמלה האולטימטיבי בתולדות
האמנות המערבית) ,אך מוצגת אצל בוקובזה רק במרומז ,במבט מן הגב.
אף שהמוהל והאב עומדים ופניהם לצופים ,מבטיהם מופנים אל מרכז הציור ,שהוא ראשו
של הסנדק .התינוק ,בתנוחה בלתי אפשרית ,מביט מאחורי גבו של הסנדק אל הצופים (ספק
מבקש את חמלתם) .מבטה של האם הניצבת מאחורי מחיצה מצטרף למערך המבטים המוסטים.
כיסא הסנדק מכונה כיסא אליהו ,ומופיע כחלק ממערך ברית המילה כבר ב"שולחן ערוך".
על פי המסורת ,אליהו הנביא משתתף בכל ברית מילה; האגדה מספרת כי לאחר שאמר "קַ ּנא
ִקּנֵאתִ י לה' אֱ לֹהֵ י צְ בָאֹות ּכִ י עָ זְבּו בְ רִ יתְ ָך ּבְ נֵי יִׂשְ רָ אֵ ל" (מלכים א' ,י"ט ,י׳) ,נקבע שיראה בעיניו
כל ברית .אליהו הנביא נוכח אפוא ,גם אם במרומז ,בחלק הריאלי של אירוע הברית ,והוא שב
ומופיע בחלק המיתי של אירוע המוות הסוגר את סדרת העבודות של אירועי החיים.

חיתול לספר תורה ,א"י ,המאה ה־ ,19טקסטיל ,מוזיאון בר־דוד לאמנות ויודאיקה
Cloth cover for Torah scroll, Palestine, 19th century, textile, The Bar-David Museum for Jewish Art and Judaica

סכין מוהל ,גרמניה ,כסף ופליז ,מוזיאון בר־דוד לאמנות ויודאיקה
Circumcision knife, Germany, silver and brass, The Bar-David Museum for Jewish Art and Judaica

מגן מילה ,גרמניה ,ראשית המאה העשרים ,כסף ,על המגן חרוט
"מלאך אליהו ,הברית" ,מוזיאון בר־דוד לאמנות ויודאיקה
Circumcision shield, Germany, early 20th century, silver, with the inscription
"The Angel Eliahou, the Covenant," The Bar-David Museum for Jewish Art and Judaica

סכין מוהל ,איטליה ,סביבות  ,1800אוסף משפחת גרוס ,תל אביב
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Circumcision knife, Italy, ca.1800, silver, Gross Family Collection, Tel Aviv
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Brit Milah – Sacrifice

The commandment of circumcision (brit milah) symbolizes the covenant between God and
Abraham and his seed. It is a physical mark that attests to the covenant and to faith: "You shall
circumcise the flesh of your foreskin, and that shall be the sign of the covenant between Me
and you" (Genesis17:11). This commandment, which is central to Judaism, is an imperative
part of the conversion process. The circumcision is one of the ten trials of faith withstood
by Abraham, who circumcised himself when he was 99 years old. The most difficult trial he
withstood was the sacrifice of Isaac, his only son, whom he loved.
The circumcision and the sacrifice are foundational events on both a personal and a
national level, and their representation in painting offers a reflection on dramatic acts of faith.
The gazes of all the figures in the painting of the sacrifice (Abraham, Isaac, Sarah,
and the lamb) are turned in different directions, and do not intersect. Isaac is carried on
Abraham's shoulders – just like the lamb carried by "Eliahou," the artist's alter ego, in the
painting of Shavuot. Abraham, who is preparing to sacrifice his son, is ironically depicted
according to the iconography of the "Good Shepherd," who gathers and protects his flock.
The veiled Sarah, whose son Isaac is led like a lamb to the sacrifice, gazes at the scene from
behind a wall. She is excluded from the event, just as she was in the biblical story.
The mother is similarly excluded in the painting of the brit milah, where she appears
behind a partition. The center of the scene is occupied by the men: the tall, fair mohel
(circumciser) and the father, who is darker and shorter. They are faced by the sandak
(godfather), who is seated on a chair wearing a Hassidic outfit and shtreimel (fur hat). His
back is turned to the viewer, and he holds the baby in his arms. His posture calls to mind
the Christian Pietà (the image of Jesus held in Mary's arms following his descent from
the cross, considered the ultimate expression of compassion in Western art history). In
Bokobza's painting, it is only alluded to from behind.
Although the circumciser and the father stand facing the viewer, their gazes are directed
to the godfather's head at the center of the painting. The baby, placed in an impossible
pose, gazes behind the godfather's back to the viewers (as if perhaps begging for mercy).
The gaze of the mother standing behind the partition joins the set of averted gazes.
The godfather's chair, known as "Elijah's Chair," is already mentioned in the Shulchan
Aruch's discussion of the circumcision ceremony. According to tradition, the Prophet
Elijah participates in every circumcision ceremony. Legend has it that after he declared:
"I am moved by zeal for the Lord, the God of Hosts, for the Israelites have forsaken Your
covenant (I Kings 19:10), it was determined that he would observe every circumcision
ceremony. The Prophet Elijah is thus present, if only implicitly, in the actual circumcision
ceremony. He reappears in the mythical part of Death, the concluding painting in the series
of works devoted to events in the life of a Jewish man.
 שמן מעל אקריליק על בד,2014 ,)ברית מילה (פרט
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Brit Milah (detail), 2014, oil over acrylic on canvas

106

109

140x110 , שמן מעל אקריליק על בד,2014 ,עקידת יצחק

110x140 , שמן מעל אקריליק על בד,2014 ,ברית מילה

The Sacrifice of Isaac, 2014, oil over acrylic on canvas, 140x110

Brit Milah, 2014, oil over acrylic on canvas, 110x140
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בר מצווה

ציור בר המצווה מבוסס על חגיגת בר המצווה שנערכה לאמן — והציור המיתי שלצדו מתמצת
דימויים של גבורה יהודית–תנ"כית" ,גיבורי–על" מן המקורות.
בוקובזה הציג ציור המבוסס על חגיגת בר המצווה כבר בתערוכת היחיד הראשונה שלו,
"פלזיר אוריינטל" ,בשנת  .2000בציור הופיעו ארבע דמויות ,ששלוש מהן — חתן השמחה,
זמר ורקדנית בטן — מופיעות גם בציור הנוכחי .הפעם נעדרת דמות החייל; דמות זו ,שלא
השתתפה באירוע הממשי ,ייצגה את הזמן והמקום הישראליים ,המאופיינים בהעלאה על
1
נס של אידיאל הכוח.
סממניה היהודיים של חגיגת בר המצווה בציור משנת  2015מעטים :בובת הסוכר על
העוגה ,בדמות "אליהו" מוקטן ,לבושה כחול ולבן ,נושאת ספר תורה וחובשת כיפה .למעט
זאת ,האירוע נעדר סממנים יהודיים ,והאווירה מזכירה מועדוני לילה של שנות השבעים.
רקדנית הבטן ,המוסיפה למעמד ממד אוריינטליסטי ,מרמזת להתפתחות המינית של גיל
ההתבגרות .רמיזה זו מקבלת משנה תוקף הודות לעוגת בר המצווה המפוארת ,הדומה מאוד
לעוגת חתונה .שטרות הדולרים בידיו של "אליהו" הם סימן לעושר ולשפע בעתיד.
לצד ציור בר המצווה מוצג הציור המיתי ג י ב ו ר – ע ל ת נ " כ י  ,ובו דמות שהיא הכלאה
של דוד הצעיר ,בטרם היה למלך ,על שיערו הערמוני והקלע המפורסם ,ושל דניאל ,נער מגולי
בבל שידע לפתור חלומות והושלך לגוב אריות כעונש על שמירת מצוות היהדות ,אך האריות
לא נגעו בו לרעה.
דמותו של דוד (מצאצאי הגיורת רות ,המסמלת מסירות וגבורה) נמצאת בסיטואציה
שמזכירה את זו שאליה נקלע דניאל; שני הגיבורים הצעירים שמרו על נאמנותם לעצמם,
לעמם ולאמונתם גם בגוב אריות ממשי או מטאפורי.

בר מצווה ,2000 ,שמן על בד ,130x100 ,אוסף פרטי
Bar Mitzvah, 2000, oil on canvas, 130x100, private collection

טלית לילד ,א"י ,שנות הארבעים של המאה העשרים ,טקסטיל ,מוזיאון בר־דוד לאמנות ויודאיקה
Child's prayer shawl, Palestine, 1940s, textile, The Bar-David Museum for Jewish Art and Judaica
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גלגול מאוחר וממוסחר של תופעה זו נוכל למצוא כיום בענף תיירות ישראלי חדש למדי :בר ובת
מצווה בבסיסי צה"ל ליהודים עשירים מן התפוצות .חיפוש מהיר באינטרנט מעלה שלל חברות
המציעות לארגן את האירוע.

תיק וזוג תפילין ,מנהיים ,גרמניה ,1897 ,בית התפוצות,
תרומת אדית מרקוס ,הלסינגבורג ,שוודיה ,לזכרו של קורט מרקוס
Bag and pair of t'filin (phylacteries), Manheim, Germany, 1897,
Beit Hatfutsot, gift of Edith Marcus, Helsingborg, Sweden, in memory of Kurt Marcus
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Bar Mitzvah

The painting is based on the artist's own bar mitzvah celebration, and appears alongside
a painting of biblical Jewish "superheroes."
Bokobza addressed his bar mitzvah celebration in his first solo exhibition, "Plaisir
Oriental," in 2000. The earlier painting featured four figures, three of which appear
in the current painting (the bar mitzvah boy, the singer, and the belly dancer). Absent
from the later painting is the figure of a soldier, who did not participate in the actual
celebration. His presence in the earlier painting alluded to the glorification of force and
of the military in Israeli culture.1
The Jewish characteristics of the bar mitzvah celebration in the 2015 painting are few:
the sugar doll on the cake, cast in the image of a miniature "Eliahou," is dressed in blue
and white, carries a Torah scroll, and wears a kippah. With the exception of these details,
the event has no Jewish attributes, and the atmosphere is reminiscent of 1970s-style
nightclubs. The belly dancer, who adds an Oriental dimension to the painting, hints
at the sexual maturation of adolescence. This allusion is underscored by the fancy bar
mitzvah cake, which resembles a wedding cake. The dollar bills in "Eliahou's" hand allude
to future wealth and prosperity.
The painting Bar Mitzvah is presented alongside the mythical painting Biblical
Superhero, which features a hybrid cross between the young David prior to his coronation
as king, with his red hair and famous sling, and Daniel, a youth taken into captivity in
Babylon who interprets dreams. Daniel is thrown into a den of lions as punishment for
observing the Jewish commandments, yet is not harmed by the lions.
David (a descendent of Ruth, a Jewish convert who symbolizes devotion and
bravery) finds himself in a situation reminiscent of the one imposed on Daniel; both
of these young heroes remained faithful to themselves, their people, and their religion,
even when placed in a real or metaphorical den of lions.

1
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A later, commercialized version of this phenomenon can be found today in a relatively recent
branch of the Israeli tourist industry: bar and bat mitzvah celebrations in Israeli army camps for
wealthy Diaspora Jews. A quick Internet search reveals a range of companies that offer to organize
such events.

 שמן מעל אקריליק על בד,2014 ,)בר מצווה (פרט
Bar Mitzvah (detail), 2014, oil over acrylic on canvas
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140x110 , שמן מעל אקריליק על בד,2014 ,גיבור־על תנ"כי

140x110 , שמן מעל אקריליק על בד,2014 ,בר מצווה

Biblical Superhero, 2014, oil over acrylic on canvas, 140x110

Bar Mitzvah, 2014, oil over acrylic on canvas, 140x110
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חתונה

ח ת ו נ ה היא העבודה היחידה מסדרת אירועי החיים המצוירת כדיפטיך :שני ציורים התלויים
זה ליד זה ומעמידים רצף חלל וזמן אחד ,ללא הפרדה בין הריאלי והמיתי .בח ת ו נ ה עומדים
אדם וחווה לצד בני הזוג ,שלצדם ניצבים גם בעלי חיים ,והיא מתרחשת על רקע צמחייה
עבותה ומקור מים — הקוסמוס כולו משתתף באירוע.
מימין מצוירים אדם הראשון והחתן .אדם מצויר כשמבושיו מכוסים בעלה תאנה ,כלומר,
לאחר החטא הקדמון .על אובדן התמימות מרמז גם התפוח האדום הנתון בידו המושטת של
הקוף היושב למרגלות החתן .בוקובזה מצייר מעגל :ידו של אדם מונחת על כתפו של החתן וידו
של החתן אוחזת ביד הקוף.
החיבור בין החתן לקוף אינו מסמן רק אפשרות של הצהרה אירונית על "רצף התפתחותי"
שהיה למעגל ,אלא גם את הדחפים הרוחשים מתחת לפני השטח ,מתחת לעלה התאנה או
לבגדים הצחורים .לצד זאת ניתן למצוא בו גם ביקורת על סטריאוטיפים מגדריים :החתן–הגבר
מופיע ליד קוף ,ואילו ליד הכלה–האישה מופיע פלמינגו ורוד.
האיקונוגרפיה המורכבת של היצירה נטועה בתולדות האמנות המערבית.
הקופים נחשבו בעבר למייצגי תכונות שליליות כמו חמדנות ,עורמה וגרגרנות .מיקומו
של הקוף בציור של בוקובזה מזכיר את אחד הייצוגים המוכרים של קופים באמנות המערב:
ב ת ו ל ה  ,י ל ד ו ק ו ף  ,תחריט של דירר משנת  ,1498ובו קוף קשור ברצועה יושב לרגלי
הבתולה .בממד הסמלי ,הקוף המייצג את חולשת האופי והמידות כבול לרגלי הבתולה
הקדושה וישו התינוק.
האריה — סמל הגבורה והכוח וסמל הממלכתיות היהודית — מופיע אצל בוקובזה גם בציור
המיתי של אירוע בר המצווה .שם היו האריות סמל לסכנה שלא התממשה (שהרי לא נגעו
לרעה בדניאל) ,אך כאן ,בסצנת החתונה ,ניתן לראות באריה גם סמל לכוחות המשמרים את
החתונה כנדבך יסודי בסדר החברתי–דתי הקיים .הבחירה לצייר איילה לצד האריה היא בגדר
התייחסות לאיור של זאב רבן ל"שיר השירים" ( .)1918-1911באיור של רבן ,האריה מופיע לצד
שלמה והאיילה לצד האהובה.
לצדה של הכלה עומדת חוה–ונוס — דמות היברידית של חוה מהתנ"ך ואלילה פגאנית.
זיהויה כחוה מתבקש כהשלמה לנוכחותו של אדם הניצב לצד החתן ,אך היא מעוצבת כוונוס
מציורו של סנדרו בוטיצ'לי ה ו ל ד ת ו נ ו ס ( .)1486בעוד שאדם חובק את החתן ומפנה את
מבטו אל הכלה (המפנה את עיניה לחתן) ,מבטה של חוה–ונוס פונה בכיוון ההפוך ,כאילו לים
שממנו נולדה ,על פי המיתולוגיה.
הפלמינגו הוורוד הניצב לפני הכלה הוא סמל בתרבות הקווירית מאז הסרט האמריקני
( Pink Flamingosג'ון ווטרס ,)1972 ,שעסק בשולי החברה האמריקנית ובפרוורטיות מינית,
והכניס את דמותה של הדראגקווין דיוויין אל הזרם המרכזי.
בקדמת הציור (לרגלי הכלה ,בין האיילה לפלמינגו) מצויר שושן צחור :סמלה של הבתולה
מרים ,אמו של ישו ,הנטען במידת מה של אירוניה בהופיעו בציור של חתונה יהודית ליד
סמלים טעונים מינית.
תום ומיניות; גשר הנמתח בין אדם הראשון לבין תרבות השוליים של סוף המאה
העשרים; מונותיאיזם לצד פגאניות — כל אלה מעתירים על החתונה משמעויות מרובדות
ומסוכסכות .לא "הסוף הטוב" כבאגדות ,אלא פתיחה מורכבת לחיים בעולם מאתגר.
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תכשיטים וסיכות שיער ,תוניסיה ,1925 ,זהב ,אוסף משפחת גרוס ,תל אביב
Jewelry and hair pieces, Tunisia, 1925, gold, Gross Family Collection, Tel Aviv

כוס קידוש לחתן וכלה ,גרמניה ,סביבות  ,1900כסף יצוק ומורם ,אוסף משפחת גרוס ,תל אביב
Wine cup for bride and groom, Germany, ca. 1900, cast and chased silver, Gross Family Collection, Tel Aviv

כתובה ,תוניס ,תוניסיה ,1836 ,דיו וצבע על נייר ,אוסף משפחת גרוס ,תל אביב
Ketubah, Tunis, Tunisia, 1836, ink and paint on paper, Gross Family Collection, Tel Aviv
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Wedding
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Wedding is the only diptych in the series of life events: two paintings depicting a single
spatial and temporal unit, with no distinction between the real and the mythical. The bride
and groom are flanked by Adam, Eve, and various animals, and the wedding takes place
amidst lush vegetation and a body of water – the entire cosmos participates in the event.
To the right, Adam stands by the groom. He is depicted with a fig leaf covering
his genitals – that is, after the Original Sin. The loss of innocence is also alluded to by
the apple in the outstretched hand of the monkey seated at the groom's feet. Bokobza
painted a circle: Adam's hand rests on the groom's shoulder, while the groom's hand
holds the monkey's hand.
The connection between the groom and the monkey forms an ironic statement
concerning a "developmental continuum" that has become a circle, while also pointing
to the passions teeming beneath the surface, under the fig leaf or white outfits. At the
same time, this connection denotes a critique of gender stereotypes: the groom appears
beside the monkey, while a pink flamingo appears by the bride.
This work's complex iconography is rooted in the history of Western art, in which
monkeys were once considered to represent vices such as cunning, avarice, and gluttony.
The monkey's position in Bokobza's painting is reminiscent of a well-known representation
of this animal in Western art: Virgin and Child with a Monkey, an engraving created by
Dürer in 1498, in which a monkey on a leash is seated at the Virgin's feet. On a symbolic
level, the monkey representing the weakness and vices of human character is chained to
the feet of the Holy Virgin and the baby Jesus.
The lion – a symbol of bravery, strength, and Jewish officialdom – also appears in
Bokobza's mythical painting of the bar mitzvah celebration, where lions symbolize
unrealized danger (for Daniel was not harmed in the den of lions). In the wedding
scene, the lion may also be seen as a symbol of the forces preserving the wedlock
as a basic element of the existing social and religious order. The decision to paint a
gazelle alongside the lion refers to Ze'ev Raban's illustration of "The Song of Songs"
(1911–1918). In Raban's illustration, the lion appears by Solomon, while the gazelle
appears by his beloved.
Next to the bride stands Eve-Venus, a hybrid representation of the biblical Eve and
the pagan goddess. Her identification as Eve complements Adam, who stands beside the
groom. Her image is based on Venus in Botticelli's masterpiece The Birth of Venus (1486).
Whereas Adam hugs the groom and directs his gaze at the bride (whose eyes are turned to
the groom), Eve-Venus' gaze is turned in the opposite direction, as if towards the sea from
which she was born according to Greek mythology.
The pink flamingo in the foreground has been a symbol of queer culture ever since
the release of the American film Pink Flamingos ( John Waters, 1972), which explored the
margins of American society and sexual perversion and introduced the character of the
drag queen Divine into mainstream culture.

The white lily in the foreground (at the foot of the bride, between the gazelle and the
flamingo), is an attribute of the Virgin Mary, the mother of Jesus. It carries a measure of
irony in the context of a Jewish wedding, alongside sexually charged symbols.
Innocence and sexuality; a bridge stretching from the First Man to the fringe culture
of the late 20th century; monotheism and paganism – these elements endow the wedding
with multilayered and conflicting meanings. Rather than a fairytale-style "happy end," this
is a complex prelude to life in a challenging world.
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 כ״א140x110 , שמן מעל אקריליק על בד,2014 , דיפטיכון,חתונה
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Wedding, diptych, 2014, oil over acrylic on canvas, 140x110 each
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מוות

שני סיפורים מופיעים בציורי המוות של בוקובזה :האחד הוא סיפור עלייתו לשמים של אליהו
הנביא ,האחר הוא ביקור בקבר אבשלום .הצירוף של המיתי והקונקרטי מאפשר ייצוג מרוכך
של ההתמודדות עם הסופיות המחרידה של המוות.
במסורת היהודית ,אליהו הנביא הוא מעין מגשר בין עולמות החיים והמתים ,כמו גם בין
הדורות .במישור הביוגרפי ,דמותו כרוכה בסיפור לידתו של האמן ,הנקרא על שמו .בוקובזה
הנכיח אותו בציור ברית המילה ובמיצב פ מ י ל י ה (הודות ל"כיסא אליהו") .כאן ,בעבודה
העוסקת במוות ,מופיע אליהו כגיבור בציור המיתי של עלייתו לשמים — ולצד זאת ,גם
כנוכח–נעדר בציור הריאלי ,המציג את "אליהו" הילד עומד יחד עם חכם שמחון הלל ליד קבר
אבשלום .דמותו של החכם ,מי שבישר להוריו של האמן על לידתו הצפויה ,צוירה לפי תצלום
שלו עם אמו של האמן מול הכנרת.
על פי ספר מלאכי ,אליהו הנביא ,שעלה השמימה בעודו בחייו ,נשלח להחזיר בתשובה
וליישב מחלוקות בין אבות לבניהם ,בין הדור הצעיר לדור המבוגר ,ולהשיב לבותיהם
ׁשלֵחַ ָלכֶם אֵ ת אֵ ִלּיָה הַ ּנָבִ יא ִל ְפנֵי ּבֹוא יֹום יְהוָה הַ ּגָדֹול
ואהבתם זה לזה" :הִ ּנֵה אָ נֹכִ י ֹ
וְהַ ּנֹורָ א | וְהֵ ׁשִ יב לֵב אָ בֹות עַ ל ָּבנִים ְולֵב ָּבנִים עַ ל אֲ בֹותָ ם ּפֶן אָ בֹוא וְהִ ּכֵ יתִ י אֶ ת הָ אָ רֶ ץ חֵ רֶ ם"
(מלאכי ,ג' ,כ"ג).
שרָ אֵ ל
בסיפור עלייתו של אליהו השמימה קורא אחריו אלישע הצעיר "אָ בִ י אָ בִ י רֶכֶב ִי ְֹ
ּו ָפרָׁשָ יו" (מלכים ב' ,ב' ,י"ב) .אליהו עולה השמימה במרכבת אש ,ואילו אלישע נותר מאחור,
בעולם .בציורו של בוקובזה אלישע אינו נראה :אליהו כבר מופרד מתלמידו ,ואנו צופים בו
מולנו ,אולי כמו אלישע.
אליהו קשור אפוא בקבר אבשלום לא רק על ציר החיים והמוות ,אלא גם על ציר האבות
והבנים :אבשלום היה בן סורר שמרד באביו ,דוד המלך .כבר במאה ה– 15קיימות עדויות
לכך שאנשי ירושלים בני כל הדתות הכריחו בנים סוררים לסקול את המצבה בנחל קדרון
וסיפרו להם את סיפורו של אבשלום ,הבן המורד שנענש (מחקרים ארכיאולוגיים תיארכו
את הקבר למאה הראשונה לסה"נ ,מאות רבות לאחר תקופת דוד המלך).
האבנים שכיסו את חלקו התחתון של המבנה פונו בשנת  1924על ידי משלחת החפירות
של החברה לחקירת ארץ–ישראל ועתיקותיה ,אך בוקובזה מצייר אותן כאילו עוד היו שם
בשנות השבעים של המאה שעברה.
שילוב זה של הבן המורד ושל הנביא המשכין שלום בין אבות ובנים מקנה לאירוע המוות
אצל בוקובזה אופי מפויס :הנביא עלה השמימה בעודו בחייו ,הבנים הסוררים יכולים להשיב
לבותיהם על אבותיהם.

שקיק עפר ,א"י ,סביבות  ,1925כותנה ,הדפס דיו ,אדמה ,אוסף משפחת גרוס ,תל אביב
Sack of earth, Palestine, ca. 1925, cotton, ink print, earth, Gross Family Collection, Tel Aviv

קופת צדקה לאבלים ,א"י ,מתכת ,מוזיאון בר־דוד לאמנות ויודאיקה
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Charity box for mourners, Palestine, metal, The Bar-David Museum for Jewish Art and Judaica
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Death
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Two stories appear in Bokobza's paintings of death – the Prophet Elijah's ascent to
heaven, and a visit to Absalom's Tomb. The intermingling of mythical and concrete
events creates a softened representation of the confrontation with death's horrifying
finiteness.
In the Jewish tradition, the Prophet Elijah mediates between the worlds of the living
and the dead, as well as between different generations. On a biographical level, he is
related to the birth story of the artist, who is named after him. Bokobza alludes to Elijah's
presence in his painting of the circumcision ceremony and in the installation Famiglia
("Elijah's Chair"). In the painting concerned with death, Elijah is the protagonist of a
scene depicting his ascent to heaven. He also appears as a present-absent figure in the
painting which portrays the child "Eliahou" standing with Chacham Simchon Hillel
beside Absalom's Tomb. The painting of Chacham Simchon Hillel, who announced the
future birth of the artist to his parents, was painted based on a photograph in which he
appears beside the artist's mother, with the Sea of Galilee in the background.
According to the Book of Malachi, the Prophet Elijah, who ascended to heaven alive,
was sent to convince people to repent, to settle disputes between fathers and sons and
between the younger and older generations, and to restore their love for one another:
"Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful
day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of
the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse" (Malachi 4:5-6).
In the story of Elijah's ascent to heaven, the young Elisha cries out “My father, my
father, the chariot of Israel and its horsemen!” (II Kings 2:12). Elijah ascends to heaven in
a chariot of fire while Elisha remains behind, in the world. Elisha is not seen in Bokobza's
painting: Elijah has already been separated from his disciple and we see him standing
before us, perhaps just as Elisha saw him.
Elijah is thus related to the Tomb of Absalom not only on the axis of life and
death, but also on the axis of fathers and sons: Absalom rebelled against his father,
King David. Testimonies going back to the 15th century reveal that Jerusalemites
of all religions forced rebellious sons to cast stones at the tomb in the Kidron Valley
and told them the story of Absalom's punishment for his rebellion against his father
(archeological studies have dated the monument to the first century BCE, many
centuries after the period of King David).
The stones covering the bottom part of the monument were removed in 1924 by an
archeological expedition of the Jewish Palestine Exploration Society, yet Bokobza paints
them as if they were still there in the 1970s.
The coming together of the rebellious son and the prophet charged with
reinstating peace between fathers and sons endows Bokobza's portrayal of death with
a conciliatory quality: the prophet ascended to heaven while still alive, and rebellious
sons can turn their hearts to their fathers.

 שמן מעל אקריליק על בד,2015 ,)מרכבת אליהו (פרט
Elijah's Chariot (detail), 2015, oil over acrylic on canvas
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140x110 , שמן מעל אקריליק על בד,2015 ,מרכבת אליהו

140x110 , שמן מעל אקריליק על בד,2015 ,מוות

Elijah's Chariot, 2015, oil over acrylic on canvas, 140x110

Death, 2015, oil over acrylic on canvas, 140x110
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opposite direction, from east to west. In another work, in the same exhibition, Bokobza
portrayed himself as a child riding a donkey in the Tuileries Gardens in Paris – a typical
French bourgeois scene that, in Bokobza's painting, calls to mind biblical images of the
land of Israel or Zionist images of children.
Bokobza's 2006 exhibition ״Bezalel – Version B ״presented research about and a
homage to Haviv Sasson, Haim Mahbob, Rahamim Ezra, Yehuda Nachmias, Yaakov
Mizrahi and David Seri – Mizrachi artists who studied at the Bezalel Art School founded
and directed by Boris Schatz before it closed down in 1928. Bokobza examined what
might be described as the spiral relations between East and West: Bezalel, with Schatz
at its head, sought to become a European academy, and cast an Orientalizing gaze at the
East while being an actual part of it. It endorsed stylistic trends and fashions influenced
in different ways by the East, such as art nouveau and Orientalist painting, perceiving
the East through Western eyes and classifying Mizrachi artists as mere artisans. As
the trial of history reveals, these artists remain absent from collective Israeli artistic
memory. ״In Bezalel – Version B, ״Bokobza created a history for each of these artists,
based on the understanding that if he himself had been born a century earlier, he would
most likely have found himself in a similar position.
Another topic that has preoccupied Bokobza throughout his artistic career is that of
borrowed identities, and the playful adaptation of marginal identities by members of the
cultural hegemony. In "United Colors of Judaica," this game is evident in several works,
including the portrait of Al Jolson in blackface and the painting Purim, in which a fairskinned figure wears the mask of a Yemenite Jew. An early preoccupation with politics
of identity and its ambivalent reading can be found in the work Patriarch 1 (from the
exhibition ״Tzayar-Tayar," 2002), which portrays a figure that may be identified as a sheikh,
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Halutz, 2000, oil on canvas,

Flag, 2000, oil on canvas, 80x100, collection of

Come to Palestine, 2002,

Patriarch 1, 2002, oil on canvas,

130x100, private collection

Tsale Kirzner, The Netherlands

acrylic on vintage map, 68x56,

110x90, Mishkan Museum of

The Israel Museum, Jerusalem

Art, Ein Harod

a rabbi, or a westerner disguised as a Mizrachi man. In the exhibition "This Place," at the BarDavid Museum on Kibbutz Baram, 2012, the identity adopted by the hegemonic Jewish
group is Arab identity – an act related to the problematic history of the land belonging to
the kibbutz, which was partially built on the land of the Arab village Biram. The works in
this exhibition were based on photographs from the kibbutz archive, which documented
female kibbutz members masquerading as Arab women.
"United Colors of Judaica" is an observation and contemplation of the phenomenon
of cultural encounters and the power game of hegemonic forces and hybridity within
the Jewish people. Jews were considered as the ultimate "other" long before the use
of this term – due, among other things, to the bifurcation of Jewish identity between
Judaism and various local cultures.
***
Several months before Eliahou Eric Bokobza's bar mitzvah, his parents were driving through the streets
of Neve Tzedek. They were overjoyed when they recognized Chacham Simchon Hillel, whom they had
sought unsuccessfully for so many years, at the corner of the street Kol Israel Haverim. The connection was
reestablished, and a close friendship continued until Chacham Simchon Hillel's death in 1992.
Chacham Simchon Hillel was a guest of honor at Bokobza's bar mitzvah celebration, which included a
performance by a belly dancer and a jazz singer from the community of Black Hebrews in Dimona.

Kol Israel haverim.

The Church 2, 2011, oil on canvas, 110x180
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Bokobza is not a dewy-eyed optimist, and does not paint a semblance of unity. The
exhibition's name is imbued with explicit irony, as well as what may be interpreted as
reserved hope for change and for the gradual erosion of stereotypical patterns. The title
"United Colors of Judaica" may be taken to bespeak a utopian yearning, as well as a satirical
comment. It echoes the modern utopia of the United Nations, the organization founded
in the aftermath of the Second World War in order to ensure world peace, as well as the
postmodern marketing parody advertised by the Italian fashion label Benetton, which has
been using the marketing slogan "United Colors of Benetton" since the early 1990s. The
creation of a framework in which a thing and its parody appear together, or become one, is
characteristic of the exhibition.
The installation Famiglia is a stylistic hybrid based on the combination of objects
from different sources. Hybridity is also characteristic of the figures and sites in the
holiday series, such as the grandfather lighting the Hanukkah candles while dressed in
the white-and-red attire of Santa Claus, or the depiction of Tu Bishvat that includes a
blooming cherry tree rather than an almond tree. Hybridity, according to the cultural
critic Homi K. Bhabha, is a product of colonialism.2 In a Jewish context, such hybridity
is evident in communities that experienced colonial influences in their countries of
origin – such as the Jewish communities of North Africa, which were influenced by
French culture while entertaining a constant dialogue with their Muslim environment.
A connection between East and West and a conflation of identities is one of the most
prominent characteristics of the fictive family in Bokobza's Famiglia: a family composed
of invented and historical figures, bringing together men and women, eastern and western
individuals, religious and secular figures, Jews and non-Jews.
Two of these family members are pivotal historical figures: Spinoza and Al Jolson, two
Jews whose families migrated from one country to another and who themselves created,
albeit in very different ways, new encounters between Jewish identity and a different culture.
The philosopher Baruch Spinoza (1632–1677) was born into a Sephardic family
that had been forced to convert to Christianity and returned to Judaism in Amsterdam.
In recent decades, Spinoza has been perceived as a secular Jew – although this term
was not yet in use in his time. His excommunication by the Jewish community and the
unanimous boycotting of his writings by Jews, Catholics, and Protestants, have come to
represent fear of free thinking.
Jolson, who was born in Lithuania as Asa Yoelson, immigrated to the United States
during the 1920s. He became a first-class American star, garnering fame for his role in
The Jazz Singer (1927), the first sound film. In the film, Jolson also appeared in blackface 3
(as he did in many of his performances) – adopting the identity of those who suffered
discrimination even more severe than the Jews.

2
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"Signs Taken for Wonders: Questions of Ambivalence and Authority under a Tree outside Delhi,
May 1817," Homi K. Bhabha, Critical Inquiry Vol. 12, No. 1, "Race, Writing, and Difference"
(Autumn, 1985), pp. 144–165, The University of Chicago Press.

The themes of shifting and changing identities and of masquerading reoccur
throughout the exhibition, and are related to the ambivalence and capacities to survive
and adjust characteristic of immigrant societies.
Bokobza's exploration of identity politics in "United Colors of Judaica" continues his
ongoing observation of the subject, which was initially expressed in ״Plaisir Oriental, ״his
first solo exhibition in 2000, and has been present in all of his subsequent exhibitions.
Bokobza addresses universal issues of identity, yet his point of departure is
autobiographical, and his primary concern is with Mizrachi identity (that of Jews from
Arabic speaking countries). Issues of discrimination surfaced in Israeli society since
the pre-state period, as manifested in the shameful episode known as "The Kinneret
Yemenite Affair,"4 and continued after the founding of the state with the riots in
Wadi Salib in Haifa during the 1950s, and up to the uproar concerning Yair Garbuz's
statement about "talisman kissers" at a left-wing rally prior to the 2015 elections.
In early Israeli visual art, images of Mizrachi Jews were mostly created by Europeanborn artists (Rubin, Gutman, Litvinovsky, and many other Eretz Israel artists ). Since the
turn of the 21st century artists of eastern origin, Bokobza among them, are revisiting and
changing conventions of the Mizrachi image. In 2000, the year Bokobza exhibited ״Plaisir
Oriental ״at Nelly Aman Gallery in Tel Aviv, the Jerusalem Artists House hosted the
exhibition ״Sister: Mizrachi Women Artists in Israel, ״the first of a series of projects that
examined Mizrachi identity through visual art (earlier examples, which were sporadic yet
important, include, for instance, Meira Shemesh's 1996 exhibition ״Iraqi Expressionism)״.
The artistic strategy used by Bokobza to examine these challenging issues is to
sugarcoat the bitter pill. He creates beautiful, colorful works that are often considered
naïve and decorative, while raising profound questions and expressing opinions that are far
from consensual. ״Plaisir Oriental, ״for instance, included the painting Halutz (Pioneer),
in which a man is positioned in a manner reminiscent of a medieval pillory. In Flag, a
hole replaces the Star of David at the center of the national flag, revealing a hand carrying
a flag lined with eyes (which may be read as directed against the evil eye, as a form of
surveillance, or as accusatory eyes).
Two years later, in the exhibition ״Tzayar-Tayar( ״Painter-Tourist), Bokobza's
engagement with the complex East-West relations became even clearer in the work
Come to Palestine, which quotes and subverts Ze'ev Raban's familiar poster Come and
See Erez Israel (1929): whereas the original poster featured a colonialist figure in a cork
hat pointing at Palestine from the sea, Bokobza's painting transforms a Mizrachi man
into a ridiculous parody of the elegant colonialist figure, and has him pointing in the
3

4

The tradition of white actors and entertainers performing in blackface, which developed in
the United States and expanded to other countries, served to strengthen and shape stereotypes
and continued to be popular in the United States up until the 1960s, while persisting elsewhere
until the end of the 20th century. Today, it is employed as a satire, and even this practice
is rarely seen.
Yehuda Nini, The Kineret Yemenite Affair, the Re-Settlement of a Community in 1930, Am Oved,
1996, in Hebrew.
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Kol Israel Haverim:*
Multiple Jewish Identities in the Work of Eric Bokobza
Smadar Sheffi

In 1962, Sylvie and Gilbert Bokobza traveled to Israel. Sylvie, an actress and opera singer, and Gilbert,
a jurist and member of the communist party, came from Tunis to visit the tombs of Jewish saints in
hope that after five years of marriage, they would finally have a child. At Elijah's Cave on Mount Carmel
they met an elderly rabbi who offered to accompany them on their trip to Mount Meron and Tiberias.
As they parted, after visiting the holy tombs, the rabbi, Chacham Simchon Hillel, told them that the
following year Sylvie would give birth to a son, whose name would be Eliahou. Sylvie explained that
the child, it if were indeed to be born, would be named after her deceased father, Moshe, but Chacham
Simchon insisted: Eliahou.
When the couple inquired where he lived and where they could find him when the time came to
announce the good news, he answered briefly: "Kol Israel haverim" (All Jews are friends).
A year later , Eliahou Eric Bokobza was born in Paris, to which his parents had immigrated, and
where Gilbert was pursuing his doctoral studies in law at the Sorbonne. When the couple returned
to visit Israel with their newborn, they searched for Chacham Simchon Hillel, but to no avail. Two
photographs, one in which he appears standing by Sylvie and another in which he appears by Gilbert,
were the only proof of this fateful encounter, which they perceived as a kind of miracle.

***
In the exhibition "United Colors of Judaica," Bokobza delineates the complex and
unraveled contours of Jewish existence in the second decade of the current millennium.
The exhibition follows a familiar thematic model in Judaica exhibitions: a representation
of the Jewish holidays and of what is known as "the Jewish life cycle," which largely centers
on events in the life of a Jewish man, from circumcision to death.
Bokobza explores contemporary Jewish identity through a fictive family and
his alter ego, the child "Eliahou," who appears throughout his oeuvre. He ponders
attempts to reconcile East and West, secular and religious, tradition and modernity. The
utopian motto of Jewish unity, "Kol Israel haverim," is revealed as fragile, if not as an
empty vessel.
"Eliahou," Bokobza's alter ego, is not only a recurrent figure in the works, but also an
active "speaker." As such, he reflects Bokobza's observations as a secular Israeli Jew of
Tunisian origin. Yet the questions raised do not, of course, relate only to Bokobza himself.
They touch upon the life of every person whose cultural life draws on numerous sources –
that is, upon the life of almost every Jew in our time.
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*

All Jews are friends.

Although the works in the exhibition are autonomous, "United Colors of Judaica"
constitutes a single statement and unit of meaning – almost, one could say, a single
installation.
The temporal axes, events, personages, national timeline, and religious holidays
presented in the exhibition are conceptually crystallized in Famiglia – a table that binds
the Passover Seder and the Sabbath meal, and is located at the center of the exhibition.
In this installation, Bokobza distills various components of identity and national and
personal layers of meaning: The table is surrounded by chairs in British colonial style that
belonged to Thérèse Taieb, the artist's maternal grandmother. The porcelain plates and
ceremonial objects on it belonged to Elise Bokobza, the artist's paternal grandmother.
These Western objects tell a story of appropriation and cultural fusion characteristic of
Tunis (as well as of Egypt and other areas around the Mediterranean basin during the
first half of the 20th century).1
The table in Famiglia, the very core of the exhibition, represents an earlier and no less
fateful and meaningful turning point: the dramatic transition of Judaism from a religion
whose practice centered on sacrifices to one centered on prayer, based on the decree of
Yohanan ben Zakkai and the sages of Yavneh following the destruction of the Second
Temple; from a religion whose existence was bound to the Temple site to a religion whose
existence revolves around time – the time of prayer and the time of the holidays. As the
Talmud states, "When the Temple was in existence, the altar atoned for man, and now that
it no longer exists, man's table atones for him" (Tractate Minchot, 97A). The transition from
altar to table, which is pregnant with significance, allowed for the persistence of Judaism as
a "mobile" religion, capable of existing far from its geographical birthplace.
Bokobza thus sheds light on the metaphorical meanings of the table, positioning it at
the intersection of time and place, memory and identity. Those "seated" at the table are
represented by portraits stamped onto the plates (a fusion of personas and ceremonial
dishes). These figures originate from the full geographical and chronological Jewish
spectrum – from the Jews of Spain prior to their expulsion to 20th-century American
Jewry; a human community whose members are bound by religion and tradition yet
separated by time and space, and often also by their worldviews.

1

"The Levant is the soul and essence of synthesis, the opposite of all that is singularly raucous and
loud. It is the epitome of pluralism and color-blindness toward race, religion, and ethnic origin.
The Levant hardly ever goes anywhere; all comes to it and its fierce sun hammers all into shape"
(Shulamit Hareven, Many Days – An Autobiography, 2001, in Hebrew).
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Foreword

Orit Shaham-Gover

The idea of inviting Eliahou Eric Bokobza to create a solo exhibition centered on Jewish
identity came to me in early 2013, during a visit to the Mishkan Museum of Art, Ein-Harod,
where his works were featured in an exhibition together with various Judaica items. Such
an exhibition, I thought, could present the cycle of individual Jewish life and the Jewish
calendar from the artist's perspective, while relating to ceremonial Judaica items displayed
alongside the works. The combination of old and new, of traditional and contemporary
art, of sacred objects and critical art-works, appeared to me as a metaphor for what we are
aspiring to in the current renewal process of Beit Hatfutsot. Such an exhibition, I thought,
would accurately represent the revivalof the Museum of the Jewish People, whose new
core exhibition is scheduled to open in 2018.
The exhibition "United Colors of Judaica, Eliahou Eric Bokobza – Multiple Jewish
Identities: A New Perspective," is the fruit of a two-year-long dialogue between Bokobza,
the curatorial team at Beit Hatfutsot, and guest curator Smadar Sheffi. Bokobza's works are
presented alongside Judaica items from the Gross Family Collection, the collection of the
Bar-David Museum on Kibbutz Baram, the collection of Beit Hatfutsot, and the collection
of David Tartakover, in a manner representative of the goal shaping Beit Hatfutsot's new
core exhibition: to tell the unique and ongoing story of the Jewish people, with a special
emphasis on identity and culture. At the same time, the themes of this exhibition and
Bokobza's unique point of view, which forges a connection between contemporary art and
representations of traditional ceremonies and rituals, accurately represent the goal of Beit
Hatfutsot's temporary exhibitions: turning the spotlight on unique dimensions of the vast and
heterogeneous world of Jewish culture, as it has evolved over the course of many generations.
Bokobza's continuous dialogue with the past, the present, and sometimes also the
future enables the exhibition "United Colors of Judaica" to take its rightful place as one
piece in the puzzle that makes up the larger Jewish story; moreover, the exhibition of his
works at Beit Hatfutsot underscores the artist's ongoing dialogue with his own numerous
identities and their relation to ethnicity, gender, religion, and culture. The discussion
provoked by these works thus extends beyond the limits of Bokobza's own biography to
relate to the multiple identities of us all.
I am especially taken by Bokobza's installation Famiglia, which is featured at the
center of this exhibition: a table set for the Passover Seder (or the Sabbath), with chairs
originating in the home of the artist's maternal grandmother and painted plates from his
paternal grandmother's holiday porcelain set. Those seated at the table represent a range
of Jewish "others," whose coming together to celebrate a Jewish holiday as a family seated
around a single table could only occur in Bokobza's work. We are pleased to receive this
work as a gift to the new core exhibition of the Museum of the Jewish People.

Bokobza's oeuvre is defined by its multilayered quality. At first glance, his works appear
colorful and filled with humor. Yet a second and third glance reveal multiple layers of
meaning that are by turns ironic, painful, or critical – provoking thoughts about the state
of contemporary Jewish life. Such thoughts touch upon the duality of a life inextricably
tied to the past, while unfolding in a present characterized by openness and universality, a
world of endless possibilities and choices that exceed the limits of the imagination. What
trajectory does each of us choose as we face this vast array? What personal Jewish identity
does each of us construct out of this range of identities? Eric Bokobza offers us numerous,
open-ended trajectories; the choice is in our hands.
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