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התערוכה "לאום :יהודי" חריגה בנוף אמנותו של אליהו אריק בוקבוזה .תערוכותיו
עד כה נבנו באופן קפדני על  -ידיו ,החל מקביעת נושא התערוכה ,דרך יצירת
הציורים ,הפסלים והחפצים ,וכלה בעיצוב החלל והקטלוג הנלווה .תערוכותיו הן
בבחינת הופעות של איש אחד (  ,) one man showתרתי משמע .והנה ,מוזמן
בוקובזה אל גלריית אוסף היודאיקה של המשכן לאמנות בעין-חרוד ,גלריה ייעודית
ומלאה בתכנים ובמוצגים ,ועל יצירותיו להשתבץ ביניהם.
אוסף היודאיקה של המשכן לאמנות ,שאת ראשיתו ליקט מייסד המשכן הצייר חיים
אתר ,מכיל תשמישי קדושה וכלי יום חול מכל עדות ישראל מהמאה ה  03 -ועד
לימינו .תצוגת אוסף פריטי התרבות היהודית בנויה על פי מסלול החיים היהודי –
לידה ,ברית-מילה ,בר-מצווה ,חתונה ומוות ,ועל פי ציר השנה היהודית – חגי ישראל
ומועדיו ,ימי שבת וכך הלאה .משימתו של בוקובזה הייתה לשלב את יצירותיו בתוך
תצוגת האמנות העממית היהודית שערכיה נתונים ומוגדרים ,ועל פי רוב הם
קאנוניים ומסורתיים .אך כיצד זה ישכנו בשלום פריטי היודאיקה מן האוסף לצד
יצירותיו של האמן אשר נושאות מסרים שהם לא פעם פוליטיים ,לעתים קרובות
חברתיים ,תכופות מגדריים ,ותמיד ביקורתיים? התשובה לכך היא שהאמן מיטיב
לספק באמנותו מפתחות רבים לפרשנויות שונות ,וכך גם הפעם ,בתערוכת-יחיד זו,
בה יצירתו מחליפה כובעי-זהויות .הן בוקובזה הוא אמן-הכובעים.
יצירתו של בוקובזה ניחנה ביכולת לספח משמעויות שאינן אימננטיות או שאינן
הראשונות לאפיין יצירה זו או אחרת .שם התערוכה" ,לאום :יהודי" ,מצהיר כי
בזהות עסקינן .על שום כך עלינו לסמוך על בוקובזה כי הוא סיפק לנו בעבודותיו
המוצגות בתערוכה (מ 02-השנים האחרונות) את המפתח לקריאה ולפרשנות מעין
זו –מפתח לפתיחת דלת הזהות היהודית.

 1שיר מאת טוביה ריבנר המופיע בספרו חרוזי ילדים קלוקלים ואחרים ,צבעונים ,ירושלים ,4002 ,עמ' .44

הניסוח השגור "לאום :יהודי" שאול מתוך סעיף ה"לאום" בתעודת -הזהות
הישראלית – ה"כחולה" .הסעיף הביורוקרטי הינו מוקד לפולמוס ציבורי רחב
שבבסיסו ניצבת הגדרת הזהות הפרטית של כל אדם .החל משנת  2112שּונה סעיף
זה בתעודת הזהות הישראלית ובמקום המילה "יהודי" מופיעות כוכביות (השינוי
הינו רק כלפי חוץ ,שכן ברישום הרשמי עדיין הסיווג הוא כלאום יהודי) .ובכן ,אם
המושג לאום (או אומה) ניתן לקבוצת אנשים השואפת להגדרה עצמית במסגרת של
מדינה ריבונית ובזיקה לטריטוריה מסוימת ,אזי קביעת הלאום כיהודי משמעה
נקיטה בגישה הרואה את ישראל כ"מדינת לאום יהודית תרבותית" .גישה זו משלבת
בין מרכיב זהות אחד לבין מרכיב זהות אחר ,שני מרכיבים אשר אינם תלויים
בהכרח האחד בשני – מדינה ודת .מתוך כך נגזרות תשלובות נוספות כגון שפת יום-
יום ושפת קודש ,המנון אזרחי ותפילה דתית ,וכן המקום הגיאוגרפי החילוני
ו"המקום" הרליגיוזי האלוהי" .עם ברכה ובלי ברכה" ,כתב המשורר טוביה ריבנר
בשירו ההיתולי שבפתח החיבור הנוכחי ,ובו המדינה הרעבה מבקשת לספק את
תאבונה בזלילת בשר אזרחיה .אם נרצה ,נוכל לקרוא את השיר גם כךַ :ה ְּמ ִדי נָה
רֹוצה ָב ָׁשר ָטִרי ִ /.../עם ְּבָר ָכה (ברכת המזון)
יבה  /.../יֵׁש ָלּה ֵתָאבֹון ָבִריא ִ /היא ָ
ח ִב ָ
ַה ֲ
ּוב ִלי ְּבָר ָכה (ברכת הגומל) .המדינה והדת צועדות שלובות ידיים.
ְּ
והנה ,יצירות -החול של בוקובזה זרּועֹות בין תשמישי הקדושה היהודיים מן האוסף.
אך מה לכלי מטבח ,כמו המלחייה והפלפלייה שעיצב האמן ,ולחנוכיות ברונזה מן
המאה ה  , 09 -למשל? מה בין תשמישי הקדושה לתשמישי החולין? הבה נידרש
לבחינת יצירותיו.
העבודה "מלח ופלפל" (  ) 2112בנויה על הדגם שעיצב בוקובזה והפך ללייטמוטיב
ביצירתו (בדרך כלל כצללית או כעיטור משוכפל) .הדגם כולל מבנה בעל כיפה
בצורת קבר רחל ,בית בסגנון הבינלאומי (ה"באוהאוס") התל-אביבי ,וצלליות של עץ
זית ועץ דקל .ארבעת המרכיבים ,הלקוחים מן התרבות החזותית המקומית,
מצטרפים לכדי שעטנז של סגנונות ומשמעויות ומשלבים בין מודרניזם ומסורת ,בין
עיטורי ושימושי ,בין בינלאומי ומקומי ,וכמובן בין קדושה וחולין .בוקובזה מקדש את
הכלים על ידי שזירת מבנה קבר רחל – המקום הקדוש הסמוך לעיר הקודש ,עם בתי
ה"באוהאוס" – המקום החילוני בעיר שקמה מן החולות .המילה "חול" שבה ועולה
פעמים רבות בחיבור הנוכחי – חול של אדמה וחול של ים ,חול כהיפך מקֹודש ,חול
כשאינו מן הארץ (חו"ל) ,וחולה של העיר העברית הראשונה .כזכור מכותרת
החיבור ,אמן-הכובעים בוקובזה הוא מן החולות.
ה"פליטים" ,אותם ציורים ריבועיים שהשתחררו מן הקיר ,גידלו רגליים וקרניים
והחלו לצעוד בחופשיות ,גם הם דו-קוטביים בזהותם .משמעותם המקורית במסגרת
תערוכת "( "Zion's Fictionגלריה "נלי אמן" )2112 ,של בוקובזה מצביעה על היותם
פליטים ערבים אשר גורשו מבתיהם .אך עתה לובשים ציורים דו-רגליים אלו את
חליפת יהדותם המאפשרת להם להיקרא כדמותו של היהודי הנודד .ראו את קרניו
של זה היהודי – קרניים המוכרות מן התעמולה האנטישמית .ואפשר גם אחרת,
אפשר שאלו קרני משה רבנו שניתנו לו פעמים רבות בתולדות האמנות .על כל פנים,
לפנינו חפץ-ציור שנידון לצמח רגליים ולצעוד אל גלותו.

ה"פליטים" של בוקובזה מעלים על הדעת את יצירותיה של זויה צ'רקסקי – "בייבי
מלביץ'" בעל הרגליים ו"היהודי הנודד" שדמותו ארוגה על כרית – אשר גם בהן
ננקטת שפה חזותית דומה ועניינן בזהות האמנותית ובזהות היהודית .מסע נדידתם
עשוי להפגיש בין ה"פליטים" של בוקובזה ושל צ'רקסקי.

זויה צ'רקסקי ,בייבי מלביץ ,
 ,4 0 0 2ט כ נ י ק ה מ ע ו ר ב ת ,
גובה  11ס"מ,

זויה צ'רקסקי ,כרית ,פרט
מתוך היהודי הנודד,4004 ,
רקמה 61X61 ,ס"מ

כעת ,הביטו ב"יצורים המקומיים" שנוצרו לתערוכת "בצלאל גרסא ב'" (בית
האמנים ,ירושלים ) 2111 ,ובמרכזם ציור של קבר רחל .כלום יצור בן-כלאיים זה
(אחיו הצעיר של "הפליט") אינו מערב בין הארצי לרליגיוזי ,בין זהותו ה"מקומית"
לבין המקום הקדוש? "יצור מקומי" זה ,כך שמו ,מקומו על מזנון בסלון בית יהודי
כתזכורת לעינו הפקוחה והמגוננת של האלוהים ,כדברי הפסוק " ִהנֵה ֵעין יְּהוָהֶ ,אל-
2
ַח ִלים ְּל ַח ְּסּדֹו".
יְֵּרָאיו; ַל ְּמי ֲ
יצירה נוספת שחובשת לראשה כמה כובעי-זהות (וגם כאפייה)
היא הציור "פטריארך  ,"0פרט מתערוכת "צייר-תייר" (גלריה
"נלי אמן" .) 2112 ,האם זהו פטריארך של הכנסיה הנוצרית ,רב
שלראשו תפילין ,או שמא זהו ערבי חבוש כאפייה? דומה כי אף
תשובה אינה נכונה ועם זאת יש בכולן אמת .כיאה למעמד של
פטריארך (אב משפחה או איש דת בכיר) אנו מביטים בבנימין
זאב הרצל .זו גרסתו של בוקובזה לתצלום חוזה המדינה שצילם
האמן הבצלאלי אפרים משה ליליין ,שאף הוא מבוים לחלוטין
ש הרצל לערבי והוא חבוש כאפייה כדימוי ליהודי
ובו מחופ ֹ
התנ"כי 2.בוקובזה מנצל את משחק הזהויות שבינו לבין ליליין ,א.מ.ליליאן ,צילום1001 ,
בין היהודי לערבי ובין האותנטי לאוריינטי והמחופשֹ ,על מנת
לנסח דמות רבת -זהויות משלו .הוא הוסיף לה באופן בולט לעין תפילין ועיצב את
הכאפייה כטלית בעלת פסים וציציות 4 .הדמות מייצגת ריבוי זהויות אך באותה
2
המידה היא מפגינה זרות – עצם היותה מתאימה לכל מקום מסגיר את תלישותה.

 4תהילים ל“ג ,י“ח.

 6גיא רז ,היסטוריה קצרה של צילום מקומי ,סל תרבות ארצי ,תל-אביב ,4010 ,עמ' .42-42
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ריבוי הזהויות ביצירתו של בוקובזה ממשיך את מבטו של התייר ("צייר-תייר" הוא כינה זאת.
בתערוכתו בשם זה) כפי שהביט ליליין אל המזרח בהשקפה אוריינטליסטית.
 2גדעון עפרת" ,איפה הילד?" ,אליהו אריק בוקובזה :צייר-תייר ,גלריה "נלי אמן" ,תל-אביב,4004 ,
ללא מספרי עמודים.

סדרת הדפסי -הרשת "מועדים" (  ) 2112-2114מוקדשת לחגי ישראל ובהם יום
כיפור ,סוכות ,שמחת תורה ,פורים ,שבועות ויום העצמאות (שמקורו אזרחי) .המצע
הדתי של מחזור הדפסי המועדים משמש כר נרחב לשילוב ביקורת פוליטית -
חברתית ותעתועי -זהויות .ההדפס לחג פורים נהנה ממנהג ההתחפשֹּות המסורתי
והוא מתאר שני גברים מחופשים על רקע טפט בדגם דלעת מחייכת (המוכרת
מהחג הנוצרי העממי  , Halloweenליל כל הקדושים) .האחד מחופש לחייל צה"ל
והשני ,הגבר המשופם ,מחופש למלכה ,חבוש כתר משובץ באבנים טובות ולבוש
שמלה בעלת מחשוף נדיב .נושא הזהות המגדרית נוכח ביצירתו של בוקובזה וזהו
אחד מביטוייו המשעשעים ביותר .ההדפס לחג הסוכות עליז פחות .הסוכה ממוקמת
בין הרים צבעוניים והיא בנויה מדגם ה"באוהאוס" הבוקובזאי שעל גגו הותקן סכך
ירוק .אלא שהסוכה הנוכחית אינה עומדת על הקרקע כי אם ניצבת על שלוש
רגליים כמעין חללית שנחתה .את תלישותה מן המקום מסמל הצבר שאינו שתול
באדמה.
בתערוכה מוצג גם הציור "קבר אבשלום" ,מתוך סדרת "עין לציון" שנושאה אמונות
תפלות .בציור מתואר מבנה יד -אבשלום בעל הכיפה המחודדת ,שנמצא בנחל קדרון
בין הר הזיתים להר הבית ,ובמרכזו עין גדולה .מתחת הציור משתלשלים קמעות נגד
עין הרע (מהסוג שנמכר כמזכרות בכל יריד) .יחד עם העין המרכזית נמנות תריסר
עיניים .לפי המסורת מצבה זו מסמלת את מקום קבורתו של אבשלום ,בנו של דוד
המלך .אך המחקר הארכיאולוגי קובע כי זהו מבנה המאוחר כמה מאות שנים
מתקופתו של אבשלום .למצבה דבק מנהג של סקילה באבנים – נהוג להביא בנים
סוררים ליד -אבשלום ולהכריחם לזרוק אבן כדי להסיר את מזל-הביש מעליהם .גם
שתי רגליה של יצירה בוקובזאית זו נמצאות אם כן האחת במקום החילוני והשנייה
במקום הדתי .לשני אלו נוסף המנהג המסורתי -עממי המיושם בפועל ,שאמנם הוא
פרי אמונה מחד גיסא ,אך קיומו והמשמעויות המיוחסות לו משוללי כל בסיס אמיתי
מאידך גיסא.
הציור הבולט בתערוכה הוא בוודאי "בר-מצווה" (  ,)2111והוא מתאר את חגיגת
הילד אריק בוקובזה (אולי נכון יותר במקרה זה לכנותו בשמו היהודי – אליהו)
בהגיעו לגיל מצוות .ארבע דמויות בציור :חתן השמחה ,זמר שחור האמון על
המוזיקה בחגיגה ,רקדנית בטן לשם הבידור ,וחייל צה"ל .החייל נוכח בציור כדי
לציין את המיקום – ישראל ,אך פרט לו ,אלו אכן הדמויות שליוו את בוקובזה
בחגיגת י"ג שנותיו .האבחנה בהקשר הנידון בחיבור הנוכחי תעלה את הפער שבין
חגיגת בר-המצווה הזו לבין טקס בר -מצווה מסורתי .תפילין של יד ותפילין של ראש
– אין ,ובמקום עלייה לתורה עולה חתן השמחה אל הבמה (לצד הזמר) לבוש
בחליפה לבנה ,כיפה לראשו ושטרות דולרים בידו  -כמנהג המזרחי העממי .אך
הרקדנית היא זו שמסירה לחלוטין כל שמץ של הליכה בתלם החגיגה היהודית.
חמוקיה של האישה האוריינטליסטית השופעת הזו ,בבגדי רקדנית בטן (ומצאו את
מרכז הקומפוזיציה בהקשר זה) בולטים לעין בין שלושת הגברים שלידה .שיערה
אדום והיא עונדת כתר ,עגילים וצמידים המשווים לה מראה מפתה" .פלורה" זו
שלפנינו היא החגיגה בציור ,אשר שמו נותר עדיין "בר-מצווה".

יצירותיו של אליהו אריק בוקובזה – מי שהגדיר עצמו כאחרון הציירים הבצלאליים
המזרחיים 3 ,מי שהפך את רקדנית הבטן המקומית ל"אודלסיקה הגדולה" 1 ,מי
שהשיב את המשפחה הערבית אל תל  -אביב הישנה של נחום גוטמן ושיכן אותה
לאחר מכן בכנסת ישראל בירושלים 9,ומי שהחזיר את כפר בירעם אל תודעת קיבוץ
ברעם והנגיד בציורו המונומנטלי שני חלוצים ושלוש בנות קיבוץ מחוללות מול ערבי
על חמור ושתי נשים פלסטיניות בלבוש מסורתי – 9יצירות אלה הן שמשובצות כעת
בין פריטי אוסף היודאיקה ונעטפות ברובד פרשני נוסף .הן מועשרות באופן הדדי מן
ההצבה ונהנות מההקשר היהודי -יודאיקאי (על אף שאינן מוותרות על חריגתן מן
המסורת) .אגף אוסף היודאיקה הזמין את יצירותיו של בוקובזה ועל תערוכתו זו יכול
ָאמן.
הא ָמן א.א .בוקובזה לומר ֵ
ָ

1תערוכת "בצלאל גרסא ב'" ,בית האמנים ,ירושלים.4001 ,
7תערוכת "פלורה" ,גלריה "נלי אמן" ,תל-אביב.4001 ,
1תערוכת " ,"Jaffaמוזיאון נחום גוטמן ,תל-אביב.4010 ,
הציור "משפחת הפרדסן" נרכש לאוסף האמנות של הכנסת.
0תערוכת "במקום הזה" ,מוזיאון בר דוד ,קיבוץ ברעם.4014 ,

אליהו אריק בוקובזה
נולד ב 0932-בפריס (ממוצא טוניסאי),
עלה לישראל בגיל  .3חי ועובד בתל אביב.
 – 0994בוגר ביה"ס לרוקחות ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
 – 0999בוגר ביה"ס לאמנות על שם פולק קלישר ,תל אביב
 – 2114פרס עידוד היצירה של משרד החינוך והתרבות ,ישראל
תערוכות יחיד 2111 :פלאזיר אוריינטאל גלריה נלי אמן ,תל אביב ; " 2112צייר-
תייר" גלריה נלי אמן ,תל אביב;  Zion’s fiction 2112גלריה נלי אמן ,תל אביב;
 2113פלורה גלריה נלי אמן ,תל אביב ;  2113בצלאל גרסה ב ‘ בית האמנים,
ירושלים ;  2119הילד שצייר חתולים גלריה נלי אמן ,תל אביב ; JAFFA 2101
מוזאון נחום גוטמן ,תל אביב;  2102במקום הזה מוזאון בר-דוד ,קיבוץ ברעם
תערוכות קבוצתיות נבחרות 2111 :אוסף +מוזיאון ישראל ,ירושלים ;  2112שפת
אם מוזיאון עין חרוד לאמנות ,עין חרוד ;  2114נקודת השקפה מוזיאון תל אביב
לאמנות ,תל אביב;  2112העברים החדשים מוזיאון גרופיוס באו ,ברלין

30x20x5 , אלומיניום יצוק, שמן על בד/ 2112 , פליט:ימין
43x20x6 , אלומיניום מצופה זהב, שמן על בד,2111 /  יצור מקומי:שמאל
Right: Refugee, 2003 / oil on canvas, aluminum, 30x20x5
Left: Local creature, 2007 / oil on canvas, gold plated aluminum, 43x20x6

Patriarch-1, 2001
oil on canvas, 110x90
Courtesy of Museum of Art Ein Harod

2110 ,0-פטריארך
110x90 ,שמן על בד
אוסף המשכן לאמנות עין חרוד

“Hashomer” map, 2007
water color and acrylic on map,
paper on canvas, 94x70
Courtesy of the Knesset, Jerusalem

2111 ,“מפת ”השומר
,אקוורל ואקריליק על מפה מקורית
94x70 ,נייר על בד
 ירושלים,אוסף הכנסת

35x35 , אקריליק על בד/ 2102 ,שבת שלום
Shabat Shalom, 2012 / acrylic on canvas, 35x35

35x35 , אקריליק על בד/ 2102 ,מה נשתנה
Ma Nishtana, 2012 / acrylic on canvas, 35x35

Sukkoth, 2005
screen print, 76x56

2112 ,סוכות
76x56 ,הדפס רשת

Purim, 2006
screen print, 76x56

2113 ,פורים
76x56 ,הדפס רשת

רקע עבור חנוכיות מזרחיות מהאוסף
Background for Mizrachi Hanukka Lamps from the collection

רקע עבור חנוכיות אשכנזיות מהאוסף
Background for Ashkenazi Hanukka Lamps from the collection

Salt/Pepper, 2001
Sterling silver, olive wood, 15x12x10

2101 ,קבר אבשלום
 אקריליק על,שמן על בד
40x30x5 , זכוכית,חימר
Absalom’s Tomb, 2010
Oil on canvas, acrylic on
clay, glass, 40x30x5

2110 ,פלפל/מלח
15x12x10 , עץ זית,כסף סטרלינג

Bar-Mitzva, 2000
oil on canvas, 130x100
Private collection, Herzelia

2111 ,בר מצווה
021x011 ,שמן על בד
 הרצליה,אוסף פרטי

Kfar Bir'am to the consciousness of Kibbutz Bar'am in his monumental
painting of two halutzim and three kibbutz girls dancing in a confrontation with an Arab riding on a donkey and two Palestinian women wearing
traditional dress8. The works of this artist are the ones that are now fitted
in among the items of the Judaica collection and are enveloped in an
additional analytical layer. They are mutually enriched by the positioning
and benefit from the Jewish-Judaical context (even though they do portray a deviation from the tradition).
The Judaica wing requested the works of Bokobza and for this exhibition
the artist E.E. Bokobza can say Amen.

Translated from the Hebrew by Amos Riesel, edited by Dvora Liss.
2

Exhibition Bezalel Version B, The Artists' House, Jerusalem, 2006.
Exhibition Flora, Nelly Aman Gallery, Tel-Aviv, 2006.
7
Exhibition Jaffa, Nahum Gutman Museum, Tel-Aviv, 2010. The painting
The Citrus Grower, was bought for the art collection of the Knesset.
1
Exhibition In This Place, Bar David Museum, Kibbutz Baram, 2012
6

Eliahou Eric Bokobza
Born in 1963 in Paris of Tunisian origin,
Immigrated to Israel at the age of 6. Lives and works in Tel Aviv.
1984 - Graduate of School of Pharmacy, Hebrew University, Jerusalem
1999 - Graduate of the Pollack-Kalisher school of art, Tel Aviv
2004 - Award from the Ministry of Culture for establish artist, Israel
Solo exhibitions: 2000 Plaisir Oriental Nelly Aman Gallery, Tel Aviv; 2002 Tzayar-Tayar Nelly Aman Gallery, Tel Aviv; 2003 Zion’s fiction Nelly Aman Gallery, Tel Aviv; 2006 Flora Nelly Aman Gallery, Tel Aviv; 2006 Bezalel-version
B The Artists House, Jerusalem; 2008 The boy who drew cats Nelly Aman
Gallery, Tel Aviv; 2010 JAFFA Nahum Gutman Museum of Art, Tel Aviv; 2012
This place Bar-david Museum, kibbutz Baram
Selected group exhibitions: 2000 Collection+ The Israel Museum, Jerusalem;
2002 Mother Tongue Ein Harod Museum of Art, Ein Harod; 2004 A point of
view Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv; 2005 The New Hebrews Martin Gropius Bau Museum, Berlin

The painting Tomb of Absalom (2010), from the series Eye Toward Zion
dealing with superstitions, is also displayed in the exhibition. The painting portrays the building described as the Tomb of Absalom, located in
the Kidron Valley between the Mount of Olives and the Temple Mount,
with its pointed cupola and a large eye at the center. Good-luck charms
against the evil eye (of the well-known kind that are sold as souvenirs in
every fair) hang beneath the painting and together with the central eye
total up to a dozen eyes. According to tradition this memorial symbolizes
the burial site of Absalom, King David's son. However, archeological
research has determined that this building dates several hundred years
later than the time of Absalom. A custom that has remained ingrained
with regard to this memorial is to throw stones at it – rebellious sons are
brought to the memorial and forced to cast a stone at it in order to expunge their bad luck. Furthermore, the two fundamentals of this Bokobzaic work are planted the one in the secular place and the other in the
religious place, and thus give expression to this popular-traditional custom implemented in practice of throwing stones, which happens to be
the product of faith but which has absolutely no real basis for its existence or for its ascribed significances
The outstanding painting in the exhibition is certainly Bar Mitzvah (2000).
It portrays the coming of age celebration of the boy Eric Bokobza
(perhaps it would be correct in this case to call him by his Hebrew name
– Eliahou) . There are four figures in the painting: The bar mitzvah boy, a
black singer in charge of the music, a belly dancer for the entertainment,
and an IDF soldier. The soldier appears in the painting in order to denote
the location – Israel. But apart from him these are the figures who actually accompanied Bokobza on his 13th birthday celebration. Discerning
what has been discussed in this text will highlight the gap between this
bar mitzvah celebration and a traditional bar mitzvah ceremony. There
are no phylacteries on the arm and the head, and instead of being called
up to read the Torah the bar mitzvah boy stands on the platform (before
the singer) dressed in a white suit, with a kippah on his head and clutching dollar bills in his hand – in accordance with the popular Mizrahi custom. But it is the belly dancer who completely removes any hint of toeing
the Jewish celebration line. The Orientalistic woman clothed in a belly
dancer outfit has red hair and is wearing a crown, earrings and bracelets
that make her look alluring. This "Flora" before us is the star of the painting which, however, remains titled Bar Mitzvah.
Eliahou Eric Bokobza, who defined himself as the last of the Mizrahi
Bezalelians5, who turned the local belly dancer into a "large odalisque" 6,
who brought the Arab family back to the Tel-Aviv of Nahum Gutman and
later housed it in the Israel Knesset in Jerusalem 7, and who returned

As is fitting for the standing of a patriarch (the father of
a family or a senior man of religion) we are looking at
Benjamin Ze'ev Herzl. This is Bokobza's version with
regard to the photograph of the Visionary of the State,
shot by the Bezalelian artist Ephraim Moshe Lilien,
which is also entirely staged displaying Herzl disguised
as an Arab wearing a keffiyeh in the likeness of the
biblical Jew2. Bokobza makes full use of the identitiesgame between himself and Lilien, between the Jew
E.M.Lilien,
and the Arab, and between the authentic and the pseuPhotography, 1906
do-Oriental, in order to formulate a multi-identity image
of his own, to which he adds phylacteries in a strikingly
conspicuous manner and designs the keffiyeh in the shape of a tallit (the
Jewish prayer shawl) replete with stripes and tassels 3. Thus by portraying the image under numerous identities does the country in question
demonstrate strangeness – it reveals itself to be out of touch by being
suitable everywhere4.
The series of silk screen prints Moadim (2004-2005) is dedicated to the
Israeli Jewish festivals including Yom Kippur, Succot, Simhat Torah, Purim, Shavuot and Yom Haatzma'ut (of secular origin). The religious ordained timetable of festival-date-printing serves as a wide field for combining social-political criticism and will-o'-the-wisp-identities. The print
Bokobza prepared for the Purim festival benefited from the custom of
traditionally disguising oneself and portrays two men in disguise on a
wallpaper background in the form of a smiling pumpkin (well known from
the popular Christian festival of Halloween, All Saints Night). The one is
disguised as an IDF soldier and the other, the man with a moustache, is
disguised as a queen wearing a crown inlaid with precious stones on his
head and a dress with an extremely low neckline.The subject of the gender identity is present in the artwork of Bokobza and this is one of his
most amusing displays. The print for the Succot festival is less cheerful.
The booth, positioned between colorful mountains and constructed in the
form of the Bokobzaic "Bauhaus", has a roof of green thatch. However,
this booth does not stand firmly on the ground but is stationed on three
legs like a kind of satellite that has just landed and its detachment from
the place signifies the rootless situation of the cactus-Sabra Israeli.

4

Guy Raz, Short History of Local Photography, Countrywide Cultural Basket,
Tel-Aviv, 2010, pp. 24-42 (in the Hebrew)
The plethora of identities in the work of Bokobza continues the tourist's gaze
(he named it "painter-tourist" in his exhibition under that title) in the manner that
Lilien ooked at the east from an Orientalistic point of view.
4
Gideon Ofrat, "Where is the child?", Eliahou Eric Bokobza: Tzayar-Tayar (PainterTourist), Nelly Aman Gallery, Tel Aviv, 2002, with unnumbered pages.
6

The Refugees, those selfsame square paintings that were released from
the wall, grew legs and horns and began to march freely. They, too, are
of bipolar identity. Their original significance in the context of Bokobza's
exhibition Zion's Fiction (Nelly Aman Gallery,Tel Aviv, 2003) points to
their status as Arab refugees that have been driven from their homes.
These two-legged paintings now wear the apparel of their Jewishness,
which affords them the nomenclature in the image of the Wandering
Jew. Look at the horns of the Jewish one – horns that are familiar from
anti-Semitic propaganda – and it could be viewed otherwise, that these
are the horns of Moses that have often been bestowed on him in the
history of art. In any case, we have before us an object-painting that has
been sentenced to grow legs and to march to its diaspora. Bokobza's
Refugees bring to mind the works of Zoya Cherkassky – Baby Malewitz
with the legs and The Wandering Jew whose image is woven on a cushion, on both of which a similar visual language has been employed and
which deal with the artistic identity versus the Jewish identity. Their journey of wandering could likely bring together the Refugees of Bokobza
with Cherkassky's "refugees".
Zoya Cherkassky, Cushion,
detail from the Wandering Jew,
2002, Embroidery, 36x36 cm

Zoya Cherkassky,
Baby Malewitz 2005
Mixed media, 18 cm ht.

Now look at The Local Creatures created for the exhibition Bezalel Version B (Artists' House, Jerusalem, 2007), at the center of which is a
painting of Rachel's Tomb. Does this hybrid creature (the younger brother of the Refugee) not mix the mundane with the religiose, his "local"
identity with the holy place? Local Creature, such is his name, his place
is on a sideboard in the living room of a Jewish home as a reminder to
the watchful and protective eye of God, in accordance with the verse,
"Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him; upon them that
hope is his mercy".1
An additional work that wears several identity-hats (and also a keffiyeh)
on its head is the painting Patriarch 1, a detail from the exhibition Tzayar
-Tayar (Painter-Tourist), (Nelly Aman Gallery, Tel Aviv, 2002). Is this a
patriarch of the Christian church, a rabbi with phylacteries on his head,
or perhaps an Arab wearing a keffiyeh? It would appear that none of
these answers is correct but nevertheless they are all truthful.
1

Book of Psalms, 33,18

The stock formulation "Nationality: Jewish" is borrowed from the
"Nationality" particulars on the Israeli identity card – the "blue" one. The
bureaucratic particular is a focal point in a wide public controversy based
on defining one's personal identity. In 2002 this item in the Israeli identity
card was changed and the term "Jewish" has been replaced by asteriks
(this is merely an outward change since in the official registry the classification remains Jewish nationality). Consequently, if the concept of nationality (or nation) is accorded to a group of people aspiring to selfdetermination within the context of a sovereign country and is connected
to a specific territory, then designating the nationality as Jewish signifies
taking an approach that sees Israel as a "cultural Jewish national state".
This approach combines one identity component with another where the
two – country and religion – are not necessarily interdependent. Derived
from this attitude are additional concerns such as secular language and
sacred language, civil anthem and religious prayer as well as the secular
geographical place and the divine religionistic "place". The state and the
religion march hand-in-hand.
And here, the sand-works of Bokobza are placed among the Jewish ritual articles chosen from the collection. But what, for instance, is the connection between the salt-cellar and pepper shaker which are kitchen
utensils the artist designed, and the 19th century bronze Hannuka
lamps? What is the connection between his secular articles and the Jewish ritual articles? Let us now address ourselves to an examination of
Bokobza's works.
The work Salt &Pepper (2002) is built on the model Bokobza designed
and turned into a leitmotif in his oeuvre (usually as a silhouette or as a
duplicated ornamentation). The model includes a building with a cupola
in the shape of Rachel's Tomb, a house in the Tel-Avivian international
Bauhaus style, and silhouettes of an olive tree and a date palm. The four
components, taken from the local visual culture, come together in a kind
of "schatness" of styles and significances combining modernism with
tradition, ornamentation with usage, internationalism with localism, and,
of course, contrasting the sacred with the profane. Bokobza sanctifies
the articles by interweaving the Rachel's Tomb building – the holy place
close to the holy city, and the Bauhaus buildings – the secular place in
the city that has risen up from the sands. The term "sand" often recurs –
sand of the earth and sand of the sea, sand whose significance is secular as opposed to sacred, sand (  )חולthat is not of the country (i.e. חו"ל
meaning abroad), and sand of the first Hebrew city. As mentioned in the
title of this text, Bokobza the many-sided artist is "of the sands".

Eliahou Eric Bokobza: The many-sided artist of the sands
Ron Bartos

The exhibition Nationality:Jewish deviates from the artistic landscape
of Eliahou Eric Bokobza. Viewed against the background of all his other
exhibitions meticulously constructed to date, the deviation ranges in extent from the subject of the exhibition, via how he creates his paintings,
sculptures and objects, and up to the design of the space and the accompanying catalog. His exhibitions are in the nature of a one man show
in both senses. And here, Bokobza has been invited to the Judaica wing
of the Ein Harod Museum of Art, a gallery abounding in contents and
exhibits with which his works are required to integrate.
The Judaica collection of the Ein Harod Museum of Art (initiated by the
Museum's founder, the artist Chaim Atar) comprises Jewish ritual items
from Jewish communities of the 16th century to the present day. The collection of items of Jewish culture is displayed in full accordance with the
course of Jewish life – birth, circumcision, bar mitzvah, marriage and
death – and with the events of the Jewish calendar – the Jewish festivals, the Sabbath, etc. Bokobza's mission is to integrate his works within
the display of Jewish folk art, whose values constitute a prescribed given
and are mostly canonical and traditional. How could the items of the Judaica collection possibly abide in peace side by side with the works of
the artist carrying messages that are occasionally political, frequently
social, usually gender-based and always thought provoking? The answer is that in his work the artist successfully provides numerous keys to
diverse interpretations, which he has similarly performed in this solo exhibition where his work exchanges identity-hats. Yes, Bokobza is the
hats-artist.
The oeuvre of Bokobza is endowed with the ability to absorb significances that are not immanent or that are not the first to categorize any of his
works. The title of the exhibition, Nationality:Jewish, declares that we
are dealing here with identity and that we can therefore rely on Bokobza
that in his exhibited works (over the past 12 years) he has supplied us
with the key for this kind of reading and interpretation – a key for opening the door to Jewish identity.
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