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Werk van Eliahou Eric Bokobza
uit de collectie van Tsale Kirzner
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Works by Eliahou Eric Bokobza
from the collection of Tsale Kirzner

Bij een eerste aanblik van het werk van Eliahou Eric Bokobza
valt je oog op bekende details: soldaten in uniform, een
typisch M idden -Oosters gebouwtje. Maar geleidelij k
ontdek je omkeringen: de dessins van de uniformen maken

je onzeker over de identiteit van de soldaten; het oosterse
gebouwtje, als souvenir verkocht in het Heilige Land,
is veranderd in een nieuw, hybride wezen.
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Met heldere, aanlokkelijke kleuren, terugkerende geometrische

On first observing Eliahou Eric Bokobza's work, the eye

vormen en welige florale versieringen wordt er een droomlandschap

captures familiar sights: uniformed soldiers, a typically MiddleEastern building. Gradually, however, we discover reversals:
the soldiers' uniforms bear prints that raise doubts about their
identity; the oriental building, sold as a souvenir from the Holy
Land, is appropriated by a new hybrid creature.

in beeld gebracht. Maar wat op het eerste gezicht kleurrijk, nai'ef
en onschuldig werk leek, blijkt een verraderlijke trompe I'oeil. De
visuele overvloed blijkt bij beter kijken ironische taferelen en kritiek

te bevatten. Tussen de ontelbare details komt een aanklacht naar
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voren tegen chauvinisme, religieus fanatisme, nationalisme en

militarisme, kolonialisme en homofobie. Niets of niemand wordt in
Bokobza's herijking ontzien. Helden en mythologische figuren naast
familie en vrienden, heilige plaatsen en woonhuizen, propaganda en
iconografie - alles wordt op humoristische wijze tot een stereotype

trompe I'oeil. A closer look reveals that the visual abundance contains

geabstraheerd: alle mannen dragen snorren, alle gebouwen hebben

ironic scenes and criticism. Amid the myriad details emerges a

koepels. Oppervlakkigheid wordt door schoonheid en humor

critique of chauvinism, religious fanaticism, nationalism and

geridiculiseerd en bekritiseerd.

militarism, colonialism and homophobia. Bokobza's re-charting
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buildings; propaganda and iconography
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alongside family and friends; holy sites as well as residential
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all are depicted with
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humorous stereotypical abstraction: all men have moustaches, all
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spares nothing and no one. Heroes and mythological figures
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Vivid, luring coloration, recurring geometrical shapes, and lush floral

ornamentation spawn a dreamlike landscape. What first appeared to
be colourful, najVe and innocent work turns out to be a deceptive
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buildings have domes. Through beauty and humour superficiality is
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ridiculed and criticized.
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Bokobza schildert een fantasielandschap vol glooiende heuvels en

bomen die met vruchten overladen zijn. ln deze verzonnen taferelen
plaatst hij figuren afkomstig uit bekende schilderijen of foto's,
Bijbelse en culturele helden verbonden met de geschiedenis van de
Staat lsra€l en zijn mythes. Uit dit alles smeedt en boum hij ironische
souvenirs waarin de oridntalistische fantasie van het Oosten zoals

het gezien wordt door het Westen ten volle wordt uitgebuit.
Bokobza verkent en betwist in zijn werk de machtsverhouding tussen
Oost en West, meester en onderdaan, man en vrouw, jood en Arabier,
volwassene en kind. Het bekende onderscheid tussen deze groepen
vervaagt, waarbij er een nieuw machtsevenwicht ontstaat.
Een belangrijk

thema in Bokobza's werk

is

verbonden met de

lsra€lische identiteit en zijn eigen ambivalente houding ten aanzien
daarvan. Bokobza is geboren in Parijs (r963) uit Tunesische ouders en

verhuisde op zesjarige leeftijd met het gezin naar lsrael. De confron-

tatie met enorme verschillen in gewoonten, taal en omgangsvormen
staat in zijn geheugen gegrift. Eenmaal volwassen werden de kleren
die hij wilde dragen, en vervolgens wilde schilderen, zijn middel om
zichzelf aan zijn omgeving te tonen als 'anders' - een sleutelmotief in
zijn werk.
Als de meesten in lsra€l werd Bokobza van de ene op de andere
dag soldaat. Het uniform

- een bron van trots, uniformiteit

en

verbondenheid - was voor hem een kostuum, een tenue waaruit
niet noodzakelijkerwijs kon worden afgeleid dat hij zich in het land
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thuis voelde. Hij droeg het soldatenpak maar voelde zich geen soldaat.
Bokobza's ambivalente houding ten aanzien van je ergens thuis

Eeuwenlang heeft het verlangen naarJeruzalem toeristen en
pelgrims naar de stad gelokt. Zij kochten 'ori€ntaalse' souvenirs en

voelen wordt door de verzamelaar Tsale Kizner gedeeld. Ceboren en

kunstnijverheidsproducten die als ori€ntalistisch beschouwd kun nen

getogen op Curagao voelde ook die zich als kind 'anders', niet alleen

worden. De souvenirindustrie kwam in Jeruzalem tot bloei met de

vanwege zijn huidskleur, maar ook vanwege zijn achtergrond. Zijn

oprichting van de Bezalel School voor Kunst en Kunstnijverheid in

ouders emigreerden na de Tweede Wereldoorlog uit Polen naar het

r9o6. Schilderijen en beeldhouwwerken werden door kunstenaars

eiland en sloten zich daar aan bij de plaatselijke joodse gemeenschap.

van Europese origine gemaakt in de afdelingen voor schone kunsten,

Als volwassene verhuisde

Kizner naar de Verenigde Staten en later

terwijljoodse kunstenaars uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika

naar Nederland. Door de moord tijdens de Sjoa op het overgrote deel

zich toelegden op kunstnijverheid, handwerk dat als minderwaardig

van zijn in Polen achtergebleven familie en zijn diepe emotionele

werd gezien; zij ontwierpen en vervaardigden voorwerpen die voor

verbondenheid met lsradl zijn Kizners identiteit en zijn gevoel in

toeristen bestemd waren. Bokobza keert de hidrarchie om: hij, de

Nederland, het land waar hij woont, thuis te horen, complex en vol

kunstenaar van oosterse (Mizrachi) afkomst, schildert het exotische

tegenstrijdigheden - eigenschappen die hij in Bokobza's werk herkent.

Oosten, in olie en acryl; hij verbeeldt de clich6s van het Oosten zoals
die vezonnen zijn door het Westen en ook voor de inwoners van

De bekende elfde-eeuwse Spaans-joodse arts, dichter en filosoof

lsradl zelf symbolen werden van het Beloofde Land.

Jehoeda Halevi bracht deze dualiteit tot uiting in z'ljn gedicht
'Mijn hart is in het Oosten en ikzelf in het uiterste Westen'. ln het

Hetzelfde oog dat kritiek en ingewikkelde conflicten ontdekte, is

middeleeuwse Spanje onder islamitische heerschappij verwoordde

geleidelijk vezoend, mede door de onderliggende humor van

hij zijn verlangen naar Zion en zijn wens een bezoek te brengen aan

Bokobza's werk. De bezoeker kan de kunstenaar en de vezamelaar

Jeruzalem. Dat stond destijds onder christelijk bewind, wat, samen

vergezellen op hun reis in het voetspoor van levensverhalen en

met andere belemmeringen, de verwezenlijking van zijn dromen

dromen. Een zoektocht in een verhalend landschap vol verlangens

in de weg stond.

dat Bokobza voor zichzelf en voor ons crederde, een gedroomd nai'ef

Net als de dichter voelen ook de vezhmelaar en de kunstenaar zich

landschap waarin ook wij troost kunnen vinden.

verscheurd en verdeeld. Kirzner woont in het Westen, in Nederland,
maar zijn hart ligt (deels) op Curagao en in het Oosten, in lsra€l.
Bokobza, daarentegen, woont in het Oosten, in lsraEl, maar zijn hart

ligt (deels) in het Westen

-

in zijn geval niet alleen Europa, maar ook

A

e getoonde werken

zr.1n

afkomstig uit de priv6collectie van Tsale Kirzner en zijn aange-

Tunesi€. Allebei hebben zij in de kunst een middel gevonden om hun

kocht via N&N Aman Callery, Tel Aviv.

verlangens uit te drukken.

co ectlon ofTsa e Klzner

/

All the works n the exh bit on are from the prlvate

and were purchased through N&N Aman Ca1lery, Tel Aviv.

after the Second World War and became a part of the local Jewish

community. As a grown-up, Kirzner moved to the United States,
from where he moved to the Netherlands. The murder of most of his
remaining family in Poland during the Shoa and his deep emotional
bond

with lsrael make his identity and sense of belonging to the

Netherlands, the country in which he lives, contradiction-ridden and
complex

-

qualities which he also identifies in Bokobza's work.

Renowned 11th-century SpanishJewish physician, poet, and

philosopher, Yehuda Halevi, conveyed this duality in his poem "My
Heart is in the East, and I in the UttermostWest". Living in medieval
Spain under Muslim rule, he expressed his longing forZion and his
desire to visit Jerusalem, at the time under Christian control, which,

among other difficulties, prevented realization of these dreams.
Like

the poet, the collectorand the artist, too, feel torn and divided.

Kirzner lives in theWest, in the Netherlands, but his heart is (partly)
in CuraEao and in the East, in lsrael. Bokobza, on the other hand,
lives in the East, in lsrael, but his heart is (partly) in the

West-in

his

case, not only Europe, but also Tunisia. Both find expression of their

yearnings in art.

the longing for Jerusalem brought many tourists and
pilgrims to the city, who purchased souvenirs and handicrafts
For centuries,

regarded as orientalist. The souvenir industry enjoyed prosperity

with the establishment of the Bezalel School of Arts and Crafts in
Jerusalem in r9o6. Paintings and sculptures were created in its
Bokobza paints an imaginary landscape comprising trees laden with

departments of fine arts mainly by artists of European origin, while

fruit amidst curving hills. lnto these fabricated scenes he inserts

Jewish artists from the Middle East and North Africa engaged in

figures extracted from well known paintings or photographs, biblical

crafts, namely handiwork, which was considered inferior, designing

and cultural heroes associated with the history of the State of lsrael

and creating objects intended for tourists. Bokobza reverses the

and its myths. Ofall these he concocts and produces ironic souvenirs

hierarchy: he, the artist of Eastern (Mizrahi) origin, paints the exotic

which realize the orientalist fantasy of the East as seen by the West.

East, in oil and acrylic; he depicts the clich6s
by the West,

ln his work Bokobza explores and challenges power relations

ofthe

East as invented

which became symbols of the Promised Land to its

inhabitants as well.

between East and West, master and subject, men and women,
Jew and Arab, adult and child. He blurs the known boundaries

The same eye that discovered criticism and intricate conflicts,

distinguishing these forces, creating a new balance of power.

alongside the humour underlying Bokobza's works, has been

A major theme addressed in Bokobza's work is associated with

gradually reconciled. Thus the viewer may join the artist and the

journey in the footsteps of life stories and dreams.

lsraeli identity, a concern directly linked with his ambivalence

collector on

towards it. Bokobza was born in Paris (r963) to parents of Tunisian

A quest in a narrative landscape nourished by yearnings that

origin, and came to lsrael with his family at the age of six. The vast

Bokobza created for himself and for us; a longed for naiVe

differences in customs, language, and people he was confronted

landscape in which we, too, may find solace.

with remain etched in his mind. When he grew up, the clothes he
chose to wear, and subsequently to paint, became his own way of

signifuing himself as "other" in relation to his surroundings,
becoming a key motif in his work.
Like most in lsrael, Bokobza became a soldier overnight. The uniform,
a source of pride, uniformity and affiliation, became a costume for

him, a garment that did not necessarily indicate his sense of belonging
to the place; he wore fatigues, but he didn't feel like a soldier.
This ambivalence towards belonging is shared by the collector Tsale
Kirzner. Born and raised in Curaqao, he also felt exceptional among
his classmates, not only because of his skin colour, but also because

of his background. His parents emigrated to the island from Poland
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lsra€l moesten ook zij op achttienjarige

image

leeftijd hun burgeridentiteit verruilen

two feet, like the WanderingJew, it can
set out on a new path at any minute.

de Arabier in zionistisch propaganda-

voor het soldatentenue. Echter, hun

Dit werk is gebaseerd op E.M. Liliens

materiaal uit de tijd v66r de oprichting

uniformen stellen hun geslacht en

Bijbelillustratie De verbanning (ca. t9'r7)

van de Staat lsradl, in het verleden

nationale identiteit ter discussie: het

Links is een engel afgebeeld, met het

onlosmakelijk met het landschap

ene uniform is gestreept, het andere

gezicht van T. Herz I (visionair van de

verbonden en in Bokobza's werk

heeft een harlekijnpatroon en het
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lnJafa t doet de Arabier met sinaasappelkrat denken aan de figuur van
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Rachel's Tomb. Standing on its
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Staat lsra€l). ln zijn hand houdt hij het

omgevormd tot een sleutelfiguur

derde een bloempatroon dat is

vlammende zwaard om te verhinderen

uit plaatselijke vertellingen.

gekopieerd van een jurk van een

dat Adam en Eva terugkeren in de tuin

lnJafa z fungeertdefiguurvan de

familielid van de kunstenaar.

van Eden en van de levensboom eten.

jonge vrouw, het prototype dat ook

De verbannen Adam en Eva worden

in sinaasappelreclames schitterde,

Three soldiers are portrayed against a

rechts afgebeeld, ieder gewapend met

als allegorie voor nationale mythes en

background patterned with oriental

een speelgoedgeweer en gekleed in

symbolen. Zij staat voor de pionierster,

buildings and weaponry, attesting to

astronautenpak met vijgenbladmotief.

de kibboetsnik en de buitenlandse

day-to-day reality in lsrael. Like many

Bij de volgende verbanning worden we

vrijwilligster; een onaannemelijke

in lsrael, they, too, were forced to shed

wellicht naar een andere planeet

plaatselijke heldin.

their civilian identity at the age of

irlciclr

i:r!::i. :iri'riiir

*; ijj.ilri

ln dit werk staat het grafvan Rachel

in Bethlehem centraal, omgeven
door een ongerept landschap. Het

Bot6 Jafa

t

and Joffa 2 use maps

uniforms, however, call into question

their gender and national identity: one

Printed in the United States in the

uniform is striped, another bears

An angel is depicted on the left, with the

r95os and r96os, these maps were

print from a harlequin costume, and

face of T. Heal (visionary of the State of

used in Sunday Schools to teach

the third has a floral decoration copied

lsrael). He holds the flaming sword to

children about the sites in the Holy

from a dress belonging to a relative of

prevent Adam and Eve from re-entering

Land where Jesus visited. ln both

the artist.

the Carden of Eden and partaking ofthe

works, the map serves as a fictive

Tree of Life. The exiled Adam and Eve

landscape that brings stereotypes

are portrayed on the right, holding toy

back to life: a camel caravan in one,

illustration

The Ba n i sh ment (ca.

9t7).

guns, dressed in astronaut suits with

fig leaf print. The next banishment

Jafo t, the Arab with the orange
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and a convoy of tractors in the other.
ln

l

Yezu

might send us all the way to

a

different

crate calls to mind the figure of the
Arab in pre-State Zionist propaganda,

planet.

a figu re

the country's landscape in the past
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and in Bokobza's work is transformed
into a key figure in the local narrative.
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Zowel Jafa

that was an integral part of
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lnJafa z, the figure ofthe young
woman, the likes of whom starred
in advertisements for oranges, serves

als Jafa

z hebben een op

eBay gekochte landkaart als onder-

grond. De kaarten werden in dejaren

vijftig en zestig in de Verenigde Staten

as an allegory

for national myths

and symbols. She is the pioneel

the kibbutznik,

as well as the foreign
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r Mekomi (Hebreeuws: plaatselijk

nog steeds een clich6matig beeld van
deze heilige plek willen verkopen.

At the centre of the work is the Tomb

of Rachel in Bethlehem, surrounded

zonder armen, met voelsprieten die

by a pristine landscape. The result is

ook dienst kunnen doen als scharen

a schematic design of an oriental

en 66n wijd opengesperd oog als een

structure in an imaginary landscape,

oosters amulet tegen het boze oog.

as both would appear to a Western

Het is een buitenaards wezen dat zich

tourist. When the Bezalel School of

een plaatselijke identiteit probeert aan

Arts and Crafts opened in Jerusalem

te meten door het dragen van een

in r9o6, workshops were allotted to

bekend plaatselijk beeld: het grafvan

artists of Middle Eastern and North

Rachel. Staand op zijn twee benen, als

African (Mizrahi) origin whose work

de Wandelende Jood, kan het zich elk

was defined as folklore craft and sold

moment op een nieuw pad begeven.

as souvenirs to tourists and pilgrims.

Yezur Mekomi (Hebrew: local creature)

art, which still sells a hackneyed image

Bokobza's work alludes to folklorist

is a two-legged comical object

without

*ii*v*' l '-'. dc{:ii

Drie soldaten zijn afgebeeld tegen een

pincers and its one eye wide open like

tot leven worden gewekt: een

arms, with feelers that may serve as

achtergrond gedecoreerd met oosterse

an Eastern amulet against the Evil

kamelenkaravaan in het ene, een

gebouwen en wapentuig, een verwijzing

It is an alien trying to adopt a local

konvooi van tractoren in het andere.

naar de lsra6lische realiteit. Als velen in

identlty by donning a familiar local

pen

folkloristische kunst en als souvenir
werd verkocht aan toeristen en

wezen) is een grappig tweebenig object

ln beide werken fungeert de kaart als

ci ialli':s

wier werk beschouwd werd als

m i;:sr:

een fictief landschap waarin stereoty-

'r i};i

kunstenaars van Midden-Oosterse en

pelgrims. Bokobza's werk verwijst

gedrukt en op zondagsscholen gebruikt

plaatsen waarJezus was geweest.

openging, werden de ambachts-

Noord-Afrikaanse (Mizrachi) origine.

volunteer; an implausible local heroine

om kinderen te onderwijzen over de

r9o6 de Bezalel School voor Kunst

naar de folkloristische voorwerpen die

+

a

door een westerse toerist. Toen in

werkplaatsen toebedeeld aan

purchased on eBay as a surface.

This work is based on E.M. Lilien's Bible

denkbeeldig landschap zoals gezien

en Kunstnijverheid in Jeruzalem

eighteen and put on fatigues. Their

verdreven.

is een schematische voorstelling

van een oosters bouwwerk in een

Eye.

ofthe

place.

