Over de kunstenaar Joseph Sassoon Semah
Joseph Sassoon Semah is geboren in Bagdad (Irak, 1948) als één van de laatsten van de
Babylonische joodse familielijn, de kleinzoon van Hacham (chief-rabbi) Sassoon Kadoori
(1885-1971). Kadoori was de president van de Babylonische gemeenschap en predikte vrede
tussen het jodendom, de islam en christendom. Bagdad was een van de meest diverse
plaatsen ter wereld. Vanaf 1948, het jaar van de onafhankelijkheid van Israël, hebben de
Iraakse joden het echter zwaar. Tussen 1950-1952 werden 120.000 -130.000 van de joodse
gemeenschap van Irak naar Israël getransporteerd. De ontheemde Bagdadi-joden werden
gedwongen hun cultuur en bezit in het Midden-Oosten te verlaten. Samen met zijn ouders
werd Joseph Sassoon Semah in 1950 'verplaatst' naar de staat Israël. Zijn grootvader
Hachem Sassoon Kadoori weigerde Irak te verlaten en bleef tot zijn dood in Bagdad.
Als Babylonische jood die is geëmigreerd naar het Westen (Amsterdam) is hij onderdeel van
GaLUT (Exile), een eindeloze cyclus van diaspora en terugkeer. Je blijft altijd verlangen naar
je geboorteland en zoekt een manier om je te verhouden tot je culturele erfenis en tradities.
In Irak zelf is geen enkele herinnering meer aan de eens zo machtige joodse Babylonische
gemeenschap. De Babylonische cultuur is driemaal vernietigd: in Irak, in Israël, maar ook in
Europa speelt ze nauwelijks nog een rol. Alhoewel er geen joden meer leven in Irak en de
Babylonische cultuur lang is ondergeschoven in Irak, Israël en in Europa, kan hun cultuur niet
langer worden genegeerd. Een terugkeer naar de cultuur en identiteit die ze in Irak, Israël en
Europa hebben verloren.
Joseph Sassoon Semah spreekt van ‘architectuur in ballingschap’.
In On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem,
Amsterdam onderzoekt Joseph Sassoon Semah hoe verloren gegane culturele erfenis weer
betekenis kan krijgen. Hij vertaalt zijn verloren gegane, rijke joodse Babylonische culturele
erfgoed in beeldende kunst en performances. Terwijl hij dat doet revalueert en herdefinieert
hij dit erfgoed samen met anderen. Zijn gasten.
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