
 וזף דדון’ז
Papers & Family Album 

Papers  – הכללית של צרפת בתל אביב הקונסוליה 

Family Album – " תל אביב"מקום לאמנות –הלובי , 

 

 אמובגיל שש היגר לישראל בעקבות החלטתה של . 1975בשנת שבצרפת ניס בעיר ׳וזף דדון נולד ז

לעתים  בקר בההגה לנ האםמאחר ש ,עם צרפת נותרו הדוקיםקשרים ה .גדל באופקיםו ,"הלעשות עליי"

מנטליים בין שתי שפות,  מעבריםהייתה  התוצאה. גם דדון עצמו הרבה לנדוד בין שתי המדינותו קרובות

 .שתי תרבויותשתי השתייכויות, 

או, ציור יצילום עם ויד המשלבת עבודתו,עומדים במרכז שתי התערוכות החדשות של האמן.  האלנדודים 

ח ובין מזרח למערב, בין מוקדי כ –וחצייתם  –שוני, על גבולות זהות ועוסקת בניסוח שאלות על ומיצב, 

 דמיון למציאות.לפריפריה ובין 

מקום  –הוזמן להציג בקונסוליה הכללית של צרפת ובלובי  ,השתקע לאחרונה בפריז, שז'וזף דדון

מלווה את הבתוך תיק  נשמרומסמכים ש אוסף – אמושל התצלומים צלל לתוך ארכיון  הוא .לאמנות

ביטויים אמנותיים חדשים. מסמכי לאותו לחומר גלם  והפך – היום עד סגור נותרהאמן מאז מותה ו

בצרפת  וילדותזות וחוזרות למחה העבודות,לסדרת נקודת מוצא  לו  היוהגירה ותצלומים משפחתיים 

 .ארץל העלייהסביב נקודת המפנה של וסובבות  ובישראל

. המסמכים ישראל עם אמוב זו של ילדותו, אחרת תווהתנאים של גל הקשרהלהתחקות אחר  סיוןינ זהו

 /טופסימסמכיתרחשה בראשית שנות השמונים: שה ההעלייעל סיפורה של  בתיק אכן מגלים כמה רמזים

 דדון(של  דיוקנאות, בעיקר צלומיםתגם ו ששימשו כדרכונים ת מעברותעוד, ה למטוסיעליסי כרטי, הגירה

 .מיםודעדויות חלקיות לחיים ק – )אמוושל 

ות זהות תעודשל הקונסוליה, מקום הנפקתם של  במשכנה  Papersלהציג את התערוכה הזמנהה

הפוך , לאת המסמכים "העלות באובל"בו,  הוא מציגש לחללתמיד  מתייחס, העודדה את האמן, ודרכונים

. המסמכים הםבש המנוכר והן את ההיבטהפואטי  היבטאת ההן  ולהדגיש ליצירה פלסטיתאותם 

לעבודה חומרית המובילה גם לחשיבה על עצם נקודת מוצא  – הבירוקרטיים הופכים לניירות ציור

עיסוק האת זהות לניתן בתוך כך דים וגם התנאים הכלכליים שלה. : השפה, החוקים, הקוההגירה

 ״מצב של מיעוט״מלצאת  חותרו, "יבת ציוןש" מאידיאלק הרח, בפריפריה שגדלשל אמן החברתי 

  .(סינתיה פלרי)



של האם, ההגירה ל מסלו הגירה באשר היא.בה בעת , הרי שזו ישראלל ה"י"עליבגם אם מדובר כאן 

ניס לאופקים. מסע ים בשלבים שונים: מאלג׳יר למרסיי, ממרסיי לניס, מבציור, מנוקד  משרטט דדוןש

 .שורשיו המרובים מחשבות על אמןב גם מעוררהתיכוני, 

פני על  פרוׂשהפרח קליל וחופשי  .׳וזף דדוןזהאחרונות של יו יצירותבוכח מאוד נ צמחאו ה מוטיב הפרח

חוזרת אצל זו  טכניקה. נפלאה ציוריםהיוצרים סדרת  אישור מעבר, או צמחים שחורים וקוצנייםטופס 

סוג צמחים, מעין רשימת הסדרה מציעה . שבעבודתוהעוצמה והיסודיות את כל  הפעםגם מביא ה ,מןהא

מצבים  שללמתפרשת כו של קרל בלוספלדטה המצולמת יעשביהמתכתבת עם ה, רתה מצוייעשבי של

ל המדבר בתוך הצחיחות ש משקלמציאת שיווי ו להשתרשיכולת לשהות יותר מאשר בהם ים, אפשרי

, נמצא מעל הקרקעמן האמוחלט: עיקור השורשים , או "עוף החול"יוידוהסרט ה אחרת, ריוהמלחמה. ביצ

מאורע מנותק לחלוטין מכל בו בזמן ו רתום בחוזקה, ה צהובה יבשהמעל אדמ /במאוזןתלוי אופקית

 .להיתלות להתרומם, אישור לנוע,המסמך הופך ל. אפשרי

 קמאותו תי יםמשפחתי צלומיםבתעוסקת , מקום לאמנות –בלובי  המוצגת, Family Album תערוכהה

 וילדותו שלומעבר לאופקים: נעוריה של האם באלג׳יר שקדמה לתקופה העל  דיםמעיה ,שדדון נושא עמו

כל  כאן, אולם .מסוג זה יםמשפחתיה מיםאלבוכל הבשבנאליות ה בהםניכרת/נראית  ,ס. לכאורהבני

ונותרו בו  –הגבר, האב  –דמויות ה אחת /נמחקההוסרה כך .צדדיםב ה גזור או קרועיה מצאנש צלוםת

דיו, כדי  סיועב דדון בדיעומים תצלמה אחדיםבייצוגים הנוצריים.  ובנה המדונהכמו  ,האם והילד רק

: אפקט "ההסתרהמפעל "על  תוהה הוא לומיםתצב תערבותהבאמצעות ה. המצולם וףאת הג להבליט

את עשוי לשלול ה ,חייםבשינוי לחולל  עזהרצון ה, התחלה חדשהל כתשהופ הגירהההשפעת , נדידהה

 .קודמיםה אלה

מול  'רולאן בארתבדומה לאניגמטיות שלה. לומנסה להתקרב לדמות האם ו תצלומים אלו׳וזף דדון חוקר ז

לום מדבר גם על האלימות של הצי '״. אבל בארתלדמיון, לדימויהמנוחה, הוא ״נכנע  אמו תצלום

דרך בדדון שעושה  פי, כאותו הצורך לחזור ולהמציאמכאן ו ,כרון"יזולם לא יענה על הביקוש של ה"לעש

 אסטרטגיות צורניות הבוראות את העולםבין ומשלב בין גישה תיעודית לארכיון הוא  .התערבותשל 

באמצעות , עוסקו – הרלד זימןכפי שכינה זאת  – ידואליות"ו"מיתולוגיות אינדיולעצמו בונה מחדש, 

 חוויית ההגירה. סיפורו האישי, ב

 


