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 Dans le Desert 

Projet artistique et social de Joseph Dadoune à Ofakim

Préambule

L’artiste et le cinéaste Joseph Dadoune met en œuvre un projet artistique exceptionnel dans 

lequel sera impliquée la communauté locale d’Ofakim. Ce projet comprendra des œuvres 

réalisées dans une variété de medias: cinéma, photographie et vidéo, et il s’étendra sur 

plusieurs années. La première partie en sera un film de long métrage, produit à Ofakim, 

avec la participation des jeunes habitants la ville. Ofakim, berceau de l’enfance de l’artiste, 

sert d’axe principal à ses œuvres cinématographiques Universes, Shanti et Sion. Celles-ci 

ont été projetées au cours de l’exposition individuelle Sion, une trilogie cinématographique, 

au musée d’art de Petach-Tikva, en novembre 2007, et la Cinémathèque de Tel Aviv leur a 

consacré une soirée rétrospective en 2008. Auparavant, elles avaient été projetées à Malte, 

en Allemagne, en Belgique et à Dallas. 

Joseph Dadoune est né à Nice en 1975. Il habite Ofakim, où il a immigré avec 

sa mère, à l’âge de cinq ans. Le vie dans une ville de développement du sud du pays 

et son expérience d’élève solitaire dans une école religieuse ("yeshiva"), au cœur d’un 

environnement désertique et désolé, ont laissé des traces visibles dans sa création, en ce 

qu’elle mêle réflexion historique et culturelle et énonciation personnelle. Il est maintenant 

photographe, artiste vidéo et réalisateur et a présenté par le passé des travaux réalisés dans 

différents medias: photo, installations et vidéo. 

Au fil des années, il a participé à des expositions collectives et individuelles, au 

musée Janco Dada et à la galerie Ilan Segev, en Israël; à Athènes; à l’espace artistique Le 

Plateau (Paris); au musée d’art moderne et contemporain de Nice; au musée d’art moderne 

de Strasbourg; au musée du cinéma de Düsseldorf. Il se concentre ces dernières années sur 



[ 2 ] [ 3 ]

Dans le projet envisagé, Dadoune se tourne à nouveau vers Ofakim, vers les 

extrémités périphériques d’Israël, conçues comme un microcosme de la fragile identité 

israélienne, de la réalité et de la société israélienne complexe et divisée, caractérisée par la 

tension entre l’Etat et la religion, le sacré et le profane, et tout autant par un sentiment 

grandissant de crainte, par la violence accrue et les écarts socio-économiques. Dans un 

langage cinématographique poétique qui n’hésite pas à prendre position, il expose son 

ordre du jour social et artistique et cherche à forcer les limites de la périphérie, à faire 

entendre sa voix, à mettre en valeur sa texture culturelle en plein devenir. Dans le désert 

sera une œuvre personnelle à dimension sociale, qui trouve sa source dans la réalité et la 

culture locales. 

Sur le film Dans le désert

Au centre du premier film qui sera produit dans le cadre du projet se trouve un groupe 

de jeunes occupés à la construction d’un missile géant dans un des usines désaffectées 

d’Ofakim, sur fond d’une menace inconnue et d’un sentiment grandissant de crainte. 

Le missile, qui prendra forme sous les yeux des spectateurs, sera ensuite porté par les 

jeunes à travers les champs de la ville, sur fond de paysages et de sites situés à proximité: 

le désert du Neguev, la base militaire de Tseelim, la décharge publique de Dudaïm, enfin 

Sderot et Gaza. 

Les jeunes, vêtus de bleus de chauffe, marchent avec le missile dans le désert, dans 

une sorte de périple sysiphique sans fin ni but. Au cours de la marche se créent de liens 

complexes et tendus. La présence d’un des jeunes, individualiste visionnaire évoquant des 

sujets ésotériques, crée des dilemmes et des situations conflictuelles et permet d’examiner 

la confrontation entre les valeurs de l’individu et ceux du groupe. Parallèlement, la 

question de l’existence est soulevée et une violente discussion éclate entre ceux qui se 

définissent comme croyants et les athées. Les jeunes – allégorie de l’homme en tant que 

tel – représentent un éventail d’aspects humains: une âme enfantine; un ouvrier portant 

un missile comme symbole du poids de la vie, comme acte de désespoir; un homme fuyant 

devant une menace concrète (terrorisme, roquettes, la bombe iranienne) ou devant le 

le medium cinématographique et il est le premier réalisateur israélien à avoir pu collaborer 

avec le Louvre et filmer en ses murs. Ses films sont une odyssée continue entre des espaces 

mentaux et géographiques (Israël et l’Europe), entre les paysages de l’enfance à Ofakim et 

les paysages de la méditerranée, entre les paysages désertiques du sud d’Israël et des espaces 

de sainteté et de mystique, entre orient et occident. 

Il a obtenu le Prix du créateur au festival Cinéma du sud 2008 et le Prix du jeune 

artiste décerné également en 2008 par le ministère israélien de la culture. Le musée d’art 

de Petach Tikva vient d’éditer une monographie consacrée à son œuvre, sous la direction 

de Drorit Gur-Arieh, directrice générale et conservatrice du musée. Il doit participer 

prochainement à la Biennale de Sao Paulo et à la Biennale de Venise (été 2009). 

Le film Sion (2006-2007), avec l’actrice Ronit Elkabetz (habillée par Christian 

Lacroix), a été tourné à Ofakim, Jérusalem, Tekoa et au musée du Louvre. Il a été produit en 

collaboration avec le Louvre et a reçu un accueil enthousiaste au cours de ses projections en 

Israël et à travers le monde: au Louvre, au palais de Tokyo et à l’espace artistique Le Plateau à 

Paris; à Düsseldorf et à Dallas. Dans ce film, les thèmes centre/périphérie et orient/occident 

se dessinent clairement au travers de la protestation politique de l’artiste contre l’absence de 

culture juive, incarnée par la statue Sion/Jérusalem située dans l’aile consacrée aux cultures 

de Levant au musée du Louvre – lui-même figure de proue de l’institution culturelle 

occidentale. Dans son film, Dadoune présente une vision culturelle et prend position sur 

le rapport de l’occident et sur le statut de Jérusalem dans sa culture canonique. 

Dans le film Shanti (2005-2006), il évoque la question du livre, des marges, de 

l’autre: la vie dans une ville de développement dont toutes les usines de textile se sont 

effondrées l’une après l’autre et ont entraîné la perte de tout espoir. Le terme "Shanti" vient 

de "Shanti Town", surnom donné aux bidonvilles construits à la hâte dans les quartiers 

pauvres des villes et où vivent des populations marquées par une profonde pauvreté, des 

conditions sanitaires défectueuses et un chômage permanent. Ofakim est la Shanti Town 

de Dadoune, qui a dispersé dans son film des indices renvoyant à la misère, à la douleur, à la 

destruction – mais également des évocations du paysage biblique qui tendent à l’élévation 

affective et spirituelle. 
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et la laïcité, le personnel et le collectif. Ofakim, berceau de son enfance, avec ses paysages 

humains et géographiques, fait partie intégrante de son identité et comme elle, elle est le 

fil rouge de ses œuvres. 

Habitant Ofakim et y ayant vécu depuis l’âge de cinq ans, Dadoune éprouve 

une très vive responsabilité envers la ville et ses habitants. L’initiative de ce projet est née 

de la prise de conscience que l’art peut produire un débat et influencer la conscience, de 

l’aspiration à créer un véritable dialogue entre la communauté locale et le champ culturel 

israélien, et de la volonté de faire participer les habitants (surtout la jeunesse) à la pratique 

artistique et au façonnement de la société. La décision de se lancer dans cette entreprise est 

liée à la conception du monde de l’artiste et à sa vision culturelle, laquelle prône un espace 

multiculturel qui invite au dialogue entre les divers groupes de la société israélienne. Le 

projet sera l’occasion d’une rencontre directe entre l’art et la communauté, puisque celle-ci 

prendra une part active au film et sera exposée aux différents medias de l’art contemporain, 

à des conférences, des forums et des concerts qui seront organisés pour les habitants de la 

ville dans le cadre du studio que Joseph Dadoune établira en ville. 

Le choix d’Ofakim comme plaque tournante de l’activité artistique et de la 

production du film produira un intérêt bilatéral et amènera en ville des équipes de 

production, des acteurs, des curateurs, des théoriciens et des universitaires israéliens et 

internationaux, qui seront exposés à la ville et ses habitants. Le projet accroîtra la prise 

de conscience et le débat public autour des questions touchant à la vie des habitants dans 

la région, et contribuera de ce fait à la réduction de l’écart existant entre le centre et la 

périphérie. 

Joseph Dadoune conçoit l’art comme un moyen capable d’éclairer, de réagir et 

d’influencer les positions, et il pense que grâce à ce projet, on comprendra mieux l’importance 

du paysage culturel du sud du pays, dans ses aspects sociaux et environnementaux. Il pense 

également que le projet aidera à accentuer la présence de l’identité et de la culture locale 

dans l’espace culturel israélien. 

La mise en œuvre du projet, dans le lieu où il a grandi, renforcera le statut et 

l’importance de l’environnement local dans le façonnement de l’identité personnelle et 

mal abstrait; l’homme moderne, mû par l’instinct de destructivité, qui se lève un jour et 

construit une arme de destruction massive. Dadoune soulève des interrogations quant à 

l’avenir de l’humanité à l’ère atomique et, en se référant aux habitants d’Ofakim marqués 

par le chômage, appartenant pour la plupart à la classe ouvrière et portant le fardeau de 

la défense du centre du pays du fait de leur position à la frontière d’une zone menacée, il 

produit un énoncé social sur la classe ouvrière dans le vécu contemporain. 

Le film mêle le local et l’universel, l’antique et l’actuel et traite de questions et 

d’idées clés qui touchent à l’existence et à la conscience humaines: la foi, la peur, l’athéisme, 

le pouvoir, la démocratie, et ce au travers d’oppositions tels qu’individualisme/conformisme, 

individu/collectif, religion/athéisme et par l’examen de valeurs universelles telles que liberté, 

choix, dignité, fidélité. Le film utilise des matériaux tirés de la littérature biblique (le 

livre "Dans le désert", plus connu sous le nom de "Nombres") et y mêle des éléments 

autobiographiques et des concepts de la culture et de la réalité israéliennes contemporaines. 

Dans cette œuvre, Dadoune déchiffre les matériaux constitutifs de l’identité israélienne et 

examine les frontières de l’identité individuelle et sa dépendance envers l’autre. 

Projet  Soc ial 

rôle social

Dès le début de sa carrière artistique, Ofakim et son contexte social sont au centre de 

l’œuvre de Joseph Dadoune, depuis son film Universes jusqu’à Sion, en passant par Shanti. 

Les sables vierges du désert, l’espace libre, les campements de bédouins, la misère et l’odeur 

âcre des ordures que l’on brûle dans la décharge de Dudaïm, tout cela marque l’univers 

des images qui composent sa mémoire et servent de motifs récurrents dans ses créations. 

Enfant, il rêvait déjà tout éveillé de participer à des projets artistiques, comme moyen de 

fuir les difficultés quotidiennes qui étaient son lot. 

Il accorde une grande importance à la création et à l’activité artistiques à Ofakim, 

car cette ville est étroitement liée à sa propre identité et à son aspiration à produire, à 

travers ses œuvres, un dialogue entre l’antique et l’actuel, l’orient et l’occident, la religion 
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vingt dix, le taux de chômage a très sensiblement augmenté à partir de la même époque. 

Ofakim entra dans une crise économique et sociale qui menaça de l’ébranler. Les caisses 

municipales étaient vides, les habitants fortunés s’enfuirent, les jeunes ne revinrent pas 

après leur service militaire, les budgets de développement s’amenuisaient et un climat de 

désespoir s’installa. Aujourd’hui encore, la ville souffre du manque de travail et le niveau 

des salaires y est parmi les plus bas du pays.

les buts du projet

 Offrir»  la possibilité à la jeunesse "déconnectée" et à la jeunesse en danger social de 

s’exprimer de manière active et positive.

 Promouvoir»  la communauté locale en la faisant participer de façon directe au processus 

et à l’expérience de la création artistique. 

 Exposer»  la jeunesse et la communauté locale à l’art, au cinéma et à la pratique 

culturelle.

 Présentifier»  l’identité locale en créant un événement culturel trouvant son origine dans 

les contenus de l’espace local.

 Créer»  un dialogue entre la communauté locale et la communauté culturelle du pays. 

 Intensifier»  les sentiments d’appartenance à la société et à la culture israélienne, tant 

parmi les jeunes que dans la communauté locale.

 Renforcer»  la jeunesse et la rapprocher du récit israélien en gestation, représenté dans 

l’art et au cinéma. 

 Créer»  pour les jeunes une voie d’appartenance à la société israélienne à travers le 

cinéma et l’art. 

 Améliorer»  la connaissance de la ville et des habitants du sud auprès du public israélien 

et des pays étrangers.

 Réduire»  l’écart entre le centre et la périphérie en enrichissant la vie culturelle de la ville.

 Produire»  un témoignage historique pour conserver la mémoire du lieu.

 "» Exporter" la culture et la pratique locale au centre du pays et à l’étranger.

 » Amener le public du centre aux manifestations culturelles et artistiques de la ville. 

culturelle et dans celui d’une société qui ne renie pas ses origines, ses différentes facettes 

et ne se réduit pas au seul présent et au courant dominant. 

rôle documentaire

Le tournage à Ofakim et dans le Néguev revêt une importance documentaire et historique; 

les prises de vue sont importantes pour la conservation de la mémoire du lieu où se 

trouvaient des usines qui assurèrent la subsistance des habitants jusqu’à leur effondrement 

dans les années quatre-vingt dix. Les prises de vue à l’intérieur d’une usine désaffectée 

depuis des années représentera une sorte d’espoir, un acte faisant revivre un instant un 

lieu doté d’une signification sociale et économique disparue. 

La documentation visuelle remplit un rôle important dans la structuration de 

la mémoire, elle-même élément constitutif du façonnement de l’identité personnelle et 

culturelle, et elle a toute son importance dans la présentification de la voix du sud, son 

identité, son langage, son visage humain, ses paysages vierges, juste avant que de futurs 

changements géographiques ne les effacent. 

ofakim

Ofakim a été fondée en 1955 comme ville de développement, dans le cadre de la 

politique de dispersion de la population dans le Néguev. Ses premiers habitants furent 

des immigrants d’Afrique du nord, d’Inde, d’Iran, de Russie et de Roumanie. Une seconde 

vague d’immigrants arriva d’Egypte en 1956, après la guerre du Sinaï. Ofakim devint 

statutairement ville en 1995 et elle compte aujourd’hui 24.400 habitants. 40% d’entre eux 

sont d’anciens immigrants, des années cinquante et soixante, surtout des pays d’Asie, du 

Maghreb et d’Egypte, et 35% environ sont des nouveaux immigrants des années quatre-

vingt dix, en provenance de pays de l’ex-Union soviétique et d’Ethiopie. 25% environ des 

habitants sont ultra-orthodoxes et selon les données de l’institut national des statistiques à 

décembre 2006, la ville est classée au niveau moyen/bas sur l’échelle socio-économique. 

Des suites de la crise du textile, qui provoqua la fermeture des principales usines 

de la ville, et des grandes vagues d’immigration que connut la ville dans les années quatre-
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atelier de danse

L’atelier de danse Work in Process, dirigé par Ariel Efraïm Ashbel, qui a coutume de faire 

participer le public à ses représentations, aidera les participants à s’ouvrir à un processus 

énergétique positif pendant le tournage du film. La thérapie par l’art, comme dans le 

modèle développé par les danseuses Rachel Halperin et Trisha Brown, contribue à une 

implication personnelle active, dans le cadre de laquelle le corps lui-même devient une 

œuvre d’art et une part du processus créatif.

cours de judaïsme

Des cours de judaïsme sur le livre biblique "Dans le désert" seront donnés tout au long 

du projet. Ils traiteront de la traversée du désert et de la génération du désert. 

Studio ouvert et manifestations culturelles 

pour la communauté

Le réalisateur installera un studio dans une des usines désaffectées de la zone industrielle 

d’Ofakim et y concentrera toute l’activité relative au projet. Ce studio fonctionnera sur un 

mode ouvert, mêlant l’activité de l’artiste et l’activité culturelle ouverte au public. Une fois 

par mois se tiendront sur place des manifestations culturelles destinées à la communauté 

locale: soirées littéraires, concerts, projections, forums divers et happenings. 

Site internet bilingue

Un site Internet en hébreu et en anglais sera crée dès la mise en route du projet. Il informera 

des listes de curateurs, de cinéastes, d’universitaires et d’institutions culturelles, en Israël 

et dans le monde, sur l’avancement du projet. 

Fierté de groupe

Les films seront projetés dans le cadre d’expositions qui auront lieu dans des musées, en 

Israël et à travers le monde; dans des festivals de cinéma; dans des forums artistiques; 

dans des biennales internationales. Cela renforcera la fierté de groupe des participants et 

composantes du projet (esquisse)

Le projet Dans le désert commencera en 2009 et s’étendra sur cinq ans. Il sera produit à 

Ofakim et comprendra deux films, des travaux de vidéo, un projet de photographie et 

un projet social. La ville servira de plateforme grâce à laquelle le réalisateur rejoindra la 

communauté et créera un dialogue avec elle, notamment la jeunesse, qui constitue la 

prochaine génération. 

Participation de la jeunesse locale

Pour le premier film, Dans le désert, dont la production commencera en 2009, le réalisateur 

prévoit d’employer des acteur amateurs, dix jeunes gens de différentes origines habitant 

Ofakim: la troisième génération des immigrants d’Afrique du nord et la première génération 

des immigrants de l’ex-Union soviétique. Il fera passer des auditions pendant un mois et 

après le choix des acteurs, il entamera les répétitions, jusqu’au tournage. 

Joseph Dadoune est totalement autodidacte et il pense qu’en collaborant 

activement, de façon directe, avec les jeunes de la ville, il pourra parvenir à un dialogue et 

à une meilleure exposition des jeunes à la pratique culturelle, et par ce biais, leurs énergies 

seront canalisées positivement vers une expression personnelle, un renforcement et une 

réalisation de soi. Le recrutement de ces jeunes comme héros du film sera une expérience 

exceptionnelle et une occasion pour eux de s’ouvrir à d’autres opportunités dans une ville 

marquée par le chômage. 

interaction avec des acteurs professionnels

Des acteurs professionnels prendront également part au film. Ce sera l’occasion d’un 

dialogue fructueux entre le groupe des jeunes et ces mêmes acteurs.

ateliers de yoga

Des cours de yoga seront donnés tout au long du projet sous la direction de Patricia Cohen, 

enseignante et spécialiste de yoga pour jeunes. 
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  in the Desert  

An Art Project by Joseph Dadoune in Ofakim

introduction

The artist and filmmaker Joseph Dadoune is embarking on a unique art project involving 

the local community in Ofakim. The project will include works in a range of mediums 

– cinema, photography and video – and will evolve over the course of five years. Its first 

part will consist of a feature film produced in Ofakim with the participation of local 

adolescents. This project is part of a wide-ranging initiative planned by Dadoune. This 

initiative will also involve the foundation of a local studio, which will serve as the center 

for his artistic and cinematic activities.

Ofakim, the town in which Dadoune grew up, constitutes a central axis in his 

cinematic works Universes, Chanti and Sion, which were featured in the solo exhibition 

“Sion – A Cinematic Trilogy” at the Petach Tikva Museum of Art (November 2007). Sion, 

which starred Ronit Elkabetz, was filmed in Ofakim, Teqoa, Jerusalem and the Louvre 

Museum in Paris. The film was created in collaboration with the Louvre Museum, was 

widely acclaimed both in Israel and abroad. It was screened at the Louvre Museum, at 

the Palais de Tokyo in Paris, at the Kunst Palast in Düsseldorf, at the Light & Sie Gallery 

in Dallas, Texas, and at the Le Plateau art space in Paris.

Joseph Dadoune is a photographer, video artist and director who has exhibited 

works in a range of mediums: photography, installation art and video. In recent years, he 

has focused on the creation of cinematic works. Dadoune is the first Israeli director with 

whom the Louvre Museum has collaborated on a project, enabling him to film within 

the museum. Joseph Dadoune’s films are a continuous odyssey between various mental 

and geographic realms in Israel and Europe, between the landscape of his childhood in 

contribuera à une exposition nationale et internationale des paysages du sud d’Israël et de 

ses habitants, de sa culture locale, de son charme et de ses problèmes. 

le soutien au projet

A une époque où le cinéma israélien remporte de vifs succès, tant sur la scène nationale 

qu’internationale, et se positionne comme un cinéma plus pertinent et plus attractif que 

jamais, on reconnaît de plus en plus le rôle significatif joué par le cinéma et l’art en général 

dans le façonnement de la réalité et la conscience en Israël. 

Le projet Dans le désert sera un important pas en avant dans le rapprochement de 

la périphérie et du centre et dans l’intégration des divers aspects de la société israélienne, 

telle que celle-ci est représentée dans le monde au travers du cinéma et de l’art. Nous 

sommes persuadés que ce projet contribuera à la promotion de la vie culturelle à Ofakim 

et au renforcement du sentiment d’appartenance de la communauté locale à la société et 

à la culture israélienne. De même, il sera un moyen d’orienter la jeunesse de la ville vers 

une nouvelle voie, vers l’espoir et un avenir meilleur. 
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describe its human and geographical landscape and to examine Israeli society and culture 

at large. “In the Desert” is a personal artwork with a marked social dimension, which is 

rooted in local reality and culture.

about the Film “in the Desert”

The first film to be produced in the context of this project is centered upon a group of 

adolescent boys involved in building a giant missile at an abandoned Ofakim factory, 

against the background of an unknown threat and a sense of growing anxiety. The missile, 

which will take shape in front of the viewers’ eyes, will later be carried by the boys 

throughout the fields surrounding the town, against the background of nearby landscapes 

and sites: the Negev Desert, the Ze’elim military base, the Duda’im garbage disposal site, 

Sderot and Gaza. 

The group of boys, who wear blue workers’ pants, march through the desert 

carrying the missile – a Sisyphean journey that appears to have no purpose and no end. In 

the course of this journey, the boys engage in a complex and charged relationship with one 

another. The presence of one of them, an individualist visionary concerned with esoteric 

subjects, produces conflict-ridden situations and dilemmas and leads to an examination 

of individual values in the context of collective values. At the same time, the boys attempt 

to come to terms with the question of human existence, resulting in an intense and 

violent argument between those who define themselves as believers and those who define 

themselves as atheists. The boys – an allegory for everyman – represent various aspects of 

human life: a child’s soul, a worker who carries a missile as a symbol of life’s difficulties 

and as an act of despair, man fleeing a concrete threat (terror, Kassam rockets, a nuclear 

Iran) or abstract evil, and modern man who is motivated by a destructive urge that leads 

him to create a weapon of mass destruction. Dadoune raises questions concerning the 

future of humanity in the nuclear age, and produces a social statement about the state of 

the working class in the contemporary world. This state is emblematized by the residents 

of unemployment-stricken peripheral Ofakim, who bear the burden of defending the 

country’s center in a threatened area.

Ofakim and different Mediterranean landscapes, between southern views from the Negev 

Desert and realms of sanctity and mysticism, and between East and West.

A resident of Ofakim, Dadoune immigrated to Israel at the age of five from his 

native city, Nice, in the south of France. The transition to this southern development 

town and his experiences as a lonely yeshiva student in a barren desert landscape have left 

significant traces in his work, which combines historical and cultural meditations with a 

deeply personal statement.

The film Sion (2006–2007), which was partially filmed in Ofakim, clearly 

addresses issues concerning the relationship between center and periphery and between 

East and West. It offers a critical commentary on the absence of Jewish culture (embodied 

by Zion/Jerusalem) from the Levantine Cultures department at the Louvre – a prominent 

institution at the heart of the Western cultural establishment. The film’s cultural vision 

takes a stance concerning the West’s relationship to the East, and the status of Jerusalem 

within its canonical culture.

Dadoune’s film Chanti (2005–2006) raises the question of the periphery, the 

margins and “otherness”: it centers upon life in a development town whose textile factories 

have all collapsed one after the other, bringing an end to local hopes. The title “Chanti” 

alludes to shanty towns – to their spontaneous, improvised character and to the lack of 

economic means, poor sanitation and rampant unemployment that shape the lives of their 

residents. Ofakim is the “shanty town” featured in the work of Dadoune, whose art alludes 

to poverty, pain and destruction; at the same time, the expansive biblical landscapes it 

captures provide a sense of emotional and spiritual empowerment.

In his latest project, Dadoune is interested in turning once again to Ofakim, 

which is located on the Israeli periphery. He examines it as a microcosm representing 

a fragile Israeli identity and a complex, divided Israeli society characterized by constant 

tension between religion and the state and between sanctity and secularity, as well as by 

anxiety, growing violence and social and economic gaps. In his poetic cinematic language, 

which does not shy away from taking a clear stance, Dadoune brings together a social 

and artistic agenda and attempts to give voice to the periphery and to its cultural life, to 
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-  Dans le Desert 
-

Projet artistique et social de Joseph 

Dadoune à Ofakim

Préambule

field, enabling local residents (especially adolescents and young adults) to participate in 

a process of artistic creation and to contribute to shaping society.

Joseph Dadoune’s decision to produce the “In the Desert” project in Ofakim, 

in collaboration with local residents, is part of a clearly defined vision of a multicultural 

sphere that encourages dialogues between various sectors of Israeli society. This project will 

create a direct encounter between art and the community, since the community will play 

an active part in the production of the film; it will be exposed to different contemporary 

art mediums, as well as to lectures, forums and concerts that will be offered to city residents 

as part of the activities initiated by Joseph Dadoune’s studio in the city. 

The choice of Ofakim as a location for artistic activities and for the production 

of his films will provoke mutual interest – bringing to the city production crews, actors, 

curators, cultural critics and local and international scholars who will thus become familiar 

with the city and its residents. The project will raise public awareness to concerns related 

to life in Ofakim and its surroundings, and contribute to reducing the gap between center 

and periphery.

Joseph Dadoune perceives art as a means for shedding light on, responding to and 

influencing life. He believes that this project will contribute to recognizing the importance 

of the cultural landscape of the south and of related social and environmental issues, as 

well as to making local identity and culture present within the Israeli cultural sphere.

The production of this project in the town in which he grew up underscores the status 

and importance of local landscapes in shaping personal and cultural identity. It is such 

landscapes that ensure that society is not estranged from its roots, and that it does not 

reduce itself to the present and to a single, dominant identity.

a Documentary role

The filming of this project in Ofakim and in the Negev has both documentary and historical 

importance. It is important to preserving the collective memory and identity of the city, 

whose residents’ livelihood depended on the factories that collapsed during the 1990s. 

Choosing a factory that has been abandoned for over 30 years as one of the sites 

This film brings together the local and the universal, primeval and contemporary 

themes, and will examine key issues and ideas related to human existence and human 

consciousness: faith, fear, atheism, power and democracy. At the same time, it will examine 

contrasts such as individualism-conformism, individual-collective and religion-atheism, 

as well as universal values such as liberty, choice, honor and allegiance. The film makes 

use of biblical materials (the Book of Numbers, whose Hebrew name literally means “In 

the Desert”); autobiographical elements; and concepts related to contemporary Israeli 

culture and reality. In this work, Dadoune is concerned with examining the materials 

that make up Israeli identity, as well as the limits of personal identity and its dependency 

on the “other.”

 

the Social aspect

Ever since the inception of his career as an artist, Ofakim and its social context have been 

at the center of Joseph Dadoune’s work – as is evident in his film Universes, in the video 

installation Ofakim, in the film Chanti and in his most recent film, Sion. The virginal desert 

sands, the open expanses, the Bedouin tents, the poverty and the acrid odor of the garbage 

being burnt at the Duda’im garbage disposal site are all embedded in his world of images, 

and serve as recurrent motifs in his works. As a child, he dreamt of participating in artistic 

projects as a way of escaping the difficulties he experienced on an everyday basis.

Dadoune ascribes great importance to working and creating in Ofakim, since 

the town is an integral part of his personal identity and his aspiration to create an artistic 

dialogue between the primeval and the contemporary, between East and West, between 

religion and secularism, between the personal and the collective. Ofakim and its human 

and geographical landscapes are an integral part of his personal identity, and similarly 

reappear throughout his oeuvre. 

As a resident of Ofakim since the age of five, Dadoune feels deeply committed 

to the city and to its residents. The initiative for this project was born of the recognition 

that art is capable of engendering discussion and raising awareness. It is equally shaped 

by a desire to create a true dialogue between the local community and the Israeli cultural 
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women did not return after completing their military service, development budgets were 

depleted and the city was overcome by a climate of desperation. 

Project Goals

Offering »  “excluded” youth and youth at risk in Ofakim an opportunity to express 

themselves in an active and positive manner.

Advancing »  the community in Ofakim through a direct connection to the process and 

experience of artistic creation.

Exposing »  youth and the local community to art, cinema, and cultural production.

Giving »  voice to local identity through locally inspired cultural events.

Creating »  a dialogue between the community in Ofakim and Israel’s larger cultural 

community.

Enhancing »  and establishing a sense of belonging to Israeli culture and society by 

means of cinema and art.

Empowering »  local youth and bringing them closer to the Israeli narrative that is 

currently being formed and represented in art and cinema.

Enhancing »  the Israeli and international public’s awareness of Ofakim and of residents 

of the south.

Reducing »  the gap between center and periphery by enriching the cultural life of 

Ofakim.

Documentation »  of local history and identity.

“ » Exporting” local culture and cultural production to the center of Israel and abroad.

Mobilizing »  an audience based in the center of the country to attend cultural and art 

events in Ofakim.

Project components (outline) 

The “In the Desert” project will be inaugurated in 2009, and will evolve over the course 

of five years. The project will be produced in Ofakim, and will involve the production of 

two films, video works and a photography project. Ofakim will serve as a platform that 

featured in the film also offers a kind of hope; it amounts to a momentary “resuscitation” 

of a place whose social and economic meaning is no more.

Visual documentation plays an important role in the construction of memory, 

which is a significant component of shaping personal and cultural identities; it is 

important to making present the south’s voice, identity, language, human faces and 

virginal landscapes – prior to future geographical changes that will efface the existing 

landscape.

ofakim

Ofakim was founded in 1955 as a development town, as part of a government policy of 

populating the Negev. Its first residents were immigrants from North Africa, India, Iran, 

Russia and Rumania. A second wave of settlers arrived in 1956 from Egypt, following the 

Kadesh Operation. Ofakim was part of a plan to strengthen and establish Jewish control in 

the Negev region of the newly founded state, while serving as an urban center that would 

provide services to the nearby agricultural settlements founded during the same years.

 In 1958, the town became a local municipality. During the 1990s, it received an 

influx of new immigrants from the Former Soviet Union and Ethiopia. In 1995, it was 

recognized as a city. Today, Ofakim has about 26,000 residents. Forty percent of them are 

veteran immigrants who arrived during the 1950s and 1960s, mostly from Asia and North 

Africa (India, Iran, Morocco, Algeria, Tunisia and Egypt); about 35% are new immigrants 

who arrived during the 1990s from the FSU and Ethiopia. About 25% of the local 

population is orthodox. According to the Central Bureau of Statistics data for December 

2006, the city residents’ socioeconomic status is categorized as medium to low.

Following the textile industry crisis that led to the closing down of the city’s large 

industrial plants, alongside the large influx of immigrants during the 1990s, unemployment 

rates have significantly risen since the mid-1990s. Today, Ofakim continues to suffer of a 

dearth of employment opportunities, and income levels in the city are among the lowest 

in Israel. Ofakim underwent an economic and social crisis that threatened to crush it. The 

municipality’s budgetary resources were exhausted, stronger residents left, young men and 
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engage in a positive energetic process in the course of working on the film. Dance therapy 

based on the model developed by dancers and choreographers Anna Halprin and Trisha 

Braun encourages a process of active engagement, in the course of which the body itself 

becomes part of the artwork and of the creative process.

 

judaism classes

In the course of the project, participants will attend Judaism classes centered on the 

Book of Numbers, the meaning of crossing the desert and the generation that wandered 

through the desert.

open Studio and cultural events for the community

Joseph Dadoune is planning to found a studio in one of the abandoned factories in 

Ofakim’s industrial zone. This project will constitute a major component of activities at 

the studio, where Dadoune will concentrate his artistic and cinematic production. The 

studio will operate as an open studio combining the artist’s work with cultural activities 

open to the community at large. Once a month, the studio will host cultural events for 

the local community: literary evenings and poetry readings, concerts, film screenings, 

forums and performances. Dadoune, an internationally acknowledged artist, will host 

guests from Israel and abroad: art collectors, curators, museum directors, filmmakers, 

scholars and journalists. These visits that will undoubtedly contribute to promoting the 

city, its landscapes and residents, and to raising awareness to life in Ofakim both within 

Israel’s cultural community and abroad.

a Bilingual internet Site

The inauguration of the project will be accompanied by a new Hebrew and English website 

that will update curators, filmmakers, scholars and other cultural figures and institutions 

in Israel and abroad about the development of the project.

will enable the director to engage and dialogue with the local community, and especially 

with its adolescents and young adults – the next generation.

 

casting local adolescents and Young adults as actors 

For the first film, titled “In the Desert,” whose production will begin in 2009, the director 

plans to cast unprofessional actors – ten local adolescents and young adults from various 

backgrounds: third-generation immigrants from North Africa and first-generation 

immigrants from the FSU and Ethiopia.

Dadoune will conduct auditions in the course of one month. After choosing a 

group of actors, he will embark on a process of rehearsals that will lead to the filming 

process itself. Joseph Dadoune is a self-taught artist who received no formal artistic 

education. He believes that an active, experiential, direct engagement of local youth is the 

most productive way of entertaining a dialogue and exposing them to cultural production. 

Such engagement may enable their energies to be channeled in a positive manner, resulting 

in enhanced self-expression, empowerment and self-fulfillment. The casting of ten local 

youths as the protagonists of the film will offer them a unique and empowering experience, 

and an opportunity to discover new possibilities in an unemployment-stricken town.

interaction with Professional actors

Two professional actors will participate in the film, allowing for a dialogue between them 

and the group of young actors.

 

Yoga Workshop

The project will include a yoga workshop led by Patricia Cohen, a yoga teacher specializing 

in yoga for adolescents.

 

Dance Workshop

The dance workshop “Work in Process,” which is led by Ariel Ephraim Eshbal, is based on 

involving the audience in the dance performance. The workshop will enable participants to 
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featured in solo exhibitions in Athens. At Le Plateau – a leading contemporary art center 

in Paris, at the Museum of Modern and Contemporary Art in Nice, at the Museum of 

Modern Art in Strasbourg and at Düsseldorf ’s Filmmuseum. His films have been screened 

at film festivals, museums and galleries in Malta, Germany, Belgium and Dallas, Texas.

The film Sion, starring Ronit Elkabetz dressed in clothes by Christian Lacroix, 

premiered at the Louvre Museum. The film was produced in conjunction with the Louvre, 

and Dadoune is the first Israeli director whom the Louvre has allowed to film on its 

premises.

In November ֿ 2007, a solo exhibition of Dadoune’s works – “Yosef Joseph Dadoune: 

Sion – A Cinematic Trilogy” – was presented at the Petach Tikva Museum of Art (curator: 

Drorit Gur Arie). In 2008, the Tel Aviv Cinematheque held a retrospective evening of his 

films. In the coming months, Dadoune will be exhibiting at the São Paulo Art Biennial 

and at the Venice Biennale (summer 2009). He received the 2008 Filmmaker Award at the 

Cinema South Film Festival, and has also been awarded the Israeli Ministry of Culture’s 

2008 Young Artist Award. A monograph on his works has been published by the Petach 

Tikva Museum (edited by Drorit Gur Arie, Director and Chief Curator of the Petach 

Tikva Museum of Art).

 

 

 

 

a Sense of Shared Pride

The films will be screened in a large-scale exhibition in Israeli and international museums, 

and at film festivals, art forums and biennials worldwide. They will endow participants in 

the project with a sense of shared pride, and provide national and international exposure for 

both the enchanting and the problematic aspects of the southern landscape, its inhabitants 

and their culture. Dadoune also intends to seek commercial distribution for the films in 

Israel and abroad, thus allowing for exposure to a wider public.

Support for the Project

In an age in which Israeli cinema is garnering both local and international success and 

praise, and is situating itself as increasingly intriguing and relevant, there is growing 

recognition of the significant role of cinema and art in shaping Israeli reality and cultural 

awareness. 

The project “In the Desert” will make an important contribution to revealing the 

complex and multifaceted character of Israeli society, as well as to bringing the periphery 

closer together to the center and involving it in processes of cultural production.

We are confident that this project will contribute to the development of cultural 

life in Ofakim and to strengthening the local community’s sense of belonging to Israeli 

culture and society – while also providing a means of pointing the city’s young residents 

towards a new path, filled with hope for a better future.

Yosef joseph Dadoune – Biography 

Yosef Joseph Dadoune was born in 1975 in Nice, France, and immigrated to Israel in 

1980 with his mother. The two settled in Ofakim, where he grew up and studied at a 

local yeshiva.

Dadoune is a photographer, video artist and director who has exhibited works in a 

range of mediums: photography, installation art and video. In recent years, he has focused 

on the medium of cinema. His works have been featured in group and solo exhibition 

at the Janco Dada Museum and at the Alon Segev Gallery in Israel. They have also been 
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תמיכה בפרויקט

בעידן בו הקולנוע הישראלי זוכה להצלחה גדולה ולשבחים בארץ ובזירה הבינלאומית, וממצב 

עצמו כקולנוע מסקרן ורלוונטי מתמיד, גוברת ההכרה בתפקידם המשמעותי של הקולנוע והאמנות 

בעיצוב המציאות והתודעה התרבותית בישראל. פרויקט “במדבר" יהווה צעד משמעותי בקירוב 

הפריפריה למרכז ובשילובה בפניה העכשוויים של החברה הישראלית כפי שהיא מיוצגת בעולם 

באמצעות הקולנוע והאמנות. אנו בטוחים כי הפרויקט יתרום לקידום החיים התרבותיים באופקים 

ולחיזוק תחושת השייכות של הקהילה המקומית לחברה ולתרבות הישראלית, כמו כן הוא יהווה 

יותר. תמיכה בפרויקט כמוה  אמצעי בניתוב צעירי העיר לדרך חדשה, לתקווה ולעתיד טוב 

כנטילת חלק משמעותי ביוזמה חברתית- אמנותית חשובה זו ומרכיב מרכזי בהגשמתה. 

ביוגראפיה יוסף ז'וזף דדון

יוסף ז'וזף דדון יליד 1975 ניס, צרפת, עלה לישראל בשנת 1980 והתיישב עם אמו באופקים, 

בה גדל והתחנך כבחור ישיבה. 

דדון, צלם, אמן וידיאו ובמאי שהציג בעבר עבודות בתחומי מדיה מגוונים: צילום, 

ווידיאו, עוסק בשנים האחרונות במדיום הקולנועי. במהלך השנים, הציג בתערוכות  מיצב 

קבוצתיות ובתערוכות יחיד במוזיאון ינקו דאדא ובגלריה אלון שגב. בחו"ל הציג בין היתר 

תערוכות יחיד באתונה, ב"לה פלאטו" מרכז מוביל לאמנות עכשווית בפריז, בגלריה מרטין 

מודרנית  לאמנות  במוזיאון  בניס,  ועכשווית  מודרנית  לאמנות  במוזיאון  בפריז,  אבוקאייה 

לקולנוע  פסטיבלים  במסגרת  הוצגו  סרטיו  דיסלדורף.  של  הקולנוע  ובמוזיאון  בשטרסבורג 

ובמוזיאונים ובגלריות במלטה, בגרמניה ובבלגיה ובדאלאס טקסס.  

, בכיכובה של רונית אלקבץ בו היא לבושה בבגדים בעיצוב כריסטיאן  ן ו הסרט צי

לקרואה הוקרן בהקרנת בכורה במוזיאון הלובר. הסרט נעשה בשיתוף מוזיאון הלובר בפריז, דדון 

הוא הבמאי הישראלי הראשון שמוזיאון הלובר שיתף איתו פעולה ואפשר לו לצלם בין כתליו.

ן  דדו זף  ו ' בנובמבר 2007 הוצגה תערוכת יחיד של עבודותיו במוזיאון פתח תקווה ז

ן טרילוגיה קולנועית באצירתה של דרורית גור אריה. ב-2008 הקדיש סינמטק תל אביב  ו צי

ערב רטרוספקטיבי לסרטיו. במהלך החודשים הקרובים יציג דדון בפרויקטים של הביאנלה בסאו 

פאולו ובביאנלה בוונציה בקיץ 2009. הוא זוכה פרס היוצר בפסטיבל קולנוע דרום 2008, וזוכה 

פרס אמן צעיר של משרד התרבות 2008. ספר מונוגרפי על יצירותיו יצא בהוצאת מוזיאון פתח 

תקווה בעריכתה של דרורית גור אריה אוצרת ומנהלת מוזיאון פתח תקווה לאמנות.
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סדנאות יוגה

במהלך הפרויקט תתקיים סדנת יוגה בהנחיית פטריסיה כהן, מורה ומומחית יוגה לנוער.

סדנת מחול

סדנת מחול ''עבודה בתהליך'' של אריאל אפרים אשבל המשתפת את הציבור במופע המחול 

תסייע למשתתפים להיפתח לתהליך אנרגטי חיובי במהלך העבודה על הסרט. תרפיה באמצעות 

אמנות בדומה למודל שפיתחו אמניות המחול רחל הלפרין וטרישה בראון, תורמת למעורבות 

פעילה במסגרתה הגוף עצמו הופך ליצירת אמנות ולחלק מתהליך היצירה.

שעורי יהדות 

במהלך הפרויקט יתקיימו שיעורי יהדות בנושא ספר במדבר, משמעות חציית המדבר, ודור 

המדבר.

סטודיו פתוח ואירועי תרבות לקהילה 

במסגרת הפרויקט יוקם באחד ממפעלי התעשייה הנטושים באזור התעשייה של אופקים סטודיו 

בו ירכז דדון את כל הפעילות הקשורה לפרויקט. הסטודיו יפעל במתכונת של סטודיו פתוח 

המשלב בין פעילות אמנותית של האמן לפעילות תרבותית הפתוחה לקהילה. אחת לחודש 

באופן קבוע יתקיימו במקום אירועי תרבות לקהילה המקומית: ערבי שירה וספרות, קונצרטים, 

הקרנות, פורומים ומיצגים. 

אתר אינטרנט דו לשוני

עם תחילת הפרויקט, יעלה אתר אינטרנט בעברית ובאנגלית שיעדכן רשימת תפוצה של אוצרים, 

אנשי קולנוע, אנשי אקדמיה וגורמי תרבות בישראל ובעולם על התפתחות הפרויקט. 

גאוות יחידה

בישראל וברחבי העולם, בפסטיבלים לקולנוע,  הסרטים יוקרנו בתערוכה גדולה במוזיאונים 

למשתתפים  יחידה"  “גאוות  תחושת  שיעניק  דבר  בעולם,  וביאנלות  לאמנות,  בפורומים 

בפרויקט, וחשיפה ארצית ובינלאומית של נוף הדרום, תושביו והתרבות המקומית על קסמה 

ובעיותיה. 

העצמה של הנוער וקירובו לנרטיב הישראלי המתהווה ומיוצג באמנות ובקולנוע.«   

לייצר עבור הנערים ערוץ שייכות אל החברה הישראלית באמצעות הקולנוע והאמנות.«  

העלאת המודעות לאופקים ולתושבי הדרום בקרב הציבור בישראל ובחו"ל. «  

צמצום הפער בין המרכז לפריפריה באמצעות העשרת חיי התרבות באופקים.«  

תיעוד היסטורי לשימור« תודעת המקום.  

ל.  “ייצוא" התרבות והעשייה המקומית למרכז הארץ ולחו"«  

הבאת קהל מאזור המרכז לאירועי תרבות ואמנות מקומיים באופקים.«   

מרכיבי הפרויקט )מתווה בראשי פרקים(

פרויקט “במדבר" יחל ב–09' ויימשך לאורך חמש שנים. הפרויקט שיופק באופקים, יכלול הפקת שני 

סרטים, עבודות וידיאו, פרויקט צילום ופרויקט חברתי. אופקים תשמש פלטפורמה באמצעותה 

יחבור הבמאי לקהילה וייצור דיאלוג עם הקהילה המקומית ובתוכה נוער וצעירים - הדור הבא. 

שיתוף צעירים ונוער מקומי כשחקנים בהפקה

בסרט הראשון הנושא את הכותרת “במדבר" ואשר הפקתו תחל במהלך 2009, מתכנן הבמאי 

ללהק שחקנים בלתי מקצועיים, עשרה בני נוער וצעירים תושבי העיר על מוצאם השונה: דור 

שלישי לעולי צפון אפריקה ודור ראשון לעולי בריה"מ- חבר העמים.  דדון יערוך אודישנים 

במשך חודש. לאחר בחירת השחקנים יחל בעבודת החזרות עם השחקנים עד לתחילת הצילומים. 

ז'וזף דדון, אוטודידקט שמעולם לא למד במסגרת רשמית, מאמין שדרך שיתוף אקטיבי חוויתי 

ובלתי אמצעי של הנוער וצעירי העיר בפרויקט, ניתן להגיע לדיאלוג ולחשיפה טובה יותר 

של הצעירים לעשייה התרבותית ודרכם לתיעול האנרגיות שלהם באופן חיובי, לביטוי אישי, 

העצמה והגשמה. גיוס עשרה נערים מאופקים כגיבורי הסרט, יהווה חוויה מעצימה יוצאת 

דופן והזדמנות להיפתח לאפשרויות אחרות בעיר מוכת האבטלה. 

אינטראקציה עם שחקנים מקצועיים 

בסרט ישתתפו שני שחקנים מקצועיים. הדבר יהווה פתח לדיאלוג בין הקבוצה לשחקנים. 
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אופקים 

אופקים נוסדה בשנת 1955, כעיירת פיתוח, במסגרת מדיניות פיזור האוכלוסין בנגב. תושביה 

הראשונים היו עולים מצפון אפריקה, מהודו, מאיראן, מרוסיה ומרומניה. גל שני של מתיישבים 

הגיע בשנת 1956 ממצרים, לאחר מבצע קדש. היישוב תוכנן מלכתחילה לחיזוק ולביסוס השליטה 

היהודית בשטחי הנגב של המדינה הצעירה שאך נוסדה ולהוות במקביל מרכז עירוני שיספק 

שירותים ליישובים החקלאיים הסמוכים שהוקמו באזור באותן השנים. 

בשנת 1958 קיבל היישוב מעמד של מועצה מקומית. בשנות ה-90 הגיעו אל העיר 

עולים רבים מברית המועצות ומאתיופיה. בשנת 1995 קיבל היישוב מעמד של עיר. אופקים 

מונה 24,400 תושבים. 40% מהם עולים ותיקים משנות החמישים והשישים, בעיקר מארצות 

אסיה וצפון אפריקה )הודו, איראן, מרוקו, אלג'יריה, תוניסיה ומצרים( וכ-35% עולים חדשים 

משנות התשעים, ממדינות חבר העמים ומאתיופיה.  כ-25% מהאוכלוסייה באופקים חרדית. 

לפי נתוני הלמ"ס נכון לדצמבר 2006, העיר מדורגת בינוני-נמוך בדירוג החברתי-כלכלי. 

על רקע המשבר בענף הטקסטיל שהביא לסגירת מפעלי התעשייה המרכזיים בעיר, 

גלי העלייה הגדולים שפקדו את העיר בשנות ה-90, גדל בה מאוד אחוז האבטלה  ובצידו 

מאמצע שנות התשעים. גם כיום סובלת אופקים ממחסור במקומות עבודה, ורמת השכר בה 

וחברתי שאיים למוטט אותה.  נקלעה למשבר כלכלי  היא מהנמוכות בערי ישראל. אופקים 

לא היה כסף בקופה העירונית, תושבים חזקים ברחו, צעירים לא שבו אחרי שירותם הצבאי, 

תקציבי פיתוח הידלדלו ואקלים של ייאוש השתרר בה. 

מטרות הפרויקט 

הקניית הזדמנות לנוער “מנותק" ולנוער בסיכון באופקים לבטא את עצמם באופן אקטיבי«   

וחיובי.

קידום הקהילה באופקים דרך חיבור בלתי אמצעי לתהליך ולחוויית היצירה האמנותית.«  

חשיפת הנוער והקהילה המקומית לאמנות, קולנוע ולעשייה תרבותית.«  

הנכחת הזהות המקומית באמצעות יצירת התרחשות תרבותית השאובה מתכני המרחב«   

המקומי. 

. יצירת דיאלוג בין הקהילה באופקים לעשייה ולקהילה התרבותית בישראל«  

והקהילה«  הנוער  בקרב  הישראלית  ולתרבות  לחברה  השייכות  תחושת  וביסוס  חיזוק   

המקומית.

בעשייה  חלק  ליטול  בפרט(  וצעירים  )נערים  המקום  לתושבי  ולאפשר  הישראלי  התרבות 

אמנותית ולתרום לעיצוב החברה. 

החלטתו של ז'וזף דדון להפיק את פרויקט “במדבר" באופקים בשיתוף עם תושבי העיר, 

כרוכה בהשקפת עולם סדורה ובחזון תרבותי הדוגלים בקיומו של מרחב רב תרבותי המזמן 

דיאלוג בין קבוצות שונות בחברה הישראלית. 

פרויקט זה יפגיש בין אמנות לקהילה באופן בלתי אמצעי, שכן הקהילה תיקח חלק 

פורומים  להרצאות,  עכשווית,  אמנות  של  שונים  למדיומים  ותיחשף  הסרט  בעשיית  פעיל 

וקונצרטים שייערכו לתושבי העיר במסגרת פעילות הסטודיו של ז'וזף דדון שיפעל בעיר.  בחירת 

ותביא לעיר  דו–כיווני  ולהפקת סרטיו, תייצר עניין  אופקים כלוקיישן לפעילות האמנותית 

צוותי הפקה, שחקנים, אוצרים, תיאורטיקנים ואנשי אקדמיה ישראלים ובינלאומיים שייחשפו 

לעיר ולתושביה. הפרויקט יגביר את המודעות והשיח הציבורי בנוגע לסוגיות הנוגעות לחיי 

התושבים באזור ויתרום לצמצום הפער בין מרכז לפריפריה. 

ז'וזף דדון התופס את האמנות כאמצעי אשר ביכולתו להאיר, להגיב ולהשפיע על 

עמדות, מאמין שפרויקט זה יהווה תרומה להכרה בחשיבות הנוף התרבותי של הדרום בהיבטים 

חברתיים, סביבתיים ולהנכחת הזהות והתרבות המקומית במרחב התרבות הישראלי. הפקת 

הפרויקט במקום בו גדל, מחזקת את מעמדו וחשיבותו של הנוף המקומי בעיצוב זהות אישית 

ותרבותית וחברה שאינה מתנכרת למקורותיה, לגווניה השונים ואינה מצמצמת את עצמה 

להווה ולזרם דומיננטי. 

תפקיד תיעודי

לצילום באופקים ובנגב, חשיבות תיעודית- היסטורית. הצילומים חשובים לשימור התודעה 

של המקום, בו היו מפעלים ששימשו מקור פרנסה לתושבים עד להתמוטטות בשנות ה- 90. 

צילום בתוך אחד המפעלים הנטושים למעלה מ-30 שנה, יהווה גם סוג של תקווה, בבחינת 

אקט של ''החייאה'' לרגע, של מקום בעל משמעות חברתית- כלכלית שאיננה עוד.

לתיעוד הויזואלי יש תפקיד בהבניית הזיכרון שהנו מרכיב משמעותי בעיצוב זהות 

אישית ותרבותית וחשיבות ב הנכחת קולו של הדרום, זהותו, שפתו, פניו האנושיים, נופיו 

הבתוליים לפני השינויים הגיאוגרפיים העתידים למחוק את הנוף. 
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ובונה  הגרעין האיראני( או מפני רוע מופשט והאדם המודרני המונע ע"י יצר הרסנות וקם 

נשק להשמדה המונית. דדון מעלה תהיות בדבר עתידה של האנושות בעידן הגרעין ומייצר 

אמירה חברתית על מצבו של מעמד הפועלים בהוויה העכשווית בהתייחסו לתושבי אופקים 

מוכת האבטלה המשתייכים ברובם למעמד הפועלים ונושאים בעול ההגנה על יישובי המרכז 

בהיותם ביישוב ספר הממוקם במרחב מאוים. 

הסרט משלב בין המקומי לאוניברסאלי, בין הקדום לעכשווי ויעסוק בסוגיות וברעיונות 

מפתח בקיום האנושי ובתודעה האנושית: אמונה, פחד, אתיאיזם, כוח, דמוקרטיה, תוך הצבת 

ובחינת ערכים  קולקטיב, דת- אתיאיזם,  יחיד-  קונפורמיזם,  אינדיבידואליזם-  ניגודים כמו 

מהספרות  בחומרים  שימוש  עושה  הסרט  נאמנות.  כבוד,  בחירה,  כחירות,  אוניברסאליים 

המקראית )ספר “במדבר"( בשילוב אלמנטים אוטוביוגראפיים ומושגים מהתרבות ומהמציאות 

הישראלית העכשווית. ביצירה זו עוסק דדון בפענוח החומרים המרכיבים את הזהות הישראלית 

כמו גם בבחינת גבולות הזהות העצמית ותלותה באחר. 

פרויקט חברתי 

תפקיד חברתי

מתחילת דרכו האמנותית, עומדים אופקים והקונטקסט החברתי שלה במרכז יצירתו של ז'וזף 

דדון. החל בסרטו “עולמים", דרך מיצב הוידיאו “אופקים" והסרט “שאנטי" וכלה בסרטו האחרון 

“ציון". חולות המדבר הבתוליים, המרחב הפתוח, מאהלי הבדואים, כמו גם הדלות וריחה הכבד 

של האשפה הנשרפת באתר הפסולת דודאים, טבועים בעולם הדימויים המרכיב את זיכרונו 

ומשמשים מוטיבים חוזרים ביצירותיו. כילד חלם בהקיץ על השתתפות בפרויקטים אמנותיים 

כאמצעי לברוח מקשיי היום יום שהיו מנת חלקו הקבועה. 

דדון רואה חשיבות גדולה ביצירה ובעשייה אמנותית באופקים, שכן היא קשורה קשר 

הדוק לזהותו האישית ולשאיפתו ליצר באמצעות יצירותיו דיאלוג בין הקדום לעכשווי, בין 

מזרח למערב, בין דת לחילוניות, בין אישי לקולקטיבי. אופקים, מחוז ילדותו על נופיה האנושיים 

והגיאוגרפיים היא חלק אינטגרלי מזהותו האישית וכמוה עוברת כחוט השני ביצירותיו. 

כתושב אופקים וכמי שחווה את החיים בה מגיל חמש, חש דדון מחויבות עמוקה 

לעיר ולתושביה. היוזמה לפרויקט זה באה מתוך ההכרה ביכולתה של האמנות לייצר דיון 

בין הקהילה המקומית לשדה  ליצור דיאלוג אמיתי  ומתוך שאיפה  ולהשפיע על התודעה, 

הלובר - מוסד מוביל ולב לבו של הממסד התרבותי המערבי. דדון מציג בסרט חזון תרבותי 

ונוקט עמדה לגבי היחס של המערב ומעמדה של ירושלים בתוך התרבות הקאנונית שלו. 

בסרטו שאנטי )2005-2006( מעלה דדון את שאלת הספר, השוליים, ה"אחר": החיים 

בעיירת פיתוח שכל מפעלי הטקסטיל שלה קרסו בזה אחר זה וסתמו את הגולל על תקוותיה. 

המונח “שאנטי" שאוב מ'שאנטי טאון', כינוי לערי פחונים מאולתרות הנבנות באופן ספונטאני 

בשכונות עניות בהם חיי התושבים מתאפיינים בעוני כבד, סניטציה ירודה ואבטלה עמוקה. 

אופקים היא השאנטי- טאון של דדון, השותל ביצירתו רמזים לדלות, כאב, הרס וחורבן, ובה 

בעת חותרים תיאורי הנוף התנ"כי הפתוח להעצמה רגשית ורוחנית". 

בפרויקט זה, מבקש דדון לשוב ולעסוק באופקים, בקצוות הפריפריאליים של מדינת 

ישראל - כמיקרוקוסמוס לזהות הישראלית השבירה, למציאות ולחברה הישראלית המורכבת 

והשסועה המאופיינת במתח בין דת למדינה, קודש וחול, בתחושת חרדה ובאלימות גוברת 

כמו גם בפערים חברתיים וכלכליים. בשפתו הקולנועית הפואטית שאינה מתחמקת מנקיטת 

עמדה, שוזר דדון אג'נדה חברתית- אמנותית ומבקש לפרוץ את גבולות הפריפריה, להשמיע 

את קולה, לעמוד על המרקם התרבותי שלה, לתאר את הנוף האנושי והגיאוגרפי ולייצר דיון 

בפניה של החברה הישראלית והתרבות המתהווה בה. “במדבר" הוא יצירה אישית בעלת ממד 

חברתי השואבת את מקורותיה מהמציאות ומהתרבות המקומית. 

על הסרט "במדבר" 

במרכז הסרט הראשון שיופק במסגרת הפרויקט, עומדת חבורת נערים שתעסוק בבניית טיל ענק 

במפעל נטוש באופקים על רקע איום בלתי ידוע ותחושת חרדה גוברת. הטיל שיקרום עור וגידים 

לנגד עיני הצופה יינשא בהמשך ע"י הנערים ברחבי שדות העיירה ועל רקע נופים ואתרים 

שונים הסמוכים אליה: מדבר הנגב, בסיס צאלים, אתר הפסולת דודאים, שדרות ועזה. קבוצת 

הנערים, לבושי מכנסי פועל כחולים, צועדת עם הטיל במדבר, במה שנראה כצעידה סיזיפית 

ללא תכלית וללא סוף. במהלך הצעידה מתפתחת בין הנערים מערכת יחסים מורכבת וטעונה. 

נוכחותו של אחד הנערים אינדיבידואליסט בעל חזון המעלה נושאים אזוטריים, מייצרת מצבים 

רוויי קונפליקטים ודילמות ובוחנת את ערכי היחיד מול ערכי הקבוצה. במקביל עולה שאלת 

הקיום האנושי וניטש ויכוח חריף ואלים בין אלו המגדירים עצמם כמאמינים ובין האתיאיסטים. 

הנערים- אלגוריה לאדם באשר הוא, מייצגים מגוון פנים אנושיות: נפש ילדית, פועל הנושא 

טיל כסמל לעול החיים ,כאקט של ייאוש, אדם במנוסה מפני איום קונקרטי )טרור, קסאמים, 
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ר   ב ד מ ב   

פרויקט אמנותי–חברתי של ז'וזף דדון באופקים

הקדמה

האמן והקולנוען ז'וזף דדון יוצא בפרויקט אמנותי יוצא דופן שישלב את הקהילה המקומית 

באופקים. הפרויקט שיכלול יצירות במגוון מדיומים: קולנוע, צילום ווידיאו, יתפרש על פני 

כחמש שנים. חלקו הראשון הוא סרט עלילתי שיופק באופקים בהשתתפות נערים תושבי העיר. 

אופקים, מחוז ילדותו של דדון, משמשת ציר מרכזי ביצירותיו הקולנועיות עולמים, שאנטי 

ן - טרילוגיה קולנועית שהוצגה במוזיאון פתח  ו ן אשר הוקרנו בתערוכת היחיד צי ו וצי

ן בכיכובה של רונית אלקבץ, צולם באופקים, תקוע,  ו תקוה לאמנות בנובמבר 2007. הסרט צי

ירושלים ובמוזיאון הלובר בפריז. הסרט שנעשה בשיתוף מוזיאון הלובר, זכה לשבחים בארץ 

ובעולם והוקרן במוזיאון הלובר, בפאלה דה טוקיו בפריז, ובקונסט פלאטז' ,דיסלדורף, בגלריה 

לייט אנד סי בדאלאס, בחלל האמנות לה פלאטו , פריס. 

דדון, צלם, אמן וידיאו ובמאי שהציג בעבר עבודות בתחומי מדיה מגוונים: צילום, 

הראשון  הישראלי  הבמאי  הוא  הקולנועי.  במדיום  האחרונות  בשנים  עוסק  ווידיאו,  מיצב 

דדון הם  ז'וזף  בין כתליו. סרטיו של  לו לצלם  ואפשר  שמוזיאון הלובר שיתף איתו פעולה 

אודיסיאה מתמשכת בין מחוזות מנטאליים וגיאוגרפיים שונים בישראל ובאירופה, בין נופי 

בנגב למחוזות קדושה  נופי מדבר דרומיים  בין  לנופים באגן הים התיכון,  ילדות באופקים 

ומיסטיקה, ובין מזרח למערב. 

ז'וזף דדון, תושב אופקים, עלה לארץ עם אמו בגיל חמש מעיר הולדתו ניס בצרפת. 

המעבר לעיירת הפיתוח הדרומית וחוויותיו כנער ישיבה בודד בנוף מדברי זנוח, הותירו עקבות 

הניכרים ביצירתו המשלבת בין הגות היסטורית - תרבותית לאמירה אישית. 

ן )2006-2007( שחלקים ממנו צולמו באופקים, עולות באופן ברור סוגיות  ו בסרט צי

מרכז- פריפריה, מערב- מזרח, באמצעות אקט פוליטי מחאתי של הבמאי ביחס להיעדרותה 

של התרבות היהודית המגולמת בציון/ירושלים מהאגף המוקדש לתרבויות הלבאנט במוזיאון 


