
 "תרגיש בבית אבל אל תשכח שזה הבית שלי"

 מאת שרון תובל

משלושה המורכב , ספק מומצא יאוטוביוגרפספק  תערוכתו של דן אלון מציגה ארכיון הטרוטופי

אמת ובדיה, מציאות ודמיון, ין המשקפים תפיסתית מרחבי השתכנות הנעים ב מיצבים ומיצג אחד,

 אישי וקולקטיבי ופנים מול חוץ. 

יפלו טו יותר נוקביםאטרליים ישהדגישו ממדים ת, 1לתערוכות יחיד שהציג בעברבהמשך 

בתערוכה הנוכחית  בקונפליקטים אישיים של האמן אל מול סוגיות של משטור ואתיקה קולקטיביים,

האם זהו ארכיון אישי  .התפייסות עם עצמו וסביבתו הקרובהעמדה אמביוולנטית לגבי מבטא  דן אלון

היכן הקולקטיב בא לידי ביטוי? האם הערפול המכוון בין פנים לחוץ, מציע עמדה או משפחתי? 

 אלמנטיםהמיצב בכניסה לגלריה, "פיירברג זונה", מדמה הכלאה בין סצנת רחוב לבין  ?אובייקטיבית

שוויצרית בשם  שהות אמן תכניתבויצר בחודש ספטמבר האחרון שהה אלון מבית האב וממרוקו, בה 

SOUND DEVELOPMENT CITY מכבסים את הכביסה המלוכלכת", מציג חבלי בחלל הסמוך, . מיצב"

אשר תמונות, פוסטרים, הפניות רפואיות, וחפצים אישיים, רישומים כביסה עליהם "מתייבשים" להם 

בחלל  מוצג, . "המכתב אל האב"יותתבתערוכות קבוצ ומקטעים אישייםממיצבים היוו בעבר חלק 

 על ידיקיר, בשונה מתצוגתו המקורית בגלריה המדרשה, שבה הוא הוקרא  עלהפעם תלוי שלישי, 

הוא מזמין את שבו  מיצג "הכדורגל",ב ישהה אלון בעצמו,מול קהל הצופים. בחלל האחרון, אלון 

 בנקודות נבחרותם, מתלווים בילמיצ, תוך שתיית תה. כדורגל ממרוקו במשחק אתוהקהל לצפות יחד 

  רובד נוסף לחוויה.המעניקים קטעי סאונד 

 

. תוצר פרי מעשה מחושב להפליא על כל פרטיו הן בנאליותות, הנראות לכאורה יומי-יוםסצנות 

 .םמה שבניה , האב והבן ועלהאם :מחשבתי על השילוש המקודש

מוסיקה. ריח של אוכל. הוא קטן, ישנים בו הרבה  בית אבא אדום. מינימליסטי. ירוק."

, יש בגדים, נעליים, כביסה, שטיחים. שהוה איפלן ברירה, בדרך איכיוון שאנשים, הם שם 

 אנשים. עשרהמוסיקה. בבית גרים 

פונקציונלי מאד. שקט. שומעים בו טבע, ציפורים,  בית בית אמא חום. מונוכרומטי. צהוב.

זמזום של מכשיר חשמלי. צנוע. קוראים בו ספרים. שומרים על שקט, סדר, איפוק. חם בחוץ 

 אבל נעים בפנים, בהיר, שמשי, קצת מאובק. 

כמוהם, כולם חולים, כולם זקנים, עבר זמנם. אתה גדל איתם ונהיה  מקדש, שלושה מלכים.

ביטחון,  ל הגבריות, סמל הזקנה. שליטה בכוח כדי להסתיר חולשות, חוסרנהיה הם. סמ

 ".הטלת מרות
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צליה, תערוכת בוגרי לימודי ההמשך במדרשה, "ווידוים" במשכן האמנים הר"השאוויש, מחלקה מספר ארבע"  

 גלריה משונע."הכול כשורה אדוני הגנרל" 



ם מורכבים חלליבמחזה קפקאי, אך מדובר לתפאורה  תפיסת יכול להיות טקסט לעיצוב זה היה

ודיאדות , האםבין חלל האב לחלל , בין ניכור חזותי וזהות בנויה, 2הכלאות בין חלל למקוםהמהווים 

 . , בגבול שבין הסימביוזה לדיסהרמוניה שורשיתהשנייה נגדהמתקיימות אחת עם השנייה ונוספות 

 על, תערוכתו מציגה יותר מכל שיח קיבוע וחיפוש זהותבין תחושות של ניידות, ארעיות, וניסיונות 

, האחת גורסת רווחות בנושא שתי דעות מנוגדות .3מרטין היידגר של dwelling-השתכנות, ההמושג 

"הווייתו של האדם היא מולדתו", עבורה המשמעות האונטולוגית של פעולת הבנייה מכוננת את  כי

ביטוי עמוק כאלא האדם אינו רק פועל באופן ייצוגי, מרחב ההשתכנות, יצירת של האדם. ב והוויית

אפשרותו של האדם לנוע ולהוות חוליה מקשרת בין  הכרתו שלו. דעה נוספת מתבססת עללפעולת 

אלון נע בין שתי הגרסאות, חלק מעבודותיו מהוות את מרחבים שונים, להיות לעצמו בית משכן. 

 המייצג את משכנו. ממרחב שלו כחלק  והוויית

וצה ר "לאמנות יש כח משחרר. אני לא חייב להיות עם עצמי אך גם יכול להיות "אני", כפי שהיתי

, בה האמנות 5במובן זה, אלון מתחבר לתפיסה האקסטטית של ניטשה. 4להעמיד פנים שאני"

מתחברת אל החיים עצמם ואל העשייה האמנותית, יותר כחוויה מאשר כאל חפץ. אצל ניטשה, 

החשוב הוא אקט היצירה, והאקסטזה של היוצר באותו אקט. ניטשה אף השווה בין היצירה לבין 

מה לאמנים רבים שעסקו בחיבור שבין אמנות לחיים, כג'וזף בויס או פרנץ קפקא, בדופעילות מינית. 

היצירה היא ההוויה עצמה, מכוננת את זהותו,  עבורו .דק מאוד ולבין אמנות של אלון חייותפר בין ה

מעניין לבחון בתערוכה על אילו פרטים מבנים את זהותו ת. יומי-יוםחירותו ופרשנותו למציאות ה

 ל מול הקולקטיבית? האישית א

אך סרקסטי, מגחך, ההומור כחוט מחבר,  , מתקייםמהחיים עצמם בין הפשטות האמנותית לתסכול

. הוא מתפקד הן פונקציונאלית והן כמסווה למציאות פסיכולוגית סבוכה. הוא בא לידי אינו משמח

עברים בתצוגת , "פיירברג זונה", בתכנים המו"הכביסהניקוי "ביטוי בבחירת המיצבים עצמם, 

טקסטואלי, אך גם בתפיסת התערוכה עצמה, כמקום לא מקום, כמטפורה הרישומי /  ארכיוןה

במיצב "מכבסים את הכביסה המלוכלכת", הטראומות  עצמו. של האמןהמגחכת על מצבו הקיומי 

בשמש המזרח  חדן מרשה לעצמו לתת להם לנוח ולהתייבש, להישככעת כבר נחשפו, טופלו, 

 תיכונית.

, אך זוהי סביבתווהתפייסות מסוימת ביחס ליחסים הסבוכים של האמן עם עצמו לחשוב על  אפשר

המעגלים פצעים קיומיים טראומטיים, כאן טיפל באם בתערוכותיו הקודמות הוא . מחשבה מתעתעת

אל נא לחיות  אולם הביקורת המגדרית, התרבותית והמשפחתית קיימת.. להסגר מתחיליםנראים כ

ברובה עברה אל מאחורי ש, סערה וסרקסטיותמידה ניכרת של בתערוכה ישנה עדיין  ,באשליה

 הקלעים.
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( מקום בעל זהות והיסטוריה, לעומת חלל נטול משמעות Marc Augeעל פי הגדרתו של מארק אוג'ה ) 
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