עדינס
האלגוריההנצחיתעלמחזורחייהאדם
כאשר חווים רגע בזמן אמת ,קשה לזכור שלמעשה כל רגע גיאו–פוליטי טעון מזדקק לכדי קו עלילה פשוט .בעתיד ילמדו
כי דתות התעמתו ביניהן במזרח התיכון לעתים קרובות ,וכי בראשית שנות האלפיים התפשט עימות זה ברחבי העולם
כולו ועורר קנוניות ,נקמות וטרגדיות נוראות .נכון לעכשיו ,הכול נראה כה חד פעמי ,אבל למעשה אנו חווים על בשרנו
פרקים אחדים של  .ÌÂÏ˘Â†‰ÓÁÏÓאנשי תעשיית הנפט בטקסס ויצרני נשק להשמדה המונית מספקים פיתולי עלילה
חדשים נוסח דאלאס וטום קלאנסי ,אך ביסודו של דבר ,מדובר בווריאציות על אותם סיפורים נושנים.
אין ספק שבישראל ,שבה אלוהים וההיסטוריה תמיד סמוכים זה לזה ,קל יותר לזהות שחזורי נראטיבים שצלחו את
מבחן הזמן .עדי נס משתמש בצילום על מנת לחשוף את הנצחי שביומיומי .בעזרת צוותי דוגמנים ואסיסטנטים ובלוויית
תאורה קולנועית ותפאורת במה ,הוא בונה תמונות מפוארות המרחיבות את מראה המציאות .דימוייו מרבדים את החיים
העכשוויים ,את סיפורי המקרא והמיתולוגיה וכן תצלומים איקוניים מימי הקמת המדינה .בין עבודותיו הידועות ביותר
של נס ניתן לציין את גרסתו הצה"לית ל ‰Â¯Á‡‰†‰„ÂÚÒשל דה וינצ'י ,את מות אדוניס ברחובה של עיירת פיתוח ואת
התמונה המפורסמת משער המגזין  ÛÈÈÏשל יוסי בן חנן בתעלת סואץ ,מלוהקת מחדש בדמויות חיילים כנערי זוהר
משתובבים .עובדת היותו של האמן הומוסקסואל המוקסם מארוטיקה ועירני לפוליטיקה ,משווה לעבודתו רטט
ייחודי — מטען סקסי עוכר שלווה המרבד את זיקותיה למטען סיפורי-אגדי על–זמני מוכר.
המבחר בתערוכה זו של דיוקנאות גבריים גדולי ממדים הוא חתך של כלל יצירתו של נס ,כולל תצלום מהסדרה
החדשה המבוססת על דמויות מן התנ"ך .התצלומים עתירי הפרטים ורוויי הצבע הם היסטוריים פחות מדימויים אחרים
רבים שיצר נס ,דימויים המתחרים בציורים היסטוריים צרפתיים מבחינת חריפותם הסיפורית .אף על פי כן ,הם אוצרים
כוח סמלי ושופכים אור על לב עבודתו .התצלומים מדגישים את קשת נושאיו ,ובמיוחד את התעניינותו בחריג — התרבותי,
הדתי והמיני .למשל ,דימוי של נער צעיר בחולצת פסים ניצב בסמטה מוזנחת ,שכמו כל עבודותיו של נס הנו נטול כותרת,
אם כי נושא שם זמני" ,יוסף" — גלגול עכשווי של דימוי הבן האהוב ,החולמני ויפה התואר של יעקב אבינו .לעיניים
אמריקאיות ,דיוקן זה של ילד בכתונת פסים דהויה וארוכת שרוולים ,מאזכר את אחד הדימויים הטיפוסיים הישראליים
של ראשית המדינה :ילד לבוש בלויים בשכונה דלה .בהביטו בצופה בעיניים גדולות ורציניות ,גרסה עדכנית זו של
"שרוליק" — הדימוי לישראלי של הקריקטוריסט דוש ,מעלָה את השאלה ,מה עלה בגורל הדמות המקורית חסרת הדאגות.
שני תיאורים של מתבגרים הם המשך לעיסוקו של נס בסוגיות של זהות ושל גבריות .הנער שראשו גולח זה מכבר,
לבוש בחולצת טי בצבע ירוק זית הגדולה ממידותיו ,הוא דימוי מוכר לכל ישראלי :צעיר שזה עתה בגר ומוצא עצמו
בצבא .דימוי המתבגר יפה התואר ,הניצב על רקע צהבהב ,מייצג את האמן הבוחן את עצמו נוכח מיכלאנג'לו ,קראוואג'ו
ושאר המומחים ליופי גברי ,וגם נוכח כל צעיר ישראלי נאה.
דימוי גבר מזוקן בגיל העמידה ,דיוקן שמקורו בכפולת עמודים שהזמין מנס מגזין האופנה  ,¯·‚Ï†‚ÂÂהוא בבחינת
דיוקן "טרגי-קפריזי" .על רקע תפאורה מבוימת של כלא אפרורי ,הלביש נס ניצבים שונים — ערבי ,סיני ו"דוגמנים" "זרים"
נוספים בבגדי מעצבים ,ויצר בליל טורדני של חרמנות עצורה וביקורת חברתית .נס ,שלמד להכיר פנים אל פנים את הצד
האנושי של אויביה הפוליטיים של ישראל במהלך שירות קצר כסוהר בכלא צבאי ,מציב "אסיר" זה כבודהה אופנתי ונינוח.
תצלום אחר מאזכר פן בדמותו של איוב" ,כל–אדם" קשיש וסובל; נס מדמה אותו לפנסיונר ישראלי חרוש קמטים,
המוקף בחבורת אנשים בקרן רחוב מוזנחת .דמות שברירית זו — שחוותה התנסויות וקשיים בימי חייה — נועצת מבט
תר למרחקים ,כמו מהרהרת במותה .כמעט אפשר לשמוע את האיש ממלמל" :אלוהים נתן ואלוהים לקח".
דיוקנאותיו של נס מעדכנים את האלגוריה הנצחית על מחזור חיי האדם ,והופכים אותה לישראלית קונקרטית.
וכדברי שייקספיר במחזהו כטוב בעיניכם" :כל העולם במה / ,כל איש וכל אשה רק שחקנים הם / .כולם כניסות ויציאות
להם / ,וכל אדם על פי תורו מופיע  /בתפקידים שונים ,במחזה  /ששבע עלילות לו" )תרגום :אברהם עוז( .ההתפתחות
המתוארת בקומדיה זו כוללת ינקות חסרת ישע ,ילדות צווחנית ,בחרות מוכת אהבהבים ,שלב לוחמנות שכולו תשוקה,
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גיל מעבר בוטח בעצמו ,זִקנה לאה ונרעדת ,ולבסוף — מוות חסר אונים .תיאטרליים ,רומנטיים והומו–ארוטיים במפגיע,
תצלומיו של נס מתוך מחזור ממנטו מורי זה מייצגים את מסע חיפושיו של אמן אחד אחר חיים מתהווים ואומה מתעצבת
ברצף ההיסטוריה .אפשר שכבר פגשנו בדמויות אלה ושמענו את סיפוריהן הטרגיים והנשגבים בעבר ,אך דמיונו החומל
והמגובש של עדי נס משיב אותם לחיים ברלוונטיות ובדחיפות רבת עוצמה.
טוביקמפס
מנהל המכון לאמנות בת זמננו במכללת מיין לאמנות בפורטלנד ,ארה"ב
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as if contemplating his own demise. You can almost hear him mutter, “The Lord giveth, and the Lord taketh away.”
Together, Nes’ portraits update and make specifically Israeli the timeless allegory of the ages of man, best
summarized in Shakespeare’s As you Like It:
All the world's a stage,
And all the men and women merely players,
They have their exits and entrances,
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages.
The evolution outlined in this comedy includes a helpless infancy, a squalling childhood, a love-obsessed
adolescence, a passion-driven warrior phase, a self-confident middle age, a doddering old age, and, finally, a
helpless death. Unabashedly theatrical, romantic, and homoerotic, Nes’ examples from this memento mori cycle
represent one artist’s quest to locate evolving lives and an evolving nation in history’s continuum. We may have
met these characters and heard their tales of tragedy and transcendence somewhere before, but Adi Nes’ richly
compassionate and integrative imagination brings them to life with powerful immediacy and relevance.

Toby Kamps

Toby Kamps is Director of the Institute of Contemporary Art at Maine College of Art in Portland, Maine.
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Adi Nes
The Timeless Allegory of the Ages of Man
When you experience one in real time, it’s hard to remember that eventually every complex geopolitical moment
gets distilled to a simple plotline. Someday, schoolchildren will learn that religions clashed frequently in the
Middle East, and, in the early 2000s, this conflict spread throughout the world, provoking terrible intrigues,
revenges, and tragedies. Right now everything seems so original, but in fact we’re really living through several
chapters of War and Peace. The Texas oilman and WMD elements provide several novel Dallas-like and Tom
Clancyian twists, but otherwise it’s basically variations on the same old stories.
Of course, in Israel, where God and history are always nearby, it’s easier to recognize re-stagings of timetested narratives. Adi Nes uses photography to expose the eternal in the everyday. Using teams of models and
assistants as well as cinematic lighting and set-dressing techniques, he constructs sumptuous tableaux that
expand reality. His images layer contemporary life, Biblical and mythological stories, and iconic photographs
from the founding of the State of Israel. Among Nes’ best known works are an army barracks version of Da Vinci’s

Last Supper, the death of Adonis on a settlement-town street, and the famous Life magazine cover shot of Yossi
Ben-Hanan in the Suez Canal recast with frolicking glamour-boy soldiers. The fact that the artist is a gay man
fascinated with erotics and politics lends the work a unique frisson – an unsettlingly sexy charge complicating
its connection to the eternal tales within us all.
This selection of five large-scale male portraits spans Nes’ career and introduces a work from a new series
based on figures from the Old-Testament. The detail- and color-saturated photographs are less histrionic than
many of Nes’ other constructed images, which rival French history painting in their storytelling punch. Nonetheless,
they resonate with symbolic power and illuminate the heart of his project. The photographs highlight the range
of themes defining Nes’ work, in particular his interests in the outsider – cultural, religious, and sexual – in cultural
history. For example, an image of a young boy in a striped shirt standing in a rundown alleyway, which, like all
of Nes’ work, is untitled but bears the working name “Joseph,” contemporizes the image of the beautiful, dreamy,
beloved son of the patriarch Jacob. To American eyes, this portrait of a kid in a faded, long-sleeve Technicolor
dreamcoat evokes the Israeli self-image cultivated by its early settlers: the scrappy kid in a bad neighborhood.
Gazing back at the viewer with large, serious eyes, this new version of cartoonist Dosh’s “Srulik” begs the question
of what’s become of the original, carefree character.
Two depictions of adolescents further Nes’ research into identity and masculinity. The boy with the freshly
shaved head and too-big olive drab t-shirt is an image familiar to all Israelis: the young adult thrust from childhood
into the army. The flecks of hair on his shoulders emphasize the prickly abruptness of this transition. And the
image of the handsome teenager set against a yellow background represents the artist testing himself against
Michelangelo, Caravaggio, and other connoisseurs of the male form as much as any specific good-looking young
Israeli.
A portrait of a bearded, middle-age man comes from a spread made for the international men’s fashion
magazine Vogue Hommes that can only be described as tragikinky. Using a grim prison as a backdrop, Nes
dressed Arab, Chinese, and other “foreign” models in designer clothing, creating a discomfiting mixture of pentup horniness and social commentary. Nes, who experienced the humanity of Israel’s political enemies firsthand
during a brief stint as an army prison guard, poses this convict as a serene, stylish Buddha.
A final photograph envisions Job, the Bible’s aging, suffering everyman, as a wizened Israeli senior citizen
holding court on a grimy streetcorner. Old enough to be a victim of the Holocaust and/or a hero of the War of

95

Independence, this frail character – tested and humbled during a long life – stares searchingly into the distance,

