עיני נס

אחרי שקיבל הכרה בינלאומית כשהשיג מחיר
שיא לצילום של אמן ישראלי ,משיק עכשיו
בתל–אביב,
עדי נס תערוכה שתוצג במקביל ֿ
ניו–יורק ופריז | המסגרת :זום–אין לחיי הכפר
| הדוגמנים :אנשי עמל ,עצי פרי ותרנגול
מפוחלץ | השאלה :מה נותר מהחלום הציוני |
המסקנה :עוד לא אבדה תקוותנו | הנה ,אפילו
הוא נטש את העיר לטובת המושב | היעד הבא:
עתירה לבג"ץ במסגרת מאבקו להכיר בו
ובבן–זוגו כאבא ואבא של ארבעת ילדיהם

למעלה" :הסעודה האחרונה".
האספן קנה אותה מנס בסכום
המוערך ב־ 1,500דולר ,ומכר
ב־ 264אלף דולר
משמאל :צילום מהתערוכה
החדשה" .בלי החלום הציוני
אין לנו שום סיבה להיות פה"

ורדית גרוס

בתמונה הגדולה :צילום
נוסף מ"הכפר" .נס חיכה
שהתרנגול ימות באופן טבעי

צילום :עמית מגל

קצין וקצינה נוגעים בזרועה של
אישה .פניהם רציניות .היא מביטה
מעבר להם ,כמו יודעת מה הם הולכים
לומר ,כאילו חיכתה להם כבר ימים,
מאז שבנה לבש מדים ויצא .ולמרות
שאף פעם לא ראינו צילומים אמיתיים
של הרגע האינטימי הזה ,אנחנו יודעים בדיוק מה קורה
שם .שומעים את הדפיקות על הדלת שקדמו לאותה נגי־
עה ,מרגישים את הרעד הקל בידה של החיילת .מוכנים
תמיד לבוא הבשורה.
עדי נס ,מחשובי האמנים הישראלים בני זמננו ,מצלם
בדייקנות רבה את הארץ .את הרגעים שאנחנו מכירים
גם מבלי שראינו .את אלו שצרובים בזיכרון הקולקטיבי
שלנו אם נרצה ואם לא נרצה" .הכפר" ,תערוכת הצילו־
מים החדשה שלו ,מעמתת את המתבונן עם החלום הציוני
כפי שהוא נראה בתחילת העשור השני של המאה ה־.21
השמיים כחולים ,השדות ירוקים ,הנערים יפים עד כאב,
והכאב הזה נמצא בכל מקום — נוכח ,מרחף ומאיים.
תערוכתו של נס תיפתח ב־ 17במאי בגלריה זומר בתל־
אביב ותוצג במקביל בגלריות מובילות בניו־יורק ובפריז.
זהו לא מעמד זר עבור האמן ,שמציג דרך קבע בגלריות
ובמוזיאונים המובילים בעולם .את ההכרה הבינלאומית
הרשמית קיבל לפני חמש שנים ,כשתמונתו "הסעודה
האחרונה" ,בה צילם חיילים בהשראת ציורו המפורסם
של דה־וינצ'י ,נקנתה מאספן במכירה פומבית תמורת
 264אלף דולר — הסכום הגבוה ביותר ששולם אי־פעם על
צילום ישראלי .הכסף אמנם עבר למוכר התמונה ,שלפי
ההערכות קנה אותה שמונה שנים קודם לכן ב־ 1,500דולר,
ולא לנס עצמו ,אבל השפיע ישירות על מחירי עבודותיו,
שנמכרות היום בעשרות אלפי דולרים .בזכות ההישג אף
השתנה האופן בו אמנות ישראלית נתפסת בחו"ל.
בעקבות ההצלחה הבין נס שהוא צריך ויכול להתמקד
בצילום ,עזב את עבודתו כסגן מנהל מחלקת הפרומואים
של קשת ,והפך לאמן במשרה מלאה" .שמחתי ששוק האמ־
נות והסצנה יכולים להעריך את העבודה של צלם עכש־
ווי" ,הוא אומר" .שמחתי שאני ,כאמן מבטיח ,יכול להעניק
סוג כזה של כיסוי לאספן שרכש את העבודה שלי בתחילת
הדרך במחיר נמוך .כמובן שהמתכון להצלחה קשור גם

לעיתוי ולבועת האמנות ,שהייתה באותם ימים בשיאה".
אין לך עוד עותק של העבודה הזו למכירה?
"ודאי שלא ,כי היא נמכרה בכל עותקיה ,ואני אפילו
לא יכול להרשות לעצמי לקנות עבודה שלי .בכלל ,בחיי
האישיים אני לא רוכש מוצרי צריכה במחירים כאלו".

חלום מדומיין ומשוכתב

"מאחר שהסטודיו
שלי עדיין במרכז
אני משכים קום,
מתחיל את היום
עם אבשלום
קור ,וחוזר עם
השידור החוזר.
הגעתי לשלב
בקריירה שזה לא
משנה איפה אני
נמצא בפועל"

נס ,45 ,גדל בקריית־גת .הביוגרפיה האישית שלו
שזורה בצילומים בהם הוא מתמודד עם שאלות של מז־
רחיות ופערים בחברה הישראלית בהשראת עיר ילדותו,
לצד עיסוק בזהות מינית .בצה"ל שירת כפקח טיסה ,ועם
השחרור הלך לבצלאל .לראיון הקבלה למחלקה לצילום
הגיע בטעות ,עם תיק עבודות מלא בציורים ,אחרי שסימן
איקס בריבוע הלא נכון.
כמעט ומטעה לקרוא ליצירתו של נס צילום .התמונות
שלו מבוימות בקפידה והעבודה עליהן דומה יותר לה־
פקת סרט מאשר ללחיצה המוכרת על כפתור המצלמה.
בזמן שחלק גדול מהצלמים הישראלים מתמקדים בתי־
עוד ההווה הישראלי הסוער ,נס עובד חודשים ארוכים
על הפקה של כל פרט ופרט בצילומים הסופר־מבוימים:
מהתחקיר ,דרך התאורה והתפאורה ,ועד איפור השחקנים
והדרכתם .בימי הצילום מקיף אותו צוות גדול ועוזר לו
לזקק את הרגע שהופך לתמונה.
בסדרת צילומי "הכפר" מציג נס תמונת עולם קסו־
מה ומערערת .הצילומים הענקיים מזמינים את הצופה
פנימה ביופי העצום שלהם ,וכמו מלכודת דבש כולאים
אותו בתוכם עד שהרעיונות מחלחלים .את האלמנטים הוא
שואל מהטרגדיה היוונית :מקהלת הכפר ,העיוור שרואה
את האמת ,התיש שאוחזים בקרניו .את הנוף הוא לוקח
מכאן :חולצות כחולות ,נעלי עבודה ,צריפים מהוהים.
כדי להרכיב את המקהלה המדויקת נסע נס בעק־
בות מקהלות חובבים בכל הארץ .מצולמים אחרים מצא
כאשר שוטט בפייסבוק בחיפוש אחר תווי הפנים וההבעות
ששירטט מראש .זמן רב הוא חיכה לתרנגול הודו שימות
מוות טבעי ויפוחלץ עבורו בדרך שתיכנן.
בחרת להמציא כפר דמיוני ,אבל קרוב ומחובר למ־
ציאות מאוד ספציפית.

"מההתחלה היה די ברור ש'ה־כפר' יהיה ב'ה־עמק',
והעמק זה עמק יזרעאל .יש לכך כמה סיבות .הראשונה
היא שנוה ,בן הזוג שלי ,הוא בן העמק .השנייה היא שהמ־
קום מאוד טעון ,גם בתקופת התנ"ך וגם בספרות ובתרבות
העברית .אנשי העמק לא רק ייבשו את ביצות העמק ,הם
גם כתבו אותו .הכפר שיצרתי הוא מטאפורה לארץ ישראל
— מקום קטן שקם אחרי טרגדיה ,והנופים בו ירוקים והע־
צים עמוסי פרי ,אבל יש שם משהו לא שקט".
במובן מסוים נדמה שרוב העבודות שלך האירו
צדדים שונים בביוגרפיה האישית שלך ,בעוד שעכשיו
עברת לתמונה לאומית יותר.
"אלו פנים שונות של אותו דבר .אני מראה עולם
שהוא חלק ממני ,ובאופן רחב יותר אולי חלק מאיתנו.
ארץ ישראל היפה לא הייתה רק הנראטיב והחלום של בני
העמק ,אלא חלום שכולנו ,בני דור מסוים ,גדלנו לתו־
כו .קריית־גת הייתה בירת חבל לכיש ,ובילדותי המפגש
עם בני המושבים שמסביב היה המפגש עם האתוס עצמו.
בני מושב לכיש ,יפים ובהירי שיער ,סימלו את המיתוס
שלתוכו גדלנו עם השירים משיעור זמרה ועם הספרים
מהספרייה העירונית .הפעילות בתנועת הנוער ומחנות
העבודה בקיבוצים ליוו את כל חיי ,וזה משהו שהוא חלק
מהזהות שלי .ועדיין ,ברור שהחלום של ארץ ישראל היפה
הוא חלום מדומיין ומשוכתב ,וגם האנשים שהמציאו אותו
ידעו שהוא כזה".
גם אז לא האמינו בו?
"אין לי ספק שהחלום הזה נכתב בצורה מושכלת כדי
לייצר מודל שאליו צריך לשאוף האדם שעלה לארץ .אלו
סיפורים שצמחו מהאדמה של העמק ,ולא במקרה ,אחרת
אי אפשר לחיות במקום מוכה קדחת ויתושים .הם רצו לה־
תנתק מהיהדות הגלותית של ההורים ומהמציאות הקשה
שחוו וליצור מקום חדש שבו הכל טוב .מקום מוסרי ,של
חיי שיתוף ושירה ביחד".
נס מכיר מקרוב את תהליך בניית המיתוס של העמק.
בחמש השנים האחרונות הוא חקר אותו לרוחב ,ובעיקר
לעומק ,כחלק מתהליך ההכנה היסודי לצילומים .אבל
פרק הזמן הזה היה עמוס במיוחד עבורו לא רק בגלל הפ־
רויקט החדש .ב־ 2007נפתחה במוזיאון תל־אביב תערוכ
כת "סיפורי התנ"ך" שלו ,שזכתה להצלחה עצומה ברחבי

העולם והוצגה ללא הרף ,במוזיאונים כמו גם בפמפלטים
של כנסיות אוונגליסטיות .במקביל למסעות בעקבות
העבודות הספיקו נס ובן־זוגו ,עורך דין במקצועו ,להביא
לעולם ארבעה ילדים בהליך פונדקאות בארצות־הברית.
בשנה האחרונה עברו עם שתי ילדותיהם (בנות  3ו־)4
וצמד תאומיהם (בני עשרה חודשים) לבלפוריה ,מושב קטן
לא רחוק מעפולה ,ששימש כאחד מאתרי הצילומים של
התערוכה החדשה.
למעשה ,אתה חי את חלום הכפר שהמצאת.
"לפעמים אדם מתאהב באישה ,לפעמים בגבר ,ואני
התאהבתי במקום בזמן שערכתי סיורים למציאת לוקיישן.
זה מושב ילדותו של נוה ,והמעבר לשם היה יוזמה שלי
ופקפוק מבחינתו".
עזבת את תל־אביב בשיא הקריירה .זה לא קשה?
"המעבר מהמרכז לפריפריה הוא דרמטי ,אבל הוא נכון
לעת הזאת ,גם לילדים וגם לקריירות שלנו .כשזה לא יהיה
נכון ,נשנה .ברור שילדים צריכים לגדול במקום בו הקר־
קע מוצקה והשורשים שלהם יכולים להתפתח בה .אנחנו
מוקפים בסביבה משפחתית תומכת ,ואפילו לאמא שלי
יש היום את כביש  .6היא עולה עליו בקריית־גת ,יורדת
בצפון ,ומבלה איתנו לא מעט .מאחר שהסטודיו שלי עדיין
במרכז אני משכים קום ,מתחיל את היום עם אבשלום קור
בבוקר ,וחוזר עם השידור החוזר של אחר הצהריים .לשמ־
חתי הגעתי לשלב בקריירה שזה לא משנה איפה אני נמצא
בפועל .עם אינטרנט ,טיסות וטלפונים זולים ,השורשים
כיום יכולים להיות במושב קטן בעמק ,והצמרת נושאת
פרי בתל־אביב ,פריז וניו־יורק".
יש משהו אופטימי בזה שעברת לגור באזור שציל־
מת .כשרק מתבוננים בעבודות קשה להחליט אם ראית
בעמק את החלום או בעיקר את שברו.
"אני חושב שהחלום עוד מתקיים .כשיצאתי מאזור
המרכז לסיורי הלוקיישן בצפון התחושה שלי הייתה כמו
בשיר של נעמי שמר ,ש'פגשתי בפינה את ארץ ישראל
הישנה ,את ארץ ישראל האבודה והיפהפייה והנשכחת,
והיא כמו הושיטה את ידה ,כדי לתת ולא כדי לקחת' .פג־
שתי אנשים שאתה אומר להם 'אמנות ותרבות' והם מיד
יהיו בעדך .הם לא ירצו שתצלם אותם ,אבל יעזרו לך
באמת ובתמים .אנשים מעשיים ,אבל רומנטיים בחלומות.

אני חושב שחלקם ממשיכים לחיות את החלום כל הזמן,
וחלקנו ,בעיר ובפריפריה ,רק לפעמים".
נס טוען שלחלומות יש שני צדדים :צד קסום וצד
חרדתי ואפל" .כך גם לחלום הציוני" ,הוא אומר" .אמנם
לפעמים אנחנו שוכחים אותו כשאנחנו נאבקים ,אבל בלי
החלום ,בלי השאיפה לחברה אחת ,ובלי האמפתיה למקום,
למיעוטים השונים החיים בקרבנו ולעמים שגרים בשכנות
אלינו ,אין לנו שום סיבה להיות פה .אנשים בלי חלומות,
החרדות שלהם לא ייצאו אלא במציאות .ואנשים שיש להם
חרדות במציאות ,הגיע הזמן שיקחו משהו ,יילכו לישון
ויתחילו לחלום".
"אני לא אמן חולמני" ,מבהיר נס" .התמונות הללו הן
לא קיטש – כוחות הטבע חזקים מאנשי הכפר ,והפחד והח־
רדה מהבלתי מוכר או הבלתי צפוי ניכרים על פניהם .אבל
אם יש אור בקצה המנהרה ,אתה גם יודע איך לצאת .בחב־
רה הישראלית אוהבים להתחבא מאחורי המשפט 'זה שאני
פרנואיד לא אומר שלא רודפים אחריי' .כשאתה מוציא
את הדברים לאור ,ובוחן אותם ,ונותן להם ביטוי ויזואלי או
ספרותי ואפילו פוליטי ,אפשר להתמודד איתם .זו המשי־
מה שלי כאמן ,לפרוש את הרשת ולהעלות את הדברים".
אתה באמת רואה בזה את המשימה שלך?
"מעשים של הרבה יוצרים מחוללים שינוי בדעת קהל,
והשינוי הזה מחולל שינוי פוליטי .אותו דבר קרה עם
הקהילה הגאה .חלק גדול מהשינוי שהיא עברה הוא הודות
למעשים של יחידים :קולנוען שעשה סרט ,משורר שכתב
שיר ,סופר שכתב רומן ,צלם שעשה תערוכה .הדברים
מקבלים ביטוי בכתבה בעיתון ,בדעת הקהל ובפוליטי־
קה .לא כדאי שאמן יעשה אמנות מגויסת ,אבל הספרות
והאמנות יוצרים חיי תרבות ,ובשביל הרבה מאוד אנשים
זה מוביל להכרה בזהות שלהם .ואדם שמכיר בזהות שלו
יכיר אחר כך גם בזהותם של אחרים ,ויחד ניצור חברה
בריאה יותר".

שערורייה בלתי נתפסת
נס מדבר על השינוי שעברה הקהילה הגאה מתוך
ניסיון .סדרת צילומי החיילים הנוטפים הומו־אירוטיות
תרמה למהפכה והקהילה והכתירה אותו ואת בן זוגו דאז,

"אין לי עוד
עותק למכירה
של 'הסעודה
האחרונה' ואני
אפילו לא יכול
להרשות לעצמי
לקנות עבודה
שלי .שמחתי
שאני יכול
להעניק כיסוי
לאספן שרכש
את העבודה הזו
בתחילת הדרך"
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המשורר אילן שיינפלד ,כיקיריה .אבל זה לא אומר שהוא
כבר לגמרי מרוצה ממעמדה היום ,בעיקר בגלל הקשיים
בהם נתקל כשהביא את ילדיו ארצה" .יש פער גדול בין
השינוי כלפי הקבלה של גייז בחברה הישראלית ואצל
הרשויות .מה שמשרד הפנים עושה מקומם – הוא לא מכיר
במסמכים משפטיים ,בתעודת לידה אמריקאית שניתנה
בעקבות צו שופט ובה כתוב ששנינו ההורים של הצא־
צא שנולד .משרד הפנים מכיר רק באחד מאיתנו כהורה,
וגם את ההורה שהם כן מכירים בו שולחים לבצע בדיקת
רקמות .זו שערורייה בלתי נתפסת .הרי איש לא מבקש
בדיקת רקמות מזוג סטרייטים שמגיע לישראל עם ילד
שנולד בארצות־הברית".
וההמלצה היא שתאמצו את הילדים?
"למה שאצטרך לאמץ את הילדים שלי? הילדים הללו
הם שלי .החזקתי את בתי ,צמודה ללבי ,יומם וליל במשך
 100ימים בהם שהתה בפגייה .היא נולדה בשבוע ה־26
להיריון ובמשקל  790גרם .שני אבות מופיעים בתעודת
הלידה שלה .למה עם הכניסה ארצה אני צריך לאבד את
ההורות עליה? אנחנו מתכוונים להגיש עתירה לבג"ץ
— ואני דוחק בנוה להתפנות ולעשות זאת — לפיה אם
דורשים מאיתנו בדיקת רקמות ,שיבקשו מכולם .צריך
שיהיה חוק אחד לכולם".
עורך הדין והאמן ישנו את העולם.
"עד פרויקט סיפורי התנ"ך לא חשבתי שאמן יכול
באמת לשנות מציאות ,כי הוא עובד בזירה שרק משקפת
את הדברים .אבל גם לחלומות יש כוח לשנות .הנה ,המדי־
נה הזו החלה מחלום .באמצעות הרגישות שלו האמן יכול
לשקף תמונת מצב של חברה שברירית ,ואם אנשים מבחי־
נים בזה ,זה עוד סדק ששובר תפיסת מציאות בעייתית".
הילדים שבשמם הוא נאבק ,מספר נס ,שינו הרבה
בחייו" .עצם המהות של להיות אמן הוא להיות מאוד מרוכז
בעצמך .הכל מאבד פרופורציות תחת הדבר החשוב ביותר,
שהוא האמנות .אבל כשמגיעה ההורות פתאום יש דברים
שחשובים באותה מידה ,וזה דבר די גדול לשמור על הבא־
לאנס של מי שאתה ולקיים חיים תקינים של יוצר".
אני מנחשת שאתה מצלם את הילדים לא מעט.
"בלי סוף ,יש תיעוד מלא של כל רגע מחייהם .אבל
לצערי הילדה שלי לא סובלת להצטלם"¿ .

