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נדמה  אך באזור כפרימצולמים  –סדרת העבודות החדשה של הצלם עדי נס  – "הכפר"כל תצלומי 

המדויקת  ימוימפלחת עבודת הב השקטאת . שפסטורליות היא התואר האחרון שניתן להדביק להם

ירוק , מתחת לפני השטח :ביום שאינו מתיר ספק למתבונן. נסיינת את כל עבודותיו של והמדוקדקת המאפ

 . קורים דברים, ככל שיהיה

ונערים יפי , יש בו מקהלה. שיוכל להסתיר את הדברים שקורים בכפר של עדי נס, אין מספיק ירוק בעולם

ויכול . שיש מי שיגידו שהם יפים פחות ונערים, ועיניים עצובות, אבל יש בו גם שכול, ועבודת אדמה, בלורית

 ? להיות שהכפר של עדי נס הוא בכלל תמצית הישראליות

שלא ברור אם הוא , כפר. רקםנבודה היו חלק מחלום ציוני מן הימים שערכי תנועת הע כפרמציגה  הסדרה

את ו את ישראלהמייצג  זהו מקום. אבל נראה כי יש בו קהילה קטנה החיה באווירה טעונה, ץמושב או קיבו

עמק יזרעאל הטעון משמעות החל מימי ממוקם בנופי  הכפר .ימינוועד  התהפוכות שעברה מאז היווסדה

, שלונסקי אברהם, שלומאיר , יונתן נתן :הספרות העברית של גדולי ולאורך מורשת הספרות והשירה ך"התנ

 .מתתיהו שלם ואחרים



 "הכפר"גם ב, (0222" )ך"סיפורי התנ"ו( 0222" )נערים", (0222" )חיילים", כמו בסדרות עבודותיו הקודמות

ונדמה שכל אלה , מיליטנטיות ואנושיות, מיתוסים, גבריות, הסוגיות שמעסיקות את נס הן זהות ישראלית

ואיתה אולי גם , שנדמה שאיבדה את דרכה, צורת חיים כל כך ישראלית –הכפר , מתעצמים לנוכח המיקום

 .אנחנו

מעצים את התחושות ולא מאפשר למתבונן בהם ליהנות מעצי  ,מט הגדול בו מוצגים תצלומיוהפור, וגם הפעם

כי בין עצי ההדר נראה נער שנדמה כמתחבא . הדר עמוסי פירות ומשדות מוריקים מתחת לשמים כחולים

יקים ובשדות המור, מפני האנשים שמזכירים לו עד כמה אינו שייך למקום בו הוא נמצא ושבו הוא חי ועובד

 .מתחת לשמים הכחולים יורים ברובים ובאקדחים

הוא מאמנים החשובים והמובילים בתחום הצילום , (2990" )בצלאל"בוגר המחלקה לצילום ב, (64)עדי נס 

כל  –יקוניות יסגנון הצילום המבוים והדמויות הא, איכויות הצילום המוקפדות, טכניקת העבודה שלו. בארץ

 .ועשו אותו לאחד הצלמים הישראלים המוכרים בעולם, כר של עבודתויאלה משמשים סמלי ה

 


