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 While using a poetic-aesthetic approach and roam visually through places far from the eye, Eyal Segal 
invades a deserted silo in the Arava dessert. In Columba Riot the camera penetrates into an abandoned 
concrete structure populated by pigeons. A mysterious, even intimidating, atmosphere develops: footsteps on 
layer of droppings, feathers scatter through the air, birds flutter in front of a barred window, and a blurred 
figure passes through all these. There is no plot, although old ones spring to the viewer's mind (like Hitchcock's 
movie 'The Birds'), creating a surreal combination of seduction and horror, the symbolic and the concrete. 
The setting is an agricultural-industrial enterprise - a feed-silo in an industrial zone in the Arava that was 
abandoned before it started operating. Nature took over the empty silo, and pigeons converted it into a 
present-day columbarium. Free and independent, the birds hover around the intruder who has infiltrated 
their living-space. [Dalia Manor]

 Columba Riot, 2013
 HD video, 3'53" 

 Filmed in sapir industrial area, the arabah, Israel

 Photography: Tsachi Hacmon, Eyal Segal

 Editing: Ifat Tadmor 

 Soundtrack Design: Noa Korenberg

 

 Since the spatial turn that has occurred in numerous fields of science, space – as a construction 
created and brought to life by the movement of the human body – has received considerable 
attention. This is especially true for cultural-political situations where observations directed at 
the landscape and the built environment point to unresolved historical issues, as it is the case 
for Israel. In recent decades, a notable number of artworks and exhibitions have addressed the 
manufacturing and conquering of physical and cultural spaces, as well as the power exercised 
over – or through – these, bringing to the foreground social and political connections. 

 In the videos of young, Israeli-born artist Eyal Segal, physical space not only serves as an 
almost exclusive departure point for dialogue (with both the self and the audience), but also 
explores memory, the legacy of the past and the possibility of self-understanding. In other words, 
the artist seeks out “memory places”) “lieux de mémoire" ,Pierre Nora); events occur in spaces 
that manifest as a system of relationships encompassing various – in the Foucauldian sense, 
heterogeneous – places that bring into play social, national-historical, local and global contexts. 
As it is suggested by the title of the present exhibition, the artist’s activity can be grasped through 
the concept of returning, even if it is a place he has never been to before. As a third-generation 
Holocaust survivor, he seeks out places that carry meaning in terms of ancestral or collective 
memory, where he either records a repetitive action of a unique aesthetic or, as the protagonist 
of the scene, fills the symbolically loaded (living-)space. He creates personal memorials of sorts, 
which mark the place of remembering in people (Jochen Gerz).

Release: Return \ Lili Boros

Columba Riot, 2012, HD video, 3'53" 

   To download Article as a
PDF Document - Press Here

* From the exhibition "falling into place" Negev Museum of Art, 2013   
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 Approaching the works from the history of video art, Eyal Segal employs gallery installation 
forms that have, by now, become standard. He uses the multichannel and installational 
arrangements of motion pictures as “a law unto himself” in the sense that, instead of regarding 
the medium itself from a critical standpoint, he places it in the service of what it seeks to 
communicate. Thus an organic relationship between the thematic of the artwork and the form 
of the installation can be established, as the videos projected on the floor and walls, as well as 
the flat screen monitors installed in a cube-like fashion, also double the individual elements 
of the videos in terms of form. In Turgor (2014), the shape of the glass container is repeated 
by the back to back position of the monitors placed on plinth, thus – as has been the practice 
with video works documenting the artist’s performances – offering viewers the opportunity for 
identification. 

 In the video series entitled Moon, Mars, Jupiter Trilogy (2015) which was shot in Japan and 
which articulates an external – and thus observational – viewpoint, the effect of projecting the 
image on the floor and walls evokes in the viewer a sense of the physical space which ensures 
the temporality of perception, and stepping into which further disturbs the system of spatial 
relationships. In the video entitled Columba Riot (2012), we see the artist at an abandoned site: 
in a silo that has never been used and is now inhabited by pigeons. In the enormous building of 
the multi-story storage facility, the artist attempts to chase the birds away. The industrial – and, 
at the same time, surrealistic – environment, the activity of the artist and the interaction between 
nature and the silo make for a poetic and metaphoric effect, while the struggle to scare the birds 
away can be interpreted as an internal mental activity. 

Time Container, 2013, diptych, two channel HD video, 7'41" Time Container, 2013, diptych, two channel HD video, 7'41"

 Time Container seeks to explore personal memories through the story of the father who 
had formerly worked as a seaman. The juxtaposition of the two screens – the documentary-like 
presentation with an opposing, painterly portrayal of the seaport – represents the various layers 
of memory. At the same time, the duality of the diptych could also stem from the split attention 
of the artist during his visit: on the one hand, the father talking about his memories, on the other, 
the aesthetic spectacle of the seaport, the slow movement of the cranes. The film was shot in 
Ashdod, one of the most significant commercial ports of Israel, where the artist’s father worked 
as a seaman when he was young. 

 This is also where the Israeli politician Rafael Eitan died. The personal and collective stories 
are thus tied together by the place itself. Similarly, in Turgor, the separateness of the past and the 
present is dissolved: the location of the unedited performance documentation, which was shot from 
a single camera position, is the park in front of the old city fortification of Zwinger in Münster, 
which once served as both a Nazi gaol and a Gestapo place of execution. (The artist’s grandmother 
was born and spent her childhood in Münster.) The dramaturgy of the scene evoking a well-known 
form of torture, as well as Harry Houdini’s Chinese Water Torture Cell, is provided by the fear of 
submersion apparent in the artist’s face, his mimicry reflecting his struggle, and the singing voice of 
the grandmother, while, in the meantime, we see part of the structure of Zwinger in the background 
with cyclers riding and passers-by walking across the park loud with birdsong. The concept of turgor 
pressure – taken from biological terminology where it signifies the distension of plant tissue due to 
adequate fluid content – here alludes to the condition of being full of life and is a manifestation of 
the quality of absence characteristic of Holocaust representations, as well as the filling of space. 
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Turgor, 2014
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 Turgor, 2014
 HD video performance, 3'09" 

 Filmed in Münster, Germany

 Photography: Tassilo Sturm 

 Editing: Miki Shalom 

 Soundtrack Design: Noa Korenberg

 Background Singing: Chaya Segal (of blessed memory)

 Stills Photography: Peter Kaiser

 Turgor is a video documentation of the deceptively simple action of the artist submerging his head into 
a cube-shaped water tank on the promenade in front of the Zwinger building, in ‘the city of water,’ Münster. 
Filmed as a single continuous shot, the video juxtaposes various almost contrary elements: the backdrop of a 
building once used as a torture cell and execution site during the Nazi years; a song sung by his grandmother 
and the melodic chirping of birds; and the artist’s inverted entrance into the water and the indefinite pause in 
his breathing, while people ride by behind him on their bicycles, seemingly unaware or indifferent to the act 
of exertion taking place within eyeshot. With this act of self-submersion, the artist’s gesture, while precise and 
deliberate, also leaves him vulnerable and exposed. By referencing the history of water torture, this work reads 
both like a physical re-enactment of this type of physical and psychological trauma, and as a metaphor for 
human struggle, fear and memory.
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Time Container, 2013
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 Time Container is a diptych – two parts presented as a single unit. This video is more narrative and 
documentary, though very painterly too. It was filmed during a visit to Ashdod port by the artist and his father, who 
had been a seaman as a young man. While one screen records the father's encounter with memories of the past 
and the contemporary world of ships, another screen displays tremendously powerful cranes moving slowly across 
the screen. The former sailor's wonderment at the sea's power and the huge vessels matches the photographer's 
admiration of the colourful cranes and geometrically arranged containers. Throughout the work there is a play of 
oppositions: between the monochromatic screen and the colour screen at the work's start and end; between a static 
abstract picture and teeming movement and a human story; between the open sea and the cargo quays. The port is 
a point along a route of global movement - it connects past and present, father and son. It is also - as the film says 
of European ports - the country's backyard. The visual beauty pervading the film shifts it away from contemporary 
contexts and links it to traditional paintings of harbours, and modernism's machine aesthetics. [Dalia Manor]

 Time Container, 2013
 Diptych, two channel HD video, 7'41" 

 Filmed in Ashdod Port, Israel

 Photography: Eyal Segal

 Editing: Miki Shalom 

 Soundtrack Design: Noa Korenberg

 In the video & in the Photo: Josef A.Z. Segal

Time and Testimony

 Time Container (2013) and Turgor (2014), two video works by Eyal Segal, address the affinity 
between time and memory at a place where memory persists and won’t let go, and where time 
– as understood of by St. Augustine’s in his Confessions – is a space of distentio, a movement of 
the soul that extends and stretches out from the past to the present. Contrary to the scientific 
conception of time conceived as an abstract geometric line, a steady and linear vector that acts 
outside the subject, indifferent to human experience, Augustine removed time from the domain of 
indifferent objectivity and constituted it as a phenomenological-psychical dimension. Rather than 
a linear vector that determines the past as that which has devolved and the future as that which 
is about to, for Augustine time is a phenomenological dimension, with the past showing itself as 
the present state of things that were – that is, as memory – and the future as the present state of 
things to come – that is, as anticipation. With time construed as a psychical-phenomenological 
dimension, memory appears as an emissary of the past, an image that manifests in the present 
time the being of things past; and so, says, Augustine, “my childhood, which is no longer, still 
exists in past time, which does not now exists. When I recall its images, and speak of it, I see it 
in the present.”2 For Augustine it is the mental impression of events that occurred that allows us 
to conjure them in our mind’s eye, being as it is that a movement from the past to the present 
cannot render that event in itself, but only its mental imprint as an image.

 This essay examines the two video works of Segal’s from the prism of the question of 
memory and the image. Unlike Augustine’s philosophical reflection on the nature of one’s own 
memory, Segal’s works concern the Other’s memories: In Time Container he brings forth his 
father’s memories and in Turgor, his grandmother’s. Segal’s works elaborate a complicated 
discussion around memory when regarded through the relationship of the subject and its Other; 
in both cases the works open up a space of testimony which presupposes two, a teller and a 
listener; and in either case, it is a story of survival, a struggle of life and death.

Sublime Survival \ Rona Cohen

Nature, to the artist […] is merely the imperfect reflection of 
a world existing not outside him but within.1 
Friedrich W. J. Schelling 

[1] Friedrich W. J. Schelling, System of Transcendental Idealism, translated by P. Heath, Charlottesville: University Press   
 of Virginia, 1978, p. 232.  
[2] Saint Augustine of Hippo, Saint Augustine’s Confessions, Lafayette: Sovereign Grace Publishers, 2001,113.

* From the exhibition "falling into place" Negev Museum of Art, 2013   
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 In Remnants of Auschwitz, Giorgio Agamben writes that “life bears with it a caesura that can 
transform all life into survival and all survival into life […]. In another sense, survival has a positive 
sense and refers […] to the person who, in fighting against death, has survived the inhuman.”3 

For Agamben, the positive sense of survival consists in surviving the inhuman. Yet the inhuman, 
for Agamaben, is not death in the sense of the natural fate that awaits every living being, but 
rather something inherent in life itself, the mark of death contained within life that threatens 
the subject with his own destruction, an evil beyond grasp that needs to be excluded from the 
human. Whether implicitly – as in the case of Time Container – or more literally – as in Turgor 
– both these works address the question of survival in the face of inhumanity, but they differ in 
that in the first, inhumanity is understood to be that of nature’s, while in the second it pertains 
to human nature. In Time Container the artist accompanies his father to the Port of Ashdod 
where he used to work as a seaman, to captures his memories as they arise from this renewed 
encounter. One story stands out in particular, that of surviving a life-threatening storm while 
sailing deep at sea. In Turgor, however, the survival is not that nature’s elements; paradoxically, 
it is a struggle to survive the inhumanity inherent in human nature. The video moves between 
simultaneously occurring past and a present, between his grandmother’s childhood memories 
from the Germany she grew up in when the Nazis came to power, and a regulated experiment in 
survival conducted by the artist. The grandmother’s testimony is delivered indirectly, by way of 
a survival scene mounted by the artist – a feat of survival performed in a controlled environment 
which, in turn, itself relies on the double nature of the inhuman: both as an element of the 
human and as that which must be alienated from it – in other words, absolute evil – and as 
nature’s own innate inhumanity. And it seems that Segal avails himself of the latter precisely in 
order to survive the former.

 On the face of it, both Turgor and Time Container address the memories of the Other 
– memories relayed to Segal due to his position as “the listener,” a witness who, by virtue of 
hearing to them, lends them the seal of a testimony. Yet Segal does not come forth as a passive 
recipient, as a documentarist who seeks to neutralize his own subjectivity to allow truth to 
emerge from the speech of the Other. In fact, despite a clear documentary aspect in these videos, 
the stories are transmitted rather by way of the impact generated on him, by how the memories 
of the Other affect his own subjectivity as a “listener,” as the addressee of their testimony.

 Both Time Container and Turgor address time in complex ways. In Time Container the 
question of time is conveyed through splitting space into two, using a video diptych. Shot under 
the sweeping prohibition to shoot on the port’s premises, the video documents Segal’s father on 
a return visit there, accompanied by his son. The choice of a diptych, of a split image showing 
two locations at the same time, conveys what Segal terms a “dual attention”. Similarly, the split 
image represents the duplicity of the son’s point of view as he regards his father on the one hand 
while enchantedly beholding the grand views of the port on the other.

Hence, while the father is seen recounting his memories in one screen – notably, a particular 
memory of survival against all odds while sailing at sea, a struggle between life and death, man 
and nature, and human and inhuman – the second screen features sights of the port as it appears 
today, as a giant, industrialized metropolis of mighty cranes and containers that are shot against 
the wide horizons of the open sea. Both views are equally important here, as the work “cannot 
exist with its left eye alone, nor only with its right eye,” explains Segal. The past must reside 
alongside the present, the old beside the new.

 Despite Segal’s own dual attention, the work encompasses two spatial positions, that of 
the father recounting his memories and that of the son as the Other of his father’s testimony. 
The form of a diptych appears to enable these two distinct positions of speaker and witness, as 
well as the space of a testimony that emerges with the very act of speaking, and which Segal’s 
art brings into visibility. By his very presence, the son allows a place for his father’s testimony 
to occur; and, by occupying the position of the Other of testimony, who by his attention grants 
the Other his subjectivity, the viewer, in turn, is also made witness of the memory, through the 
artistic act. The viewer too becomes a witness, someone who literally witnesses, who carries 
the responsibility of seeing. Segal duplicates his own position as a witness to delegate it to the 
viewer – a viewer who now, having become a witness, witnesses the artist’s experience.

[3] Girogio Agamben, Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive, translated by Daniel Heller-Roazen,
 New York: Zone Books, 1999, 133. Time Container, 2013, diptych, two channel HD video, 7'41"
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 Testimony is likewise at the center of Turgor. “Turgor pressure” is derived from plant biology, 
designating the process in which a low salute solution pushes against the cell walls. When a plant 
is submerged in a hypotonic solution, the uneven salt levels begin to generate osmotic pressure, 
which causes water to infiltrate the cell and increase its volume. As plant cells are surrounded by 
an outer layer – the cell wall –the inner pressure on the membrane is contained and growth is 
limited. In fact, the effect of “turgor pressure” helps the plant maintain its rigidity, facilitating the 
outward growth of young stems and leaves. But while vital for vegetal cells, turgor pressure can 
prove lethal to animal cells, which are impermeable to water and lack the protective layer of the 
cell wall. Hence, when placed in a hypotonic environment, osmotic pressure may cause animal 
organisms to burst.4 This potentially lethal imbalance is at the heart of the experiment conducted 
by Segal in Turgor, where he performs a headstand inside a low solute water tank. This practice 
is in fact a known method of torture, and it took Segal extensive practice to be able to perform 
it – that is, to withstand the torture – in a way that he could sustain the pressure while staying 
upright, head down in the water and perform it in Münster, Germany, sometimes dubbed “the 
city of water”. Münster is also the birthplace of his grandmother, Chaya Segal, who as a child 
was forced out of her native Germany when the Nazis came to power. Just as he returns with his 
father to the port of Ashdod, so in Turgor he returns to Münster – but this time accompanied by 
his grandmother’s memories, to endure the ordeal of the “water torture” in front of the Zwinger, 
a historic building used for torture and executions during WWII. As he performs his feat, we 
hear in the background a tune sung by his grandmother, as well as ambient birdsong captured 
on the scene while we hear the sound of the artist holding his breath before submerging himself 
in the water. 

 Whereas in Time Container past and present are split across two locations, in Turgor the two 
temporalities are superimposed, compressed into a single image as it were, a “dual attention” 
co-occurring at a single place. The controlled experiment conducted in Turgor – a ‘performance,’ 
to use the artistic term – doesn’t involve, as in Time Container, a battle against an external vector 
– the hostile elements of nature in its immensity – which threatens the life of the organism, but 
a pressure operating from within, a vector at work inside the organism threatening to bring it 
out of balance; while the vector that operates from without – that is, the historical circumstances 
that necessitated survival in the first place – is designated by staging this experiment in the city 
of Münster. Yet here the city becomes the backdrop of a different kind of survival, a struggle 
against a force that exerts its pressure from the inside; the distinction between inside and outside, 
psychical and historical, is blurred as the external pressure coming from the outside – that is, 
historical circumstances – situate the subject in danger of an internal disintegration How is the 
organism to survive in such conditions? The solution offered by Segal, and that is arguably as 
the center of Turgor, is what he calls “becoming vegetal.”

 In Agamben’s discussion of The Physiological Researches by Xavier Bichat, he points to 
the fundamental fracture that, according to the eighteenth century physiologist, exists in every 
organism, to a co-presence of two “animals” in every organism: “First there is the animal that 
exists on the inside, whose organic life is comparable to that of a plant, and then ‘the animal living 
on the outside,’ whose life – which is the only one to merit the name ‘animal’ – is defined by its 
relation to the external world.” According to Bichat, “the fracture between the organic and the 
animal traverses the entire life of the individual, leaving its mark in the opposition between the 
continuity of organic functions (blood circulation, respiration, assimilation, excretion, etc.) and 
the intermittence of animal functions (the most evident of which is that of dreaming-waking); 
between the asymmetry of organic life [...] and the symmetry of animal life [...].”5 Bichat, claims 
Agamben, was concerned above all with “organic life's survival of animal life, the inconceivable 
subsistence of ‘the animal on the inside’ once the ‘animal on the outside’ has ceased to exist.” 
But when we speak of the survival of bare life, asks Agamben, what is it that survives, actually? 
Is it the human or the inhuman, the animal or the organic? The disjunction between human 
and inhuman, between organic and animal – the internal fracture – provides Segal with a way 
of solving the dilemma of the survival scene that he enacts before our eyes, a scene which ties 
together both types of survival: that of nature and that of inhumanity.

Turgor, 2014, documentation (Photography: Peter Kaiser)

[4] It is interesting to note that in scientific literature, turgor pressure is often referred to as causing a distension of the   
 cells, the same term used by Augustine for to describe temporal distension.

[5] Agamben, op. cit., 152.
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 According to Agamben, the lesson to be drawn from Auschwitz can be summed up in 
the following: “The human being is the one who can survive the human being […who has the] 
inhuman capacity to survive the human.”6 In view of Turgor, I shall try to reinterpret Agamben’s 
claim as a claim on this inhuman capacity – an element of inhumanity contained in the human, 
that is, the organic, animal and vegetal – as that which grants the human its capacity to survive 
the inhuman. In Segal’s work, this aspect is highlighted by the fact that it isn’t his body that he 
abandons to peril, but rather his organism. The risk taken is condensed to the level of the cell, to 
a broken balance between in and out – much like the solution he offers, of “becoming vegetal”. 
Only by virtue of this inhuman capacity – of turning oneself into a plant – can he survive the 
ordeal of the inhuman. Speaking about a more recent work of his, Segal says, in the same vein, 
that he is in search of the place where the human and the natural interact and interchange, and 
that such an interchange between the human and inhuman can only take place when human 
nature and nature are at close proximity, where the human apprehends the inhuman not as an 
otherness exterior to him, but as an internal part that comes to emerge by way of alienation. 

 On the level of the cell, beyond the pleasure principle, torture becomes something of a 
meditative moment; putting one’s life as risk can validate, precisely, one’s own vitality.

 Contrary to Time Container, where the father’s memories are being told, in Turgor – a work 
made wholly in homage to the excessiveness of testimony – the unsayable in the grandmother’s 
testimony remains outside the scene, unnarrated. As a video without words, the testimony 
manifests itself through action. Choosing an indirect mode of rendering for his grandmother’s 
testimony – a testimony that he had heard from her repeatedly, he says, when he was six, that is, 
the exact same age when her life was turned around due to the Nazis rise to power – he opt for 
a rendering by way of an act.

Divine Survival

 In his book The Romantic Sublime, Thomas Weiksel makes the claim that the category 
of the sublime has lost its place in contemporary art and discourse because we are no longer 
enchanted and overwhelmed – less so terrorized – by the great outdoors. The modern subject, 
he claims, has lost his fascination with the infinity of the landscape so dear to the romantic 
sublime.7 Following Kant’s Critique of Judgment, the aesthetic judgment of the sublime is 
predicated on an object that no longer resides in art, but rather in nature. However, from the very 
moment in which aesthetics, historically, break away from nature as the paradigmatic object, to 
turn towards the art object, the aesthetic judgment of the sublime turns to an art whose subject 
matter is nature – rather than to nature itself.8 In the second half of the twentieth century, and 
chiefly through the influence of Jean-François Lyotard, the category of the sublime, which in 
Kant’s thought was tied to the “unrepresentable,” i.e. to imagination’s failure in embodying the 
ideal of reason, comes to stand for the crisis of representation in art and for the impossibility 
of testimony.

 In Time Container, a work that engages with the tradition of the sublime in art, Segal 
confronts the viewer with landscapes comparable to the one described by Kant:

With the aesthetic judgment of the sublime, the subject discovers in herself the ability of 
transcending her sensibility by means of reason, thus discovering in herself a capacity that would 
allow her to confront nature at its wildest. Both in Time Container and in Turgor, the human 
comes to discover his ability of transcending the human – however, not under the auspices of 
reason but rather by virtue of the inhuman, that is, of the vegetal.

[6] Agamben, op. cit., 133.

[7] Thomas Weiskel, The Romantic Sublime: Studies in the Structure and Psychology of Transcendence, Johns Hopkins   
 University Press, 1986.
[8] This is evident in the in the work of eighteenth century painter Caspar David Friedrich and in that of nineteenth   
 century painter William Turner, which were seen as dealing with the sublime.
[9] Immanuel Kant, Critique of Judgment, translated by John H. Bernard, New York: Cosimo Books, 2007, 75.

 Bold, overhanging, and as it were threatening, rocks; clouds piled up in the sky, 
moving with lightning flashes and thunder peals; volcanoes in all their violence of 
destruction; [...] the boundless ocean in a state of tumult; the lofty waterfall of a 
mighty river, and such like; these exhibit our faculty of resistance as insignificantly 
small in comparison with their might. But the sight of them is the more attractive, 
the more fearful it is, provided only that we are in security; and we readily call these 
objects sublime, because they raise the energies of the soul above their accustomed 
height, and discover in us a faculty of resistance of a quite different kind, which gives 
us courage to measure ourselves against the apparent almightiness of nature.9 

Time Container, 2013, diptych, two channel HD video, 7'41"
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 If Segal’s art engages in a dialogue with the category of the sublime, it is precisely through 
a return to Kant’s original preoccupation with nature and with the subject that confronts it, 
in awe of its tumultuous and fearful enormity. Segal reverts to the sublime in a way that is 
fundamentally different from postmodernism’s, which returns to the sublime through the category 
of the “unrepresentable” as a name which designates, in general, the crisis of representation. 
While postmodern thought extended the category of the sublime far beyond nature to include 
everything that poses a limit to our powers of presentation – a thought that was therefore 
associated with the likes of Mark Rothko, Barnett Newman and even Bill Viola, whose videos 
supposedly confronted viewers with a moment of spiritual transcendence – Segal’s art confronts 
the viewer with nature’s colossal expansiveness. Yet unlike the eighteenth century concept of 
the sublime, which presupposes a subject who looks at a stormy nature from a safe aesthetic 
distance – somewhat like the unrepresentable of the twentieth century sublime – Segal produces 
a third category. In his works, the subject is placed within the actual events, within the very 
struggle of life and death: among wild pigeons in a desolate silo, on a ship at a raging sea, or 
within a scene of survival played out in a water tank.

 In their Dialectic of Enlightenment, Max Horkheimer and Theodor Adorno locate the first phase 
of enlightenment in the moment when man’s cry of terror in the face of nature was transformed 
into an act of nomination. According to Horkheimer and Adorno, the substitution of the screams 
with a name marks the attempt of appropriating nature, of giving man a sense of domination and 
control over it. In a different work of Segal’s, Sand, Storm & Lawrence Tree (2013) a solitary tree 
planted in a desolate land is waving its branches in a desert storm. Unlike other works of Segal’s, 
the scene contains no trace of the human. Here, the encounter between the human and inhuman 
is found only in the work’s title, in the nomination of the tree – the Lawrence Tree, given to it after 
the story of Lawrence of Arabia. Yet Segal’s act of nomination is not done in order to reify it, as in 
the process alienation between man and nature which Adorno and Horkheimer point to; a process 
in which man, in fact, is alienated from himself. Rather, it seems that for Segal, the naming of 
the tree is a means of pointing to the exchange between the human and inhuman, where the 
rendering of the tree as human is the reverse side of rendering the human as vegetal.

Sand, Storm & Lawrence Tree, 2013 HD video, 2'28" (Stills Photograph)

   To download Article as a
PDF Document - Press Here
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Sand Storm & Lawrence Tree, 2013
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Georgia O’Keeffe, The Lawrence Tree, 1929
Oil on canvas, 80 x 101 cm

In the Photos: Thomas Edward Lawrence

(16 August 1888 – 19 May 1935)

 This video was shot in October 2012 in Wadi Rum, Jordan, an area populated by Bedouin tribes. Known as 
The Valley of the Moon by its local inhabitants, Wadi Rum likely derives its name from the Aramaic expression 
for ‘high’ or ‘elevated’. In the West, Wadi Rum is probably best known due to its ties to British officer Thomas 
Edward Lawrence – better known as Lawrence of Arabia – who lived in the area during the Arab Revolt of 1916–
1918. Lawrence’s first book, Seven Pillars of Wisdom, is named after the mountains surrounding the Wadi, where 
he also mysteriously died. Alongside Lawrence of Arabia, the work’s title also references a famous painting by 
Georgia O'Keeffe, The Lawrence Tree (1929), which depicts a nocturnal landscape with a tree in the New Mexico 
desert. O’Keefe’s painting was named after British author D. H. Lawrence. The work is complemented by an 
original soundtrack composed by Isaac Shoshan, which gives it its inner voice.

 Sand, Storm & Lawrence Tree, 2013
 HD video, 2'28" 

 Filmed in Wadi Rum, Jordan 

 Photography: Eyal Segal 

 Editing: Miki Shalom

 Original Soundtrack: Issac Shoshan
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Rona Cohen: I would like to begin by referring to the title of your first exhibition “Falling into 
place” (2013). I have the impression that in your works there is always something in the image 
(for example the container in Time Container, the aquarium in Turgor) which functions like an 
entrance to a “rabbit hole”. To experience your art the viewer has to follow you – in falling down 
a rabbit hole, in falling in place and into place, in time and in memory. It’s a strange expression 
“falling into place” it is like shaking the ground you are standing on so as to explore and disclose 
the archeological and historical layers underneath, falling into a memory. Indeed, in one of your 
poems you speak of art in terms of opening a new door so as to allow the viewer into another 
world, another time, you say that the artist can only show the way, but it is for the viewer to “fall 
in place”. Is this how you see art and how you see the role of the artist?

Eyal Segal: Yes, for me a crucial part in my 'job' is to access these doors to other worlds and 
explore these parallel layers by finding details, scenes, or time fragments, and magnifying them 
for the viewer to experience in a poetic and tangible way. Sometimes, the places are far from 
the regular eye and everyday life, like the abandoned silo or a restricted port, but can also be 
a common place or a touristy place like Wadi Rum or a promenade full of people. My role is to 
be a hunter of these moments that pass by all of us. Simply by placing the image in a frame, I 
have presented ‘this door’ to the viewer. In a way, the image is the first key to enter the 'rabbit 
hole'. Next, the viewer’s senses must continue the journey, all triggered through sound, spirit, 
memory, action, place and time. During the work process – and every time in a different way – I 
try to get the viewer to see and to feel these emotions as I had felt while making the video, to 
recreate the experience from the inside. The titles of the pieces provide another portal to the 
journey, often, through a play on words. The title “Falling into Place” evolved from the common 
saying: "everything is falling into place". With the elimination of the first part of the sentence, 
the common saying is converted to a more personal level as an invitation to the viewer. The title 
provides an open gate into what I felt when I found myself falling into these places. 

RC: One of the strongest themes in your art which runs almost like a leitmotiv is man’s 
relationship with nature. You know, Jean-François Lyotard spoke of the Kantian sublime in terms 
of an aesthetic experience where nature no longer speaks to us through “coded forms”, in other 
words we are faced not only with the magnitude and force of nature which exceeds our grasp and 
our power of imagination but also with its otherness and strangeness. It seems to me that for you 
nature is both intriguing in its otherness but there is also a strong sense of commonality between 
man and nature. Even in your latest work “Moon, Mars, Jupiter trilogy” you address an exchange 
between humans, a loop where one releases something and – hopefully – something returns 
(“Release: Return”) where a circle has been established, in terms of the most fundamental “loop” 
in nature. Like in “falling into place” it seems that there is a moment we find ourselves always 
already in nature and art is a way of bringing this mode of existence into visibility. What do you 
find in this exchange between human and nature?

ES: To me, the connection between man and nature is unbreakable. I find nature and 'human 
nature' as two elements that are infinite and so are the relations between them. They are both 
going through these continuous cycles of change, but yet, never end. The elements of nature, such 
as water, are the basic elements for life and death, therefore they can carry the most profound 
and poetic metaphors. The force of 'turgor pressure' is a nice example for that. In the video itself 
– there is a 'meeting point' with nature, human emotions, and history. The force of turgidity helps 
plants to maintain rigidity and to stand up. This pressure is similar to the pressure one's feels 
when his head is upside down in water. In the video, during the 'dive' you can hear a children 
song sung by my grandmother and the melodic chirping of birds.1 I sensed a similar theme in 
the last time I was in the Masada mountain watching this loop between the sun and the moon. 
The sun comes up from down below, from the belly of the Dead Sea, and lights the desert carpet. 
Concurrently, the moon is going down in the opposite side of the sky, and for a few minutes, they 
are equivalent – 'release in return'. In this brief and encompassing moment, sitting on the remains 
of history, I witnessed ancient human nature that had become integrated into the wild. A story of 
tragedy and bravery, fear and hope, and a meeting point of exchange between humans, mimicking 
this loop occurring in the sky – 'release and return'. 

Release and Return, Release in Return. \ Interview

[1] This children’s song heard in the background is an ancient German lullaby describing green trees and birdsong.   
 My grandmother’s voice is taken from a recording taken 25 ago that I found in Münster, while working on Turgor.   
 The recording contains a two-hour long interview with her, conducted at her home by two holocaust researchers.
 My grandmother is heard singing the song in the last 30 seconds of the recording, just before the tape runs out.

'Jüdische Familien in Münster' – a two volume publication,
(published by WESTFALISCHES DAMPFBOOT in 2001)
in the city of Münster, written by Gisela Möllenhoff
and Rita Schlautmann-Overmeyer.

Bienenstock Family (1932): Salomon, Rachel (Bader), Margalit 
(Roza), Yizchak, Bella (Helga) and Chaya (Helana) in the front.
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RC: So on the one hand there is the circle of nature and on the other hand there is the circle of 
human life, and in your works there is a form of intersection between them and one could say that 
through this intersection we come close to something authentic about human nature, a hybrid of 
body and language, if you will. But apart from that there is a strong theme of testimony in your 
work whether explicit like in Time Container or implicit like in Turgor, and in both cases it is not 
merely someone else's story that is being told such as we would find in a documentary, it is not a 
passive listener as it were, but how this story affects you, and how you bring it forth in your art. 
So in Time Container you choose to split the screen thus adding another 'channel' of impressions 
that works parallel to your father's story and in Turgor it is a scene of survival that you exhibit 
following your grandmother's memory. In a sense both are scenes of survival, the story of your 
father's survival in the water and afterwards your scene of 'survival' in the aquarium. Can you say 
more on the work-of-memory in your works?  

ES: Memory is maybe our biggest asset, equal to our senses. In her last years, my grandmother 
had Alzheimer’s disease. As the disease progressed, her mind regressed back to memories of her 
life and mostly after her years in Germany. The mind’s defense mechanism, the walls of water 
that used to protect her mind, were now working and erasing The stories that were located in 
the darker box – her childhood traumas as a small Jewish girl that carries this increase pressure 
and alienation. before the disease, she had a huge amount of memories and stories from her six 
years in Münster. At the time I was a child of a similar age; I became a companion, a listener, a 
quiet river – able to accommodate her troubled water. These were memories that are very hard to 
access without a deep dive to the subconscious, and was part of the decision I made to dive into 

the water tank – a place of deep psychological fear and internal meditation in the same breath. 
With all that - I think the implicit message of the video is crucial for the work and the key to get 
from the individual memory to the collective memory – using this emotional memory to get there. 

I like to think about time as an elastic element and memory as a fluid one. In Time Container 
there is also a strong sense of both time and memory, with the visual and voice of my father in 
one side of the diptych. As a second-generation survivor he had a whole different experience as 
a child and a different way to handle his emotions. He developed a new way to deal with his fear 
through his search for survival and place in the ocean. The words and memories that are pouring 
out of him are a direct result of the familiar place that I had placed him in – that was my active 
role. It was only once we were on the ship did I notice that my father, who almost never delves 
into his memories and feelings, was going into his mind to another place. As he went back in time, 
unaware of the camera or me, I also returned to my role as an observer, listening and watching. 
At that port, I felt that I had opened one container of memories, one ‘black box’ out of hundreds. 
Concealed containers that are traveling around the globe, holding and moving memories that 
surround us, but are yet to be observed. These memories give us a sense of time, a history. 

RC: In your latest work, The Japanese Trilogy, three scenes which center on human movement, 
two videos show a somewhat solitary repetitive movement and one video shows movement in a 
social context, a movement of exchange between individuals which forms a circle, each runner 
releases something as to get something in return, as it were, from the group. Can you say a bit 
more about the title of this work and the meaning of movement in the three scenes?  

Moon Walkers, 2015 HD video, 5'07" 

Jupiter Marching 2015 HD video, 3'33" 
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ES: The new trilogy is based in Japan and is presented from the point of the observer. All the 
videos were shot during my third visit in Japan, by which point I had become more of a participant 
than a bystander. I was captured by how different the Land of the Rising Sun was to what I am 
familiar with. There is a huge difference in the culture, the way of thinking, and even the movement, 
making it feel almost as a different planet to me and lead to the titles of the work. I became 
especially interested in scenes from everyday life in Japan, such as, work, school, authority, all of 
which have a prominent role in Japan’s social structure through promoting permanence, accuracy, 
and rigidity. Movement is a key element in this trilogy, along with gravity – or rather 'social gravity' 
– and structure that contains the loop. The trilogy revolves around social structure, but each from 
a different perspective, I could easily return to the Masada analogy in that matter. The first two 
videos, the walkers and the marchers, were shot to evoke distance for the viewer from the strong 
and impressive performance. While the performance appears impressive, accurate and calculated, 
almost mechanical, the actions are simple, repetitive and 'empty' for the outsider. The Structured 
movements share similar actions (walking vs. marching), yet have a lot of visual contrast: day 
and night; smooth round movements and hard army motions; high in the air with no 'gravity' 
contrasted in front of a heavy-booted army marching down below; One is outside the window, 
cleaning the view of his own reflection, while the other sweeps the sand. What may look like a 
meaningless and maybe even funny action to the observer, to the participant it contains history, 
culture, tradition and this social structure DNA. The runner is the intermediate in this trilogy and 
the most human of the three. Here we have the innocence of children, free spirit within the midst of 
structure. The course of the runners and their action create a real and not just a metaphorical circle 
– the exchange is physical, hand-to-hand, just like human nature that passes history and tradition 
from one generation to the next, and by doing so repeats this loop. Release and return.

Mars Runners, 2015 HD video, 2'20" 
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Moon, Mars, Jupiter Trilogy, 2015

 Photography: Eyal Segal

 Editing: Eyal Segal / Yotam Shaw

 Soundtrack Design: Noa Korenberg

 Moon Walkers, 2015
 HD video, 5'07", no sound, loop

 Filmed in Ginza, Tokyo

 Mars Runners, 2015
 HD video, 2'20"

 Filmed in Asuksa, Tokyo

 Jupiter Marching, 2015
 HD video, 3'33"

 Filmed in Higashiyama ,Kyoto
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1. Ecce Vulgus – Behold the Masses

 The video La Rivoluzione (2014) is composed of footage taken at a projection event of the 
Italy-Spain Euro final. The immediate context hinted by the piece is the political context. Evident 
already in its title, it is also reiterated in the flags, in the singing of the national anthem, and in 
the torrent of ecstatic people, united by the Italian national context, who wash over the piece. 
Specifically, the video associates the aesthetics used in entertainment with the political that 
manifests itself in culture – an age old bond connecting the stadium in Rome to the amphitheatre 
of the Roman Empire, and the football match to the gladiator battles. Indeed, Rome provides the 
video La Rivoluzione  with a fitting context and a rich (albeit ultimately degenerate) tradition for the 
relation between entertainment and politics: from the days of Pax Romana, through Christianity 
and the Catholic Church, to mid-twentieth century Fascism. And so, in La Rivoluzione, people of 
all religions, races, and genders come together under national cultural representations, driven by 
hope and faith.

 The darkness that opens the work conjures a sense of crowded intimacy. Even in the dark, we 
can tell that we are watching a football match projected on a screen. This is not merely a symbolic 
gesture – a metaphor for the dark urges lurking within the human psyche:  in the finest tradition of 
Italian painting, this darkness is also and mostly meant to produce an emotional effect. However, 
the darkness does nothing to prepare us for the realization that we are in a natural stadium in 
the heart of Rome, replete with fans and flags, brimming with life. The editing and transitions 
from light to dark (or chiaroscuro, as the Italians would call it) are prescribed by the logic of 
drama, aimed at generating an emotion. The duality and contrast elicit an emotional tension that 
builds and retreats and erupts and withdraws. In the video, we come across and shift between 
a wide spectrum of emotions: joy, pride, contempt, violence, disappointment, astonishment. In 
the turmoil, in the chaos of the excitement, we meet a human being, an individual, who has a 
(handsome) face and (at least) one trick up his sleeve (opening a beer can with a key). We meet 
the authentic man who is replicated into the many and becomes the masses through the law of 
affinity: like attracts like. We meet the individual who becomes a corpus and a force by the power 
of the imagination. Announcing himself: behold, the masses. 

Aesthetics, in a Nutshell \ Menahem Goldenberg  The work La Rivoluzione seems to trap us between the walls of a natural crater turned 
stadium tribunes, between the camera and the screen, between two images, within the beats 
of the editing. It places us in the heart of “mass culture,” renders us willing-subjects, a part of 
the hegemony (as another Italian, Antonio Gramsci, would suggest), a part of everyone. We are 
trapped and gathered through the image, standing amongst people for whom the image is the 
real, the image is what happens in reality. Here the predominantly masculine crowd waves flags, 
raises hands in a salute, flips a finger, shouts, swears, sings, and is enthralled. Surrenders. Not to 
a change in the conditions of reality, but to the projected image. Surrenders to the atmosphere, to 
the possibility, a possibility of a victory, which in itself is nothing more than a part of a system of 
signifiers’ exchange. Marx is not the one we need now.  What we need here is a cameraman and 
an editor, a producer and a director. 

 We can learn of the nature of the revolution from the song that accompanies the work, which 
seems to overcome it, gives it its title, and marks the fate of the times that have set aesthetics as 
the decisive criterion. At first, the sentimental 1960s Italian song is muted. Then, it is drowned by 
the background noises, fading out to make room for them. Towards the end, the song is once again 
heard clearly, as though overcoming and masking the sounds of reality. It is a “cultural revolution” 
or “entertainment revolution,” which the work heralds in the voice of Gianni Pettenati. We are 
viewers/participants in an event which, more than anything else, is a part of an all-encompassing 
mega production. The sound of the song calling for a revolution overcomes the vigorous sounds of 
life that call for a victory, that deflate with disappointment. It offers them and us a limited liability 
happiness (Happiness LTD.), a questionable hope: there will be another match. And while the song 
lures us to celebrate the triumph of the aesthetic revolution – to celebrate the precedence of the 
image as what enables experience – this is a Pyrrhic victory, since after all what we are witnessing 
is Italy’s loss to Spain. 

The senses and passions speak and understand nothing but images.
The entire store of human knowledge and happiness consists in images.1

Johann Georg Hamann

[1] Johann Georg Hamann, Aesthetica in nuce (1760), in Classic and Romantic German Aesthetics, ed. J. M. Bernstein,   
 Cambridge University Press, p. 3. 'La rivoluzione', 2015 HD video, 5'07" (Still Photograph, Detail)
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'La Rivoluzione', 2015



 - 57 -
INDEX

 - 56 -
INDEX

2. Constellations

   Culture is in very truth the pious and regulating, I might say propitiatory
   entrance of the dark and uncanny into the service of the gods.2  

 The Moon, Mars, Jupiter Trilogy (2015), also known as The Japanese Trilogy takes us to other 
worlds.3  Worlds where order and cleanliness reign supreme. Here we meet the individual engrossed 
in his toil for the common good, working as an organ of the group. Once again, Eyal Segal’s work 
presents us with an aspect of “culture,” like a mirror image of the Italian mise-en-scène, or an 
antinomy of the “aesthetic revolution” in which the images are the foundation of reality. If in La 
Rivoluzione Segal replaced the binary aspect of rational thought and the dichotomies through 
which we perceive things with the dramatic duality of darkness and light – in the trilogy he 
marks the deviation of aesthetic thought to the dialectic, trifold, logic. The trifold logic allows the 
intertwining of one thing with its polar opposite, creating a new, other, additional sense, in which 
the contrast is contained and enhanced. In this sense, the transgression demonstrated by The 
Japanese Trilogy acts as a subtle nod to the possibility of perceiving multiplicity and abundance – 
both of the world of things and of man’s mental world – and giving them shape. 

 With this nod, The Japanese Trilogy points us to a constellation of stars, in a way that brings 
to mind Walter Benjamin’s use of the term. Benjamin introduces this term in connection to the 
meaning of historic and concrete events formulated within an idea that shapes them through 
affinities and associations.4 Like the shapes we find in the infinite starry sky, aesthetics also 
looks for a shape through which the phenomena in the world could manifest themselves. That is, 
aesthetics places phenomena in an arrangement that gives them presence as a certain (historic/
concrete) thing, which produces them as meaningful, and as such, allows them to act and take part 
in our world. According to Benjamin, such action does not add up “merely” to display, in the sense 
of representation. It allows the “deliverance” of phenomena from their solitude and the historical 
oblivion that is the fate of any ephemeral phenomenon. For him, the aesthetic action that wishes 
to connect phenomena, to unravel the ties, and rearrange them again within new shapes, is in fact 
the organizing principle of human meaning. Or, in short: “ideas are to objects as constellations are 
to stars.”

 Thus, in The Japanese Trilogy – and this is particularly evident in the trilogy’s video installation 
– Segal directs us to look at the concrete, the mundane, the prosaic recurrent events. And to do 
so with a gaze that turns towards the sky and the whole of the universe, towards the plateau of 
infinite possibilities of shapes and images and formulation of experiences and meaning.

 The work was shot in Rome in the summer of 2012, during a European championship match between 
Italy, which unexpectedly managed to make it all way to the final, and Spain, the world champion. The final, 
which took place in Ukraine, was screened in the Italian capital in the park of Circo Massimo, to an audience 
of hundreds of thousands. I am especially indebted to Alessandro Forino and his two friends for having 'taken 
me under their care' following a chance meeting on the train, taking me with them to the "heart of darkness" 
and on to a fascinating journey between hope and despair – to a revolution that was to fail.

 'La Rivoluzione', 2015
 HD video, 5'07" 

 Filmed in Circo Massimo, Rome 

 Photography: Eyal Segal 

 Editing: Yotam Shaw

 Original Song: Gianni Pettenati - La Rivoluzione (1967)

 Soundtrack Design: Noa Korenberg

 

[2] Thomas Mann, Doctor Faustus, 1947, translated by H. T. Lowe-Porter, pp. 9-10.
[3] The Japanese Trilogy is a video installation, composed of three separate videos: Moon Walkers, Jupiter Marching   
 and Mars Runners.
[4] Benjamin formulated the concept of constellation – a constellation of stars – in his essay The Origin of the Tragic   
 Drama (on the baroque tragedy) and later in the Arcades Project. See also Wandering Star: The Image of the   
 Constellation in Benjamin, Giedion and McLuhan, July 2013. 
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 The question of display is therefore associated with the question of the relation between 
the imaginary and the real. Here we unfold the importance of the grid, which provides the image 
with the abstract support on which it can be perceived as real.7 This laying of a grid is what 
allows to hold the treacherous duality of the imagination, which on the one hand is anchored in 
experience, and on the other hand is untethered by the laws of logic nor nature. In that sense, 
the grid, reiterated throughout the trilogy, serves as the ground and the condition for freeing the 
imagination to act, hovering between heaven and earth, much like the window cleaner. The video 
Moon Walkers sets the grid as the factor that facilitates the conditions for viewing the image as 
real. These, in turn, allow the image to show us the world through it, allow us and the world to be 
present in the image created like this. In a mundane, prosaic, everyday manner. Like walking. On 
the moon. Without gravity. 

 In Jupiter Marching we are once again watching an everyday routine. Here too we are in the 
midst of preparations, watching foundations being set up for a performance. However, on planet 
Jupiter (whose name in Hebrew is Tzedek, which means “justice”) the action serves a different 
purpose. Unlike window cleaning, which like any task will eventually come to a conclusion, one 
returns to the military drill square every day, time and again, each time like the one before it. This 
specific mode of repetition is how the Law operates. And while work indicates a purposeful action 
that comes to conclusion and fulfilment, then the action of the officers of the law seems to repeat 
itself for repetition’s sake. With that it demonstrates a specific type of action: an action aimed at 
setting a purposeless purpose, like sweeping the square. 

The trilogy on its part wishes to create a “constellation of stars,” a possible triangular formation: 
Moon, Jupiter, Mars. Strange worlds, which seem to echo a familiar promise: 

    “When the moon is in the seventh house, 

     And Jupiter aligns with Mars,

    Then peace will guide the planets and love will steer the stars.” 5

If thus far we have pointed to the meaning of “the aesthetic revolution” in the context of the 
image as the source of reality and its association with the political (the regulation of human 
activity), then an examination of the three works comprising The Japanese Trilogy allows us to 
trace the conditions that make the manifestation of the image possible, to reflect on the three 
basic elements of the aesthetic experience: display; effect; meaning.6

 The question of display, as it emerges from the work Moon Walkers, is based on two essential 
characteristics: the ability “to see through” – reflected in the act of cleaning the windows, and the 
windows “grid” – as the surface on which the image appears. These allow the worker’s organic-
mechanical movements – efficient gestures acquired through experience and honed to proficiency 
– to become a dance in the “heavens,” a performance. As mentioned earlier, the aesthetic experience 
does not concern only the representation of things but also seeks to turn representation into an 
expression. With – or through – the image, it wishes to let us see things as they could be, that is, 
to be meaningful for us. 

[5] Aquarius, from the musical Hair. 
[6] The Japanese Trilogy and the way it references the three basic elements of the aesthetic experience – which is essentially  
 a “mental experience” – generates affinity to the three orders of the psyche, as these were formulated by Jacques   
 Lacan: the Imaginary (display, reflection-identification), the Symbolic (effect and law relations, the repetition), and the   
 Real (meaning/a-meaning). This context is only implied in the following pages, and requires a separate expansion.   

[7] We could mention in this context Albrecht Dürer’s engravings, which depict the method of using grid in geometrical   
 perspective paintings – the dawn of “the age of representation,” and present these two qualities quite literally
 and explicitly.  

Moon Walkers, 2015 HD video, 5'07" 

Jupiter Marching 2015 HD video, 3'33" 
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welcoming the future, without determining it in advance. The infrastructure workers and the 
designers of the conditions are replaced by children in a relay race. Except that it seems that the 
focus of Segal’s interest in this work is the fence, stressing the fact that aesthetics constitutes 
a separate, extra-territorial space. And indeed, the logic of the game and of the training marks 
another, complementary, dimension of action: one that is not confined to the laws of logic and is 
not subjected to the values of reason – something imagined, fabricated, human. Like a relay race. 
In contrast with the purposeful action and the operation of the Law, the game and the training 
are spaces of possibilities and inclusiveness. In these spaces, the action enacts a purposeful 
purposefulness: creating human meaning for humans. 

 Mars Runners, which depicts an exuberance of youth, physicality, competitive passion, and 
children’s games, can now take us back to the Italian boys in Rome. A line extends from the gestures 
of the Italian fans – reiterated like general schemes that allow the multiplicity, abundance, and 
excess of their expression – to the motions regulated by work, by practice, by a daily routine. A line 
extends from the young naked body, jumping and bellowing, to the children joyfully exercising 
their body. A line extends from the flag donned as a cape to the policeman uniform. A line is 
formed between the flag waving and its ubiquitous use in Italy, to the lopsided flag in the military 
drill square on the one hand, and the fluttering of the worker dangling from the rope on the other 
hand. And another line extends back from the grid of the skyscraper and the fences through which 
Segal films in Japan, to the grid of Renaissance Italy. 

The emphasis on pointless repetition in Jupiter Marching creates a context for examining the Law 
as a space and as a function. This repetition does not create or do anything, yet it shapes time 
itself: creates an effect. In that sense, the work underscores the link between the shape of the 
image and its content; the relation embodied in the image, between what we might call the “Law” 
and “the effect of the truth.” Hence, ultimately, the marching, the formation – or forming – wishes 
to create an effect of control over the effect of the action. Or in other words, to produce a measure 
of correlation between effect and effect, which is nothing but a measure of justice. 

 In this context, it is worth mentioning the spectrum of display that Segal unfurls between 
La Rivoluzione and The Japanese Trilogy, and the resultant effect. In Italy, the cradle of European 
Humanism, the camera is assimilated as a human point of view, as if standing in the crowd as 
one of the fans, as one of us. In The Japanese Trilogy on the other hand, the grid is present – as 
a background or as a fence – and as a result, the act of filming is also present. In La Revoluzione 
Segal engages with the force of the “human” manifested as a crowd through intensive editing. In 
the trilogy, editing fades into the background in favor of the camera’s presence: in favor of the 
regulation of movement and image (from the outset); in favor of the presence of the projection, 
in favor of the video installation. 

 In Mars Runners, we find yet again a cyclical action. And once again, through a fence. Only 
here, the action is expropriated from the world of purposefulness and purpose in favor of the 
world of competition and game. The repetitive action receives the form of training, as though 

Mars Runners, 2015 HD video, 2'20" 'La rivoluzione', 2015 HD video, 5'07" 
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[8] Immanuel Kant, The Critique of Judgment, p. 54.

3. Human, All Too Human 

   But Beauty only concerns men, i.e. animal, but still rational, 
   beings — not merely quâ rational (e.g. spirits), but quâ animal also;
   and the Good concerns every rational being in general.8 

  In the scope between La Rivoluzione and The Japanese Trilogy emerges a realization that 
revolution shares a character trait with the motivation for regulation: both wish to confront 
man with his fate as a social animal; to bring us together with our fate as cultural animals. In 
the scope between the two aesthetic manifestations of political power – that of the ecstatic 
crowd and that of law and order – lies the strength of the human and its salvation. The aesthetic 
trinity – which appears both as a transcendence to the dialectical logic and in the work’s title – 
harnesses the revolutionary demands for triumph and the upheaval of reality on the one hand 
and the insistence on regulating the action to ensure production on the other hand, for a cosmic 
goal of peace and love; for the hope of having an ideal society. As is the aim of any revolution 
and regulation in the first place. 

 Both the revolution and the critique or regulation – i.e. the political logic brought about by 
the (aesthetic) demand and hope for happiness – are rooted in the positioning of the image as 
preceding reality, and in its definition as real. In both cases we wish to give things a shape, to 
create an image and work towards its attainment in reality. In both cases, in aesthetics as well 
as in politics, man can make good use of the power of imagination, and draw pleasure from it 
as a power of possibilities, of connections, and combinations and associations; draw pleasure 
from it as a power that allows to bring people together, in a group and in society. 

 Segal’s latest works – La Revoluzione and The Japanese Trilogy – direct us to Italy and 
Japan as the setting in which the narrative unfolds. Italy and Japan stand as two cultures where 
taste prevails, as two countries in which aesthetics seems to be the mode of examining and 
perceiving reality. While on the Mediterranean coast, the Italians associate aesthetics with the 
body and its desires, the Japanese in the Far East seem to use aesthetics in order to overcome 
these and create imaginary fanciful worlds where they realize their freedom. And despite these 
differences – contrasts, even – between the two works, both of them outline the figure of 
the stylized individual through his habitat and habits, through and in the realm of imaginary 
worlds. Both of them examine and shape the connections between man and society, examine 
and shape the connections between the aesthetic and the political as the focus of culture. 

 The aesthetic space in which culture operates and regulates the affairs of man is a space 
in which the affinities and relationships between things and the modes through which things 
take shape and are manifested, precede and determine what man considers real. That is, they 
are the essential conditions for human meaning. It is a space in which dangling from a rope or 
brushing and combing will formulate a method of work; a space in which the efficiency of labor 
will dissolve and become a dance and a performance. It is a space in which one can find reason 
and shape in being completely carried away; a space in which the private, personal expression 
may replicate and reoccur over and over. It is a space in which “the garden is older than the field 
and song is more ancient than declamation.”9 Or, as they are articulated in Segal’s works, and in 
the spirit of the conditions that have matured and the times that have changed: song overcomes 
poetry and game overcomes order. 

 There are two protagonists in this story of ours: man and the imagination. After years of 
dilemmas, quarrels, and deliberations, it seems that the two have tied their fate to one another 
in what may be called an “aesthetic revolution.” The alliance forged between them is attested by 
the people who roam free in the space between the camera that captures them as images and 
the screen that projects images for them, free to share clothes, and haircuts, and gestures with 
their doubles. The long road that our protagonists have walked, marched, and ran together will 
be attested by the worker who dangles in the sky, the policemen crouched in their task, trapped 
in a loop of purposeless purpose, as well as the children who are engrossed in the relay. Which 
also runs in loops. 

'La rivoluzione', 2015 HD video, 5'07" 

[9] “Poetry is the mother-tongue of the human race; even as the garden is older than the ploughed field, painting than   
 script; as song is more ancient than declamation; parables older than reasoning; barter than trade.” Aesthetica in   
 nuce (1760), p. 2.
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 It is a story of a turmoil and revolution on the one hand, and repetition, habit, and practice 
on the other hand. It is a story of dedication and devotion: “a human story.” It is a story of “like 
attracts like”: of aesthetics and politics. It is a story that in the historical context, particularly 
that of the 20th century, we might also call “a German story.” 

 And here we have a covenant of fate (the work of the devil), which brings man together 
with what defines and allows his humanity: the power of the imagination; which holds an 
image before his eyes; which deems him (and us) to be “human, all too human.”

'La rivoluzione', 2015 HD video, 5'07" (Stills Photograph) 'La rivoluzione', 2015 HD video, 5'07" (Stills Photograph)
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יש שני גיבורים בסיפור הזה שלנו: האדם והדמיון. לאחר שנים של התחבטויות, מריבות והתפייסויות נדמה כי   
שניהם כרכו את גורלם יחד במה שאפשר לכנות "מהפכה אסתטית". על אודות הברית שנכרתה ביניהם יעידו האנשים 
המתנהלים כבני־חורין במרחב שבין המצלמה הלוכדת אותם כדימויים והמסך המקרין עבורם דימויים, חופשיים לחלוק 
תלבושות ותספורות ומחוות עם בני דמותם. על כברת הדרך שגיבורינו הלכו, צעדו ורצו יחד יעידו העובד המתנדנד 
ויעידו הילדים  בשחקים, השוטרים הכפופים תחת משימתם, לכודים בפעילות מעגלית של תכליתיות חסרת תכלית, 

הנתונים בשליחות. מעגלית אף היא. 

זהו סיפור של סערת רגשות ומהפכה ממצד אחד ושל חזרה, הרגל ואימון מנגד. זהו סיפור של מסירות והתמסרות:   
"סיפור אנושי". זהו סיפור של משיכת הדומה אל הדומה: של האסתטיקה והפוליטיקה. זהו סיפור שבהקשר ההיסטורי, 

ובמיוחד זה של המאה העשרים, אפשר שנקרא לו גם "סיפור גרמני". 

והנה לנו ברית־גורל )מעשה שטן(, המפגישה את האדם עם מה שמגדיר ומאפשר את היותו אנושי – כוח הדמיון;   
המעמידה דימוי מול עיניו; הקובעת אותו )ואותנו( כ"אנושי, אנושי מדי".

"07'5'המהפכה', HD ,2015-וידאו,

וליפן  לאיטליה  בהתאמה  אותנו  מפנות  היפנית',  ו'הטרילוגיה  'המהפכה'  סגל,  של  האחרונות  העבודות  שתי   
כרקע שעליו מתחוללת העלילה. איטליה ויפן עומדות כשתי תרבויות שבהן הטעם קובע, כשתי מדינות שבהן נדמה 
התיכון,  המזרח  בעוד שהאיטלקים, שלחופי  ואופן התפיסה שלה.  על המציאות  אופן ההסתכלות  היא  שהאסתטיקה 
מבקשים לקשור בין האסתטיקה ובין הגוף והצרכים והתשוקות, היפנים, שלחופי המזרח הרחוק, כמו נעזרים באסתטיקה 
כדי להתגבר על כל אלה וליצור עולמות מדומיינים ומופרכים שבהם הם מממשים את חירותם. ולמרות ההבדלים – 
הניגודים כמעט – שבין שתי העבודות, בשתיהן עולה ומופיעה דמותו של הפרט המסוגנן מתוך סביבת חייו והרגליו, 
מתוך עולמות מדומיינים ובתוכם. בשתיהן נבחנים ונרקמים הקשרים שבין האדם והחברה, בשתיהן נבחנים ונרקמים 

הקשרים שבין האסתטי והפוליטי כמוקד עניינה של התרבות. 

המרחב האסתטי שבו פועלת התרבות ומסדירה את ענייני האדם הוא מרחב שבו הזיקות והיחסים בין דברים   
והאופנים שבהם הדברים לובשים צורה ומופיעים, קודמים למה שהוא ממשי עבור האדם וקובעים אותו, רוצה לומר, 
עומדים כתנאים הכרחיים למשמעות אנושית. זהו מרחב שבו אפשר שצעדי נדנוד על חבל או פעולת הברשה וסירוק 
יתגבשו לכדי שיטת עבודה; מרחב שבו היעילות שבעמל תתפרק ותהפוך לריקוד ולמופע. זהו מרחב שבו ניתן למצוא 
טעם וצורה בהיסחפות חסרת גבולות; מרחב שבו הביטוי הפרטי, האישי, אפשר שישתכפל ויחזור עוד ועוד, שוב ושוב. 
זהו מרחב שבו "הגינה קודמת לשדה והשירה קודמת לדיבור".9  או, כפי שהדברים מתנסחים בעבודותיו של סגל, וברוח 

התנאים שהבשילו והזמנים שהשתנו: השיר גובר על השירה, והמשחק על הסדר.

[9]"Poetry [Poesie] is the mother tongue of the human race; even as the garden is older than the ploughed field, painting
than script; as song is more ancient than declamation; parables older than reasoning; barter than trade." Aesthetica in
nuce (1760), p.2 

"07'5'המהפכה', HD ,2015-וידאו,

עבור הורדה של המאמר
כמסמך PDF לחץ כאן
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אנושי, אנושי מדי  .3

יופי יש לו מקום רק בבני אדם, כלומר ביצורים שהם חייתיים ובכל־זאת בני־תבונה, אולם היופי  
יש לו מקום בהם לא בחינת בני־תבונה בלבד )דרך משל בחינת רוחות(, אלא בחינת בעלי־חיים  

ובני־תבונה כאחד.8   
עמנואל קאנט  

ו'הטרילוגיה היפנית' נחשפת התובנה שהמהפכה חולקת תכונת אופי עם המוטיווציה להסדרה:  בין 'המהפכה'   
בין שתי  כחיות תרבותיות.  גורלנו  עם  אותנו  להפגיש  כחיה חברתית;  גורלו  עם  להפגיש את האדם  שתיהן מבקשות 
ההופעות האסתטיות של הכוח הפוליטי, זה של ההמון המשולהב מכאן וזה של החוק והסדר משם, טמונה עוצמתו של 
האנושי וטמונה גאולתו. "השילוש האסתטי" – המופיע הן כחריגה אל ההיגיון הדיאלקטי והן בשם העבודה המפורש 
'הטרילוגיה' – רותם את דרישות המהפכה לניצחון ולשינוי המציאות מחד גיסא ואת ההתעקשות שבהסדרת הפעולה 
להבטחת הייצור מאידך גיסא, לטובת מהלך קוסמי של שלום ואהבה; לטובת התקווה לנהל חברה מתוקנת. כפי שכל 

מהפכה והסדרה מבקשות מלכתחילה. 

הן המהפכה והן הביקורת או ההסדרה – כלומר ההיגיון הפוליטי שצומח מתוך הדרישה והתקווה )האסתטית(   
ועל קביעתו כממשי. בשני המקרים אנו מבקשים לתת צורה  לאושר – נסמכים על הצבת הדימוי כקודם למציאות, 
לדברים, ליצור דימוי ולפעול להשגתו במציאות. בשני המקרים, באסתטיקה כמו בפוליטיקה, יכול האדם לעשות שימוש 
מוצלח בכוח הדמיון, וליהנות מהיותו כוח של אפשרויות, של חיבורים וצירופים והקשרים; ליהנות מהיותו כוח המאפשר 
ללכד  כוח המאפשר  ליהנות מהיותו  יותר מכל,  ואולי  והעתיד – בהווה, ברגע, בחוויה;  לכרוך את הזמנים – העבר 

אנשים יחד, בחבורה ובחברה. 

עמנואל קאנט, ביקורת כוח השיפוט, עמ׳ 42–43.  [8]
 

"07'5'המהפכה', HD ,2015-וידאו,

ואכן, ההיגיון של המשחק ושל האימון מסמן ממד אחר ונוסף של הפעולה: ממד שאינו מוגבל לחוקי ההיגיון ואינו כפוף 
ולפעולת החוק,  בניגוד לפעולה התכליתית  כמו מרוץ שליחים.  אנושי.  לערכי התבונה – דבר מה מדומיין, מומצא, 
המשחק והאימון הם מרחבים של אפשרויות ושל הכלה, מרחבים שבהם הפעולה מקיימת תכליתיות תכליתית: יוצרת 

משמעות אנושית ועבור אנשים. 

'רצים ממאדים', המציגה פרץ נעורים, פיזיות, להט תחרותי ומשחקי ילדים, יכולה כעת להחזיר אותנו אל הנערים   
האיטלקים שברומא. קו נמתח ממחוות האוהדים האיטלקים החוזרות על עצמן – כמו סכמות כלליות המאפשרות את 
הריבוי, את השפע ואת העודפות של המבעים שלהן – למחוות התנועה המוסדרות בעבודה, באימון, בשגרת היום־

יום. קו נמתח מהגוף הצעיר העירום, הקופץ וצועק בשירה, אל הילדים המפעילים את גופם בחדווה. קו נמתח מהדגל 
שנלבש כגלימה אל מדי השוטר. קו הולך ונרקם בין נפנופי הדגלים והשימוש חסר הגבולות שעושים בהם באיטליה ובין 
הדגל הנוטה על צדו ברחבת המסדר מצד אחד, ובין נפנופי הפועל על החבל מצד שני. וקו נוסף נמתח בחזרה מהגריד 

של חלונות גורד השחקים ומהגדרות שדרכם מצלם סגל ביפן, ואל הגריד הרנסנסי של איטליה.

רצים ממאדים )מתוך הטרילוגיה היפנית(, 2015, מיצב וידאו, מראה הצבה
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של  בעיצומן  אנו  כאן  גם  יום־יום.  בשגרת  מביטים  אנו   )Jupiter marching, 2015( צדק'  'צועדי  בעבודה  גם   
הכנות, צופים בהנחת התשתית להופעה, אלא שבכוכב צדק תכלית הפעולה שונה. להבדיל מפעולת ניקוי החלונות, 
שכמו כל עבודה מגיעה אל סופה ולאחריה העובד ממשיך הלאה, הרי שאל מגרש המסדרים חוזרים כל יום, שוב ושוב, 
ובאותו אופן. כך פועל גם החוק. ובעוד שעבודה מציינת פעולה תכליתית המוצאת את סופה ואת סיפוקה, הרי שפעולות 
אנשי החוק כמו חוזרות על עצמן לשם עצמן ומדגימות סוג מיוחד של פעולה: פעולה שעניינה הצבת תכליתיות חסרת 
תכלית, בדומה לטאטוא מגרש המסדרים. הדגשת החזרה חסרת התכלית ב'צועדי צדק' מייצרת הקשר שבו החוק נבחן 
כמרחב וכפונקציה. זו חזרה שאינה מייצרת או עושה דבר מחד גיסא, אך מאידך גיסא היא מעצבת את הזמן עצמו: 
יוצרת אפקט. במובן זה מדגישה העבודה את היחסים שבין הצורה של הדימוי לבין התוכן שלו; מדגישה את היחסים 
שמקיים הדימוי בין מה שאפשר לקרוא לו החוק לבין "האפקט של האמת". שהרי בסופו של דבר, עניינה של הצעידה, 
של המסדר – או ההסדרה – לייצר אפקט של שליטה באפקט שהפעולה מייצרת. או, במילים אחרות, לייצר את מידת 

ההתאמה בין אפקט לאפקט, שאינה אלא מידת הצדק.

בהקשר זה ראוי לציין את מנעד התצוגה שפורש סגל בין 'המהפכה' לבין 'הטרילוגיה היפנית' ואת האפקט   
שנוצר. באיטליה, ערש ההומניזם האירופי, נטמעת המצלמה לכדי נקודת מבט אנושית, כמו עומדת במקום אחד 
האוהדים, במקומנו אנו. ב'טרילוגיה היפנית', לעומת זאת, נוכח הגריד – כרקע או כגדר – ומתוך כך נוכח גם מעשה 
הצילום. ב'המהפכה' מתמודד סגל עם עוצמת "האנושי" המופיע כהמון, באמצעות עריכה אינטנסיבית. בטרילוגיה 
נסוגה העריכה מפני נוכחות המצלמה: מפני הסדרת התנועה והדימוי )מלכתחילה(; נסוגה מפני נוכחות ההקרנה, 

מפני מיצב הווידאו.

ופוגשים בפעילות המעגלית. גם כאן מבעד לגדר. אלא  )Mars runners, 2015(, אנו שבים  ב'רצים ממאדים'   
שהפעם מופקעת הפעולה מעולם התכליתיות והתכלית לטובת עולם התחרות והמשחק. הפעולה החוזרת על עצמה 
מקבלת צורה של אימון – כמו מבקשת לקדם את פני הבאות, ומבלי לקבוע אותם מראש. את פועלי התשתית ואת 
מעצבי התנאים ההולכים וצועדים, מחליפים הילדים הרצים בשליחות. אלא שנדמה כי זוהי בעיקר הגדר שבה מתעניין 

סגל בעבודה, כדי להדגיש את היות האסתטיקה מרחב מובחן, חוץ־טריטוראלי.

3'33"

בדומה לצורות שאנו מוצאים בשמיים זרועי אינסוף הכוכבים, כך גם האסתטיקה מבקשת אחר צורה שתאפשר לתופעות 
בעולם לבוא לידי ביטוי. רוצה לומר, האסתטיקה מציבה תופעות במערך המנכיח אותן כדבר מה מסוים )היסטורי/

קונקרטי(, במערך המייצר אותן כבעלות משמעות, וככאלו הוא מאפשר להן לפעול בעולמו של האדם ולהשתתף בו. 
פעולה שכזו, לפי בנימין, לא מסתכמת "רק" בתצוגה במובן של ייצוג, אלא למעשה מאפשרת "לגאול" את התופעות 
מבדידותן ומהשכחה ההיסטורית הנגזרת על כל תופעה "בת־חלוף". הפעולה האסתטית שעניינה לקשור בין תופעות, 
לפרום את הקשרים ולארגן אותם שוב תחת צורות חדשות היא למעשה העיקרון המארגן של משמעות אנושית אליבא 

דבנימין. או בקצרה: "רעיונות הם לאובייקטים כפי שקונסטלציות הן לכוכבים".

כך, ב'טרילוגיה היפנית' – והדבר בולט במיוחד בהצבת הווידאו של הטרילוגיה – מפנה אותנו סגל להתבונן   
בדברים קונקרטיים, יומיומיים, שגרתיים, החוזרים על עצמם, במבט הפונה אל עבר השמיים והיקום כולו, אל עבר 
לייצר  מבקשת  בהתאם  הטרילוגיה  ומשמעות.  וחוויות  ודימויים  צורות  התגבשות  של  האינסופי  האפשרויות  מרחב 

'קונסטלציית כוכבים', מבנה משולש אפשרי: ירח, צדק, מאדים. עולמות זרים שכמו מהדהדים הבטחה מוכרת:

    When the moon is in the seventh house,

    and Jupiter aligns with mars,

    Then peace will guide the planets and love will steer the stars.5 

ואם עד כה הצבענו על מהות "המהפכה האסתטית" בבחינת הצבת הדימוי כמקור למציאות ולקשריה עם הפוליטי 
ובנפרד  'הטרילוגיה היפנית' כשלם  )ההסדרה של הפעולה האנושית( הרי שבחינת שלושת העבודות המרכיבות את 
מאפשרת לנו להתחקות אחר תנאי האפשרות של הופעת הדימוי, לעמוד על שלושת מרכיבי היסוד של החוויה האסתטית: 

תצוגה; אפקט; משמעות.6 

מאפיינים  שני  על  נסמכת   )Moon walkers, 2015( ירח'  'הולכי  מהעבודה  עולה  שהיא  כפי  התצוגה  שאלת   
מהותיים: היכולת "לראות דרך" המתבטאת בפעולת ניקוי החלונות, והגריד של החלונות כמצע להופעת הדימוי. על 
רקע שני תנאים אלו יכולות התנועות האורגנו־מכניות של הפועל, אותן מחוות עבודה יעילות שנרכשו מתוך ניסיון 
ועוצבו לכדי בקיאות, להפוך לצעדי ריקוד בשחקים, למופע מחול. כפי שהזכרנו קודם, החוויה האסתטית אינה עוסקת 
רק בייצוג של הדברים אלא מבקשת בנוסף להפוך את הייצוג לביטוי. היא מבקשת לאפשר לנו לראות באמצעות הדימוי 
– או דרכו – את הדברים כפי שהם יכולים להיות, כלומר להיות בעלי משמעות עבורנו. שאלת התצוגה כרוכה אפוא 
בשאלת היחס שבין הדמיוני והממשי. כאן עולה ומתבררת חשיבותו של הגריד המספק לדימוי את המצע המדומיין, 
המופשט, שעליו הוא יכול להיות ממשי כמדומיין.7 הנחת הגריד היא זו המאפשרת להחזיק בכפילות "הבוגדנית" 
הגריד,  מהווה  זה  במובן  והטבע.  ההיגיון  מחוקי  משוחרר  גיסא  ומאידך  גיסא  מחד  לניסיון  הכבול  הדמיון,  של 
בין  ואת התנאי לשחרור הדמיון לפעול פעולתו, כשהוא תלוי  כל הטרילוגיה, את הקרקע  לאורך  ויופיע  שיחזור 
שמיים וארץ, כמנקה החלונות עצמו. העבודה 'הולכי ירח' מציבה את הגריד כגורם המאפשר את תנֵאי הראייה של 
הדימוי, ואלו בתורם מאפשרים לדימוי להראות לנו דרכו את העולם, מאפשרים לנו ולעולם להשתקף בדימוי שכך 

נוצר. באופן שגרתי, יומיומי, רגיל. כמו הליכה. על הירח. נטולת כובד משקל. 

מתוך השיר Aquarius מהמחזמר ״שיער״.  [5]

'הטרילוגיה היפנית' והאופן שבו היא מתייחסת לשלושת מרכיבי היסוד של החוויה האסתטית – שהיא במהותה "חוויה נפשית" – מעוררת     [6]
זיקה לשלושת הסדרים של הנפש כפי שניסח אותם ז׳אק לאקן (Lacan): הדמיוני )תצוגה, השתקפות, הזדהות(, הסימבולי )יחסי האפקט     

והחוק, החזרתיות(, והממשי )משמעות/אי־משמעות(. הקשר זה משתמע רק במובלע בדברים הבאים, ודורש פיתוח והרחבה נפרדים.   

בהקשר זה אפשר להזכיר את תחריטיו של אלברכט דירר (Dürer) המתארים את שיטת השימוש בגריד בציורי הפרספקטיבה  [7]
הגאומטרית – תחילת "עידן הייצוג" – המציגים באופן מפורש ומילולי את שתי התכונות הללו. צועדי צדק )מתוך הטרילוגיה היפנית(, 2015, מיצב וידאו,  
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קונסטלציות  .2

תרבות היא, למעשה, הכללתו הדתית ומכוננת הסדר, הייתי אומר: המפייסת, של הליילי והמפלצתי     
בפולחן האלים.2   

תומאס מאן  

'טרילוגיית ירח, מאדים, צדק' )Moon, Mars, Jupiter Trilogy, 2015( – או בשמה השני 'הטרילוגיה היפנית'   
– לוקחת אותנו לעולמות אחרים.3 עולמות שבהם שולטים הסדר והניקיון. כאן אנו פוגשים בפרט השקוע במשימתו 
לטובת הכלל, פועל כאיבר של קבוצה. בדומה לעבודה הקודמת שצולמה באיטליה גם כאן מפגישה אותנו עבודתו של 
אייל סגל עם היבט של "תרבות", מעין תמונת ראי הפוכה, או אנטינומיה, של "המהפכה האסתטית" שהציבה את הדימוי 
כבסיס למציאות. אם ב'המהפכה' המיר סגל את הבינאריות של המחשבה הרציונלית ואת הדיכוטומיות שבאמצעותן 
אנו תופסים את הדברים, בכפילות הדרמטית שבין חושך ואור, הרי שבטרילוגיה הוא מסמן את החריגה של האסתטיקה 
אל עבר ההיגיון הדיאלקטי, המשולש. היגיון זה מאפשר לכרוך יחד דבר וניגודו ולייצר מובן חדש, אחר, נוסף, שבו 
הניגוד מוכל ומתעצם. במובן זה פועלת החריגה שמציגה 'הטרילוגיה היפנית' בבחינת מחווה מרומזת לאפשרות לתפוס 

ריבוי ושפע, הן של עולם הדברים והן של עולמו הנפשי של האדם, ולתת להם צורה.

את  המזכיר  באופן   – קונסטלציה   – כוכבים  של  מערך  עבר  אל  היפנית'  'הטרילוגיה  אותנו  מפנה  זו  במחווה   
השימוש שעושה וולטר בנימין במושג, בבואו לתאר את המשמעות של אירועים היסטוריים וקונקרטיים המתגבשים 

תחת רעיון שנותן להם צורה באמצעות יצירת זיקות וקשרים ביניהם.4 

תומאס מאן, דוקטור פאוסטוס, תרגום: יעקב גוטשלק, הוצאת ספרית פועלים, 2010, עמ' 15..  [2]

'הטרילוגיה היפנית' היא מיצב המורכב משלוש עבודות וידאו נפרדות: 'הולכי הירח', 'צועדי צדק' ו'רצים ממאדים'.  [3]

בנימין פיתח את המושג קונסטלציה – קונסטלציית כוכבים – במחקרו על מקור מחזה התוגה )הטרגדיה הבארוקית( ומאוחר יותר בפרוייקט     [4]
הפסאז'ים של פריז. עוד על המושג ״קונסטלציה״ ראו גם:   

Norm Friesen, "Wandering Star: The Image of the Constellation in Benjamin, Giedion and McLuhan", July 2013        

'המהפכה', 2015    
HD וידאו, "07'5  

צולם בפארק צ'ירקו מאסימו, רומא  

צילום: אייל סגל  
עריכה: יותם שואו  

שיר ולחן: )La Rivoluzione )1967 - ג'יאני פטאנאטי  
עיצוב פסקול: נועה קורנברג  

העבודה צולמה ברומא, בקיץ 2012, ביום של משחק גמר אליפות אירופה בכדורגל, בין איטליה, שטיפסה במפתיע   
לגמר הטורניר, לבין ספרד, אלופת העולם. משחק הגמר עצמו נערך באוקראינה, והוקרן בבירת איטליה לפני מאות אלפי 
צופים בפארק צ'ירקו מאסימו. אני מודה במיוחד לאלסנדרו פורינו ושני חבריו, ש'אימצו' אותי לאחר פגישה אקראית 

ברכבת ולקחו אותי איתם אל תוך "לב המאפליה" ולמסע מרתק בין תקווה וייאוש – אל מהפכה שלא צלחה.

5'07" הולכי ירח )מתוך הטרילוגיה היפנית(, 2015, מיצב וידאו, לופ,
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אסתטיקה, בקצרה / מנחם גולדנברג 

Ecce Vulgus – הנה אנשים  .1

העבודה 'המהפכה' )La Rivoluzione, 2014( מורכבת מצילומי אירוע הקרנה של גמר אליפות אירופה בכדורגל   
כבר  ניכר  הדבר  הפוליטי.  ההקשר  הוא  העבודה  מרמזת  שעליו  המיידי  ההקשר  ספרד.  ונבחרת  איטליה  נבחרת  בין 
בשמה, אך גם בדגלים, בשירת ההמנון ובהמון האנשים המשולהבים בהקשר לאומי־איטלקי השוטפים את העבודה. 
באופן קונקרטי יותר קושרת העבודה בין האסתטיקה המשמשת בבידור ובין הפוליטי המופיע בתרבות – קשר עתיק 
יומין המחבר את האצטדיון שברומא לאמפיתאטרון של האימפריה הרומית ואת משחק הכדורגל לקרבות הגלדיאטורים. 
ואכן, רומא מספקת לעבודה הקשר ראוי ומסורת מגוונת )גם אם בסופו של יום מנוונת( ליחסים שבין בידור ופוליטיקה: 
מימי ה'שלום הרומאי' )pax romana(, דרך הנצרות והכנסייה, ועד לפשיזם של אמצע המאה העשרים. כך, ב'המהפכה' 
ידי רגשות של  ייצוגים לאומיים תרבותיים, מונעים על  ומין, ומתמזגים תחת  מתאספים אנשים, ללא הבדל דת גזע 

תקווה ואמונה. 

ואינטימיות. אפשר לזהות בחשיכה כי אנו צופים במשחק  החושך שפותח את העבודה מייצר תחושת צפיפות   
כדורגל המוקרן על גבי מסך. זו אינה רק מחווה סמלית – מטאפורה לאפלת היצרים החבויה בנפש האדם – אלא גם 
ובעיקר חושך שנועד, כמיטב מסורת הציור האיטלקי, לייצר אפקט רגשי. החושך אינו מכין אותנו לתובנה שאנו מצויים 
במעין אצטדיון טבעי בלב רומא, גדוש באוהדים ובדגלים, מלא חיים. העריכה והמעברים מאור לחושך – הקיארוסקורו, 
כפי שיקראו לכך באיטליה – קשורים להיגיון של הדרמה: הנעת הרגש. הכפילות והניגוד מייצרים מתח רגשי הולך 
ונבנה ונסוג ומתפרץ ומתכנס. במהלך העבודה אנו נחשפים למגוון רגשות ונעים ביניהם: שמחה, גאווה, בוז, אלימות, 
צער, תדהמה. בתוך ההמולה, במהומת ההתרגשות, אנו פוגשים באדם, בן־אדם פרטי, שיש לו פנים )נאות( ותחבולה 
והופך להמון מכוח  פוגשים באדם האותנטי המשוכפל אל הרבים  )אחת לפחות: לפתוח פחית בירה עם מפתח(. אנו 

משיכת הדומה אל הדומה. אנו פוגשים ביחיד שהופך לכמות ולעוצמה מכוח הדמיון. מכריז על עצמו: הנה, אנשים.

העבודה 'המהפכה' כמו לוכדת אותנו בין כותלי מכתש טבעי שהפכו לטריבונות באצטדיון, בין המצלמה והמסך,   
בין דימוי לדימוי, לוכדת אותנו במקצבי עריכה. היא ממקמת אותנו בלב "תרבות ההמונים", הופכת אותנו לנשלטים 
בהסכמה, לחלק מההגמוניה )כפי שיציע איטלקי אחר: אנטוניו גרמשי(, לחלק מכולם. אנו לכודים ומלוכדים באמצעות 
הדימוי, נמצאים בינות לאנשים שעבורם הדימוי הוא הממשי, הוא מה שקורה במציאות. הנה ההמון – גברי בעיקרו – 
מניף דגלים, מרים ידיים בהצדעה, זוקר אצבע משולשת, צועק, מקלל, שר ומרוגש. מתמסר. לא לשינוי תנֵאי המציאות 
ניצחון, שבעצמו הוא לכל  הוא מתמסר, אלא לדימוי המוקרן. מתמסר לאווירה. מתמסר לאפשרות, לאפשרות של 

היותר חלק ממערך של חילופי מסמנים. לא למרקס אנו נדרשים כעת, אלא לצלם ולעורך ולמפיק ולבמאי. 

 

על מהות המהפכה ניתן ללמוד מהשיר המלווה את העבודה – שיר הנדמה כמתגבר עליה, נותן לה את שמה ומסמן 
את גורל הזמנים שהציבו את האסתטיקה כקריטריון מכריע. "שיר הקצב" הסנטימנטלי האיטלקי מסוף שנות השישים 
נשמע תחילה במעומעם, אחר נבלע ברעשי הרקע, נעלם לטובתם, ולקראת הסוף שב ונשמע בבירור, כמו מתגבר על 
קולות המציאות, ומכסה עליהם. זוהי "מהפכה תרבותית", או "מהפכה בידורית", שעליה מבשרת העבודה בקולו של 
ֵטֵנאטי. אנו צופים/שותפים באירוע שהוא, יותר מכל דבר אחר, חלק מהפקת ענק חובקת עולם. קולות השיר  ג'אני ּפֵ
ולנו  הוא מציע להם  ניצחון, המתכנסים באכזבה.  קולות החיים המתפרצים, המבקשים  גוברים על  שקורא למהפכה 
אושר "בערבון מוגבל" )אושר בע״מ(, תקווה מפוקפקת: יהיה עוד משחק. ואף שהשיר מפתה אותנו לחגוג את ניצחון 
"המהפכה האסתטית" – לחגוג את קדימות הדימוי שמבטיח את החוויה – זהו "ניצחון פירוס" שעליו רומזת העבודה, 

שהרי ככלות הכול אנו עדים להפסד של נבחרת איטליה לנבחרת ספרד. 

The senses and passions speak and understand nothing but 
images. The entire store of human knowledge and happiness 
consists in images.1

Johann Georg Hamann

Johann Georg Hamann, “Aesthetica in nuce (1760)”, in Classic and Romantic German Aesthetics, ed. J.M. Bernstein,                  
Cambridge university press. p. 3. 

 [1]
'המהפכה', צילום סטילס, 2015
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טרילוגיית ירח, מאדים, צדק, 2015
הולכי ירח, 2015   
מיצב וידאו HD, לופ,  

צולם ברובע גינזה, טוקיו  

צועדי צדק, 2015   
 ,HD מיצב וידאו  

צולם בהיגאשימיה, קיוטו  

רצים ממאדים, 2015   
 ,HD מיצב וידאו  

צולם ברובע אסקסה, טוקיו  

צילום: אייל סגל  
עריכה: אייל סגל, יותם שואו   
עיצוב פסקול: נועה קורנברג  

5'07"3'33" 2'20"
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הווידאו  אנושית – שתיים מעבודות  היפנית', מציגה שלוש סצנות של תנועה  'הטרילוגיה  עבודתך האחרונה,  רכ: 
עוסקות בתנועה כמעט בודדת החוזרת שוב ושוב, והשלישית עוסקת בתנועה בהקשר חברתי: מתארת תנועה של יחסי 
חליפין בין פרטים, המייצרת מעגל – כל רץ משחרר משהו כדי לקבל משהו בחזרה, כביכול, מן הקבוצה. תוכל לומר 

משהו נוסף על הכותרת של העבודה ועל המשמעות של התנועה בשלוש הסצנות?

הטרילוגיה החדשה מתרחשת ביפן ומוצגת מנקודת המבט של הזר המשקיף. כל שלושת סרטי הווידאו צולמו  אס: 
במהלך ביקורי השלישי ביפן, עובדה שהפכה אותי לשותף קבוע יותר מאשר עובר אורח רגעי. השונות של "ארץ השמש 
העולה" מכל מה שהיה מוכר לי שבתה אותי. יש הבדל עצום בתרבות, בדרך המחשבה ואפילו בתנועה, שכמעט יוצר 
הרגשה של נחיתה "בכוכב אחר״, ושבין היתר הובילה לבחירת שמות העבודות בהמשך. התעניינתי במיוחד בסצנות 
היומיומיות שמצאתי בשיטוטים שלי – סצנות של עבודה, של בתי ספר, של משטר ושל אכיפת חוקים אשר יחד מהווים 
חלק מהותי ויסודי במבנה החברתי ביפן, המקדש מסגרות קבועות, דיוק, התמחות ונוקשות. תנועה היא מרכיב מפתח 

בטרילוגיה הזו, לצד כוח הכבידה – מעין ״כוח כבידה חברתי״ – ולצד מבניות המכילה מחזוריות.

הטרילוגיה עוסקת במבנה החברתי מנקודות מבט שונות, והאנלוגיה של מצדה יכולה להתאים גם כעת. בשתי עבודות 
ו׳צועדי צדק׳, הצילום הוא מרחוק, כך שנוצר מרחק בין הצופה לבין הפעולה שהופכת חזקה  ׳הולכי הירח׳  הווידאו, 
הן  עצמן  הפעולות  מכנית,  וכמעט  מחושבת  מדויקת,  מרשימה,  נראית  הפרפורמטיבית  הפעולה  בעוד  ומרשימה. 
פשוטות, רפטטיביות ו"ריקות" עבור הזר. התנועות המבניות חולקות פעולות דומות )הולכים לעומת צועדים( אך עם 
זאת גם הרבה ניגודים חזותיים: יום ולילה; תנועות חלקות, רכות ומעגליות ומנגד צעידה חדה וצבאית; שהייה גבוה 
באוויר ללא כוח משיכה לעומת מגפיים כבדות הצועדות על האדמה; פועל אחד מחוץ לחלון, מנקה אותו בתנועה כמעט 
אמנותית אל מול ההשתקפות של עצמו והשני מטאטא חול באופן שיטתי. למביט מהצד – פעולות אלו נראות חסרות 
משמעות ואפילו משעשעות ביחס לרצינות העוסקים בדבר, אך עבור המשתתפים, הפעולה מכילה בתוכה היסטוריה, 
והאנושי  ׳רצים ממאדים׳ הוא הווידאו המגשר בטרילוגיה  יפן.  והמבני של  ואת הדי־אן־איי החברתי  תרבות, מסורת 
והפעולה  הרצים  גבולות המבנה. מסלול  בתוך  הרוח החופשית  ואת  הילדות  מכיל את תמימות  הוא  מביניהם.  ביותר 
שלהם יוצרים מעגל אמיתי ולא רק ציורי – ההחלפה הפעם היא פיזית, מיד אל יד, בדיוק כמו טבע האדם המוריש את 

ההיסטוריה ואת המסורת מדור לדור, ובכך חוזר על אותה המחזוריות שוב ושוב. שחרור וחזרה.

2'20" טורגור, 2014, תיעוד )צילום: פיטר קייזר(רצים ממאדים, )מתוך הטרילוגיה היפנית(, 2015, מיצב וידאו,
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בווידאו, בעת "הצלילה", אפשר לשמוע ברקע את סבתי שר שיר ילדים גרמני וכן מלודיה של ציוצי ציפורים.1  חוויתי 
נקודת מפגש דומה גם בפעם האחרונה שהייתי בהר מצדה, וראיתי את הזריחה ואת החילוף בין הירח לשמש. השמש 
עלתה לאטה מבטן ים המלח והחלה להאיר את "שטיחי המדבר". באותו הזמן הירח עשה את הדרך ההפוכה בצדו 
 .)return in release( ׳שחרור בתמורה"  ובמשך דקות מספר הם היו מקבילים –  המערבי של ההר ושקע אט־אט 
באותו רגע מיוחד, כשישבתי על שרידי ההיסטוריה, הייתי עד לטבע אנושי עתיק המשתלב וחי בתוך טבע מדברי 
ופראי, מנצל את תנאיו ואת יתרונותיו עבור הישרדותו שלו. זהו סיפור של טרגדיה ושל אומץ, של פחד ושל תקווה וכן 
נקודת מפגש היסטורית שעוברת בין דורות ובני האדם, באותה מחזוריות קבועה כמו זו שבשמיים – "שחרור וחזרה" 

 .)return and release(

יש  שלך  ובעבודות  האנושיים,  החיים  של  המחזוריות  ומנגד  הטבע  של  המחזוריות  את  יש  אחד  מצד  כך,  אם  רכ: 
הצטלבות מעניינת ביניהן. אפשר אף לומר שדרך הצטלבות זו אנחנו מתקרבים למשהו אותנטי בנוגע לטבע האנושי 
כהיבריד של גוף ושל שפה. אבל בנוסף לכך יש תמה יסודית של עדות באמנות שלך, בין אם מפורשת כמו ב'מכולת 
זמן' או מובלעת כמו ב'טורגור', ובשני המקרים לא מדובר רק בסיפור של האחר המציב אותך כמאזין פסיבי, כמו בסרט 
דוקומנטרי, אלא גם באופן שבו סיפור העדות של האחר משפיע עליך, ובאופן שאתה מנסה למקם, לתת מקום להשפעות 
נוסף של רשמים שפועל  "ערוץ"  ובכך להוסיף  בוחר לפצל את המסך  זמן' אתה  ב'מכולת  הללו, באמצעות האמנות. 

במקביל לסיפור של אביך וב'טורגור' אתה מציג סצנת הישרדות בעקבות הזיכרון של סבתא שלך. 

במובן מסוים, בשני המקרים זוהי סצנה של הישרדות – הסיפור על אודות ההישרדות של אביך בים ולאחר מכן הסצנה 
של "ההישרדות" שלך באקווריום. אתה יכול לומר משהו נוסף על עבודת העדות באמנות שלך? 

היא סבלה  לחושים שלנו. בשנותיה האחרונות של סבתי  ביותר שלנו, שווה ערך  אולי הנכס הגדול  הוא  זיכרון  אס: 
ממחלת האלצהיימר. כאשר המחלה התקדמה היא מחקה עוד ועוד חלקים ממוחה והחזירה אותה לשנות ילדותה ודווקא 
לזיכרונות חייה לאחר שעזבה את גרמניה. מנגנון ההגנה של המוח היה בפעולה – חומות של מים שהגנו על נפשה 
והחלו למחוק את הזיכרונות שהיו סגורים בקופסה החשוכה ביותר והכילו טראומות של ילדה קטנה ויהודייה אשר סבלה 
מהלחץ הגובר של הניכור וההגליה מסביבתה. לפני המחלה היו לה זיכרונות ילדות רבים מספור מגיל צעיר מאוד ועד 
גיל שש, הגיל שבו ברחה המשפחה מהעיר מינסטר. כאשר אני הייתי בערך באותו גיל הפכתי להיות חבר, מאזין לאותם 
זיכרונות, נהר שקט שיכול להכיל את המים הגועשים שלה. אלו היו זיכרונות שקשה מאוד להגיע אליהם ללא צלילה לתת 
מודע, ומשם גם הגיעה ההחלטה לצלול בתוך מיכל המים – ביטוי פיזי ומטאפורי הן של פחד פסיכולוגי עמוק והן של 
אפשרות למדיטציה פנימית. אני חושב שהמסרים הדו־משמעיים שנוצרים מהעבודה הם קריטיים להבנתה ומשמשים 

מפתח המאפשר להגיע מהזיכרון האינדיבידואלי אל הזיכרון הקולקטיבי, דרך אותו זיכרון רגשי.
אני חושב על זמן כעל אלמנט אלסטי בעוד זיכרון בעיניי הוא פלואידי ונוזלי. ב׳מכולת זמן׳ יש הרגשה חזקה מאוד גם 
של זמן וגם של זיכרון בשל המראה הוויזואלי המלווה בקול של אבי בצדו האחד של הדיפטיך. כיוון שאבי הוא דור שני 
לשואה, הוא חווה חוויית ילדות שונה לחלוטין ממני והתמודד עם רגשותיו בצורה שונה. הוא פיתח דרך להתמודד עם 
פחד באמצעות חיפוש צורך להישרדות ומקום משלו בים. המילים והזיכרונות נשפכים ממנו כתוצאה ישירה מהמקום 
המוכר שבו מיקמתי אותו – על אוניית מסע בנמל – וזו בעצם הייתה הפעולה שלי. רק כשהיינו על האונייה הרגשתי 
שאבי, שלא מרבה לדבר על רגשותיו ועל זיכרונותיו, עובר בתוך תוכו למקום אחר. הוא חזר בזמן, לא מודע למצלמה או 
אליי ולא שם אלינו לב, ואני חזרתי לתפקיד המשקיף, הבוחן והמאזין. בנמל הרגשתי כאילו פתחתי מכולה של זיכרונות, 
קופסה שחורה אחת מתוך מאות. מכולות סגורות כאלו מטיילות להן בכל העולם, מחזיקות ומכילות זיכרונות המקיפים 
אותנו, רובם ממתינים להשתחרר וספק אם ישתחררו אי־פעם. זיכרונות אלו מעניקים לנו תחושה של זמן, של היסטוריה.

שיר הילדים הוא שיר ערש גרמני עתיק המתאר את מראה העצים הירוקים וציוץ הציפורים. קול שירתה של סבתי נלקח מהקלטה בת 25     [1]
שנה שמצאתי במינסטר בזמן ההפקה של העבודה, שהייתה למעשה ריאיון בגרמנית באורך שעתיים שערכו חוקרות שואה בביתה.   

היא שרה את השיר בחצי הדקה האחרונה של ההקלטה, עד שנגמר הסליל בקלטת.  

משפחות יהודיות ממינסטר - שני כרכים
.Gisela Möllenhoff, Rita Schlautmann-Overmeyer :נכתב ע"י

)יצא לאור ע"י WESTFALISCHES DAMPFBOOT ב-2001( בעיר מינסטר. 

משפחת בינשטוק )1932(: שלמה )סלומון(, רחל )באדר(, 
מרגלית )רוזה(, בלה )הלגה(, יצחק וחיה )הלנה( בחזית.

"07'5הולכי ירח, )מתוך הטרילוגיה היפנית(, 2015, מיצב וידאו, לופ,
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שחרר וחזור, שחרר בתמורה / ראיון
אני רוצה להתחיל בהתייחסות לכותרת של תערוכתך הראשונה 'נופל במקום' )2013(. מתקבל אצלי הרושם  רונה כהן: 
שבעבודות שלך יש תמיד אלמנט בדימוי )לדוגמה המכולה ב'מכולת זמן', האקווריום ב'טורגור'( שמתפקד כמו פתח 
כניסה ל"מאורת הארנב". כדי לחוות את האמנות שלך, הצופה צריך ללכת בעקבותיך – ליפול לתוך המאורה, ליפול 
במקום ולתוך מקום – בזמן ובזיכרון. "נופל במקום" הוא ביטוי מוזר, זה כמו להרעיד את הקרקע שאתה ניצב עליה 
כדי לחשוף את השכבות הארכיאולוגיות וההיסטוריות שעליהן היא מונחת. ואכן, באחד משיריך אתה מדבר על אמנות 
במונחים של פתיחת דלת נסתרת המאפשרת לצופה להיכנס לעולם אחר, לזמן אחר, ובמעמד נוסף אתה טוען שהאמן 
יכול רק להראות את הפתח של העולם הזה, ואילו הצופה הוא שצריך "ליפול במקום". האם כך אתה רואה את האמנות 

ואת תפקידך כאמן?

לסייר  אחרים,  לעולמות  הללו  הדלתות  דרך  להיכנס  הוא  כאמן  שלי  ב"תפקיד"  קריטי  חלק  בעיניי,  כן,  אייל סגל: 
בשכבות מקבילות ולחקור אותן דרך פרטים, סצנות ומקטעים של זמן ולהציבם תחת זכוכית מגדלת עבור הצופה כדי 
שיחווה אותם באופן מוחשי ופואטי. לעתים מדובר במקומות רחוקים מן העין ומחיי היום־יום, כמו ממגורה נטושה או 
יכולים להיות גלויים ואפילו "תיירותיים", כמו ואדי רם או שדרה מרכזית  נמל שאסור לצלם בו ולפעמים המקומות 
ומלאה בעוברי אורח. תפקידי הוא להיות ״צייד״ של הרגעים ושל המקומות האלו שחולפים על פנינו, לרוב מבלי שנשים 
לב. בעצם הצבת הדימוי בתוך הפריים אני כמו ממקם את אותה דלת כניסה עבור הצופה. במובן מסוים, הפריים הראשון, 
הדימוי הראשון שמופיע הוא גם המפתח הראשון והכניסה ל"מחילת הארנב". בשלב הבא גם חושיו האחרים של הצופה 
צריכים לעבור איתו את המסע, להתעורר מכוח צלילים, רוח חיים, זיכרון, פעולה, מקום וזמן. בתהליך העבודה, ובכל 
פעם באופן שונה, אני מנסה לגרום לצופה להרגיש כמה שיותר קרוב לחוויות שאני חוויתי בזמן יצירת העבודה, לנסות 
ולשחזר את החוויה מבפנים. גם שמות העבודות, לרוב דרך משחקי מילים, מספקים רמזים ובונים שכבה נוספת למסע 

שאני מקווה שהצופה ילך איתי. 

הכותרת 'נופל במקום' נוצרה מהביטוי "הכל נופל במקומו" )everything is falling into place(. ההסרה של תחילת 
הביטוי יוצרת מושג דו־משמעי )גם בעברית וגם באנגלית( וקריאה יותר אישית לצופה. הכותרת בוראת שער פתוח 

שדרכו הוא מוזמן ״ליפול״ איתי לאותם מקומות וחורים שבהם אני נפלתי.

לטבע.  האדם  בין  היחסים  היא  מוטיב־מנחה,  כמו  כמעט  המתפקדת  בעבודותיך,  המרכזיות  התמות  מן  אחת  רכ: 
אל  עוד  מדבר  אינו  הטבע  שבה  כהתנסות  הקנטיאני  הנשגב  על  דיבר   )Lyotard( ליוטאר  פרנסואה  ז'אן  הפילוסוף 
הסובייקט ב"צורות מקודדות"; הסובייקט ניצב לא רק לפני העוצמה האדירה של הטבע, החורגת מיכולת הדמיון שלנו 
לתת לה צורה ומהיכולת שלנו להבין אותה באופן מושגי, אלא גם לפני האחרות של הטבע, הזרות שלו. בעבודות שלך 
נדמה שהטבע מרתק ומסקרן באחרות שלו אבל בו בזמן מופיעה גם תחושה חזקה של שיתופיות בין אדם לטבע, תחושה 
של שיתוף ודומות. בעבודתך האחרונה 'טרילוגיה יפנית' יש עיסוק ביחסים בין אנשים במונחים של "מרוץ שליחים": 
אחד המשתתפים נותן משהו לאחר בתקווה שמשהו יחזור )לשחרר: לחזור(, בתקווה שיושלם מעגל כמו המחזוריות של 
הטבע. כמו ב'נופל במקום' נדמה שיש רגע שבו אנחנו מוצאים את עצמנו כבר בתוך יחסים כאלו ואחרים עם הטבע, 

והאמנות היא אמצעי להביא את צורת הקיום הזאת לידי נראות. מה אתה רואה בחליפין הזה בין האדם לטבע? 

עבורי, הקשר בין האדם לטבע הוא בלתי שביר. לטעמי הטבע וטבע האדם הם שני יסודות אינסופיים וכך גם  אס: 
מערכת היחסים ביניהם. שניהם נמצאים כל הזמן בתהליכים ובמחזורים של שינוי אך לעולם אינם משתנים. אלמנטים 
של הטבע, כמו מים למשל, הם האלמנטים הבסיסיים עבור חיים או מוות, ולכן הם יכולים לשאת בקרבם את המטאפורות 
הפואטיות העמוקות ביותר. הכוח של "לחץ טורגור" הוא דוגמה יפה למצב כזה. בווידאו ישנה נקודת מפגש בין הטבע, 
הרגשות, הטבע אנושי וההיסטוריה. הכוח של לחץ טורגור עוזר לצמחים לשמור על זקיפותם וגורם להם לצמוח מעלה, 

לעמוד. לחץ זה דומה ללחץ המופעל על בני אדם, כאשר הראש נמצא הפוך בתוך מים, כפי שעשיתי ב'טורגור'.

,HD 20'2"53'3מהומות קולומבה, 2012, וידאו" רצים ממאדים, )מתוך הטרילוגיה היפנית(, 2015, מיצב וידאו,
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חול, סופה ועץ לורנס, 2013    
HD וידאו, "28'2  

צולם בואדי רם, ירדן  

צילום: אייל סגל  
עריכה: מיקי שלום   

לחן ומוזיקה מקורית: יצחק שושן  

Georgia O’Keeffe, The Lawrence Tree, 1929
Oil on canvas, 80 x 101 cm

Thomas Edward Lawrence

(16 August 1888 – 19 May 1935)

הווידאו צולם באוקטובר 2012 בוואדי רם שבירדן. הוואדי, המוכר כ"בקעת הירח" בפי תושבי האזור הבדואים, שואב   
את שמו ממקור ארמי, ופירושו 'גבוה' או 'מּוָרם'. במערב מוכר ואדי רם בעיקר בזכות הזיקה שלו לתומאס אדוארד לורנס, 
'לורנס איש ערב', שהתגורר בוואדי בשנים 1916–1918, בעת המרד הערבי. ספרו  קצין בצבא הבריטי – ומי נודע בכינוי 
הראשון של לורנס, "שבעת עמודי החוכמה" )Seven Pillars of Wisdom(, קרוי על שם ההרים המקיפים את הוואדי. לורנס 
גם מצא את מותו באזור, בנסיבות מסתוריות. לצד דמותו של לורנס איש ערב, העבודה מתכתבת גם עם ציור נוף ידוע 
מאת ג'וריג'יה אוקיף מ-The Lawrence Tree( 1929(, שבו נראה עץ בנוף המדברי של ניו מקסיקו לעת לילה. אוקיף קראה 
לציור על שם הסופר הבריטי הסופר דייוויד הרברט לורנס )ד.ה. לורנס(. המוזיקה הנשמעת בפסקול, שנכתבה במיוחד על 

ידי המלחין יצחק שושן, משלימה את העבודה ונותנת לה את קולה הפנימי.
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כי   )Adorno( אדורנו  ותאודור   )Horkheimer( הורקהיימר  מקס  טוענים  הנאורות"  של  "דיאלקטיקה  בספרם   
הרגע המסמן את הפאזה הראשונה של תהליך הנאורות הוא הרגע שבו הפכה קריאת האימה של האדם לנוכח הטבע 
ל"שיום", למתן שם. ההחלפה של הזעקה במתן שם לאובייקטים מסמנת לטענתם את הניסיון לנכס את הטבע ולייצר 

תחושה של שליטה ובעלות. 

בעבודה אחרת של סגל, 'חול, סופה ועץ לורנס' )Sand, Storm & Lawrence Tree, 2013(, נראה עץ בודד   
עומד על קרקע מדברית שוממה, רחוק מכל ציוויליזציה, מתנועע לפי כיוון הרוח בעיצומה של סופת חול מדברית. 
בשונה משאר עבודותיו של סגל, בסרט המצולם אין רמז לנוכחות של האנושי בתוך הסצנה. המפגש בין האנושי ללא־
אנושי, בין האנושי לטבע, נמצא רק בכותרת העבודה, בשיום של העץ: "עץ לורנס", שנקרא כך בעקבות סיפורו של 
לורנס איש ערב. אלא שסגל אינו משיים את העץ במטרה להפוך אותו לחפץ, כחלק מתהליך הניכור בין האדם לטבע 
שעליו מצביעים אדורנו והורקהיימר, ושאינו אלא ניכור של האדם מעצמו; נדמה כי עבור סגל השיום של העץ הוא 
אמצעי להצביע על החליפין בין האנושי ללא־אנושי: ה"הפיכה" של הצמח לאנושי כצד ההופכי של ה"הפיכה" של 

האנושי לצמח.

)צילום סטילס("28'2 ,HD חול, סופה ועץ לורנס, 2013, וידאו

הישרדות נשגבת

בספרו "על הנשגב ברומנטיקה" טוען תומס וויסקל )Weiskel( כי הקטגוריה של הנשגב איבדה את מקומה בשיח   
ובאמנות העכשוויים מאחר שהמרחבים האינסופיים כבר אינם מהלכים עלינו קסם ועוד פחות מכך מעוררים בנו אימה. 
הסובייקט המודרני, הוא טוען, איבד את ההיקסמות )fascination( שהייתה יקרה כל כך לנשגב הרומנטי, את התשוקה 
למרחבי הטבע האינסופיים.8 בעקבות "ביקורת כוח השיפוט" של עמנואל קאנט )Kant( נתפס השיפוט האסתטי של 
ואולם, החל מהרגע ההיסטורי שבו הקטגוריה  אינו מצוי באמנות אלא רק בטבע.  הנשגב כשיפוט שהאובייקט שלו 
של האסתטי התנתקה מהאובייקט הפרדיגמטי שלה, הטבע, לטובת אובייקט האמנות, גם השיפוט של הנשגב הפך 
להיות שיפוט על אודות אמנות שנושאה הוא הטבע, ולא שיפוט על אודות הטבע עצמו.9 במחצית השנייה של המאה 
העשרים, בעיקר בהשפעת כתביו של ז'אן פרנסואה ליוטר )Lyotard(, הפכה הקטגוריה של הנשגב המזוהה במחשבתו 
של קאנט עם "הבלתי־ניתן־לדימוי" )unpresentable(, כלומר עם הכישלון של הדמיון לגלם באופן מלא את האידאה 

של התבונה, לשם כולל למשבר של הייצוג באמנות ו"לבלתי אפשרי של העדות". 

ב'מכולת זמן', עבודה המתכתבת עם מסורת אמנות הנשגב, מציב סגל את הצופה מול מראות מן הסדר של:   

עם השיפוט האסתטי על הנשגב מגלה הסובייקט את יכולתו לחרוג מן החושיות שלו באמצעות התבונה, כלומר לחרוג 
מהטבע בהיותו יצור חייתי ותבוני כאחד, וכך לגלות בעצמו יכולת ממין אחר לגמרי, כזו שתאפשר לו את ההתמודדות 
עם הקולוסליות של הטבע. הן ב'מכולת זמן' והן ב'טורגור' מגלה האנושי את יכולתו לחרוג מהאנושי, אולם לא בחסות 

התבונה כי אם בחסות הלא־אנושי, הצמחי. 

האמנות של סגל מנהלת דיאלוג עם הקטגוריה של הנשגב דווקא דרך החזרה לעיסוק המקורי של קאנט בטבע   
זו שונה בתכלית השוני מהחזרה  ומפעים. חזרה  ובסובייקט הניצב אל מול טבע אדיר בעצמתו, סוער, מהלך אימה 
הפוסטמודרנית לנשגב דרך הקטגוריה של "הבלתי־ניתן־לדימוי", המופיעה כשאלה כללית על אודות המשבר בייצוג. 
בעוד המחשבה הפוסטמודרנית הרחיבה את הקטגוריה של הנשגב הרחק מעבר לטבע, וכללה כל אובייקט המציב גבול 
לדימוי ולכן זוהתה עם אמנות כגון זו של מארק רות'קו, ברנט ניומן, ואפילו ביל ויולה – שעבודות הווידאו שלו נתפסו 
כרגע של הצבת הצופה מול התעלות רוחנית – האמנות של סגל מציבה את הצופה בחזרה מול הקולוסליות של הטבע. 
אלא שבניגוד לנשגב של המאה השמונה עשרה, המניח סובייקט המתבונן בטבע הסוער ממרחק אסתטי ובטוח, כמו 
בבלתי־ניתן־לדימוי של הנשגב באמנות המודרניזם, סגל מייצר קטגוריה שלישית. בעבודותיו הוא מציב את הסובייקט 
בתוך ההתרחשות עצמה, במאבק לחיים ולמוות: בממגורה נטושה מול יונים פראיות, בסערה אדירה המאיימת להטביע 

ספינה בלב־ים, או בסצנת ההישרדות באקווריום מלא מים. 

נישאים  כשהם  השמיים,  על־פני  המתחזרים  רעם  ענני  איום,  מתוך  כאילו  מעלינו  הנטויים  עזים  סלעים 
ונוסעים מתוך ברקים וקולות, הרי־געש בכל אלימותם ההרסנית [...] האוקיינוס שאין גבולות לו, הסוער 
בהשוואה  שלנו  ההתנגדות  יכולת  את  הופכים  באלו,  וכיוצא  אדיר  נהר  של  גבוה  מפל־מים  בחמת־זעם, 
לעוצמתם לזוטא נטולת־חשיבות, אבל מראיהם נעשה מושך יותר ככל שהוא נורא יותר, אם רק שרויים 
אנו בבטחה; ואנו אוהבים לכנות מושאים אלה נשגבים משום שהם מעלים את עוצמת־הנפש מעל למידתה 
יכולת־התנגדות ממין אחר לגמרי, הנותנת לנו את האומץ  הממוצעת הרגילה ומאפשרים לגלות בתוכנו 

שנהיה מוכשרים להתמודד עם השליטה של הטבע, שהיא לכאורה שליטה ללא מצרים.10 

Thomas Weiskel, The Romantic Sublime: Studies in the Structure and Psychology of Transcendence, Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 1986.   

 [8]

כפי שניכר בציוריו של קספר דוד פרידריך (Friedrich) במאה השמונה עשרה או של וילאם טרנר (Turner) במאה התשע עשרה ואשר     [9]
זוהו כעבודות שעוסקות בנשגב.  

עמנואל קאנט, ביקורת כוח השיפוט, ירושלים: מוסד ביאליק, עמ' 86.  [10]
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את הלקח של אושוויץ, אגמבן טוען, ניתן לסכם בכך ש"האדם הוא זה אשר יכול לשרוד את האדם ]...[ ביכולת   
 – אנושית  הלא  היכולת  אודות  על  כטענה  זו  טענה  לפרש  ארצה  'טורגור'  לאור  האדם".7  את  לשרוד  אנושית  הלא 
האלמנט הלא־אנושי באנושי, כלומר הטבע, החייתי, הצמחי – כגורם המקנה את היכולת לשרוד את האנושי. כדי לזקק 
את הרובד הזה נדמה שסגל אינו מציב את הגוף שלו תחת תנֵאי איום אלא את האורגניזם שלו; הסכנה מזוקקת לרובד 

התאי, להפרת המאזן בין פנים לחוץ, ובאותו אופן פועל גם הפתרון, "ההיהפכות לצמח".

רק דרך היכולת הלא אנושית – ההיהפכות לצמח – ניתן לשרוד את הלא־אנושי. בהתאם, על עבודה מאוחרת   
יותר יאמר סגל כי הוא מחפש את המקום שבו יש יחסי גומלין, חליפין, בין האדם לטבע, וחליפין כזה בין האנושי ללא־
אנושי יכול להתרחש רק במקום שבו יש קרבה בין הטבע האנושי לטבע, במקום שבו האנושי מגלה את הלא־אנושי לא 
כאחרות חיצונית אלא כזרות פנימית, כחלק ממנו המופיע על דרך הניכור. ברמה התאית, מעבר לעקרון ההנאה, העינוי 

הופך לרגע כמעט מדיטטיבי, וסיכון החיים הופך דווקא לאישוש חיותו של הסובייקט. 

בניגוד לסיפור הזיכרון של האב ב'מכולת זמן', ב'טורגור', עבודה שכולה מחווה לעודפות של העדות, "הבלתי־  
באופן  הנמסרת  בעדות  עוסקת  אינה  'טורגור'  לסצנה.  מחוץ  בפועל  נותר  האמן  של  סבתו  עדות  של  ניתן־להיאמר" 
נרטיבי, שכן זו עבודה ללא מילים, אלא בעדות הקורמת עור וגידים דרך המעשה. סגל בוחר שלא להביא את עדות סבתו 
באופן ישיר אלא לקחת את עדותה, עדות שלדבריו שמע מפיה אינספור פעמים כשהיה בן שש – אותו גיל בדיוק שבו 

חייה שלה השתנו מן הקצה אל הקצה לנוכח עליית הנאציזם – ולהפוך אותה לעדות הנמסרת דרך האקט. 

מכולת זמן, 2013, דיפטיך, שני ערוצי וידאו HD )פרט(  ,HD 41'7מכולת זמן, 2013, דיפטיך, שני ערוצי וידאו" 7'41"

את האקט האמנותי עצמו מבצע האמן במינסטר )Münster(, גרמניה, המכונה גם "עיר המים". מינסטר הייתה   
עיר הולדתה של סבתו, חיה סגל, שנאלצה לעזוב את ארץ מולדתה בגיל צעיר, בעקבות עליית הנאצים לשלטון. כפי 
שב'מכולת זמן' חוזר האמן לנמל אשדוד, מלווה באביו המגולל את זיכרונותיו, ב'טורגור' חוזר האומן למינסטר, מלווה 
'הצווינגר' )Zwinger(, מבנה ששימש אתר  בזיכרונותיה של סבתו, אך הפעם כדי לעבור את "עינוי המים" אל מול 
עינויים והוצאות להורג במלחמת העולם השנייה. ברקע, בפסקול, נשמעים שיר ששרה סבתו, קולות הציפורים ועצירת 

הנשימה של האמן עם כניסתו למים. 

בעוד שב'מכולת זמן' בוחר סגל להציב את העבר ואת ההווה בשני מרחבים נפרדים, הרי שב'טורגור' מציב סגל את   
העבר ואת ההווה בסופראימפוזיציה – שני זמנים הדחוסים בתוך דימוי אחד, "דו־קשב" המתקיים במרחב אחד. במוקד 
העבודה עומד ניסוי מבוקר בהישרדות, או במונחי מדיום – פרפורמנס. בניגוד ל'מכולת זמן', ההישרדות ב'טורגור' 
אינה מאבק כנגד כוח חיצוני – הים הסוער – המאיים להביא את האורגניזם לכיליונו, כי אם הישרדות המתורגמת 
ללחץ הפועל מבפנים, הגורם להפרה של האיזון בין פנים לחוץ, להצפה, המציבה את האורגניזם בסכנת קיום. כלומר, 
הלחץ הוא וקטור פיזיקלי הפועל מתוך האורגניזם, מתוך התא, ואילו את הווקטור הפועל מהחוץ אל הפנים, כלומר את 
הנסיבות ההיסטוריות שיצרו את ההכרח בהישרדות, מסמן סגל עם המקום, מינסטר. אלא שהמקום הופך להיות רקע 
למאבק אחר של הישרדות – מאבק בלחץ הפועל מן הפנים לחוץ ומאיים להכחיד את האורגניזם. כעת ההבחנה בין 
פנים לחוץ מטשטשת מאחר שהלחץ החיצוני, כלומר ההתרחשויות ההיסטוריות, מציבות את הסובייקט בסכנה שהיא 
למעשה התפרקות פנימית. כיצד יכול האורגניזם לשרוד בתנאים כאלו? הפתרון שסגל מציג, ושבמובן מסוים העבודה 

נסבה עליו, הוא מה שהאמן מכנה "ההיהפכות לצמח". 

על פי הפיזיולוגיה של קסוויר ביֵשה )Bichat( שאגמבן מאזכר, קיים שסע יסודי ומהותי בכל אורגניזם, נוכחות   
האורגניים  חייה  ואשר  בפנים  המתקיימת  החיה  היא  הראשונה  אורגניזם:  בכל  המצויות  "חיות"  שתי  של  משותפת 
מושווים לחיי צמח, והשנייה היא "החיה המתקיימת בחוץ", וחייה – אשר לבדם זכאים לשם "בעל חיים" – מוגדרים 
על ידי יחסיה עם העולם החיצון. לפי בישה, "השסע בין האורגני לבעל החי חוצה את כל חייו של היחיד ומותיר את 
רישומו בניגוד שבין המשכיות התפקודים האורגניים )מחזור הדם, נשימה, הטמעה, הפרשה וכו'( לבין אי־הרציפות 
של התפקודים החייתים )הבולט ביותר מתוכם הוא מנגנון השינה והעירות(, בין הא־סימטריות של החיים האורגניים 
החיים  בעיקר מהישרדותם של  מוטרד  היה  אגמבן,  בישה, לטענת   6."]...[ החייתים  החיים  לבין הסימטריה של   ]...[
האורגניים אחרי קץ החיים החייתים, כלומר מהתמדתה הבלתי נתפסת של "החיה שבפנים" בעת ש"החיה בחוץ" כבר 
חדלה להתקיים. ואולם, כשמדובר בהישרדות של החיים החשופים )bare life(, מיהו זה ששורד, שואל אגמבן, האדם 
בין שני  פנימי  בין הצמח לחיה, אותו שבר  והלא־אנושי,  או הלא־אדם, החיה או הצמח? הפיצול הזה שבין האנושי 
החלקים, מספק לסגל נתיב של פתרון במסגרת סצנת המאבק ההישרדותי שהוא מקים לנגד עינינו, סצנה הקושרת בין 

ההישרדות של הניצול לבין ההישרדות בטבע. 

אגמבן, מה שנותר מאושוויץ, עמ' 170–171. שם, עמ' 152[6]   [7]
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שאלת העדות מופיעה במובהק גם ב'טורגור'. "לחץ טורגור" הוא מושג מעולם הצמח המתאר לחץ על דופנות   
התא שמפעילה תמיסה החודרת אליו. כאשר תא ביולוגי נמצא בסביבה היפוטונית, כלומר בסביבה שבה הפרש ריכוזים 
גבוה בין תמיסות, למשל כשיש יותר מים מחוצה לתא מאשר בתוכו, המים חוצים את דופן התא ומפעילים עליו לחץ 
להתרחב. דופן התא של תאי צמח מגביל את ההתרחבות וכך נוצר לחץ חזק על הדופן כלפי חוץ. לחץ זה, הקרוי "לחץ 
טורגור", הוא המקנה לתאי צמח את יציבותם ואחראי לזקיפותם של גבעולים צעירים ולפרישת העלים. כוח זה, החיוני 
לתאי הצמח, עשוי להיות קטלני עבור תאי אורגניזמים אנושיים שכן במקרה של חשיפה לסביבה היפוטונית שיווי 

המשקל של הנוזלים בין התא לסביבה עשוי להיות מופר, ובהיעדר ויסות של דופנות תא, התא עשוי להתפוצץ.5 
הפרה מכוונת של שיווי המשקל בין שתי תמיסות עומדת בלב ה"ניסוי" שמנהל האמן ב'טורגור': עמידת ראש בתוך 
אקווריום מלא מים. אופרציה זו היא למעשה פרקטיקה מוכרת של עינויים, והאמן נדרש להתאמן על ביצועה זמן רב 

– לשרוד את העינוי – עד שהגיע למיומנות הנדרשת להישאר זקוף בתוך המים ולשאת את הלחץ הפנים־גולגלתי. 

טורגור, 2014, תיעוד )צילום: פיטר קייזר(

המאבק  כנגד  ים.  בלב  אונייה  על  שהותו  בעת  לסערה  שנקלע  האב  הישרדות  על  סיפור  בולט  הזיכרונות  בין   
ההישרדותי מול הטבע ב'מכולת זמן', ההישרדות ב'טורגור' משמעה, באופן פרדוקסלי, לשרוד את הבלתי אנושי של 
הטבע האנושי. התנועה ב'טורגור' היא בין עבר לבין הווה המתקיימים בו־זמנית, בין זיכרונותיה של הסבתא כילדה 
בגרמניה עת עלו הנאצים לשלטון, לבין ניסוי מבוקר בהישרדות שעורך האמן על עצמו. סגל אינו מוסר את העדות 
של סבתו ישירות, אלא מציג סצנת הישרדות משלו, ניסוי בהישרדות בתנאי מעבדה מבוקרים, הנשען על הכפילות 
של הבלתי אנושי: מחד גיסא מה שהוא לחלוטין אנושי אולם מגורש אל מחוץ לגבולות האנושי – הרוע האבסולוטי – 

ומאידך גיסא הבלתי אנושי של הטבע. סגל, כך ניכר, משתמש בשני כדי לשרוד את הראשון .

נדמה לכאורה כי שתי העבודות של סגל עוסקות בזיכרונות שאינם שלו, זיכרונות שנמסרו לו מתוקף מיקומו   
בעמדה של "זה שמקשיב", של עד המעניק לסיפור ההישרדות של האחר מעמד של עדות; אלא שסגל איננו עד פסיבי, 
איננו דוקומטריסט המחפש לנטרל את העמדה הסובייקטיבית שממנה הוא מתבונן כדי לתת לאמת לדבר מגרונו של 
האחר. למעשה, אף שיש ממד מובהק של תיעוד בעבודות, הוא נמסר דרך האפקט של המפגש עם זיכרונותיו של האחר 

על הזהות והסובייקטיביות של "זה שמקשיב".

שתי העבודות מציגות יחס מורכב לזמן. שאלת הזמן מקבלת את ביטויה ב'מכולת זמן' באמצעות הפיצול במרחב   
– הבחירה בדיפטיך וידאו. בעבודה זו שצולמה בנמל אשדוד – בצל האיסור הגורף לצלם בשטח הנמל – מלווה האמן 
את אביו, אשר בצעירותו עבד במקום, בביקורו בנמל. סגל בוחר בדיפטיך, כלומר בפיצול של הדימוי לשני מיקומים 
במרחב, כדי לתאר את מה שהוא מכנה ה"דו־קשב" של ההתרחשות. אותו "דו־קשב" הוא פיצול קשב המתקיים בקרב 
סובייקט אחד ולא דימוי המפוצל בין סובייקט אחד לאחר; הדימוי בעבודה מפוצל בין נקודת מבטו של הבן על האב 
המגולל את זיכרונותיו מן הנמל, לבין נקודת מבטו המשתאה והמוקסמת של אותו בן מהמרחבים האדירים של הנמל. 
כך, במסך הראשון האב מגולל זיכרון אחד בולט במיוחד, סיפור הימצאותו על אונייה בלב ים, בעת סערה שאיימה 
כנגד  הישרדות  של  סיפור  ללא־אנושי,  האנושי  בין  לטבע,  אדם  בין  ולמוות  לחיים  מאבק  על  סיפור  זהו  להטביעה. 
כל הסיכויים. במסך השני מופיע הנמל כפי שהוא היום, "עיר" תעשייתית עצומה, מטרופוליס של מכולות, עגורנים, 
ומנופים המצולמים אל מול הים האינסופי שנפגש עם קו האופק. שני חלקי העבודה הכרחיים שכן העבודה "לא יכולה 

לחיות רק עם עין שמאל או רק עם עין ימין", לדברי סגל – העבר חייב לנכוח לצד ההווה, הישן לצד החדש. 

עם זאת, אף שמדובר בדו־קשב של סובייקט אחד, יש בעבודה שני מיקומים במרחב – זה של האב המספר וזה   
של הבן כ"אחר" של העדות. הבחירה בדיפטיך, כך נדמה, מאפשרת את הנפרדות של שתי הפוזיציות – של הדובר 
ושל העד – כמו את המרחב הייחודי שנוצר עם מעשה הדיבור, ושמעשה האמנות מביא לידי נראות. הנוכחות של הבן 
בסצנה היא שנותנת מקום לעדות של האב, ואילו ההתייצבות של הבן כ"אחר" של העדות, כ"זה שמקשיב" ובהקשבתו 
לו  שיש  לזה  שרואה,  לזה  לעד,  הצופה  את  גם  האמנות  מעשה  באמצעות  הופכת  כסובייקט,  להופיע  לאחר  מאפשר 
אחריות לראות. במילים אחרות, האמן משכפל ומתיק את העמדה שלו כעד לעבר הצופה, שהופך גם הוא לעד, עד 

לחוויית האמן. 

,HD 41'7מכולת זמן, 2013, דיפטיך, שני ערוצי וידאו"
מעניין לציין בהקשר זה שלחץ טורגור מתואר בספרות המדעית כלחץ הגורם לדיסטנציה )התרחבות( של תאים, ובכך מזכיר את הדיסטנציה    [5]

של הזמן אצל אוגוסטינוס.  
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הישרדות נשגבת / רונה כהן

זמן ועדות

עבודות הווידאו 'מכוֹלת זמן' )Time Container, 2013( ו'טוּרגוֹר' )Turgor, 2014( של אייל סגל עוסקות בקשר   
של  זמן  הוא  ב'וידויים',  אוגוסטינוס  עליו  שמצביע  כפי  והזמן,  מרפה,  אינו  הזיכרון  שבו  במקום  לזיכרון,  זמן  שבין 
דיסטנציה )distentio(,  תנועה של התפשטות הנפש במרחב, מהעבר אל ההווה. בניגוד למחשבה המדעית הרואה 
בזמן מעין קו גאומטרי מופשט, וקטור הפועל חיצונית לסובייקט, מנותק מההתנסות האנושית, אוגוסטינוס הוציא את 
הזמן מהממד האובייקטיבי האדיש והציב אותו כממד נפשי פנומנולוגי. עבור אוגוסטינוס, הזמן אינו וקטור חיצוני 
המתקדם באופן לינארי וקובע את העבר כתנועה של דברים שעברו ואת העתיד כתנועה של דברים העתידיים לבוא; 
הפנומנולוגיה של הזמן משמעה שהעבר אינו מופיע אלא כהווה של הדברים שעברו – כזיכרון – ואילו העתיד אינו 
אלא בבחינת ההווה של הדברים העתידיים לבוא – הציפייה. מתוקף המחשבה על הזמן כעל ממד נפשי־פנומנולוגי 
מופיע הזיכרון כבא־כוח של העבר, כדימוי המנכיח בהווה את ההוויה של הדברים שעברו; כך גם, אומר אוגוסטינוס, 
"ילדותי, שאינה עוד נמצאת בעבר, שאינו עוד בנמצא. אבל כאשר אני נזכר בדימויה ומתאר אותו, אני רואה אותו בזמן 
הווה".3 הגורם המאפשר את ההעלאה בעיני הרוח של אירוע שחלף הוא הרישום הנפשי שלו, שכן החזרה בזמן, או 

התנועה מהעבר אל ההווה, אינה מביאה לידי נראות את האירוע עצמו אלא רק את הרישום שלו כדימוי. 

בניגוד  לדימוי.  הזיכרון  בין  אייל סגל דרך הפריזמה של שאלת היחסים  יעסוק בשתי העבודות של  זה  מאמר   
לרפלקסיה הפילוסופית על הזיכרון שמציע אוגוסטינוס, נדמה שהאמנות של סגל עוסקת בזיכרון של האחר: ב'מכולת 
זמן' בזיכרון של אביו, וב'טורגור' בזיכרון של סבתו. אלא שסגל מציג דיון מורכב בשאלת הזיכרון דרך היחסים בין 
הסובייקט לאחר; בשני המקרים הוא מציב את הזיכרון כמתכונן במרחב של עדות המניח שניים, ומעשה העדות הוא 

על אודות הישרדות, על מאבק בין חיים למוות. 

בספרו 'מה שנותר מאושוויץ' )Quel che resta di Auschwitz( טוען ג'ורג'יו אגמבן )Agamben( כי "החיים   
יש  ]...[ במובן אחר, להישרדות  וכל הישרדות לחיים.  מביאים עמם מעין סזורה שיכולה להפוך כל חיים להישרדות 
מובן חיובי והוא מתייחס ]...[ לזה אשר, במאבקו נגד המוות, שרד את הבלתי אנושי".  עבור אגמבן, המובן החיובי של 
ההישרדות משמעו לשרוד את הבלתי אנושי.4 אותו בלתי אנושי אינו המוות בבחינת סופו הטבעי של כל אורגניזם אלא 
דבר מה המופיע בחיים ונושא עמו את רישום המוות, דבר מה המאיים על כיליונו של הסובייקט ונתפס כרוע בלתי 
ניתן לתפיסה, ועל כן מגורש מהאנושי. הן 'מכולת זמן' באופן מובלע והן 'טורגור' באופן מפורש, עוסקות בשאלות של 
הישרדות לנוכח הבלתי אנושי: הבלתי אנושי במקרה הראשון הוא הטבע עצמו ובמקרה השני הטבע האנושי. ב'מכולת 

זמן' חוזר האמן עם אביו הימאי לנמל אשדוד ומתעד את הזיכרונות הרבים שמפגש מחודש זה מעלה.

Nature, to the artist ]…] is merely the imperfect reflection of 
a world existing not outside him but within.1 
Friedrich W. J. Schelling 

2

 Friedrich W. J. Schelling, System of Transcendental Idealism, translated by P. Heath, Charlottesville: University Press of           
           Virginia, 1978, p. 232.     

מילולית – משך או התמשכות.   [2]

אוגוסטינוס, וידויים, תרגום: אביעד קליינברג, ת"א: ידיעות אחרונות, 2001, עמ' 303.  [3]

ג'ורג'יו אגמבן, מה שנותר מאושוויץ, תרגום: מאיה קציר, ת"א: רסלינג, 2007, עמ' 151.  [4]

 [1]

מאד.  ציורית  גם  אך  יותר,  ותיעודית  עלילתית  היא  אחת,  כיחידה  המוצגים  חלקים  משני  העשויה  זמן",  "מכולת   
הצילומים נעשו בעת ביקור בנמל אשדוד כאשר האמן נלווה אל אביו, שבצעירותו עבד על אנייה. בעוד שמסך אחד מתעד 
את המפגש של האב עם זיכרונות העבר ועם עולם האניות כיום, מציג המסך השני מנופים רבי עוצמה בתנועה איטית 
לרוחב המסך. את התפעלות הימאי לשעבר מעוצמת הים ומממדי האניות משלימה התפעלות הצלם מהצבעוניות של 
המנופים והמכולות המסודרים במערכים גיאומטריים. איזון של ניגודים נשמר לאורך כל העבודה: בין המסך המונוכרומי 
לבין המסך הצבעוני בתחילת העבודה ובסיומה; בין תמונה מופשטת סטאטית לבין תנועה סואנת וסיפור אנושי; בין הים 
הפתוח לבין רציפי הסחורות. הנמל הוא נקודה על פני מסלול התנועה הגלובלי; נקודת חיבור בין עבר להווה, ובין אב 
לבנו, והוא גם, כפי שנאמר בסרט על נמלי אירופה, החצר האחורית של המדינה. היופי החזותי השורה על הסרט מסיט 

אותו מהקשרים עכשוויים וקושר אותו אל מסורת ציורי הנמל ואל אסתטיקת המכונה המודרנית. ]דליה מנור[
* מתוך התערוכה 'נופל במקום' במוזאון הנגב לאמנות, 2013      

מכולת זמן, 2013    
דיפטיך HD שני ערוצי וידאו, "53'3  

צולם בנמל אשדוד, ישראל  

צילום: אייל סגל  
עריכה: מיקי שלום   

עיצוב פסקול: נועה קורנברג  

עבור הורדה של המאמר
כמסמך PDF לחץ כאן
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טורגור, 2014    
HD וידאו-פרפורמנס, "09'3   

צולם במינסטר, גרמניה  

בווידאו של פעולה פשוטה לכאורה שהאמן מבצע, של טבילת ראשו במיכל מים  'טורגור' מביאה תיעוד  העבודה   
ריבועי אל מול מבנה ה"צווינגר" בטיילת של העיר מינסטר, הידועה גם כ'עיר המים'. העבודה צולמה בשוט אחד המשכי 
שאוצר בתוכו זה לצד זה כמה אלמנטים מנוגדים: את המבנה העתיק שנראה ברקע, ששימש כתא עינויים ואתר להוצאות 
להורג בתקופת השלטון הנאצי; שיר בגרמנית הנשמע ברקע, והמושר בקול סבתו של האמן, לצד שירת ציפורים מלודית; 
לא  אופניים החולפים בסך, ספק  רוכבי  – כשברקע  וכניסתו של האמן אל המים במהופך, תוך הפסקת הנשימה לאלתר 
מודעים לפעולה המאומצת המתרחשת תחת עיניים, ספק מתעלמים ממנה במודע. פעולת ההטבלה שהאמן משית כאן על 
עצמו – תוך דיוק רב, כוונה ושליטה – מותירה אותו בד-בבד במצב של חשיפה ופגיעות ניכרים. בהתייחסות שלה להיסטוריה 
של מה שמכונה "עינוי המים", העבודה מתפרשת כגילום פיזי של הטראומה הפיזית והנפשית הכרוכה בהתנסות בעינוי 

שכזה, וכן כמטאפורה למאבק אנושי, זיכרון ואימה.

צילום: טאסילו סטורם   
עריכה: מיקי שלום   

עיצוב פסקול: נועה קורנברג  
שירה ברקע: חיה סגל ז"ל  
צילום סטילס: פיטר קייזר  
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מערער ביתר שאת את מערכת היחסים בחלל. בעבודה 'מהומות קולומבה' )Columba riot, 2012(, שצולמה בממגורה 
תעשייתית נטושה שלא שימשה מעולם את ייעודה המקורי, נראה האמן כשהוא מנסה לגרש את היונים המאכלסות 
כעת את המבנה הענק ומרובה הקומות. בהינתן הסביבה התעשייתית־סוראליסטית הזו, הפעולה שמבצע סגל, יחד עם 
יחסי הגומלין בין הטבע לממגורה, מעלים אפקט פואטי ומטאפורי: המאמץ לגרש את היונים החוצה יכול להתפרש גם 

כמהלך מנטלי המתרחש בתוך התודעה פנימה.

זיכרונות אישיים מבעד לסיפורו של אבי האמן,  )Time Container, 2013( מתחקה על  זמן'  'מכוֹלת  העבודה   
שעבד בצעירותו כימאי. ההצבה של צמד המסכים זה לצד זה – כשבאחד ייצוג כמו תיעודי של הסיפור ובאחר תמונה 
דיפטיך  את  השניוּת המאפיינת  בד־בבד,  הזיכרון.  הרב־שכבתיות של  את  מייצגת  הנמל –  נוף  של  באופייה  ציורית 
הווידאו נובעת גם מהפיצול לשניים של תשומת הלב של האמן בעת ביקורו במקום: מצד אחד ישנו האב המגולל את 
זיכרונותיו, ומצד שני אנו נחשפים לחיזיון האסתטי של מראה הנמל, על תנועתם האטית של העגורנים. הווידאו צולם 
בנמל אשדוד, אחד מנמלי המסחר המרכזיים בישראל, שם עבד האב בצעירותו. זה גם המקום שרפאל איתן מצא בו את 

מותו. סיפורים אישיים וקולקטיביים נקשרים אפוא יחד למקום עצמו. 

בדומה לכך, גם בעבודה 'טורגור' מיטשטשת ההפרדה בין העבר וההווה: הפעולה האמנותית, שתועדה בשוט אחד   
ממצלמה בודדת, צולמה בפארק שבחזית 'הצווינגר' שבמינסטר, גרמניה – מבנה המשולב בחומת הביצורים העתיקה 
של העיר, וששימש ברבות השנים, בעת השלטון הנאצי, כבית מעצר ואתר הוצאות להורג של הגסטאפו. )מינסטר היא 
גם עיר הולדתה של סבתו של האמן, שבילתה שם את שנות ילדותה(. ההעמדה של הסצנה, המעלה על הדעת שיטת 
עינויים מוכרת – וכן את פעלול "עינוי המים הסיני" של הקוסם הארי הודיני – חוברת לפחד מפני ההטבעה הניבט 
מפני האמן, המקנה לה נופח דרמטי; הבעת פניו משקפת מאבק. בינתיים נשמע קול שירתה של הסבתא, כאשר ברקע 
נראה חלק ממבנה הצווינגר ורוכבי אופניים ועוברים ושבים החוצים את הפארק לקול שירת ציפורים רמה. המושג 'לחץ 
טורגור' מגיע מביולוגיה ומציין רקמה צמחית במצב של התנפחות בשל עלייה בתכולת הנוזלים; כאן הוא מרמז על מצב 

של חיות מלאה, ומבטא את ההיעדר האופייני לייצוגים של השואה – וגם את המילוי ההדרגתי של החלל.

,HD 53'3מהומות קולומבה, 2012, וידאו"
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שחרר: חזור / לילי בורוש
מאז מה שמכונה בתחומים שונים של המחקר ה"מפנה המרחבי", הרי שהחלל – כהבניה שהתהוותה והתעוררה   
לחיים כתוצר של הגוף האנושי בתנועה – החל מקבל תשומת לב נכבדה. הדבר נכון במיוחד במצבים טעונים מבחינה 
תרבותית־פוליטית, כאשר המבט בנוף ובסביבה הבנויה עשוי להעלות עניינים היסטוריים בלתי פתורים – ובישראל 
מובנה, תרבותית  כתוצר  אל החלל  ויצירות מתייחסות  לציון של תערוכות  ראוי  בוודאי. בעשורים האחרונים, מספר 
ופיזית, של תחימה וכיבוש – כמו אל הכוח המופעל עליו, ודרכו – כדי להביא שורה של הקשרים חברתיים ופוליטיים 

אל חזית הדיון.

בעבודות הווידאו של האמן הצעיר יליד ישראל אייל סגל, החלל משמש לא רק כנקודת מוצא בלבדית כמעט   
לדו־שיח )פנימי ועם הקהל כאחד(, אלא גם כמצע לבחון דרכו את הזיכרון, את מורשת העבר ואת האפשרות להבנת 
העצמי. במילים אחרות, הוא מתחקה על "אתרי זיכרון" )"lieux de memoir", פייר נורה(. סגל ממקם את ההתרחשויות 
שבעבודתו באתרים המגלמים מערכות יחסים המקיפות ריבוי של מקומות – או מקומות הטרוגניים, במובן הפוקויאני 
של המילה – כאלה המפעילות רשת סבוכה של הקשרים חברתיים, לאומיים־היסטוריים, מקומיים וגלובליים כאחד. 
כפי שמשתמע משם התערוכה, זהו מהלך האמור להתפרש באמצעות מושג החזרה, גם כאשר מדובר במקומות שסגל 
לא ביקר בהם קודם מעולם. כדור שלישי לניצולי שואה, הוא תר אחר מקומות הרי משמעות במונחי הזיכרון המשפחתי 
והקולקטיבי, שם הוא מתעד פעולות חזרתיות באופיין, בעלות אסתטיקה משלהן; לעתים, כאשר הוא מופיע בעבודה 
כגיבור הסצנה, הוא עצמו ממלא את חלל)-המחייה( המדובר, הטעון סימבולית. כך הוא מעמיד מעין אתרי הנצחה 

אישיים, המסמנים את מוקד ההיזכרות באדם עצמו )יוכן גרץ(.

מבחינת ההיסטוריה של אמנות הווידאו, אופני ההצבה של סגל בחלל הם כאלה שנעשו זה כבר לעניין שבשגרה.   
השימוש שלו בהצבות רב־ערוציות של חומרי וידאו פועל בהתאם לחוקיות עצמאית, במובן זה שאין בעבודות ניסיון 
לבחינה ביקורתית של המדיום, אלא רתימה שלו לשירות הדבר שהוא רוצה להעביר. מכאן שניתן לדבר על מערכת 
יחסים אורגנית בין המישור התוכני של העבודה למערך הצורני של ההצבה; בין בהקרנה של התמונה הנעה על הרצפה 
והקירות, ובין בהצבה הכמו קובייתית של מוניטורים שטוחים, המערך הצורני מעצים ומהדהד את היסודות התוכניים 

במונחי הצורה. 

בעבודה 'טוּרגוֹר' )Turgor, 2014(, הצבתם של צמד המוניטורים גב אל גב על גבי כן ריבועי מהדהדת את מיכל   
הזכוכית הנראה בעבודה, באופן שמאפשר – בדומה לתיעוד המיצגים כפי שראינו בעבודתו של סגל בעבר – הזדהות 
 ,)Moon, Mars, Jupiter Trilogy, 2015( 'של הצופים. בסדרת עבודות וידאו שצולמו ביפן, 'טרילוגיית ירח, מאדים, צדק
מתנסחת נקודת מבט שהיא חיצונית ולפיכך גם התרשמותית יותר; הקרנת הדימויים על רצפת החלל ועל הקירות מעוררת 
תחושה של חלל פיזי ממשי, ובאופן כזה המבטיח ממד של זמניות לתפיסה החושית; זהו חלל שמי שפוסע אליו פנימה 

ש

ב"מהומות קולומבה"  חודרת המצלמה למבנה בטון נטוש שרק יונים מאכלסות אותו. אווירה מסתורית, אפילו מאיימת,   
מתפתחת עם הצעידה על גבי שכבות של לשלשת, כשנוצות מפוזרות באוויר, ציפורים מעופפות מול חלון מסורג ודמות 
מטושטשת חולפת בין כל אלה. אין כאן עלילה, אם כי עלילות עבר )למשל הסרט "הציפורים" של היצ'קוק( מזינות את 
הזיכרון בעת הצפייה; מחוללות שילוב סוריאליסטי בין פיתוי לאימה, בין הסמלי לקונקרטי. המקום: מיזם חקלאי-תעשייתי, 
מכון תערובת באזור התעשייה בערבה, אשר נכשל וננטש עוד בטרם התחיל לעבוד. הטבע השתלט על מגדל הממגורה 
)סילו( הריק והיונים הפכו אותו לקולומבריום עכשווי – בית גידול ליונים – בו הן חופשיות ועצמאיות, מרחפות סביב הפולש 

המאוים שחדר למרחב המחייה שלהן. ]דליה מנור[
* מתוך התערוכה 'נופל במקום' במוזאון הנגב לאמנות, 2013   

מהומות קולומבה, 2012  
HD וידאו, "53'3  

צולם באזור התעשייה ספיר בערבה, ישראל  

צילום: צחי חכמון, אייל סגל  
עריכה: יפעת תדמור  

עיצוב פסקול: נועה קורנברג  

,HD 41'7מכולת זמן, 2013, דיפטיך, שני ערוצי וידאו"

עבור הורדה של המאמר
כמסמך PDF לחץ כאן
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אם ברצונך לשנות שפה, לחץ כאן:
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אייל סגל

שחרר: חזור

אוצרת: לילי בורוש

מרכז FUGA לארכיטקטורה, 2015

תערוכה בתמיכת: 

קטלוג מקוון:

הקטלוג יצא לאור בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

כותבים:

לילי בורוש
חמדה רוזנבאום תרגום לעברית / 

רונה כהן
חמדה רוזנבאום תרגום לאנגלית / 

מנחם גולדנברג
מאיה שמעוני תרגום לאנגלית / 

אורטל סעדון עריכה לשונית / 

ד"ר דליה מנור טקסטים נוספים / 
אייל סגל  

חמדה רוזנבאום תרגומים נוספים / 
דיאנה רובננקו      

etsdesign.tlv@gmail.com עיצוב וקונספט גרפי / 
יאנוש מולנר, אייל סגל צילומי הצבה / 

לילי בורוש, דליה מנור, מרי שק, סיגלית לנדאו, נועה קורנברג, יצחק שושן, יותם שואו, מיקי שלום, יפעת  תודה מיוחדת: 
תדמור, גבריאלה אוהל, יאנוש מולנר, ורד גליקמן, צחי חכמון, טאסילו סטורם, פיטר קייזר, סבינה וולטר, מרקוס שריינר, יורגן 
קאומקוטר, גיסלה מולנהוף, טניה רושואו, מוניר מונפרד, ג'יאני פטאנאטי, אלסנדרו פורינו, עמיחי פרדו, דויד יונה פלקו, נטע 

גולדנברג, אביבה ויוסי סגל, מיכל ואיטן סגל. 

מוקדש לזכרו של אריה סגל
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*
לחיצה על כפתור האינדקס תחזיר

 אותך לתוכן העניינים הפועל כתפריט 

↓

***
PDF עבור הורדה של הקטלוג כמסמך

לחץ כאן
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קטלוג מקוון
2016

אייל סגל

שחרר: חזור


