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לוויתן

אייל סגל
2020  באוגוסט15 - 2020  ביוני19
אוצרת התערוכה ועורכת הקטלוג שירה פרידמן
מנהלת נווה שכטר רומינה רייסין
מפיק התערוכה והקטלוג מעיין נאמן
הקמת התערוכה איתמר סאן מרטין
מנהל משרד אלון רג’ואן
תרגום לאנגלית טליה הלקין
עריכה לשונית בעברית דליה טסלר
עיצוב הקטלוג מורן קריגסמן
צילומי ההצבה יותם פרום
’ דק8:32 , וידאו חד־ערוצי,2020 ,III  יום, צילום מתוך לוויתן:בשער
’ דק8:08 , וידאו חד־ערוצי,2020 ,II  יום, צילום מתוך לוויתן:בכפולה הפנימית
’ דק8:08 , וידאו חד־ערוצי,2020 ,II  יום, צילום מתוך לוויתן:בשער הפנימי

פתח דבר
התערוכה “לוויתן” של האמן אייל סגל נפתחה בגלריה שכטר בשיא של מגפה עולמית
ששינתה את אורח החיים של כולנו והובילה למשברים כלכליים ,חברתיים ונפשיים
קיצוניים.
בזמן עבודתו ,האמן מצא השראה בדמותו המקראית של יונה ,ולא העלה על דעתו שהוא
עצמו יהפוך למעין נביא בתערוכה זו .הזעקות ,המבטים והתנועות של סגל בעבודות
הווידאו מבטאים את הייאוש ,את הבדידות ואת החשש לגורלנו שהרגשנו בתקופת הסגר
הזאת :כולנו זעקנו או ביקשנו בשקט ,הבטנו אל התקרה עם שאלות כבדות ,והסתובבנו
סביב עצמנו ב־ד’ אמותינו.
כבכל נבואה שבסופה נחמה ,התערוכה הציעה אופק אופטימי .העבודות האחרות מציגות
את ידי האדם ,את הים ,את המים ,את הדגים ואת העצים כחלקים מוחשיים של הטבע
וכמתנות של נחמה ,חיוניות ותקווה.
אני שמחה מאוד שהתערוכה הנבואית הזאת נפתחה בגלריה שכטר בזמן הנכון ביותר,
והעניקה לכל מבקריה חלון אל תוך נפשם.
אני מודה לאייל סגל על יצירה חשופה ורגישה ,ומודה לאוצרת שירה פרידמן על נרטיב
אוצרותי שמרחיב את עולמה התרבותי של התערוכה ונותן לה עוד משמעות.
לכל צוות נווה שכטר ,אני מודה על המחויבות והמסירות לעבודה מצוינת ,גם בימים לא
שגרתיים כמו אלו.
מנהלת נווה שכטר :רומינה רייסין
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Foreword
Eyal Segal’s exhibition “Leviathan” opened at the Schechter Gallery at
the height of a global pandemic, which has transformed the way we live
our lives and has lead to extreme economic, social and emotional crises.
While working on this project, Segal was inspired by the biblical figure
of Jonah, yet he could not have possibly imagined that this exhibition
would cast him as a prophet of sorts. His cries, gazes and movement in
this video work express the despair, loneliness and anxiety about our fate
while enduring a period of self-isolation: we have all cried out loudly or
in silence, gazing upwards with difficult questions while circling around
ourselves within the confines of our homes.

Thanks to the entire team at Neve Schechter for its commitment and
dedication to excellent work, even during these unusual times.
Director of Neve Schechter: Romina Riesin

Like every prophecy, which ends with words of comfort, this exhibition
offers a glimpse of hope. Other works present human hands, the sea,
the water, the fish and the trees as tangible natural elements and as
offerings of solace, vitality and hope.
I am pleased that this prophetic exhibition opened at the Schechter
Gallery at the right time, providing visitors with a glimpse of their own
souls.
I would like to thank Eyal Segal for this vulnerable and sensitive artwork,
and to thank the curator, Shira Friedman, for a curatorial narrative that
expands the exhibition’s cultural message and endows it with additional
meanings.
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לוויתן
במעבה הגלריה נגלית דמותו של האמן מתרוצצת ,מתחבטת וזועקת במבוך חדרים
אינסופיים ,עמודים עצומים ושלוליות מים עכורים .הד עצום עונה לקריאותיו ומאשרר
את בדידותו של האמן וניתוקו מן החברה האנושית .המבוך האדריכלי משמש לו “קבר/
רחם” ,מרחב קמאי המאפשר בריחה אך אינו נותן מרגוע.
יצירותיו של סגל מגיבות למקום; לדבריו “המקום קורא לו” .הוא מטמיע את גופו באתרים
שונים ויוצר כוריאוגרפיה של תנועות ,מַב ָ ּעים וצלילים .בווידאו־מיצג “לוויתן” המקום הוא
מתקן מים תת־קרקעי ביפן המשמש לאגירת מי שטפונות; העבודה “הקבר” מתרחשת
בחפירה ארכיאולוגית ביפו; ואילו עבודת הווידאו “מתחת לערפל” ,המתארת רגע של
פיוט שבו מתבהרים השמים מבין צמרות העצים ,צולמה בגרמניה.
דמותו הטרגית של יונה הנביא היא מקור השראה לאמן ומשמשת ציר מרכזי בתערוכה.
סירובו של יונה לנבא את חורבן נינוה ,ייסוריו ,הפלגתו מנמל יפו ,נדודיו בים ובליעתו
על ידי הדג המכונה לוויתן  -כל אלה מהווים נרטיב מלכד בין העבודות בתערוכה ואף
מאפשרים להתבונן בחלל הגלריה כמתוך “מְע ֵי הַדָּג” (יונה ב ,א).
החלל הראשון מתפקד כאקספוזיציה במחזה ,סצנה ראשונה ללא שחקנים .הים ,הדגים,
צמרות העצים והעננים החולפים מאפשרים את הכניסה לזירת ההתרחשות עצמה.
בציורי הים חוקר סגל את החומר ,את הפיגמנט ,במצביו השונים; זהו אותו חומר היוצר
את הציור עצמו .האופק בציורים אלה קפוא וסגור .אלה הם נסיונות לתיאור זיכרון של
תחושות ראשוניות לא מעובדות ,ומכאן המסגרת המטושטשת .הדפסי הדגים הם המשך
של חקירת החומר ופיגמנט הצבע .זהו פיתוח של שיטת הדפס יפנית מהמאה ה־18
הנקראת “גיוטאקו” .בשיטה זו מונח הדיו בצבעים שונים ישירות על הדגים ,והנחתם על
גבי הנייר יוצרת את ההדפס .שיטה זו היתה נהוגה ביפן לפני עידן הצילום ,כשהדייגים
רצו להתרברב בדגים המשובחים שדגו .הדגים במערכה זו הופכים ללוויתן במערכה הבאה.
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מצוקתו של יונה הנביא ,הנשמעת בפסוק“ :וַת ַּ ְׁשלִיכ ֵנִי מ ְצוּל ָה ב ִ ּלְב ַב יַמִּים וְנָה ָר י ְסֹבְב ֵנִי
כ ָ ּל מ ִ ְׁשבָּר ֶיך ָ וְג ַלֶּיך ָ ,ע ָלַי עָב ָרוּ” (יונה ב’ ,ד) ,מיטיבה לתאר את חוסר האונים והאבדון
שחווה האמן בעבודה “לוויתן” .הדמות המתרוצצת במעמקים נראית כנבלעת בתוככי
התת־מודע וחוזרת על מעשיה בלולאתיוּת אין־סופית .הלוויתן הוא סמל תרבותי עתיק,
שסביבו התפתחו מיתוסים ,סיפורים ואמונות.
עבודת הווידאו “לוויתן” נחלקת לשלושה ימים ,המקבילים למצבי בריחה ,הישרדות
ונבואה .שלושת הימים מעלים על הדעת כמובן את מותו של ישו ושהותו בקבר במשך
שלושה ימים עד לתחייתו ,וגם את הפרקים האחרונים בספר המופת “מובי דיק” של
הרמן מלוויל ,שיצא לאור בשנת  1851בשם “לוויתן”“ :המרדף יום ראשון”“ ,המרדף יום
שני” ו”המרדף יום שלישי” .דמותו של קפטן אחאב ,גיבור הספר ,מקבילה לדמות האמן
המתרוצצת ,זה בבטן הלוויתן וזה במצוד אחר הלוויתן ,דמויות אלה מסמלות ,כמו ישו
ויונה ,את חוסר המנוחה האנושית.
היללה המהדהדת נשמעת היטב גם אצל מלוויל“ :כאשר נגרר אחאב אל סירתו של
סטאב בעיניים מעוּורות ,שטופות־דם ,מלח־הים הלבן נקרש בקמטיו ,פקעה המתיחות
הממושכה בגופו ובחוסר־ישע נכנע לדין שנגזר על גופו ,וזמן־מה היה מוטל שבור ורצוץ
על קרקעית סירתו של סטאב ,כמי שנרמס ברגליהם על עדרי פילים .יללות־נהי שאין
להביען במילים נתמלטו מפיו ,כצלילי־נכאים מנ ִקרות־צורים“( .תרגום :אהרון אמיר,
 ,1981כתר ספרים)
אוצרת התערוכה :שירה פרידמן
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Leviathan
Deep within the gallery, the artist’s figure is revealed crying out loud as
he runs through a labyrinth of endless rooms, past vast pillars and
puddles of murky water. A powerful echo answers his cries, confirming
the artist’s solitude and his isolation from human society. The
architectural labyrinth serves as a “tomb/womb,” a primeval space that
allows for escape yet does not provide a respite.
Eyal Segal’s works respond to places. As he puts it, “the place calls me.”
He has assimilated his body into various sites and has created a
choreography of gestures, expressions, and sounds.
In the video-performance “Leviathan,” the place is a subterranean water
reservoir in Japan, which serves to collect floodwater; The Tomb unfolds
at the site of an archaeological excavation in Jaffa; and the video work
Under the Fog, which captures a poetic moment as the sky grows brighter
among the treetops, was filmed in Germany.
The tragic figure of the Prophet Jonah serves Segal as a source of
inspiration, and functions as a central axis in the exhibition.
Jonah’s refusal to announce the imminent destruction of Nineveh, his
torment, his departure from the Jaffa port, his adventures at sea and his
swallowing by a creature described as a “Leviathan” serve as a narrative
thread that ties together the exhibited works, while enabling viewers to
observe the gallery space as if from within “the fish’s belly” (Jonah 2, 1).

13

The first space functions like the exposition in a play, a first scene
without actors. The sea, the fish, the treetops and passing clouds
immerse the viewers in the arena of action. In his paintings of the sea,
Segal studies the material, the pigment, in its different states; this is the
same material that creates the painting itself. The horizon in these
paintings is frozen and closed. These are attempts to capture the
memory of early, unprocessed sensations, hence the blurred frame.
The fish prints continue to explore materiality and colored pigments.
They represent a development of an 18th century Japanese printmaking
technique known as Gyotaku, which involves the application of colored
ink directly to the fish, and their laying on the paper to create the print.
This method was used in Japan before the rise of photography, when
fishermen wanted to show off the impressive fish they had caught. The
fish in this act becomes the whale in the next act.
In the biblical narrative, the Prophet Jonah’s distress is echoed by the
verse: “For thou hadst cast me into the deep, in the midst of the seas; and
the floods compassed me about; all thy billows and thy waves passed
over me” (Jonah 2, 4). This verse also captures the sense of helplessness
and loss experienced by the artist in Leviathan. The figure running about
in the depths appears to be swallowed into the unconscious, repeating
itself in an endless loop. The whale is an ancient cultural symbol
surrounded by numerous myths, stories and beliefs. The video work
Leviathan unfolds over three days, which parallel the stages of flight,
survival and prophecy. The three days obviously call to mind the death
12

of Jesus and the three days spent in the tomb prior to his resurrection,
as well as the last chapters of Herman Melville’s masterpiece Moby Dick,
published in 1851, whose subtitle is The Whale: “The Chase – First Day,”
“The Chase - Second Day,” and “The Chase - Third Day.” The figure of
Captain Ahab, the novel’s protagonist, who is chasing the whale,
parallels that of the artist running to and fro in the whale’s entrails. Like
Jesus and Jonah, these figures represent an existential state of human
restlessness.
The resounding wail is also heard in Melville’s text: “Dragged into Stubb’s
boat with blood-shot, blinded eyes, the white brine caking his wrinkles;
the long tension of Ahab’s bodily strength did crack and helplessly he
yielded to his body’s doom: for a time, lying all crushed in the bottom
of Stubb’s boat, like one trodden under foot of herds of elephants. Far
inland, nameless wails came from him, as desolate sounds from out
ravines.”
Exhibition curator: Shira Friedman
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Day I

19

Leviathan, Day I, single-channel video, 8:08 min.

I יום

’ דק8:08 , וידאו חד־ערוצי,I  יום,לוויתן
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Leviathan, Day I, single-channel video, 8:08 min.

’ דק8:08 , וידאו חד־ערוצי,I  יום,לוויתן
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Leviathan, Day I, single-channel video, 8:08 min.

’ דק8:08 , וידאו חד־ערוצי,I  יום,לוויתן

22

Day II
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Leviathan, Day II, single-channel video, 8:08 min.

II יום

’ דק8:08 , וידאו חד־ערוצי,II  יום,לוויתן
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Leviathan, Day II, single-channel video, 8:08 min.

’ דק8:08 , וידאו חד־ערוצי,II  יום,לוויתן
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Day III
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Leviathan, Day III, single-channel video, 8:32 min.

III יום

’ דק8:32 , וידאו חד־ערוצי,III  יום,לוויתן
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Leviathan, Day III, single-channel video, 8:32 min.

’ דק8:32 , וידאו חד־ערוצי,III  יום,לוויתן
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Under the Fog
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PP. 11-13
2019,
single-channel
video, 3:16video,
min. 8:08 min.
Leviathan,
Day I, one-channel

מתחת לערפל

’ דק3:16 , וידאו חד־ערוצי,2019
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Under the Fog, 2019, single-channel video, 3:16 min.

’ דק3:16 , וידאו חד־ערוצי,2019 ,מתחת לערפל
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Fish, gyotaku on canvas, ink, 2017

 דיו, גיוטאקו על בד,2017 ,דג

38

41

Sea Frame, 2018, oil on canvas

 שמן על בד,2018 ,Sea Frame
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Small Sea Frame, 2016, oil on canvas

Sea Frame, 2018, oil on canvas

 שמן על בד, דיפטיך,2018 ,Sea Frames
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Small Sea Frame, 2016, oil on canvas

Sea Frame, 2018, oil on canvas

 שמן על בד, דיפטיך,2018 ,Sea Frames
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