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LINE IN THE SAND – VIDEO INSTALLATION \ SOLO EXHIBITION

Eyal Segal

Eyal Segal is opening a new video installation consisting of four video works he edited this year, from archival shots 
taken in the past nine years. The videos create a discourse that takes place on several levels: the Israeli Culture, the 
socio-political and existential status, between life and death between heaven and earth. The works generate a game 
that moves between the thematic and perceptual line or boundary.

Eyal chose various genres in the field of video. “Moses” a short documentary, which traces an Israeli character from 
the Hatikva neighborhood, a kind of “Salah Shabati” post-hero, who spends his time searching for treasures lost 
under the sand off the coast of Israel. A kind of fantasy detector that presents us with a socio-political mirror, Israel 
as a utopian or realistic fiction? 
 Two other videos connect the puzzle between “Moses” and “A prayer for Addis”: the first is
 “Loop in the Sky“, which shows a fabric loop hanging from a crane at a construction site, flying without gravity, and 
the second “Once there was a grave here”, a performative documentation of two figures, a history that is about to 
disappear under new buildings that will be placed on it.

The work “Prayer in Addis”, which is a kind of barometer of the other works, envelops them in a mystical religious 
aura and adds to the socio-ethnic dimension of the installation.

Sharon Toval / Line in the Sand - press release

Still Frame, Loop in the sky, 2021
HD-Video, 4’30” (Loop) 

מהלך הוידאו "קו על החול" של אייל סגל מהווה מעין קוביית זמן-חלל עצמאית, המתקיימת בין השמיים לארץ, בין אפריקה לישראל 
ובין החיים למוות. משקלה הסגולי נע בין התעלות על כח הגרביטציה לבין משקל החומר הארצי. אייל סגל מציג ארבע עבודות וידאו, 
בז'אנרים שונים: בין הנרטיבי, לחזרתי, לזה הרוחני דתי. מעין רוח מעופפת באותו מרחב קונספטואלי קיומי. העבודות מזינות אחת 
את השנייה, חוזרות ונשנות, ממלאות ומתרוקנות אחת אל תוך השנייה. הן מהוות מעין ריקוד סימביוטי המתגלה לנו רק לאחר שהייה 

ממושכת בחלל וספיגת האנרגיות המתחוללות בו. 

ההצבה בחלל המעבדה כוללת הקרנה של ארבע עבודות וידאו, כל אחת מופיעה במימד אחר של החלל, מהרצפה ועד לגובה התקרה. 
העבודה המרכזית "תפילה לאדיס" )2021(, צולמה באדיס אבבה )2017(, בעת שהותו של האמן לקראת תערוכה שהוצגה בבירה. 
גליות  ויברציות  מסטים,  תפילה  קולות  נשמעים  ברקע  כאשר  המעופפת,  הצבעוניות  המבטים,  האנשים,  את  תפסו  אייל  של  עיניו 
המעלות ומורידות את עוצמת הדימויים המוקרנים. אותם גלים מועצמים ע"י הסטודיום של הצילום: משך החג בו השירה ברחובות 
רצופה ונשמעת כלולאה אינסופית, והזמן הקלנדרי השונה באתיופיה, שבע שנים לאחור.  נוצר ריק בין קצב חילוף הדימויים הראלי 
לבין הקצב המדומה. חלל-זמן אחר, קו רשימו )מבית מדרשו של האר"י( כשארית של אנרגיית הבריאה. עבודה זו מתפקדת כברומטר 

של ההצבה עצמה. הסאונד משליח אנרגיות על שאר העבודות להם מידה סונורית אדפטיבית על פי תנועתו של הצופה בחלל. 

זו  עבודה  של  חשיבותה  האחרות.האם  העבודות  של  הכבידה  כח  את  המעקמת  בחלל  עצומה  אחת  כמסה  העבודה  את  לדמות  ניתן 
ויזואליות  נקודות  באילו  בנפשו?  להם  מתחוללים  בולטת,  ממשיות  לצד  הרוחניות  האם  אייל?  של  נפשו  דרגת  את  משקפת  במיצב 
של  תפיסתיים  כסמלים  להם  המוצגות  נוספות  עבודות  שתי  האחרות?  בעבודות  נוגעות  העבודה  של  הוויברציות  אמצעיות  ובלתי 
היום הראשון לבריאה )"בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ"(, מוצבות אחת למעלה ואחת על הרצפה, כהשתייכות ישירה 
לצילומים. השמיים מיוצגים ע"י העבודה "לולאה בשמיים" )2021( והארץ מיוצגת ע"י העבודה "פעם היה פה קבר" )2019(. מחד 
מתנופפת לה לולאה התלויה ממנוף, היוצרת מעין ריקוד אינסופי באוויר, כאשר הרקע הם השמיים. נוצר כאן מימד גבול עליון המציב 
קבורה  באתר  האדמה  על  להם  שוכבים  חגיגית,  לבושים  אנשים  שני  מאידך,  במיצב.  המוצגות  העבודות  בין  ההתרחשות  תקרת  את 
ישן בו מתבצעות עבודות בנייה שיאטמו את הקבורה לנצח. הניצבים מעלים לתחייה את ההיסטוריה הנמצאת מתחת לחומר, לחול, 
לאדמה. ניתן לדמות את האינטראקציה בין שתי עבודות אלה כמעין ביתוש אינסופי בין אנרגיית בריאה העולה שמיימה ויורדת ארצה, 
מציפה זיכרונות ומורידה שפע. מדוע אייל הרגיש צורך להציג עבודות אלה ביחס לאחרות? מה תפקידן והאם יש להם תפקיד? כיצד 

עבודות וידאו ללא נרטיב תורמות או לא לעבודות אחרות בהן הנרטיב יותר דומיננטי?  

העבודה הרביעית "משה" )2021(, סרט קצר העוקב אחר דמות ישראלית, "משה ישראלי", מגלה מתכות, שאת רוב זמנו משקיע 
בחיפוש אחר פנטזיות, אוטופיות, שכנראה אף לא תתגשמנה. עבודה זו מאספת את שאר העבודות המוצגות במיצב. בניגוד לעבודה 
חפירה  מעין  לאדמה,  מתחת  נודע,  הלא  אחר  החיפוש  כולן:  את  מרכזת  זו  לאחרות,  אנרגיה  כמד  המתפקדת  לאדיס"  "תפילה 
ארכאולוגית בנפשו של האמן, החיבור לשמיים ולאינסוף מעין חיפוש מתכות קיומי, ריקוד שאמני ממכר, אקסטטי – מטאפיזי. במובן 
זה העבודה היא ה"לך לך מארצך" של המיצב, מעין קריאה של אייל סגל לחיפוש עצמי ארוך, שרק "שבירת כלים" תאפשר לו להגיע 
למחוזות המיוחלים, בדומה לאברהם אבינו. ל"משה" פרספקטיבה תרבותית חשובה הנובעת מהנרטיב התיעודי–ראיוני של הדמות, 
המספרת לצופה אודותיה, הן בחייו האישיים של שורד שכונות מצוקה )בדומה לשכונות המצולמות באדיס אבבה(, והן בהווייתה 

הישראלית תרבותית: מעין פוסט גיבור סאלח שבתי-ת )"סליחה שבאתי"( של שנות האלפיים. 

במזרחיותו  הן  סאלח,  של  תוצר  בהתגלמותו,  ישראליות  פוסט  הוא  אלא  לישראליות  להתחבר  מנסה  אינו  סלאח  לעומת  "משה" 
הבלתי מתפשרת, בפתיחות הנוקבת, בביקורתיות ובגזענות כלפי קבוצות אתניות אחרות המרכיבות את המרקם החברתי הישראלי 
של שנות האלפיים. "אין זהב בישראל", משה אומר זאת מספר פעמים במהלך הוידאו. מחד ביקורתיות קיומית שיש לכל ישראלי על 
המקום, ומאידך עבורו הזהב אינו בנמצא ישראליותו מחוזקת ע"י אוסף החלטורות שהוא עשה בחייו כדי לשרוד: שחקן קולנוע בין 
מציאות לדמיון, מלטש יהלומים ואף בתחילת דרכו עוזר בכנופיות פשט משכונת התקווה.  אייל מחזק את אפקט "הגילוי" בווידאו 
מגיבורי  אחד  הוא  "משה"  החיפוש.  לאקט  נוסף  מימד  המוסיף  סונורי  והומור  מתח  היוצרים  המתכות,  גלאי  צפצופי  הוספת  ע"י 
היהדות המשמעותיים בתהליך לידת העבריות והזהות היהודית לאחר מכן. משה ישראלי הוא הגילוי של הישראלי שמתחת לאדמה, 
מעין מתכת יקרה קבורה בשכבות של "חלטורה" חברתית. הגיבור אינו אלא מראה הבוקעת מתוך החוסר, האין, מעין תבליט עדכני 

של החברה הישראלית.

'קו על החול'
 מיצב וידאו / אייל סגל

אוצר: שרון תובל



‘MOSES’, 2021
HD-Video, Short film, 28’00” 
(Filmed in Ashdod, Israel, 2019)

Excerpt from the film, ‘MOSES’, 2021 

'משה', 2021
וידאו, סרט קצר, 28 דק'

)צולם באשדוד, ישראל, 2019(

"Moses" a short documentary, which traces an Israeli character 
from the Hatikva neighborhood, a kind of "Salah Shabati" post-
hero, who spends his time searching for treasures lost under 
the sand off the coast of Israel. A kind of fantasy detector that 
presents us with a socio-political mirror, Israel as a utopian or 
realistic fiction?

‘MOSES’, THE LAB, Installation View, 2021



‘MOSES’, THE LAB, Installation View, 2021



PRAYER FOR ADDIS, 2021
HD Video, 24’40” 
(Filmed in Addis Ababa, Ethiopia, 2017)

Excerpt from the video, Prayer for Addis, 2021

'תפילה לאדיס', 2021
HD וידאו, 24:40 דק'

)צולם באדיס אבבה, אתיופיה, 2017(

“Prayer in Addis”, which is a kind of barometer of the other works, 
envelops them in a mystical religious aura and adds to the socio-ethnic 
dimension of the video installation.

Prayer foe Addis, THE LAB, Installation View, 2021



‘PRAYER FOR ADDIS’, 2021
LINE IN THE SAND \ THE LAB \ All installation Photography by: Yotam From



LINE IN THE SAND \ All installation Photography by: Yotam FromPrayer foe Addis, THE LAB, Installation View, 2021





Excerpt from the video performance, ‘ONCE THERE WAS A GRAVE HERE’, 2021 

‘ONCE THERE WAS A GRAVE HERE’, 2021 
HD Video-Performance, 8’00” 
(Filmed Jaffa, Israel, 2012)
Sound: Nir Jacob Younessi
Installation: Monitor, carpet, soil

'פעם היה פה קבר', 2021
וידאו פרפומנס, 8:00 דק'

)צולם ביפן, ישראל, 2012(
סאונד: ניר ג'יקוב יונסי

מיצב: מסך, שטיח, אדמה

“Once there was a grave here”, a performative documentation 
of two figures, a history that is about to disappear under new 
buildings that will be placed on it.

 ‘Once There Was A Grave Here’, THE LAB, Installation View, 2021



Excerpt from the video, Loop in the sky, 2021

LOOP IN THE SKY, 2021
HD Video, 4’30” ,No sound, Loop
(Filmed Jaffa, Israel, 2012)

'לולאה בשמיים', 2021
HD וידאו, 4:30 דק', לופ, ללא סאונד

)צולם ביפו, 2012(
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