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Miriage

מירי סגל במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית

Miri Segal at Herzliya Museum of Contemporary Art
This extensive exhibition of Miri Segal’s work features a wide selection of her works over the past twenty years. Segal, a multidisciplinary
artist, is one of the most original and acclaimed artists currently working in Israel. She presents a moving and thought-provoking body of
work in new media, video, light, and photographic and computer-manipulated imagery. After completing her PhD in mathematics from the
Hebrew University of Jerusalem, Segal left the field and took up art studies. Her works have been presented in dozens of exhibitions in leading
museums, both in Israel and abroad. In recent years she has headed the Advanced Studies Program at Hamidrasha School of Art, and taught
at the Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem. In addition to familiar early works, on loan from museum and private collections, the
current exhibition features new works. Key among them is the ambitious experimental video project Crushed Spirits: Exercises in Continental
Philosophy. Segal employs sensory and physical manipulations and illusions, puns, and enticing technological experiences to create works
that combine a poetic sensibility and a contemporary economic, cultural, and political critique. At the heart of the exhibition, alongside
constant longing for the unattainable (which is manifested in a plethora of phantoms), is the ethical complexity of an alienated life in the age
of Internet, social media, virtual simulation, and Artificial Intelligence.

Curator: Aya Lurie
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 מעמידה גוף, סגל. מתפרשת על פני עשרים שנות עבודה, מהאמניות המוערכות והמקוריות הפועלות בארץ,תערוכת יחיד מקיפה למירי סגל
, לאחר שהשלימה את לימודי הדוקטורט במתמטיקה באוניברסיטה העברית. אור ותצלומים מטופלים, וידיאו,מדיה-עבודות מרגש וחכם בניו
 בשנים האחרונות היא מכהנת. במוזיאונים מובילים בארץ ובעולם, יצירותיה הוצגו בעשרות תערוכות.זנחה סגל את התחום לטובת לימודי אמנות
 שהושאלו, לצד עבודות מוקדמות ומוכרות. ירושלים,כראש התוכנית ללימודי המשך במדרשה לאמנות ומלמדת באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל
 תרגילים בפילוסופיה: רוחות רעוֹת: התערוכה כוללת עבודות חדשות – ובראשן פרויקט וידיאו שאפתני וניסיוני,מאוספים מוזיאליים ופרטיים
 ליצירת עבודות שמשלבות, משחקי מילים וחוויה טכנולוגית מפתה, תעתועים פיזיקליים, סגל משתמשת במניפולציות חושיות-קונטיננטלית
 לצד השתוקקות מתמדת לבלתי מושג המתגלם בנוכחותם של, במרכז התערוכה.פוליטית עכשווית-תרבותית-בין פואטיקה לביקורת כלכלית
 ההדמיות הווירטואליות והבינה, הרשתות החברתיות, עולה המורכבות האתית של מציאות מנוכרת ומאוימת בעידן האינטרנט,רוחות רפאים
.המלאכותית

 איה לוריא:אוצרת
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