
 
 

 בדומה לשפרירית
 אפריל יואן ונטע רבינוביץ׳

 אוצרים: ברק רובין וליביה טליאקוצו
 פתיחה: 12 ספטמבר 2019
 סגירה: 12 אוקטובר 2019

 

כאשר השלמויות"– "שלושת לתחילת התייחסו (618-907) טאנג שושלת משוררי של עתיקות סיניות              אגדות

) סונג שושלת במהלך שיתופית. אמנות יצירות לייצר מנת על שלהם הכישרון את שילבו וציירים קליגרפים                 משוררים,

המסורתית, בסין כך, חוקרים. אמנים של כיתה נוצרה המלכות, אישור ועם שגשגה, החזותית האמנות (960-1279               

ציורים בציורים, שולבו קליגרפיות מכחול משיכות לזה: זה שהתאימו השלמויות," ב"שלושת הושגו השכלה               אנשי

 נחשבו ל"שירה אילמת", והשירים "ציור עם צליל".

שירה קליגרפיה, משלבת היצירה עכשוויות. וסוגיות מסורתיות סיניות אמנות מפגישה לשפרירית" "בדומה              התערוכה

באמצעות מיוצרת הסינית הקליגרפיה גלובלית. עדשה דרך מחדש מתפרשות אלו אמנות וצורות דיגיטלי,               ורישום

הוחלף מסורתית, בשירה המלווה המסורתי, הציור דיגיטלי. למדיום נסרקים ואז משי נייר על דיו של מכחול                  משיכות

יואן ידי על שהועברו השלמויות" "שלושת אדם. ידי מעשה טבע אסונות של בסמלים ומלווה דיגיטלי, רישום ידי                   על

ברמה אנושית מפעולה כתוצאה שנגרם הטבע לחורבן המודעות את להעלות לאמצעי אפוא הופכות               ורבינוביץ׳

הווה של חזותיות אזהרות הם פלסטי וזיהום יערות כריתת חיים, בעלי הכחדת באוקיינוס, נפט שפיכות                 טרנס-לאומית:

 מתמשך המאיים על הסביבה שלנו.

יצירת לצד רבינוביץ׳, נטע הישראלית האמנית של גדול מידה בקנה עבודות שלוש מציגה לשפרירית״                ״בדומה

מקומית מסורת בין גישור אלטרנטיבי, מסלול מציעות הם יואן. אפריל של מסורתית סינית שירה של                 הקליגרפיה

הארץ, כדור להתחממות הקשורות עכשוויות ומגמות הטבע של פואטיקה בין החלל הדגשת תוך עולמיות,                ותופעות

בהתחשב לטבע. אסתטית מודעות לקידום מסייעת לטבע האדם בין התקשורת על והדגש זו קריאה אקלים. ושינוי                  זיהום

אסונות עם התמודדות בנושא יותר רחב דיון עולה והקליגרפיה, לרישומים ומגיבים קשורים השירים שבו                באופן

הוויזואליות לסצנות אופי כרדיד משמשים השירים . דוחקים עכשווים לנושאים להגיב יכולה אמנות ואיך                סביבתיים

ניילון שקית מוצגת למשל, כך לטבע. אנושיות בין מאוזן לקיום האפשרות את לצופה ומזכירים ממשיים, איומים                  של

לחיים וחזרה באוקיינוס שטבעה קיסר של בתו על סיפור זהו .Ji ngwei Tian Hai של העתיקה האגדה לצד                    מתפוררת

זה שסיפור בעוד להיעלם. לאוקיינוס לגרום מאחלת לים מהגבעה וסלעים ענפים בהעברת זמנה את ובילתה                 כציפור,

זה שילוב מתפוררת. ניילון שקית ליד כאן ממוקם הוא לטבע, האדם בין הגומלין קשרי גם כמו ההתמדה למושג                    מתייחס

 מפרק את הנרטיב ומשאיר את ההרהור על הפלסטיק שנזרק לים.



 
 

האמנות של המשולבת היצירה לאימות משמשים יואן ידי על המיוצר האדום החותם גילופי של מוגדלים תיאורים                  שני

סיניות אותיות משלב החותם גילוף דואליות, מייצגות התמונות שתי לטבע. האנושות בין והאיזון והישראלית                הסינית

האדום החותם . ויאנג. יין כמושג משלימים, כוחות בין לקשר ניתן שבו לאופן התייחסות , ובולטות שקועות                   ועבריות

וטיפה ביקום; שפרירית כמו אדם) (בן "אני עתיק: מאמר מתוך הלקוחה בסינית, "שפרירית" המילה את מייצג                  השני

 של האוקיינוס. "

 

שני תואר בוגרת יואן סינית. קליגרפיה של ומורה אמנית היא אביב. בתל כיום מתגוררת בשיאן, נולדה : יואן                    אפריל

הוצגו עבודותיה אביב. תל באוניברסיטת לארכיאולוגיה בחוג סטודנטית דת, לימודי בוגרת שנדונג,              באוניברסיטת

 בשנדונג ושאאנשי.

 

כמאיירת. עובדת וכיום בבצלאל, חזותית לתקשורת המחלקה בוגרת ביפו. ויוצרת חיה פעילה, אמנית רבינוביץ׳:                נטע

 עבודותיה הוצגו בישראל, טייוואן וניו יורק.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. April Yuan, Half, mixed media, 2019,      

53x70cm 

Calligraphy Translation: Human and    

Nature 

 

2. April Yuan, Mayfly, mixed media, 2019,      

53x70cm 

Calligraphy Translation: Mayfly 

 

3. April Yuan and Netta Rabinovitch,     

Jingwei Tian Hai, mixed media, 2019,      

135x108cm 

Text Source: Shan Hai Jing, Jingwei      

Tian Hai, author(s) unknown and     

Jingwei 

Tian Hai of Tang Dynasty by Han Yu. 

Calligraphy Style: Chuan-shu (篆书)    

and Xing- Kai(行楷) 

Calligraphy Translation (Chuan-shu):   

With small stones from the / mountain in        

her mouth, a bird desired for / filling up         

the sea with the stones. 

 

Calligraphy Translation (Xing-Kai):   

There’s a mountain named Fajiu     

Mountain, in which there’s a huge      

forest. Inside the forest living a bird,       

which is similar to crow, with patterns       

on the feathers, white mouth, red feet, it        

sounds like calling the name of itself.       

The name of this bird is Jingwei (精卫).        

In the previous life of the bird, she was         

the youngest daughter of Emperor Yan.      

Once she went to the East Sea to play,         

drowned, and thus turned into a bird. As        

a result of her memory from the       

previous life, she often carries branches      

and rocks from the western hill to fill        

the East Sea. Maybe her dream is to        

make the huge ocean fade away. 



 
 

 

 

4. April Yuan and Netta Rabinovitch, In a       

Nutshell, mixed media, 2019, 496x135cm 

Text Source: “Han Shi ” by Han Hong  

Calligraphy Style: Cao-shu/ Grass Script     

(草书) 

Calligraphy Translation: All over the     

Capital catkins flew wantonly / A scene       

of the spring so significant: / On "Cold        

Food" the east wind willfully / Made the        

imperial willows slant. / Now as the       

dusk approached quietly / Within the      

Han palace candles glowed towards the      

five mansions of nobility / The silvery       

smoke of the tapers flowed. 

 

 

5. April Yuan and Netta Rabinovitch,     

Arteries, mixed media, 2019, 200x135cm 

Text Source: “Dream Pool Essays” by      

Shen Kuo Meng Xi Bi Tan 

Calligraphy Style: Xing-shu/ running    

hand (行书) 

Calligraphy Translation: “There is a     

kind of oil in Fu State and Yan State.         

The so called “lipidic water of Gaonu       

town" refers to such a thing.  

This kind of oil was produced beside       

water, flowing out slowly mixed with      

sands, stones and water. Local people      

tried to collect the oil with pheasant tail        

into terrines. This kind of oil is like pure         

paint and it could be burning up like flax         

stem. The thick smoke from its burning       

would turn things around into black.” 

 

 


