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שושלת  משוררי  של  עתיקות  סיניות  אגדות 
"שלושת  לתחילת  התייחסו   )618-907( טאנג 
וציירים  קליגרפים  משוררים,  כאשר  השלמויות"– 
יצירות  לייצר  מנת  על  שלהם  הכישרון  את  שילבו 
אמנות שיתופית. במהלך שושלת סונג ) 960-1279( 
האמנות החזותית שגשגה, ועם אישור המלכות, נוצרה 
כיתה של אמנים חוקרים. כך, בסין המסורתית, אנשי 
שהתאימו  השלמויות,"  ב"שלושת  הושגו  השכלה 
זה לזה: משיכות מכחול קליגרפיות שולבו בציורים, 
ציורים נחשבו ל"שירה אילמת", והשירים "ציור עם 

צליל". 

אמנות  מפגישה  לשפרירית"  "בדומה  התערוכה 
היצירה  עכשוויות.  וסוגיות  מסורתיות  סיניות 
וצורות  דיגיטלי,  ורישום  שירה  קליגרפיה,  משלבת 
גלובלית.  עדשה  דרך  מחדש  מתפרשות  אלו  אמנות 
משיכות  באמצעות  מיוצרת  הסינית  הקליגרפיה 
למדיום  נסרקים  ואז  אורז  נייר  על  דיו  של  מכחול 
דיגיטלי. הציור המסורתי, המלווה בשירה מסורתית, 

של  בסמלים  ומלווה  דיגיטלי,  רישום  ידי  על  הוחלף 
ידי אדם. "שלושת השלמויות"  אסונות טבע מעשה 
אפוא  הופכות  ורבינוביץ׳  יואן  ידי  על  שהועברו 
לאמצעי להעלות את המודעות לחורבן הטבע שנגרם 
טרנס-לאומית:  ברמה  אנושית  מפעולה  כתוצאה 
שפיכות נפט באוקיינוס, הכחדת בעלי חיים, כריתת 
יערות וזיהום פלסטי הם אזהרות חזותיות של הווה 

מתמשך המאיים על הסביבה שלנו. 

בקנה  עבודות  שלוש  מציגה  לשפרירית״  ״בדומה 
רבינוביץ׳,  נטע  הישראלית  האמנית  של  גדול  מידה 
לצד יצירת הקליגרפיה של שירה סינית מסורתית של 
גישור  אלטרנטיבי,  מסלול  מציעות  הם  יואן.  אפריל 
בין מסורת מקומית ותופעות עולמיות, תוך הדגשת 
החלל בין פואטיקה של הטבע ומגמות עכשוויות של 
התחממות כדור הארץ, זיהום ושינוי אקלים. קריאה 
מסייעת  לטבע  האדם  בין  התקשורת  על  והדגש  זו 
לקידום מודעות אסתטית לטבע. בהתחשב באופן שבו 
והקליגרפיה,  לרישומים  ומגיבים  קשורים  השירים 



יותר בנושא התמודדות עם אסונות  עולה דיון רחב 
סביבתיים ואיך אמנות יכולה להגיב לנושאים עכשווים 
לסצנות  אופי  כרדיד  משמשים  השירים   . דוחקים 
לצופה  ומזכירים  ממשיים,  איומים  של  הוויזואליות 
בין אנושיות לטבע. כך  את האפשרות לקיום מאוזן 
האגדה  לצד  מתפוררת  ניילון  שקית  מוצגת  למשל, 
העתיקה של Ji ngwei Tian Hai. זהו סיפור על בתו 
כציפור,  לחיים  וחזרה  באוקיינוס  קיסר שטבעה  של 
ובילתה את זמנה בהעברת ענפים וסלעים מהגבעה 
לים מאחלת לגרום לאוקיינוס להיעלם. בעוד שסיפור 
זה מתייחס למושג ההתמדה כמו גם קשרי הגומלין 
בין האדם לטבע, הוא ממוקם כאן ליד שקית ניילון 
מתפוררת. שילוב זה מפרק את הנרטיב ומשאיר את 

ההרהור על הפלסטיק שנזרק לים. 

האדום  החותם  גילופי  של  מוגדלים  תיאורים  שני 
היצירה  לאימות  משמשים  יואן  ידי  על  המיוצר 
המשולבת של האמנות הסינית והישראלית והאיזון 
בין האנושות לטבע. שתי התמונות מייצגות דואליות, 

גילוף החותם משלב אותיות סיניות ועבריות שקועות 
בין  לקשר  ניתן  שבו  לאופן  התייחסות   , ובולטות 
. החותם האדום  ויאנג.  יין  כוחות משלימים, כמושג 
השני מייצג את המילה "שפרירית" בסינית, הלקוחה 
שפרירית  כמו  אדם(  )בן  "אני  עתיק:  מאמר  מתוך 

ביקום; וטיפה של האוקיינוס. " 

אפריל יואן : נולדה בשיאן, מתגוררת כיום בתל אביב. 
היא אמנית ומורה של קליגרפיה סינית. יואן בוגרת 
לימודי דת,  בוגרת  תואר שני באוניברסיטת שנדונג, 
תל  באוניברסיטת  לארכיאולוגיה  בחוג  סטודנטית 

אביב. עבודותיה הוצגו בשנדונג. 

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

וניו יורק.



Ancient Chinese legends about poets of the 
Tang Dynasty (618-907) related to the 
beginning of the “three perfections” – when 
poets, calligraphers and painters combined 
their talent in order to produce collaborative 
artworks. During the Song Dynasty (960-1279) 
visual arts boomed, and with the royal’s 
endorsement, a class of scholar-artists 
emerged. Thus in traditional China, scholars 
were accomplished in the “three perfections,” 
which harmonized with each other: calligraphic 
brushstrokes were integrated into paintings, 
paintings were considered “silent poetry,” and 
poems “painting with sound.”

The exhibition “As a Mayfly” brings together 
traditional Chinese art forms and contemporary 

issues. Each work unites calligraphy, poetry 
and drawing, yet these forms of art are 
reinterpreted via global lens. The Chinese 
calligraphy is produced using ink and 
brushstrokes on rice paper and then scanned 
onto a digital platform. Traditional painting, 
accompanied by traditional poetry, has been 
substituted by digital drawing, and is 
accompanied by symbols of man-made 
natural disasters. The “three perfections” as 
conveyed by Yuan and Rabinovitch thus 
become a means to raise awareness about 
the devastation of nature caused by human 
action on a transnational level: oil spills in the 
ocean, animal extinction, deforestation and 
plastic pollution are visual warnings of ongoing 
threats to our environment.



 presents three large scale works ״ As a Mayfly״
by Israeli artist Netta Rabinovitch, alongside 
April Yuan’s calligraphic reproduction of 
traditional Chinese poetry. They propose an 
alternative path, bridging between a local 
tradition and a global phenomena, highlighting 
the void between the poetics of nature and 
contemporary trends of global warming, 
pollution and climate change. This call for 
attention and the emphasis on communication 
between man and nature helps promote an 
aesthetic awareness of nature. Considering 
the way the poems are related and responding 
to the images and calligraphy, a wider 
discussion emerges, engaging with 
environmental disasters and the way art forms 
are related to pressing contemporary issues. 
The poems serve as foils to the visual scenes 

of harrowing threats, and remind the spectator 
of the possibility of a balanced existence 
between humanity and nature. Thus for 
example, a decomposing plastic bag is 
presented alongside the ancient fairytale of 
Jingwei Tian Hai. This is the story of the 
daughter of an emperor, who drowned in the 
ocean and came back to life as a bird, and who 
spent her time moving branches and rocks 
from a hill to the sea– as if to make the ocean 
disappear. While this story relates to the 
concept of perseverance as well as the 
interrelatedness between man and nature, it is 
here placed next to a decaying plastic bag. 
This combination dismantles the narrative, 
leaving one to reflect on the plastic which is 
being thrown into the sea.



Two enlarged depictions of the red seal 
carvings produced by Yuan serve to 
authenticate the combined work of Chinese 
and Israeli arts and the balance between 
humanity and nature. The two images 
represent duality, the seal carving combines 
Chinese and Hebrew characters and is half 
outside craving (raised) and half inside craving 
(sunken), a reference to the way that 
complementary forces can be interrelated, as 
the concept of yin and yang. The second red 
seal stands for the word “mayfly” in Chinese, 
taken from an ancient article: “I (human being) 
am like a mayfly in the universe; And a drop of 
the ocean.”

April Yuan: born in Xian, and currently residing 
in Tel Aviv. She is a calligraphy artist and 
teacher. Yuan is a graduate of Shandong 
University MA graduate in Religious Studies 
and student at Tel Aviv University’s Archeology 
Department. Her work has been exhibited in 
Shandong.

Netta Rabinovitch: active artist born in Petah 
Tikva and based in Jaffa. She is a graduate of 
the Department of Visual Communication at 
the Bezalel Academy of Arts and Design and 
currently works as an illustrator. Her work has 
been showcased in Israel, Taiwan and New 
York.
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