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לאורך השנים יצרתי את עבודותיי בטכניקות שונות - הן התחלפו זו בזו בהתאם לתקופה או כאשר מיציתי ורציתי להתחדש. מאליו מובן, שהטכניקה 
וגם את האתגרים החדשים. התחלתי בשנות ה-70 ב"בודי ארט", עברתי דרך ציור בצבעי אקריליק וחומרים שונים  הביאה איתה גם את הסגנון 

מהטבע ועד אמנות דיגיטלית.

לפני כחמש שנים אחרי תקופה ארוכה שבה יצרתי את עבודותיי בעזרת המחשב רציתי לחזור לעבוד ביד ובחומר וכך פיתחתי טכניקה מיוחדת -  
בעזרת סרטי הדבקה, שגזורים לחתיכות קטנות, על מצע קרטון או פרספקס, אני יוצרת משטחי צבע, אובייקטים, קווים, מעין פסיפס. וגם בטכניקה 

זאת כמו בטכניקות האחרות שבהן יצרתי, אני מביאה את סיפור המקום שבו נולדתי

במרכז תערוכה זאת עומד הכד/אישה במגוון המשמעויות והסימבוליקה שהוא נושא. הכד שמזכיר לעיתים את גוף האישה, הכד שמשמש לאיחסון 
)מכיל(, הכד כמשא על ראש האישה, הכד שמצמיח מתוכו חיים חדשים. למעשה זאת תערוכה על נשים. וברקע תמיד יהיו נופי הארץ בעונות השנה 

המתחלפות כיוון שעבודותי עוסקות במוכר לי, במקומי ולא באונברסלי

הטכניקה יוצרת את התוכן
יעל רשף עבודות 2015-2017 בבית האמנים תל אביב
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YAEL RESHEF ART WORKS  2015-2017 Art gallery Tel Aviv

THE TECHNIQUE CREATES THE CONTENT

Over the years I have created my art using a number of different techniques - which replaced one another in accordance with the periods of 
time, or when I was in need of renewal. Naturally, the technique gave rise to the new style and the new challenges. I started, in the 70's, "Body 
Art", then went  through painting in acrylics and using  materials from Nature - to digital art.  

Five years ago, after a long period in which I created my works with the help of a computer, I wanted to return to working on materials 
on which I could use my hands. And so, I created a special technique - using scotch tapes cut up in little pieces, on a cardboard or Perspex 
surfaces, objects, lines, and a sort of mosaic. In this technique, as with the other techniques in which I created, I bring forth the story of the 
place in which I was born. 

At the center of the exhibition is the jar/woman in the multifaceted meanings and symbols it carries. The jar that brings to mind the female 
body, the jar that is used for storage, the jar as the weight on a woman's head, the jar that grows a new life from within. In essence, it's an 
exhibition about women. And in the background there will always be the scenes of the country in the changing seasons of the year, as my 
works deal in my familiar and local world and not in universal phenomena. 


