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Control | Release
Sagi Refael

Up until 2014, Rotem Reshef created various series of abstract expressionist paintings primarily
by staining diluted paint on unstretched canvases laid horizontally on the studio floor. These
paintings convey compositional momentum through abundant energy stemming from
“eruptions” of color, transparent layers and tones on expansive spaces. The ensuring body of
work is distinctive, sweeping and highly dynamic. Reshef’s painting style is reminiscent of
Action Painting or Process Art, as its “subject” is neither figurative nor narrative; does not
fixate on uniform, clear images; and suggests no definitive “message.” And yet, these paintings
offer their very formation as the artistic subject; they are punctuated with hints and gestures
that provide a “glossary” for the careful “reader.” Although Reshef's paintings are demarcated
by the borders of their canvases, they garner within the potential to embody infinity, with
neither a beginning nor an end. While still remaining indefinable and irresolvable, these
works invite the spectator to embark on an experience of visually wandering inside of them.
Reshef executes her painting through intimate proximity with her work, as she kneels in
front of and above it, so that they are almost at the same level. Jackson Pollock, the spiritual
father of the Action Painting genre with which Reshef may be considered affiliated, stood
over the canvas and dripped or splattered his paint while maintaining physical distance from
the painting. In contrast, Reshef narrows the distance and the hierarchy between creator
and creation, between the active artist and the canvas. Inside each canvas, she sows small
occurrences that direct the character of the final composition and convert the canvas from
passive to active, from a static platform to a partner in the creative process. Whereas Pollock’s
process consisted of decisive painting gestures, Reshef’s art emerges partially out of random
events; the result of a control-and-release relationship between her and the paint, her and
the canvas, in ongoing negotiations. Whereas in the past Reshef used a paintbrush to create
fine capillaries that seemed to derive from science and nature (e.g., the “Particles,” “Nature,”
“Deep” and “Life Forms” series), over time she relinquished intermediary tools, and actually
only occasionally used the tip of a paintbrush handle to spread forms over the canvas.
Although Reshef played the role of the impetus and guiding hand behind the thinned paint
diffusing over wet canvas, to a large extent she also released control over the transpiring
result and allowed her paintings to “self-create.” Reshef’s paintings feature divergent depths,
layers, thicknesses of color and texture—all those same elements that get lost in the moderncontemporary spectator’s experience when looking at a reproduction or digital file. A “flattening”
>
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artistic stance that “shrinks” painting layers down to a uniform image, whether during the stage

focuses the field of vision; and, on the other, it cloaks and challenges that same field. For

of creation or consumption, is prevalent in the post-Internet age. Reshef, conversely, insists

instance, the “Bubbles” paintings appear pixelated, as if they were taken from the worlds of

on a sensory experience that proffers possibilities for expanding physical and imaginative

technology and graphics from which Pop Art icon Roy Lichtenstein also drew the polka dots

observation beyond what the eye can generally perceive at one glance.

characteristic of his signature style. This context articulates technical detachment, owing to its

Over the past two years, much of Reshef’s work has changed its orientation: her painting

impersonal, industrial, mechanized nature. Reshef, however, has a marvelous ability to infuse

has transitioned from spacious spread to controlled restraint. The “Imprints” series constitutes

organic feelings in those very same paintings, thanks to their resemblance to honeycombs,

a turning point in the artist’s body of work; she chose to switch from the saturated richness

a structural form taken from nature, and also because of an insistence on a wide range of

of color and materials that characterized her past series to “negative” paintings, bearing the

tonal strata. They keep the painting from exuding “flatness” and impermeability, and allow

mark of diminishment—something that existed and disappeared. Reshef creates these paintings

it to continue breathing.

by laying down sheets of plastic and bubble wrap—usually used for covering paintings to

The watery element in these paintings instills them with light, “naturalness” and airiness,

protect them from dust, moisture and constant transport—on top of wet paint that she has

all of which create flickering, almost floating, artworks. Other new paintings address diverse

poured over the canvas. Instead of their protecting the finished painting, Reshef uses these

questions of vision, description, body and landscape appearance, and the simultaneous

means in the actual creative process, to allow the materials composing the painting to

magnification and blurring of details. The manner in which observers move closer to and further

“express themselves.”

away from the paintings significantly affects how the latter are perceived and experienced,

Their imprint on the canvas enables the spectator to experience the materials at an

which perpetuates Reshef’s process of “dancing” with the canvas during the various phases

intimate, “cellular” level of familiarity, and positions them at the forefront of the painting.

of working on it, from her interest in pigment dispersion and the ways it is absorbed on the

Nevertheless, the plastic “suffocates” the canvas and in effect tries to examine the boundaries

canvas, through to the emergence of the final outcome.

of the painting’s survival when it is not afforded the same degree of freedom as in the past.

The “democratization” that Reshef tenders is another key that opens up multi-layered

The breadth has been exchanged for a “ghost” painting, the relic of a process that distances

readings of her works. The “Control | Release” installation marks Reshef’s first experimentation

the freshness of the wet paint from the canvas. In its stead, spectators are offered a clotted,

with inviting spectators to physically wander inside the paintings themselves. The exhibition

sometimes faded painting that can give the sense of absence, one that requests the right to

does not make do with merely engaging the wandering eye as spectators stand in front of

a modest life of its own. The painting is emptied of its “fullness” and suggests the possibility

paintings hanging on the wall. Instead, the audience is compelled to actually wander through

of surviving on leaner terms.

her work and witness the evolution from a two-dimensional form to a three-dimensional

In a certain sense, this development from “fuller” to “emptied” painting is also a changeover

experience that pervades the white cube of the gallery space and envelops the spectators.

from “beautiful” painting to challenging artwork that has less immediate beauty and even

The contemporary face of Reshef’s sculptural-painting installation grapples with queries

seems “dirty” at times. The rich painting of the past series has on the whole been substituted

pertaining to the foundations of painting, artistic creation in general, the difference between

for more monastic, unsaturated painting. Sometimes these works resemble parched, cracked

“understanding” and “experiencing” art, and the intellectual principle of both consuming art

or muddy earth, or the lines etched in the palm of a hand. The deep pools have welled into

and making art, as opposed to the emotional principle involved in both activities.

puddles and channels on the brink of evaporation. Yet, at the same time, Reshef continues

Furthermore, Reshef highlights painting as an “object”’ that does not pretend to be a

to explore the possibility of imprinted yet more stratified painting in various colorful layers,

realistic image or something taken from the actual world. This was already evident in her

which create a sort of interim-stage expression between her earlier expressive paintings and

earlier paintings, in the format and the margins of exposed white canvas left not around

the more recent works that are reminiscent of "Arte Povera."

the sides of the painting but in the foreground, thereby creating a virtual “internal frame” in

This is complex contemporary painting that evinces duality. On one hand, it reduces and

8

relation to the painted composition. Her art always references having an interior world of its
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own, perhaps while intimating the exterior world, but also suggesting its own alternative. Even

displayed sculpture-like frontal paintings to be viewed as uniform, finished objects, Reshef

as it may deceive and create an illusion of texture, it also consistently reveals its existence

exhibits paintings that are installed differently and dynamically each time in space, allowing

as a painting, without imitating or attempting to pose as anything else.

the painting to be spread out and expose all the various stages in the process of its creation.

In “Control | Release,” Reshef expresses her ongoing engagement with the boundaries of

Although it is usually unclear which stage came first, the stylistic versatility and manner of

painting, leaving breathing space, probing the dynamics between domination and autonomy,

imprinting paint on the canvas, as well as the division between the “fuller” areas and the

and giving freedom of action while also marking the framework. The spectator’s experience

“empty” ones, all create rhythm, an axis of movement, and an invitation to follow the artist’s

and participation become more pivotal in this open-ended painting installation, in which the

steps over shifting time.

artworks are spread throughout the gallery space in a manner allowing a wide view and
examination of the experiential painting process from multiple angles.

Spreading out the scrolls in the form of an installation turns the painting itself into a
completely new artwork that undermines its eventual existence as opposed to what was

The current exhibition lays out two scrolls of paintings totaling over 140 feet in length, in a

decided or imagined during the studio stage. The installation transfers the painted canvases

way that challenges the two-dimensionality of painting. Work commenced in 2012 on the first

from a two-dimensional state to a three-dimensional exhibition mode, thereby opening up the

scroll and continued in 2015 with the second scroll. The work process was created in allotted

observation experience to diverse interpretations and additional channels. Its experimental

segments of about 12 feet of empty canvas pulled out from the rolled-up cylinder. Work on

nature and the possibility of partially glimpsing the backsides of the painting scrolls allow

each segment of blank canvas started with only the tail end of the previous painting on that

spectators to peer “behind the scenes” while experiencing a sense of transience and temporality,

roll sticking out, like writing a journal in installments without peeking at the former entries.

since, depending on subsequent venues, the way that canvases are hung in space is likely to

Reshef’s multi-year work on these two scrolls incorporate different styles and changing

change in the future. Reshef thus foregoes the resoluteness of deciding the painting’s final

rhythms and tonalities, all of which culminate in ambitious, epic sheets of canvas that present

destiny, i.e., the stage in which it is finished and nothing needs be added to it, as well as the

spectators with painted stops in time. With the scrolls meticulously draped between the

“correct” way of viewing it. She lets herself, and the painting, exist dynamically and fluidly, as

gallery walls, the audience is invited to wander through the exhibition space, perhaps like

she also encourages spectators to experience the same spirit of freedom inherent in her works.

visitors to archaeological excavations, and to closely explore the compositional steps being
revealed to them by both the painting on canvas and the installation as a whole.
The democratic dimension of the painting, which Reshef started by kneeling in front of
the canvas, achieving an “egalitarian” state between forces of creation working in tandem, is
only intensified in the exhibition. The spectators become part of this same process of “control
and release,” and can experience the painting from various angles, pass through it, study it
from all sides and assess themselves in relation to it in a way that blurs conventions of body
stance and viewpoints for gazing at artwork in the traditional format.
In many senses, Reshef is continuing the paths of contemporary German painter Katharina
Grosse, who creates installations inside the exhibition space itself and in absolute conformity
with it, and of the African-American artist Sam Gilliam, who at the end of the 1960s took the
stretched canvas format off its wooden frame and created painting “curtains” by sculpturally
hanging them on the wall and from the ceiling. But whereas Grosse presents total, one-time
painting environments that are created all at once and are impossible to replicate, and Gilliam
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Sagi Refael is a curator and writer living in Los Angeles and Tel Aviv.
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 מטרים2.10x25 , אקריליק מדולל על קנבס,2016-2015 ,2 גליל
Roll 2, 2015-2016, diluted acrylic on canvas, 6.9x82 ft
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 מטרים2.10x25 , אקריליק מדולל על קנבס,2016-2015 ,2 גליל
Roll 2, 2015-2016, diluted acrylic on canvas, 6.9x82 ft
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מראה הצבה
Installation view
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מראה הצבה
Installation view
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מראה הצבה
Installation view
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 מטרים2.10x18 , אקריליק מדולל ומדיה מעורבת על קנבס,2015-2012 ,1 גליל
Roll 1, 2012-2015, diluted acrylic and mixed media on canvas, 6.9x60 ft
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כפי שהוחלט בשלב הסטודיו .המיצב מעביר את יריעות הציורים ממצב דו־מימדי לאופן תצוגה תלת־מימדי וכך פותח
את חוויית הצפייה ומתן הפרשנויות השונות לאפיקים נוספים .אופיו האקספרימנטלי של המיצב והאפשרות לחזות
באופן חלקי בצידן האחורי של מגילות הציורים ,מובילים את הציור לכיוונים אחרים ועשויים לספק חוויית הצצה של
״מאחורי הקלעים״ לצד תחושה של ארעיות וזמניות ,מאחר ואופן תליית יריעות הציורים בחלל יכול להשתנות בעתיד
בהתאם למקום בו תוצגנה .רשף מוותרת בכך על ההחלטיות שבקביעת ה"סופיות" של הציור ,כלומר השלב בו הוא
גמור ואין להוסיף לו דבר ,כמו גם על האופן בו "נכון" לחוות אותו ,ומתירה לעצמה ולציור לחיות באופן דינמי ונזיל,
תוך שהיא מזמינה את הצופים לחוות גם הם את אותה רוח החופש האצורה ביצירה.

שגיא רפאל הוא היסטוריון אמנות ואוצר המתגורר בלוס אנג'לס ובתל אביב.

גליל  ,2015-2012 ,1אקריליק מדולל ומדיה מעורבת על קנבס 2.10x18 ,מטרים
Roll 1, 2012-2015, diluted acrylic and mixed media on canvas, 6.9x60 ft
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וניילון פצפצים ,המשמשים בין השאר לעטיפת ציורים לצורך הגנה מפני אבק ,לחות או טלטולי הובלות ,על הצבע

בנוסף ,מחדדת כאן רשף את היות הציור "אובייקט" ,שאיננו מתחזה לדמוי־מציאות או למשהו הלקוח מתוך

הרטוב אותו שפכה על הבד .במקום "להגן" על הציור הגמור ,רשף משתמשת באמצעים אלה בתהליך היצירה ,כדי

העולם הקיים .ניתן לאתר זאת כבר בציוריה המוקדמים יותר ,בהתייחסות לפורמט ובהשארת שוליים של קנבס לבן

לאפשר לחומרים המרכיבים את הציור ״להביע את עצמם״ .ההטבעה שלהם על הקנבס מאפשרת לצופה לחוות

חשוף ,לא בצדדיו של הציור אלא בחזיתו ,תוך יצירת מעין "מסגרת פנימית" המתייחסת לקומפוזיציה המצוירת .זהו

אותם ברמת היכרות אינטימית ,״תאית״ ,ומציבה אותם בחזית הציור .עם זאת ,השימוש בניילון ״חונק״ את הבדים

תמיד ציור העוסק בהיותו בעל עולם פנימי ,הרומז אולי לעולם החיצון ,אך גם מציע אלטרנטיבה משל עצמו .בעוד

וכמו מנסה לבחון את גבולות ההישרדות של הציור ללא מידת החופש שניתנה לו בעבר .רוחב היריעה הוחלף בציור

הוא עשוי לתעתע וליצור אשליה של טקסטורה ,הוא גם תמיד חושף את היותו ציור ולא הדבר המקורי ,לא מנסה

רפאים של שארית ,בשריד של תהליך המרחיק את טריות הצבע הלח ממצע הבד .במקומו מוצע לצופים ציור קרוש,

להתחזות לדבר מה אחר.

לעתים מפוגג ,היכול לתת תחושה של היעדר ,אך גם עשוי להמירה בהסתפקות בצל הקיים ,המבקש זכות לחיים
משל עצמו .הציור מתרוקן מ"מלאותו" ומציע אפשרות של הישרדות בתנאים צנועים יותר.

העיסוק הממושך של רשף בגבולות הציור ,בהותרת מרחב נשימה ,ביחסים של בקרה ואוטונומיה ,של מתן חופש
פעולה לצד סימון המסגרת ,באים לידי ביטוי גם בתערוכה זו" ,שליטה | שחרור" .החוויה וההשתתפות של הצופה

המעבר הזה ,מציור "מלא" לציור "מרוקן" ,הוא במובן מסוים גם מעבר מציור "יפה" לציור שיופיו לא מיידי ,מאתגר

הופכים למרכזיים יותר במיצב ,שבו ציור שלא נגמר ,הפרוש בחלל הגלריה באופן המאפשר מבט רחב ובחינה של

ולעתים אף "מלוכלך" .הציור העשיר של סדרות העבר הוחלף לרוב בציור נזירי יותר ,לא רווי .לעתים הוא נדמה כאדמה

המהלך הציורי החוויתי במגוון זוויות .רשף פורשת בפני הצופים שתי מגילות ציורים באורך כולל של כ־ 43מטרים ,באופן

יבשה ובקועה ולעתים בוצית ,או כקווים החרוצים בכף היד .הבריכות העמוקות נקוו לכדי שלוליות וערוצים על סף

המאתגר את דו־המימדיות של הציור .העבודה על המגילה הראשונה החלה בשנת  2012ונמשכה בשנת  2015בעבודה

התאדות .אולם לצד אלה ,רשף ממשיכה לבחון את האפשרות של ציור מוטבע אך מרובד יותר בשכבותיו הצבעוניות

על המגילה השניה .תהליך העבודה נוצר במקטעים קצובים של כארבעה מטרים של בד ריק בכל פעם ,הנמשכים מתוך

השונות ,כך שאלה יוצרות מבע שהוא מעין שלב ביניים ,בין הציורים האקספרסיביים הקודמים ,לבין ציורי ה"קצה"

הגליל המגולגל .תחילת העבודה על הבד הריק התקיימה כאשר רק קצהו של הציור הקודם על אותה יריעה מבצבץ

העכשווים" ,דלי החומר".

החוצה ,כמעין כתיבת יומן בהמשכים מבלי להציץ בפרקים הקודמים שנכתבו .העבודה המתמשכת רבת השנים על

זהו ציור עכשווי ומורכב ,בשל הדואליות שהוא מציע .מחד ,ציור המצמצם ומרכז את שדה הראיה ,ומאידך,

שתי המגילות הללו ,כינסה לתוכן סגנונות שונים ,מקצבים וטונאליות מתחלפים ,וכל אלו מצטברים לכדי יריעות ציורים

ציור הממסך ומאתגר בדיוק את אותו השדה .כך למשל ,הציורים שבבסיסם ה״בועות״ ( )Bubblesנדמים מפוקסלים,

אפיים ,שאפתניים ,רחבי נשימה ,המציגים בפני הצופים תחנות מצוירות בזמן .הקהל מוזמן לשוטט בחלל התערוכה,

כלקוחים מעולמות הטכנולוגיה והגרפיקה ,מהם שאב גם אמן הפופ־ארט רוי ליכטנשטיין את נקודות הפולקה (Polka

אולי בדומה למבקרים באתרי חפירות ארכיאולוגיות ,ולהתחקות מקרוב אחר המהלכים הקומפוזיציוניים הנפתחים

 )Dotsשאפיינו את חותמו הסגנוני .הקשר זה נוסך ריחוק טכני בשל אופיו הלא־אישי ,התעשייתי והממוכן .אולם ,רשף

בפניו ,הן מבחינה ציורית על בד והן מבחינה מיצבית ,באופן בו היריעות מתוחות בין קירות הגלריה.

מפליאה להחדיר תחושות אורגניות לתוך אותם ציורים ממש ,הן בשל דמיונם לחלות דבש ,אלמנט הנדסי הלקוח מעולם

המימד הדמוקרטי של הציור ,אותו התחילה רשף עם הכריעה מול הבד ,תוך יצירת מעמד "שיוויוני" של כוחות

הטבע ,והן באמצעות ההתעקשות על הרבדים הטונאליים השונים המונעים שטיחות האוטמת את הציור ,ומאפשרים

היצירה הפועלים במשותף ,מועצם בתערוכה .כעת ,גם הצופים מהווים חלק מאותו תהליך של "שליטה ושחרור",

לו להמשיך לנשום .היסוד המימי שבציורים אלה ואחרים מחדיר לתוכם אור" ,טבעיות" ואווריריות חומרית ,אשר יוצרים

ויכולים לחוות את הציור מזוויות שונות ,לעבור דרכו ,לבחון אותו מכל צדדיו ולאמוד את עצמם מולו באופן המטשטש

ציור מרצד וכמעט מרחף .ציורים חדשים אחרים עוסקים בריכוז גדול מבעבר בשאלות שונות של ראיה ,של תיאור,

את מוסכמות עמידת הגוף ונקודת המבט אל מול הציור במתכונתו המסורתית.

של מראה הגוף והנוף ,של הגדלת הפרט ובו בזמן טשטושו .ההתקרבות וההתרחקות של הצופים מהציורים חשובים

במובנים רבים ,רשף ממשיכה את דרכם של קתרינה גרוס ( ,)Katharina Grosseהציירת הגרמניה העכשווית,

לאופן קליטתם וחווייתם ,והן ממשיכות את ה"מחול" התהליכי של רשף עם מצע הציור בשלבים השונים של העבודה

היוצרת מיצבים הנבנים בחלל התצוגה עצמו ובהתאמה מוחלטת אליו ,ושל סם גיליאם ( ,)Sam Gilliamהצייר האפרו־

עליו ,מהעניין בגרעיניות הפיגמנטית ואופני קליטתה על הבד ,עד התגבשותה של התוצאה הסופית.

אמריקני ,אשר בסוף שנות ה־ 60הוריד את הציור המתוח ממסגרת העץ ,ויצר "וילונות" ציור התלויים באופן פיסולי

ה"דמוקרטיזציה" שרשף מציעה ,היא מפתח נוסף המאפשר קריאה מרובדת של עבודותיה .המיצב הציורי

על הקיר ומהתקרה .אולם בעוד גרוס מציגה סביבות ציוריות טוטליות וחד פעמיות הנוצרות בבת-אחת ואינן ניתנות

"שליטה | שחרור" ,הנו ההתנסות הראשונה של רשף בהזמנת הצופים לשיטוט פיסי בתוך הציור עצמו .המיצב לא

לשחזור ,ובעוד גיליאם הציג ציורים פיסוליים חזיתיים הנצפים כאובייקט אחיד ומוגמר ,רשף מציגה ציורים הנפרשים

מסתפק רק בשיטוט של העין ,בעוד הצופה עומד חזיתית מול הציור התלוי על הקיר ,אלא מאפשר הליכה ממשית

במרחב כל פעם באופן דינמי ושונה ,והיא מאפשרת לציור להימתח ולחשוף את השלבים השונים שבתהליך יצירתו.

בתוך הציור ,בתהליך המפתח את צורתו הדו־מימדית לכדי חווייה תלת־מימדית עוטפת ,המשתלטת על חלל הקוביה

אמנם לרוב לא ברור מה קדם למה ,אך הוורסטיליות הסגנונית ואופן הטבעת הצבע בבד ,החלוקה שבין האיזורים

הגלריסטית הלבנה .הפנים העכשוויות של המיצב הציורי־פיסולי של רשף מתמודדות עם שאלות היסוד של הציור,

ה"מלאים" יותר לבין האיזורים ה"ריקים" ,יוצרים ריתמוס ,ציר של תנועה והזמנה לעקוב אחר מהלכי הציירת בעבר,

ושל יצירת האמנות בכלל ,עם ההבדל בין "להבין" אמנות לבין "לחוות" אמנות ,בין היסוד האינטלקטואלי המתקיים

ובזמן הווה.

הן בצריכת האמנות והן בעשיית האמנות ,לבין היסוד הרגשי המעורב בשתיהן.

VIII

פרישת המגילות בצורת מיצב ,הופכת את הציור עצמו ליצירה חדשה לחלוטין ,אשר מערערת את קיומו הסופי

IX
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עד שנת  2014עסקה רתם רשף בסדרות שונות של ציורים מופשטים אקספרסיביים ,אותם יצרה באמצעות כתמי צבע
מדולל על מצע קנבס מאוזן ,המתוח על מסגרת עץ ולעתים פרוש ללא מסגרת מתיחה על הרצפה .לרוב ,ציורים
אלו הציגו תנופה קומפוזיציונית דרך מרחבים פרושים ומלאי אנרגיה של "התפרצויות" צבע ,שקיפויות וגוונים ,אשר
יצרו גוף עבודה מובחן ,סוחף ורב מבע .הציור של רשף קרוב ברוחו לזרמים של "ציור פעולה" ()Action Painting
או "אמנות תהליכית" ( ,)Process Artוזאת משום שה"נושא" שלו איננו פיגורטיבי או סיפורי ,אין הוא מציע "מסר"
מוחלט ואין הוא מקובע כדימוי אחיד ומובהק .יחד עם זאת ,ציור זה מציע את עצם התהוותו כ"נושא" הציורי ,והוא
מנוקד ברמזים ובמחוות המציעים "מפתחות קריאה" למתבונן מקרוב .הציור אמנם תחום בגבולות הקנבס ,אך הוא
אוצר בתוכו את הפוטנציאל של גילום ״האינסוף״ ,שבו אין התחלה ולא סיום .הוא מזמין את הצופה להיכנס לחוויה
של שיטוט חזותי בתוכו ,אך נותר פתוח ובלתי פתיר.
הציור של רשף נוצר תוך קרבה אינטימית בינו לבין האמנית ,כאשר היא כורעת מולו ומעליו באופן שכמעט מציב
אותם באותו הגובה .בניגוד לג'קסון פולוק ( ,)Jackson Pollockהאב המיתולוגי של "ציור הפעולה" ,אליו ניתן לשייך
את רשף מבחינה סגנונית ,אשר עמד מעל מצע הבד וטיפטף או הטיח את הצבע עליו ,תוך שמירת המרחק הגופני בינו
לבין הציור ,רשף מצמצמת את המרחק ואת ההיררכיה שבין המציירת לבין המצויר ,בין האמנית הפעילה לבין מצע
הציור ,וזורעת בתוכו התרחשויות קטנות ,המנווטות את אופיה של הקומפוזיציה הסופית והופכות במובן מסוים את
הבד מסביל לפעיל ,ממצע סטטי לשותף ביצירה .בעוד הציור של פולוק הורכב מג'סטות ציוריות החלטיות ,הציור של
רשף מתגבש מאירועים אקראיים למחצה ,המהווים תוצר של יחסי שליטה ושחרור שלה מול הצבע ומול הבד ,מעין
תהליך של "משא ומתן" .אם בעבר השתמשה רשף במברשת המכחול כדי לצייר ולייצר סוג של "נימים" דקים אשר
נדמו כלקוחים משדות המדע והטבע (סדרות  ,)Particles, Nature, Deep, Life Formsהרי שעם הזמן ויתרה על
השימוש בכלי מתווך ,ורק לעתים השתמשה דווקא בצידו האחורי של המכחול ,בכדי לפזר את הצורות המתפשטות
לאורך ורוחב הבד .בשל דלילותו של הצבע המשייט על הבד הרטוב ,שימשה רשף כגורם המחולל וכיד המנווטת
ממבט־על את התהליך הציורי ,אולם במידה רבה גם שחררה את השליטה על תהליך ההתרחשות ,ואפשרה לציור
"ליצור" את עצמו .לציור של רשף עומקים שונים ,רבדים ,עוביים של צבע וטקסטורה ,כל אותם אלמנטים ההולכים
לאיבוד בחווית הצפיה המודרנית־עכשווית של התבוננות בציור דרך רפרודוקציה או קובץ דיגיטלי .במקום עמדה
ציורית משטיחה הנפוצה בעידן הפוסט־אינטרנט ,ה"מכווצת" את שכבות הציור לכדי דימוי אחיד  -אם בשלב היצירה
ואם בשלב הצריכה ,הרי שרשף מתעקשת על החוויה החושנית ,ועל מתן האפשרות להרחבת המבט הפיזי והמדומין,
אל מעבר לאלה שהעין יכולה לקלוט בדרך כלל במבט אחד.
בשנתיים האחרונות חלק ניכר מעבודותיה של רשף שינו כיוון :הציור שלה נע מרוחב יריעה מתפשט ,לאיפוק
מרוסן .סדרת ציורי ה־ ( Imprints״הטבעות״ או ״השארת חותם״) מהווה נקודת מפנה בגוף העבודה של האמנית,
שבחרה להמיר את העושר הצבעוני והחומרי הרווי שאפיין את סדרות העבר בציורי "נגטיב" ,הנושאים חותם של
התמעטות ,של דבר מה שהיה קיים ונעלם .רשף מבצעת את הציורים הללו באמצעות הנחה של יריעות פלסטיק
מראה הצבה
Installation view
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