
אמנות עכשווית 
על השולחן

יכל רוטמן לאור היא אמנית מ
ישראלית רב תחומית, 

המציגה בתערוכות מובילות 
בארץ וברחבי העולם – מניו יורק ועד 
בייג'ינג. יצירותיה הצבעוניות סוחפות 

באופטימיות ונוגעות בשפתן האוניברסלית 
והסוחפת באוהבי אמנות ללא הבדלי 

תרבות או שפה.
לאחרונה הפיקה מיכל רוטמן לאור קו 
ייחודי ויצירתי המשתלב בעיצוב הבית 
- יצירת שולחנות משתלבים המיוצרים 

באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, אמנות 
שימושית לשדרוג ושימוש צורך יומיומי, 

ציור שניתן לעשות בו שימוש. 
המשטח השולחני הוא עמיד וצבעוני, 

כאשר החוויה היא התבוננות בציור כחלק 
עיצובאינטגרלי מחיינו.  הציורים זוכים לעיבוד 

אמנותי ברוח היצירה הסוחפת ממקום 
מפתיע, שימושי ויומיומי. זוהי הפקה 

מיוחדת של פריטים משתלבים יצירתיים 
ומרגשים היכולים להוות מוקד מפתיע, 

מונגש וצבעוני במרכז חלל המגורים, וכן 
הזדמנות מיוחדת לעיצוב פריט על פי 

טעם אישי מתוך קולקציית ציורים 
על פי הסגנון והצבע המועדף עליכם.

כל סט שולחנות מהווה יצירה מקורית 
וייחודית. בשיתוף ויעוץ עם האומנית, 

ניתן להדפיס כל ציור מתוך אוסף 
היצירות או חלק מציור קיים במטרה 
להתאים את הפריט לחלל המבוקש. 

"מרגע שיצאה היצירה לעולם, היא 
אומרת את דברה", כתבה עליה ד"ר נורית 
צדרבוים במגזין "כאן" – אמנות ישראלית. 

"משחקי צבע-קו-כתם-צורה נעים על 
מרחב הבד, סדורים וערוכים, כהים 

לאחרונה הפיקה מיכל רוטמן-לאור קו ייחודי ויצירתי המשתלב בעיצוב הבית - 
יצירת שולחנות משתלבים המיוצרים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. התוצאה: 

אמנות שימושית לשדרוג ושימוש יומיומי

ובהירים, דקים ועבים, גדולים וקטנים, 
אטומים ושקופים מילון שלם של 'מילים' 

משפת האמנות ערוכים לכתב שירה 
צורני, שגם אם הוא נושא את תכני העומק 

הנפשי של היוצרת, הוא עומד היטב 
בפני עצמו".

 רוטמן-לאור אומרת כי "הציור עבורי 
הוא ביטוי רגשי המקפל בתוכו את 

מכלול החוויות והמראות. את כל מה 
שמעבר למילים". 

"רוטמן-לאור מוסיפה ואומרת את הידוע 
והדי מובן: 'זהו מסע אל הנפש'. על כך 

ניתן להוסיף ולומר, שזהו אכן מסע שיש 
בו שיח תוך-אישי עמוק וחידתי הפוגש 

 את הנפש ומשהו מסתיים כוחו בכך 
שהוא פוגש גם את נפשו של הצופה, 

מעורר אותה ומותיר בה את רישומיו". 
באתר האמנית ניתן למצוא מידע רב נוסף: 

www.michalrl.co.il או בעמוד האינסטגרם 
 .  MROTMANLAOR
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"הציור עבורי הוא ביטוי 
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את כל מה שמעבר למילים"

צובעת את החלל
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