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אמנות אדריכלות ומה שבינהם



"אמנות אינה מה שאתה רואה,
 היא מה שאתה גורם לאחרים לראות"

)אדגר דגה(

“Art is not what you see, 
but what you make others see.”

( Edgar Degas)





ילידת ישראל, נשואה, מתגוררת בת"א.

יצירותיה של מיכל מוצגות ונמכרות בתערוכות ובגלריות באירופה, ארה"ב והמזרח הרחוק.

"הציור עבורי היא היכולת לבטא תחושות, רגשות, ורחשים פנימיים הלובשים צורה בעזרת 

משחקי צבע ומרקמים. 

זהו משחק מרתק הנותן ביטוי רבגוני למסע אל הנפש המסתיים על הבד בעוצמה ובשפה 

אישית. בעבודותיי המובאות כאן אני מיישמת פונקציונלית את החלל בעיצובים ייחודיים פרי 

יצירתי ביישומים שמעשירים את המרחב בפרטים מקוריים.

ושיתוף   יצירתית  חשיבה  מאפשרת  חומרים  מגוון  ועם  רבות  עבודה  טכניקות  עם  היכרותי 

פעולה עם אנשי מקצוע ויצירת סביבה עשירה ומלאת עניין."

Born in Israel, married and lives in Tel Aviv.

Michal’s works of art are being exhibited in galleries and exhibitions in Europe, the 

USA and in the Far East, and are sold worldwide.

" For me, painting is the ability to express feelings, emotions, and inner sounds 

formed into shapes with a playful use of colors and textures.

This is a fascinating act of delivering varied and colorful expression during 

a passionate journey to the soul that strongly ends on the canvas in a unique, 

personal language.

Works presented herewith display a functional implementation of my unique 

artistic creations in varied spaces, using applications that enrich the environment 

with distinctive items, shapes and forms.

My vast knowledge in many work techniques as well as my experience with various 

types of materials enables a creative and unique thinking while collaborating with 

the required professionals for creating a rich and interesting environment. "
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במבנה אדריכלי, האלמנט האמנותי והעיצוב שלובים זה בזה.

 היצירה והצבע הינם הרוח החיה הפועמת במפגש היומיומי של האדם 

במרחב, ההשראה והרצון ליצור ולהגיע לידי הרמוניה עם רוח הבניין מניעים 

אותי  כדי להעמיק את החוויה האמנותית הכוללת של החלל המעוצב.

 

Artistic element and design are intertwined in the Architectural structure. 

Creation and color are the living spirit in daily encounter of human 

beings in their surrounding environment. The desire to create and reach 

harmony with the spirit of the building motivates me to deepen and 

intensify the overall artistic experience of the entire building.

Over the past hundred and fifty years, creation, product and building 

started to interact, cross each other and interface one another.

This interaction has led to an invasion of one visual field to another in 

terms of characterization.

במהלך מאה וחמישים השנים האחרונות נוצרו אזורי מפגש בין יצירה, מוצר 

ובניין. תוצרי מפגש זה ממשיכים להשיק זה לזה. אינטראקציה זו גורמת לכך 

שתכונות מהותיות המאפיינות תחום חזותי אחד יפלשו לתחום חזותי אחר. 



חיפוי אמנותי על עמודים במבואה ליצירת חלל מזמין חמים וצבעוני

Wall Art cover on columns in a lobby for a warm and colorful inviting space



הדפסת ציור על משטח עץ ליצירת אווירה חמה

בחלל אירוח ציבורי



Printing a painting on a wooden surface to  

create a warm atmosphere In public space



Colorful partition for an open spaced lounge



מחיצה צבעונית לחלל ישיבה פתוח



הדפסה על גבי חיפוי קיר



Print on a wall 



 
ציור על זכוכית משתלב בסגנון העיצובי של החלל



 
Painting on glass integrated with the designed space style



Innovative and creative Conference Room



חדר ישיבות חדשני ויצירתי



מחיצה אקוסטית צבעונית היוצרת 

חיץ דקורטיבי בחלל החדר



Colorful acoustic partition that create a decorative barrier in the room



הדפסה על גבי קיר במראה בטון



Printing on a concrete wall



Illuminated painting on a transparent substance



ציור מואר על חומר שקוף



A colorful stand of industrialized material

אי צבעוני מחומר מתועש



Art integrated as a barrier between spaces

יצירה משתלבת כחיץ בין חללים





 Aluminum painting as element of design

אלמנט עיצובי מציור על אלומיניום

 Aluminum painting as element of design



 Printed headboard with matching paintings

 for creating harmony in the bedroom



גב מיטה מודפס בשילוב ציורים תואמים 

ליצירת הרמוניה בחדר השינה



Bathroom with natural materials and artistic detail



חדר רחצה מחומרים טבעיים

ופרט אמנותי



Print on mirror in wet rooms



הדפסה על גבי מראה בחדרים רטובים



 Colorfull triptych on wall



טריפטיכון על קיר בחלל ביתי



Painted coffee tables



שולחנות קפה מצויירים



יצירות המשתלבות בפינות ישיבה

Works of Art in seating areas





עבודותיי שנבחרו כמקור השראה לעיצובים בקטלוג



My chosen works of inspiration for the designs in the catalog



באמצעות הדפסה ייעודית משוכללת ניתן להדפיס על כל חומר קשיח ולדייק 

בפרטים הקטנים. 

ניתן ליצור תמונות ברזולוציות גבוהות ולהגשים כל חלום וחזון עיצובי במגוון 

חומרים: פורמייקה, פורניר, זכוכית, זכוכית אקרילית, עץ, צמנטבורד, קוריאן, 

אבן, דיבונד אלומיניום, מתכת, קרמיקה וטרספה. 

תמונת קיר, חיפויי קירות, חיפויי מטבח, מראות, מחיצות, ריהוט ועוד מגוון 

שימושים.

With high-quality printing, you can print on any hard material and fine-

tune the details. 

High resolution images can be created. Any dream and design vision can 

be realized in a variety of materials: Formica, Veneer, Glass, Acrylic glass, 

Wood, Cement, Corian, Ceramics, Terracotta. Possible applications: wall 

picture, wall coverings, kitchen coverings, mirrors, partitions, furniture 

and many others.

אמנות שימושית

שולחנות קפה משתלבים

integrated coffee tables



A Japanese coffee table

Dinner / work table

Living room table

שולחן קפה נמוך  ״יפני״

שולחן סלון

שולחנות עבודה / אוכל
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