
צבעונית,  לחגיגה  הצופה  את  סוחפת  –לאור  רוטמן  מיכל  של  היצירתית  האנרגיה 
מרוממת ומלאת חיים, המעודדת גם את הצופה לבחור - לבחור לעוף.

ואורבאניקה,  דמויות  מיכל  מציירת  הרהוט,  המופשט  ובסגנונה  האישי  עולמה  מתוך 
המתמזגים על פי תחושותיה ככתמי צבע במחול מושלם, המתאחדים יחד והיא ממציאה 
בציוריה שפות ויזואליות של קשר וחוסר קשר. יש בציורה הסיזיפי אך האופטימי ללא תקנה, 
סיפורי חיים המביעים דרך אין סופית מתפתלת, יש בהם דמויות, הנאבקות בצורך של קיום, 
סיפורי חיים, זוגיות, יש בהם שוב ושוב שפת ידיים נאבקת, המבקשת ליצור דיבור ודיאלוג 
עם הסביבה ועם הנוכח הקיים והנוכח הנסתר. שילוב מחשמל של מעוף, דימיון, ציבעוניות 

מתפרצת ועם זאת רגליים על הקרקע וריאליזם מציאותי.
על התערוכה "בוחרת לעוף", מאת אוצרת התערוכה ורדה שטיינלאוף 

הציור עבורי הוא ביטוי רגשי, הטומן בתוכו את מכלול החוויות והמראות, את כל מה שמעבר 
למילים. היצירה היא פעילות בלתי מודעת, אוטומטית, הנובעת מתוכי ללא תכנון, כללים 
ההולכת  קומפוזיציה  נוצרת  כך   - וקצב  מרקם  כתמים,  קווים,  שונות,  הטכניקות  וחוקים. 
ומתגבשת על המשטח ומקבלת חיים משל עצמה. התהליך נוצר בתנועה, מתקיים דיאלוג 
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זוהי חוויה  בין צורה, צבע, חלל, תנועה, קירבה, ומרחק, התבוננות והתנסות במלאכה, 
חושית של זרימה ועוצמה משתנה בהתאם להלך הרוח, זהו משחק מרתק הנותן ביטוי 

רבגוני למסע אל הנפש המסתיים על הבד בעוצמה ובשפה אישית.
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