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המרכז לאמנות עכשווית בערד

התערוכה "אמני ערד ומבואותיה" 
תהיה פתוחה לקהל הרחב בסוכות בימים שני 24.9 

עד שני 1.10, מדי יום בין השעות 10:00-14:00.
סדנאות לילדים ולכל המשפחה מדי יום! 

הדרכה בתערוכה כל יום בשעה 13:00. הכניסה חופשית

שלישי-שישי 25-28.9.18
בין השעות 10:00-14:00

שלישי
16:00-20:00

פתוחיםבתים 

מועדון התרבות של ענת רסקין
 העיתונאית ענת רסקין 

מציגה צילומים ומארחת את:
 054-3169791

צבעוני 9
עמית בצרי פסלי עץ

סמדר דורון צביעה וציור על רהיטים 
איציק בורודובסקי עם כלי בית וינטאג'

ריק ויניקי: מקור הדמעות
מיצב ברונזה ואבן ענק המחבר 
בין השואה לצליבת ישו. הקרנת 
סרט תיעודי על תהליך היצירה 

כל שעה עגולה

 050-2298112
משמר פינת 

צור

יונת מדבר & גבי צנטנר
הצצה לבית מלאכה לסבונים 
טבעיים, מוקף ציורי קיר בבית 

אגדות מדברי.

052-5307616
סייפן 24

)שלישי אחה"צ סגור(

בית האמנים של אלכס & אינה גוטמן
 אלכס יוצר סיפורים מברזל, 

אינה מציירת את הבריאה וביתם 
הוא גלריה מלאת סיפורים.

 052-8414504
עפרוני 10/1

בוריס קופילביץ' מגלף בעץ
יצירות עץ עוצרות נשימה וסורגים 

מעוצבים. הצצה לאמן בעבודה
 054-2018909

צופית 3/2

דניאל דוארטה - חצר פסלים
האיש שמוצא חתיכות ברזל 

ישנות - ומפיח בהן חיים! 
 050-7495722

תור 13/2
תערוכת בית: רחל ינאי

ציור ופיסול גודשים בית קטנטן 
מכל עבריו

 050-5518756
דוכיפת 48/1

אלי & חיה שגיא
כלי קרמיקה, פסלים, ואוסף 

פרות במטבח. ילדים מוזמנים 
להתנסות באובניים

052-3293605
 יסעור 6/2

עמוס & רונית רדליך
אגדות חימר אובדות בעידן 

הדיגיטלי וספרי ילדים מקוריים
 053-7737562

חופית 8
יצחק כדיה - האיש בלבן

אמן והומיאופת מציג ציורי שמן 
ומנדלות, כלי קרמיקה ומוצרי 

טבע

 054-7646681
אפיק 40/2

משחקי החשיבה של מרים אהרון
בחנות קטנטנה מוצבים מאות 
משחקי חשיבה, כולם בעבודת 

יד. סדנאות משחק )40 ₪(, מדי 
שעה עגולה. שי לכל משתתף

 050-9906621
השוק הבנוי 

)מול המקורה(

סטודיו חלי - חלי כהן חסון
אמנית רב תחומית מציגה 

פסיפס וחרוזי זכוכית. סדנאות 
פסיפס בנות שעתיים ב:-10:00

12:00 80 ₪ למשתתף

 050-6652961
רובע האמנים

 זוכרים: המשכן לאמנות, 
האישה של אלף הקולות

סיור פרידה בהאנגר הענק 
שהקימה רות דורית יעקבי ז"ל, 

המכיל את יצירותיה במיצב 
טוטאלי המשלב חיים ומוות

*רק בשישי 28.9 
050-3750695
רובע האמנים

איריס וולף: הסורגת
יריד אופנת הצמר הגדול בחצר 

ירוקה - הכל בשתי מסרגות
  053-7251964
הפלמ"ח 47/1

הבית הים-תיכוני של עליזה & מיכל בן נר
עבודות טקסטיל תלת ממדיות 

בבית מרהיב.
 08-9958705

הפלמ"ח 54/3
תתארח מיכל בן נר:  הורות טבעית, מנשאים ומתנות 

קסומות לתינוק. ביום שלישי סדנת ריקודי בטן 
הוליסטיים - בואי להשתחרר, לזוז וליהנות. 50 ₪.

החצר של שקדי
פסלים הומוריסטיים מחומרים 

ממוחזרים
 08-9957112
מבצע לוט 10

הסטודיו של ענת רובינשטיין
קרמיקה שימושית, תתקיים 

הדגמה על אובניים. 
 054-7669308 
מבצע לוט 30 

)למטה(
תתארח אביבה נבון בתחרת נייר וריקוע  בנייר פרגמנט

מרים גדרון
עבודות תחרה וטלאים בבית קיצי 

ומואר בקצה הנוף
 054-4718437
מבצע לוט 62

בית הענתיקות של דוד לוי
 שלוש קומות של אוצרות

 ופלאות
 052-6628999

נוף 54
אליה & חנה יונג

יצירות חדשות בפיסול ובציור בבית 
המשקיף למדבר

 054-9332617
נוף 49

דוד טסלר, יוצר
ציורי שמן גדולים, מדויקים ומלאי 
הבעה מוצבים ברחבי בית מואר 

ונעים

 08-9973560
גל 7

חצר האמנות של ראובן נחום
 ציורי שמן בחצר כפרית 
של ותיק האמנים בערד

 052-2712748
נוף 14
יתארח דוד נחום: שוק פשפשים וענתיקות

הינשוף של עלית תמיר
אוסף ינשופים ענק בוילה 

אפריקאית בלב הג'ונגל הים תיכוני
054-564432

ההר 3
זוכרים: חצר לאה מיכלסון ז"ל

סיור בחצר הפיסולית המרהיבה 
של "האמנית של ערד", שנפטרה 

לפני חודשיים בגיל 97

 054-4269815
הגלעד 12

שלישי 25.9 
בין השעות 18:00-22:00 

מרתון הופעות אינדי בשקיעה בחצר הבית הפתוח של דוד לוי, נוף 54
ענתיקות מעוצבות, נוף משגע ואהבה. הכניסה חופשית ך


