
אמני ערד מארחים

חמישי-שבת 5-7.10.17
בין השעות 10:00-14:00

פתוחיםבתים 

פתוחיםבתים 
LIVE

 מפה מפורטת של הבתים 
 באתר העירייה, בצימרים 

ובמקומות הבילוי בעיר

 הופעות אינטימיות בבתי אמנים 
 * כרטיס להופעה בשיטת הכובע - 

שלמו כראות עיניכם

פתוחיםבתים 
דוד טסלר: יצירות חדשות

גל 7, 08-9973560
ציורי שמן גדולים, מדויקים ומלאי הבעה 

מוצבים ברחבי בית מואר ונעים

ראובן נחום מצייר בגדול
נוף 14, 052-2712748

ציורי שמן בחצר כפרית. מארח את 
הקרמיקאי דוד נחום

שלוש הקומות של דִוד לוי 
נוף 54, 052-6628999

בית ענתיקות מעוצב להפליא

הפסלים של רחל ובנימין שקדי
מבצע לוט 10, 08-9957112

חצר פסלים וסיפורים מלאי חן מחומרים 
ממוחזרים

נילי מגיד - בית בצבעים
סיירים 6, 052-2298453

קרמיקה ועיסת נייר הופכים לבובות 
מתוקות מלאות צבע

חוויית השוקולד של עינת מיכאל
מבצע לוט 28, 052-2710664

חצר תוכים ובריכת דגים לכל המשפחה. 
 סדנאות הכנת ממתקי שוקולד. 

סדנאות שוקולד: 10:30, 12:30, 14:00 )40 ₪(

הסטודיו של ענת רובינשטיין
מבצע לוט 30, 054-7669308

 סטודיו לקרמיקה שימושית. תתארח 
"יונת מדבר"הרוקחת סבונים טבעיים. 

משה עוז: אמן זכוכית
ורד 8, 053-5455122

ויטראז' ותכשיטי פיוזינג

מסיבת בובות אצל אביטל שבתאי
ספיר 9, 052-4464908

הבובות של סבתא אביטל השתלטו על 
הבית! סדנת בובות אצבע לילדים )20 ₪( 

לאורך שעות הפעילות

 הבית הים תיכוני 
של עליזה בן נר

הפלמ"ח 54/3, 08-9958705
עבודות טקסטיל תלת ממדיות בבית 

מרהיב. יתארחו מיכל בן נר - מנשאים 
 מעוצבים, ואביבה נבון - תחרת נייר. 

 סדנת קוסקוס )שישי 13:00, 50 ₪(
וסדנת לוכד חלומות )חמישי ושבת 12:00, 50 ₪( 

גן החיות של "אמן המתכת" 
איציק גמליאל

ענבלים 34 רננים, 052-2707031
 חצר פתוחה ובה גן חיות שלם מברזל, 

וגם ג'ירפת המתכת הגדולה בעולם 

 בוריס קופלביץ' 
אמן העץ והברזל

צופית 3/2, 054-2018909
יצירות עץ מגולפות עוצרות נשימה 

וסורגים מעוטרים, וצפייה באמן בעבודתו

אלכס ואינה גוטמן
עפרוני 10/1, 052-8414504

"סיפורי ברזל": עבודות יד ייחודיות 
 ממתכת לעיצוב בית וחצר, וגלריית 

ציורים קטנטנה 
סדנאות לכל גיל לאורך שעות הפתיחה )החל מ-30 ₪(

תערוכת בית: רחל ינאי
דוכיפת 48/1, 050-5518756

 ציורים, פסלים ופיסול קרמי. 
 יתארחו התכשיטנית לאה בן עברי 

ורחל היוצרת במקרמה

עמוס ורונית רדליך
חופית 8, 053-7737562

פסלי חמר וספרי ילדים

מפל הדמעות של ריק ויניקי
רח' משמר פינת צור, 052-3464284

 מיצב פיסולי ענק בחצר האחורית מחבר 
בין הברית החדשה לשואה. 

סרט תיעודי קצר על תהליך העבודה 
יוקרן מדי שעה עגולה

יצחק כדיה – האיש הלבן
אפיק 40/2, 054-7646681

אומן והומאופט, מציג ציורי שמן ומנדלות, 
כלי קרמיקה ומוצרים טבעיים

אתי משעל - סטודיו ויטרו
הפסאז' במרכז צים, 054-6207758

סטודיו רחב ידיים לויטראז'

חמישי 5/10
17:00 בפרדס הבטון 

של משה עוז )ורד 8(
יאיר רובין 

יוצר אינטימי שר משני אלבומיו, בהפקת עמיר לב

18:30בחצר של ראובן 
נחום )נוף 14(

סיון שטולצנברג 
מוזיקאית צעירה עושה מוזיקה מצוינת שרה 

מאלבום הבכורה "איזה מזל" ועוד

20:00 בסלון של 
משפחת רדליך )חופית 8(

צ'צ'ה מיליטו 
יוצר בלוז המושפע מרודריגז שר באנגלית 

שישי 6/10
15:30 חצר גסט האוס 
"ציפור מדבר" )ברקת 28(

תמר קפסוטו 
קבלת שבת מוזיקלית על הדשא עם מוזיקאית 

פורצת דרך שעברה מתל אביב לשדרות

18:00
בית הסופר )אחווה 8(

גוני ריסקין: מפגש אמן 
צלמת מהמוערכות בישראל מציגה צילומים 

ומספרת על תהליך היצירה

שבת 7/10
17:00 חצר התוכים של 

עינת מיכאל )מבצע לוט 28(
חנוך טיאר & דודו חמד 

רגאיי, דאב וגרוב מזרח תיכוני באר שבעי
19:00

בגג בית הענתיקות של 
דוד לוי )נוף 54(

אליאל קריספיל 
סולו אקוסטי כנעני מדברי מכאן
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 המרכז לאמנות עכשווית בערד 
בן יאיר 28, מתנ"ס ערד קומה א'

התערוכה "מבטים על אדריכלות מדברית" – המרכז האקדמי ויצו חיפה
 + במבואת המרכז: תערוכת קומיקס לזכר חנה מרון 
מאת דוד פולונסקי )"ואלס עם באשיר"( וברברה ילין.

+ במבואת המתנ"ס: מנחם בר און: תערוכת צילומים 

הבתים ב-          ממשיכים עד 10.10


