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איילת בן נר // כיתת אמן: רבתחומי
10:00 / מתחם הפסטיבל

רבתחומית,  אמנית  נר,  בן  איילת 
המשלבות  עבודותיה  עם  במפגש 
על  ובשיחה  ומילים  דימויים 
והמאבק  הישרדות  אסטרטגיות 
יהיה  ניתן  לשיחה  במקביל  בדימוי. 
 ,)2014( הנעדר'  של  ב'דמותו  לעיין 
בציורים   ,)2020( היתה'  'איכה 
ובצילומים מתהליך העבודה הנוכחי. 

שעה וחצי. אפשרות לתרגיל בניית ארכיון  משך המפגש: 
השראה אישי.

מיקום: מתחם הפסטיבל 

יום שבת | 04 בדצמבריום שישי | 03 בדצמבריום חמישי | 02 בדצמבריום רביעי | 01 בדצמבר

אשר שוורץ // כיתת אמן
16:00 / מתחם הפסטיבל

אשר שוורץ, מאייר, קריקטוריסט, 
מעצב ואנימטור.

יצירת  בתהליך  יעסוק  המפגש 
"הכינור":  האנימציה  סרטון 
של  לסיפורו  האישי  מהחיבור 
שלום עליכם, דרך שלבי העבודה 
בפסטיבלים  הסרט  הקרנת  ועד 

סביב העולם.

"על אף שאביו אוסר מוזיקה תחת קורת ביתו, שלום 
מוכן להקריב הכל כדי לנגן בכינור. זהו סיפור ילדותו 

הפחות מוכר של 'כנר על הגג'".

משך המפגש: שעה, כולל צפיה בסרטון.
מיקום: מתחם הפסטיבל 

איזובל רובין // סדנת הדפס
17:00 / מדרשת בן גוריון

איפור  הדפס,  אמנית  רובין,  איזובל 
בסדנה  לאמנות,  ומורה  קיר  וציורי 
מעשית לטכניקות שונות של הדפס 
- מונופרינט, הדפס משי וסטנסיל - 
תוך שימוש בצבעי הדפס וגואש על 
בהרכבת  יתנסו  המשתתפים  נייר. 

תמונה / הכנת כרטיס ברכה. 

משך הסדנה: שעה.
מיקום: בית משפחת מוזס, הרי אדום 7 מדרשת בן גוריון. 

הרשמה עד: ערב קודם 

מיטל סגל // כיתת אמן: מחול
10:00 / מתחם הפסטיבל

הרקדנית והכוריאוגרפית העצמאית 
המציע  במופע-שיח  סגל  מיטל 
על  ושיחה  רפלקסיבית  צפיה 
מתוך  השלישית  "פשוט",  יצירתה 
האדם  במהות  העוסקת  טרילוגיה 
פנומנולוגית  להתבוננות  ומזמינה 

בדברים. 

לרמוז  מבלי  בפשט  להיות  שער  פותחת  זו  "עבודה 
סוד  עם  להיות  רק  המעבר.  את  לדרוש  ובלי  ולכוון 

הדברים כפי שהם".

משך הסדנה: שעה, מתוכה רבע שעה של מופע.
מיקום: מתחם הפסטיבל. 

הרשמה עד: יום לפני

רונית אוזן בן טל ודוד מנדל // שיח גלריה
18:00 / קיבוץ משאבי שדה

דוד מנדל ורונית אוזן בן טל, צייר וצלמת תיעודית, חברי 
קיבוץ משאבי שדה, פותחים את חלל גלריית 'הגבעה' בו 
מוצגות בימים אלה תערוכותיהם לשיח גלריה על ציור 

וצילום.

המפגש כולל צפיה בתערוכות בנוכחות האמנים ושיחה 
משותפת.

משך המפגש: שעה.
מיקום: גלריה 'הגבעה', קיבוץ משאבי שדה.

עפרי ספר // סדנת מחול
10:00 / מרחבעם

במרחב טבעי וקרוב למדבר, עופרי 
ופילאטיס,  למחול  מורה  ספר, 
מעבירה סדנה ייחודית של תנועה 
וכתיבה. עופרי מזמינה כל מי שיש 
בה תשוקה לריקוד וכתיבה לקחת 
מוזיקה  דרך  משותף  במסע  חלק 
אישי  פנימי,  מקום  אל  ודמיון 

ונובע.
בלבד.  לנשים  מיועדת  הסדנה 

מומלץ להגיע בלבוש נוח.

משך הסדנה: שעה וחצי.
מיקום: בית משפחת ספר, מרחבעם. 

עדי כהן גזונדהייט // בית פתוח
11:00 / רתמים

גזונדהייט  כהן  עדי  המעצבת 
הסטודיו:  ואת  ביתה  את  פותחת 
וכוונות.  תכנון  עם  ומפגש  סיור 
המפגש כולל סיור מפורט בחדרים 
ושיחה על תפיסות חלל, התיישנות 

ומקומיות.  

משך המפגש: שעה וחצי.
מיקום: סטודיו 'מרפסת', רתמים. 

הרשמה עד: ערב קודם 

רות בוסקילה // בית פתוח
10:00 / מדרשת בן גוריון

רות בוסקילה  והקרמיקאית  האורגת 
מזמינה לסיור ושיחה בביתה, למפגש 
עם כלים ועבודות ייחודיות של טוויה 
וקרמיקה שימושית ולהיכרות קרובה 
המדברי  הנוף  השראתה,  מקור  עם 
עקב  וחוד  צין  בקעת  של  הפתוח 

הנשקף מחלון הבית והחצר.  

משך המפגש: שעה וחצי
צין  נווה   17 אדום  הרי  )בוייז(,  מדברית  קדרות  מיקום: 

)ברגל(, מדרשת בן גוריון.  
הרשמה עד: ערב לפני 

מיכל מוזס // בית פתוח וסדנה 
14:00 / מדרשת בן גוריון

מיכל ליטבק מוזס, מטפלת באמנות 
השימוש  ומחלוצת  "גרוטרפיסטית" 
)אפסייקלינג(  בחפצים  החוזר 
הרפתקה  לסדנת  ביתה  את  פותחת 
ושירה בגרוטאות בה ייעשה שימוש 
המפגש  וחומרים.  בחפצים  חוזר 
ייפתח בסיור איסוף ותרגול לדמיון 

שייערך באזור הבית. 

משך הסדנה: שעה וחצי.
מיקום: בית משפחת מוזס, הרי אדום 7 מדרשת בן גוריון. 

הרשמה עד: ערב קודם 


