לצאת מהבית
תערוכה []1
תערוכה קבוצתית ייחודית מציגה את
יצירותיהן של  34נשים בדואיות ,המשלבות
טכניקות מלאכת יד מסורתיות וחומרים
שמוחזרו מפסולת
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מסעדה
"אבושדיד" אינה מוגדרת כמסעדת שף ,אך האוכל לגמרי מספק את הסחורה ,במיוחד למי
שמחפש ארוחה בווליום גבוה
ישנן מסעדות שחיות אך ורק מהבאזז שנוצר סביבן ,ולא
בזכות אוכל משובח או שירות טוב ,אלא דווקא בזכות סלבס
שדואגים לבקר בה דרך קבע ,וקהל המעריצים שנוהר אחריהם.
ב"אבושדיד" אמירה זו נכונה בחלקה בלבד .אמנם תמצאו שם
שלל כוכבים ודוגמניות על ,והיא ללא ספק נהנית מאיזכוריה דרך
קבע במדורי הרכילות ,אך גם כשמנפים את כל אלה ומתייחסים
אך רק לעיקר – האוכל – מדובר בחוויה לא רעה ,לא רעה כלל.
התפריט שמציעים ב"אבושדיד" ,עליו מנצח השף הצעיר דן
יושע ,הוא מסוג התפריטים שגורמים לך לרצות להזמין את כל
המנות .המלצרית החביבה הסבירה כי הוא מבוסס על מתכוניה
של לאה אבושדיד ,שזכו לטוויסטים עכשוויים של השף .היא גם
המליצה על ספיישלים ,אך אותם לא היינו מסוגלים לשמוע ,בגלל
המוזיקה שהתנגנה בווליום כה גבוה ,שנאלצנו לעבור שולחן.

מעניין אם לאה אבושדיד ,שהתגוררה בבניין שבו שוכנת המסעדה
המכונה על שמה יחד עם אהובה איתמר בן אב"י (שעל סיפור
אהבתם תוכלו לקרוא בגיליון זה) ,הייתה משלימה עם הרעש הזה
מצד השכנים.
והאוכל? פתחנו בברבוניות מטוגנות ( 54שקל) ,שהגיעו עם
צזיקי שתובל בצנונית ,עגבניות מרוסקות וסלט חצילים שכונה
כאן "צ'ימיצורי" .הדגים הטריים שכשכו להם בשמן הלוהט,
בדיוק במידה הנכונה ,שלא היה צורך בתוספות שהמתינו על
הצלחת .דגמנו גם את סלט הקפרזה ארטישוק ( 46שקל) ,שהיה
שעטנז מוצלח למדי של ארטישוקים משומרים וטריים ,מוצרלה
ועגבניות.
לעיקריות הזמנו "מחשי" ( 68שקל) ,ירקות מומלאים בטלה,
צנוברים ואורז .בצלחת הגיעו כרוב וקישוא ממולאים ,שהיו
מענגים וקלילים ,ללא נוכחות מיותרת של תבלינים יבשים,
שהרבה פעמים מוצאים את עצמם בטעות במנה .היד הקלילה של
יושע ,ואולי בעצם של לאה ,הנפיקה ממולאים כמו שממולאים
צריכים להיות .למעשה ,הם היו כה מוצלחים שלרגע אפילו לא
שמנו לב למוזיקה שסביבנו.
לקחנו גם טי-בון טלה ( 88שקל) ,שהוגש על פריקי ,פיסטוקים
ולימונים צלויים .הטלה היה טוב ועסיסי ותבשיל החיטה היה
בדיוק התוספת המחממת שהיינו צריכים כדי לאזן את המבול
שתפס אותנו בדרך ,אך לא היינו מתנגדים לעוד קצת ממנו
בצלחת.
"אבושדיד" אינה מוגדרת כמסעדת שף ,אך האוכל לגמרי מספק
את הסחורה ,במיוחד למי שמחפש ארוחה באווירה קצבית
וקלילה.
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יש חפץ בו  -גלריית טרומפלדור ,באר-שבע ,טלפון:
 in.bgu.ac.il/tag ,08-6247706נעילה26.3.15 :
[תמי וינצברג]

מוזיקה
היצירה הקלאסית "המשרתת הגבירה" משנה
לוקיישן ומתרחשת דווקא בתוך מעבדת מחקר,
בפרשנות קלילה ואקטואלית של להקת האופרה
"בא רוק"
"בארוק זה בצחוק" היא סדרת מופעים של להקת "בא רוק"  -להקת
אופרה נודדת ,המעלה יצירות קאמריות קלילות וקלאסיות בשפת
המקור ובלבוש עכשווי .הקונצרט השני של הלהקה הוא גרסה "מדעית"
לאופרה של ג'ובאני באטיסטה פרגולזי" ,המשרתת הגבירה" ,שבמרכזה,
במקום אדון ומשרתת ,ניצבים פרופסור ועוזרת המחקר שלו  -הוא חנון
חסר ניסיון ,היא פרועה וחסרת מעצורים.
עלילת האופרה הקצרה הועברה למעבדה ,ובה מתנהל מאבק כוחות
משעשע ואפוף יצרים ,שסופו אמנם ידוע מראש ,אבל אין בכך כדי
להפחית מחינו.
בתפקיד המדען משמש מקים להקת "בא-רוק" וזמר הבס-בריטון שלה,
אהוד שפירא ,שהוא עצמו ,תאמינו או לא ,פרופסור ומדען בכיר במכון
ויצמן .לצדו מופיעה זמרת הסופרן יעלה אביטל בתפקיד עוזרת המחקר,
נגן הצ'מבלו יזהר קרשון כעוזר המחקר והכנר גלעד הילדסהיים בתפקיד
המספר .לשירה באיטלקית מתלוות כתוביות תרגום לעברית ולאנגלית,
וקטעי הקישור הם בעברית .כל אלה משמרים את השנינות המקורית
שטבועה ביצירה ,תוך מתן פרשנות אקטואלית ,שקל להתחבר אליה
ושמדגישה את הקלאסיות והנצחיות של היצירה.
"המשרתת הגבירה" ,שביימה שירית לי וייס ,היא ,כאמור ,האופרה
השנייה בסדרה ,לאחר ש"בא רוק" כבר העלו בינואר גרסת סיקסטיז
לקנטטת הקפה של באך ,ובהמשך השנה תועלה גרסה עכשווית לקנטטת
האיכרים שלו.
בארוק זה בצחוק – נטף  ,6.2.15רחובות  ,9.2.15תל אביב ,11.2.15
ירושלים  .13.2.15מחיר ,₪ 85 :אזרחים ותיקים וסטודנטים .₪ 70 -
פרטים נוספים והזמנות ,www.ba-rock.co.il :טלפון*8023 :
[תמי וינצברג]



"אבושדיד" ,לבונטין  16תל אביב .טל03-6298822 .
[גלעד הס]

"יש חפץ בו" הוא מפגן אולטימטיבי של שיתוף ושילוב.
מדובר בתערוכה קבוצתית ,המציגה יצירות של 34
נשים בדואיות ,בהן משולבות טכניקות מסורתיות וחומרי
גלם אופייניים לתרבות הבדואית עם חומרים עכשוויים,
שרבים מהם מוחזרו מפסולת .יחד נוצר פסיפס ססגוני
ומרהיב ,שמשלב עבר והווה ,ידע וחוכמה עתיקה עם
חשיפה ראשונית ,חומרים טבעיים ואורגניים עם כאלה
שנוצרו במעבדה ,פסולת ואשפה עם שימושיות עכשווית
ועתידית.
בתערוכה ,שאוצרים פרופ' חיים מאור מהמחלקה לאמנויות
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,והאתנוגרפית אורנה גורן,
מייסדת ואוצרת ראשית לשעבר במוזיאון לתרבות הבדואים
במרכז ג'ו אלון ,אפשר למצוא עיטורי ראש ייחודיים,
מנשאים ססגוניים ,כלי אחסון עשויים מלאכת מחשבת
ושאר אבזרי נוי .חלק מהעבודות ,המבוססות בעיקר
על שימוש חוזר בחפצים יומיומיים ,כמו מכלי פלסטיק
ומכסים ,קולבים וקופסאות
שימורים ועוד ,משמרות את
ייעודו המקורי של הפריט
ממנו נוצרו ,בעוד שאחרות
הופכות אותו לחומר גלם,
עד שלעתים קשה לזהות
למה שימש במקור.
הנשים מעטרות את החפצים
האלה בחוטים ובחרוזים –
רוקמות ,אורגות ,קושרות
ועוטפות – והופכות אותם
ליצירות של אמנות עממית.
מה שנראה כמו חלק בלתי
נפרד מהיצירה הבדואית
המסורתית הוא למעשה
ביטוי לתופעה חדשה יחסית,
שבה נשים בגיל הביניים ,יוצרות חפצי נוי לשימוש אישי
תוך שהן יוצקות את הידע שרכשו מאמותיהן ומסבותיהן
אל תוך חומרים חדשים בתרבות שלהן ,חומרים הנקשרים
לשינוי שחל בה עם המעבר מחיי נדודים למגורי קבע.
לצד יצירות האמנות מוצגים בתערוכה סרטי וידאו
ותצלומים ,המתעדים את תהליכי היצירה ,ומאפשרים
הצצה לעולמן של היוצרות ולסביבה שבה הן פועלות ושבה
הן מוצאות לא רק את חומרי הגלם ליצירותיהן ,אלא גם את
מקורות ההשראה שלהן ואת המטרות שלשמן הן יוצרות.
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