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 משך הקונצרט כשעה

  



 

 (1985נקישה )-לכלי She who sleeps with a small blanket(: 1949-, נולד בVolans Kevinקווין וולנס )

, אוסטריה( Salzburg) ( ובוצעה לראשונה בזלצבורגRobyn Schulkowskyהיצירה חוברה עבור רובין שולקובסקי )

הנקישה ביצירותיי המוקדמות לצ'מבלו ולרעשנים, ומכך שהקישה ללא הרף על -. רובין הייתה נגנית כלי1985באוקטובר 

 השולחנות בהפסקות במהלך חזרות היה ברור שהן כישרונותיה והן האנרגיות שלה אינן מנוצלות במלואן.

נקישה. אולם, ההיבט האפריקני הגלוי היחיד -בכלילשייך את היצירה לנגינה אפריקנית ‒ בטעות ‒ לעתים קרובות נהגו 

ביצירה הוא כותרתה, המרמזת 'זאת שישנה לבדה', כלומר בלי מאהב. כתבתי את היצירה כמפגן ראווה וירטואוזי עבור 

אחרי שכתבתי גרסאות ביניים אחדות, החלטתי לצמצם את הרכב הכלים המבצע, וכן כתרגיל בקומפוזיציה עבור עצמי. 

בלבד ולחבר קודה קצרה למרימבה. חקרתי תבניות מסוגים שונים, והעיקרית שבהן היא של מקצבי טריולות לתופים 

 מצטלבים, המנוגנים בשני מקשים.

 )הערות המלחין; תרגום: יובל שקד(

עקר לאירופה. ו השלים את לימודיו באקדמיה של יוהנסבורג 1972-בוניגן בפסנתר מילדותו.  אפריקה-נולד בדרום קווין וולנס

ן, היה תלמידם כמו כאצל שטוקהאוזן. קומפוזיציה (, גרמניה המערבית, ולמד Cologneהתגורר בקלן ) 1981-1973בשנים 

. במהלך לימודיו (, מוסיקה אלקטרוניתJohannes Fritschפריטש )מוסיקה( ושל -תיאטרון, Mauricio Kagelקאגל )של 

חזר  1981-. ב(WDRשל מערב גרמניה המערבית )עבור רשת השידור  אפריקה-בדרום מסעות הקלטהארבעה ערך 

בשנים שאחר  .המטעמ תואר דוקטורקיבל  1985-ב (.Durban)בדרבן טל ת נולימד קומפוזיציה באוניברסיט אפריקה-לדרום

, Princetonופרינסטון )צפונית( אירלנד ה, Belfast(, בלפאסט ), אירלנדCorkקורק )יס, בפרת תקופות קצרוכך התגורר 

 , אירלנד(.Dublinהוא מתגורר בדבלין ) 1995ארה"ב(. משנת 

החינוך שאלות של זהות על רקע ברר הוא החל ל. ע וולנס למורכבות של מוסיקה מסורתיתאפריקה התווד-בדרום בביקוריו

החל בשנות השמונים של המאה שעברה, שמו הלך  אפריקני.-יו באירופה כדרוםפלכ, והיחס יכאירופאפריקה -בדרוםשקיבל 

נס מן וולנמנע ר אותו עשומשלהי  .White Man Sleepsלפניו כמלחין אפריקני. רביעיית קרונוס ביצעה והקליטה את יצירתו 

ממשיכות בהשראת מסורות אפריקניות של וריאציה אופייניות מסוימות ו, אולם טכניקות על יצירת פריקניותההשפעות הא

 סטיתכמה וכמה אמנים מתחומי האמנות הפלבשיתוף מוכר כמחבר של מוסיקה למחול ועבד גם שמש אותו בעבודתו. הוא ל

 .(William Kentridgeדג', קנטרי וביניהםוהווידאו )

 שקד()יובל 

 

 (1995לפסנתר ולמרימבה ) Quatre pièces fébriles(: 1945-, נולד בAperghis Georgeז'ורז' אפרגיס )

בפריס. ארבעת הקטעים הם משחקים של השתקפויות ראי של  renard du Théâtre-, ב1996-היצירה בוצעה לראשונה ב

( היבשות של הצלילים לבין התהודה שלהם. הם משחקים attacksהפסנתר והמרימבה, משחקי הדהודים בין ההתחלות )

 מי ומהו מה.שהולכים בהם לאיבוד, בלי לדעת מיהו 

 )הערות המלחין; תרגום: יובל שקד(

ייסד  1976-במוסיקה. -שמו נקשר בז'אנר תיאטרון 1971-החל ב. 1963-הוא מתגורר בפריס מנולד באתונה ו ז'ורז' אפרגיס

יצר אפרגיס  ובמסגרת .1996המוסד פעל עד  .)סטודיו לתיאטרון ולמוסיקה( ATEMאת , בקרבת פריס( Bagnoletבבניולה )

באחד, שאב את השראתו מחיי ציה. הוא יצר עבור מוסיקאים ושחקנים קומפוזידרכו בחל שינוי עמוק בכעשרים יצירות ו

אמריות, תזמורתיות ק ‒יצירותיו הרבות  .הוסאטיר אבסורדחדורי , ובעיקר בים חברתייםמצפואטי ל חיפש אחר ביטוישגרה ו

 ולמחוות. בימתייםלמרכיבים , נגינה-קולות, לכליל ינומתייחסות באופן שווי ‒יות ובימת



 

שם -פרס המוסיקה על ‒ 2011-; בפרס נשיא הרפובליקה הצרפתית ‒ 2002-ב ;מטעם העיר פריס הוענק לו פרס 1988-ב

 ר "שהמציא מחדש את תיאטרון המוסיקה".בעבו BBVAפרס קרן  ‒ 2016-מאוריסיו קאגל; וב

 )יובל שקד(

 

 (1927וריאציות קטנות לפסנתר ) 15(: Skalkottas Nikos ,1904-1949ניקוס סקאלקוטס )

ביולי  26-24(, מנהל קונסרבטוריון אתונה. היא חוברה בימים Spiros Farantatosהיצירה מוקדשת לספירוס פארנטאטוס )

התשתית הצורנית וההרמונית של הנושא )הוא מבוסס על שסקאלקוטס פנה ללמוד אצל שנברג. לפני האחרונה  ‒ 1927

ארבעה מערכים שונים של חמישה גובהי צליל( נשמרת בכל הוואריאציות. הוואריאציות מאורגנות בארבע חטיבות צורניות: 

 וקודה. 15-14יות ; וריאצ13-10וריאציות ; 9-7; וריאציות 6-1הנושא וואריאציות 

 )יובל שקד(

עם אביו ודודו, המשיך את לימודיו  5( שביוון. החל ללמוד כינור בגיל Halkisבחלקיס ) 1904-נולד ב ניקוס סקאלקוטס

באקדמיית  התגורר בברלין. בתחילה למד כינור 1933-1921. בשנים 1920-בקונסרבטוריון של אתונה וסיים אותם ב

החליט לזנוח את הכינור ולהתמקד בקומפוזיציה. את השכלתו  1925-(. בWilly Hessבהדרכת ו' הס )האמנויות הפרוסית 

ידי -(. בשנותיו בברלין נתמך על1932-1927(, ותלמיד קומפוזיציה של שנברג )Kurt Weillרכש כתלמיד תזמור של וייל )

לשוב ליוון. לפרנסתו עבד ככנר בתזמורות  1933-גרמו לו בפטרונית, חי בזוגיות ונולד לו ילד. מצוקה כלכלית וקץ חיי הזוגיות 

שבועות ‒ אחדות באתונה. בשנות הכיבוש הגרמני נאסר בחשד )שווא( שהוא חבר במחתרת היוונית. תקופת המאסר 

 פגעה מאוד בבריאותו. הוא הסתגר ושקע בדיכאון.‒ אחדים 

קלאסיקה. הוא חיבר בתחילה יצירות טונאליות -אל של ניאובמהלך חייו יצר מספר גדול של יצירות, הנאמנות ככלל לאידי

(. נפטר 1931לפסנתר,  קונצ'רטוודודקאפוניות ) 19245לכינור סולו,  סונטה(, אחר כך פוליטונאליות )1924, סוויטה יוונית)

 .1949באתונה ב

 )עמית שוטנפלס(

 

בסול מינור, לוויולה דה גמבה )מרימבה(  3 'סונטה מס(: Bach Sebastian Johann ,1685-1750יוהן סבסטיאן באך )

 :(0217)בערך  1029 ולצ'מבלו )פסנתר(, רי"ב

I Vivace 

II Adagio 

III Allegro 

 ,Köthenחוברה כבר בעת ששירת בקתן )אפשר שיד משנותיו של באך בלייפציג, אולם -היצירה השתמרה בכתב

(. על פי המבנה שלה, אין היא סונטה לכלי סולו בליווי באסו קונטינואו, כמקובל בתקופת הבארוק, אלא טריו 1723-1717

צורה זאת וקווי אופי מסוימים )במיוחד בשני  , שלכל אחת ארבעה פרקים(.2-ו 1סונטה בשלושה פרקים )להבדיל מסונטות 

 בין הסונטה לבין קונצ'רטו בסגנון איטלקי. הפרקים הראשונים( מצביעים על היתכנותו של קשר

 )יובל שקד(

(, מילהאוזן Arnstadt(, ארנשטט )Lüneburgלינבורג )בפעל ו( Eisenach)נולד באייזנאך  יוהן סבסטיאן באך

(Mühlhausen)( ויימאר ,Weimar( קתן ,)Cöthen) ו( לייפציגLeipzig ,1750-1723)לא . המלחין מאוריסיו קאגל אמר" :

 ינים בבאך."ולם מאמאך כמאמינים באלוהים, וסיקאים כל המ

  )יובל שקד(



 

וניגנה בפסנתר מגיל חמש, עם  1988-, סיציליה, איטליה( בTrapani( נולד בטראפאני )Sinforosa Petralia) סינפורוסה פטרליה

 2006-2004(. אחר כך המשיכה בלימודיה בקונסרבטוריון בעיר הולדתה. בשנים S. Pastorinoסבתה ובהדרכת סינפורוסה פסטורינו )

( והשלימה את לימודיה A. Spagnolo( בפאלרמו, בהדרכת אורליה ספניולו )V. Belliniשם וינצ'נזו בליני )-למדה בקונסרבטוריון על

, Fiesole( בבית הספר למוסיקה בפייסולה )P. De Mariaלמדה בהדרכת פרופ' פייטרו דה מריה ) 2011-2007בהצטיינות. בשנים 

(. C.M. Mehnerהשלימה את לימודיה לתואר שני באקדמיה למוסיקה בבאזל, בהדרכת פרופ' קלאודיו מרטינז מנר ) 2014-בפירנצה(. 

קיבלה  2016-באותה שנה הוענק לה תואר ראשון מטעם אוניברסיטת פירנצה, ועבודת הגמר שלה עסקה בדמות הנודד אצל שוברט. ב

 תואר שני בחינוך מוסיקלי מטעם האקדמיה למוסיקה בבאזל.

הופיעה לראשונה  2011-. ב2014-וב 2009-, ב1998-ב‒ סינפורוסה פטרליה השתתפה בתחרויות שונות וזכתה בחמישה פרסים 

היא הגישה רסיטלים בערים שונות כסולנית, עם תזמורת גלילאו גליליי בפירנצה, ומאז ניגנה כסולנית עם תזמורות בפאלרמו ובבאזל. 

)חליל, קלרנית ופסנתר(, והוא זכה בתחרות שנערכה  Made in Trioהיא חברה בהרכב  .2009-איירס ב-באיטליה ובשווייץ, וכן בבואנוס

 (.I. Noviהיא גם מנגנת בדואו פסנתרים עם אירנה נובי ) 2013. משנת 2015-בלוצרן ב

 

טבעון בהדרכת ג'ניה מייסטרובסקי ז"ל. שירת בצה"ל -. למד בקונסרבטוריון קריית1990-נולד בקיבוץ שער העמקים ב עודד גייצהאלס

אוניברסיטת תל אביב, אצל אלון בור.  ,מהטה-בלהקה צבאית, כ מוסיקאי מצטיין. למד אצל תומר יריב, ובבית הספר למוסיקה ע"ש בוכמן

( וכריסטיאן דירשטיין M. Würschבאזל, שווייץ, בכיתתם של מתיאס וירש )בעל תואר שני מטעם האקדמיה למוסיקה ב

(Christian Dierstein .)2015-2010בשנים זמננו באוניברסיטת תל אביב. -זכה בפרס הראשון בתחרות לביצוע מוסיקה בת 2013-ב 

מטעם המכון הירושלמי  ,ית סידיישם אריק ואד-מלגת קרן הצדקה עלזכה ב 2017-ב ישראל.-ת קרן התרבות אמריקהומלגבזכה 

 זמננו.-למוסיקה בת

משנת  21-חבר אנסמבל המאה ההוא  דרום אמריקה והמזרח הרחוק.בארצות הברית, -ניגן בישראל, אירופה, ארצותעודד גייצהאלס 

-הישראלית ראשוןהסימפונית התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, תזמורת הרדיו של פרנקפורט, התזמורת ניגן עם  .2011

אטרון יניגן בהפקות תכמו כן,  לציון, הקאמרטה הישראלית ירושלים, תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית, קולגיום מוזיקום באזל ועוד.

 והשתתף בהפקות שונות של מוסיקה קלה.

 

 

 

 

 הקונצרט הבא ב"סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית":

 אודיטוריום מוזיאון הכט, 14:15, 2017בדצמבר  3יום ראשון, 

 "ניאו מוסיקה אנגלית מהמאה העשרים"

 אנסמבל ספקטרום בנגינת

 )דרורה ברוק, חלילית; צביקה כרמלי, כינור וויולה; חגית גלזר, צ'לו; מרינה מינקין, צ'מבלו ופסנתר(

 ארנולד קוק, לנוקס ברקלי, גורדון ג'ייקוב, קולין האנד ועודיצירות מאת 

 

 הכניסה חפשית
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