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 XV:29 Hob. (1796)במי במול מז'ור,  45 שלישיית פסנתר מס'(: Haydn Josef ,1732-1809יוזף היידן )

I Poco allergretto 

II Andantino et innocentemente 

III Finale, Allemande, Presto assai 

עקב נסיבות )שלא יפורטו כאן(,  .את השלישייה חיבר היידן בלונדון, כחלק מן הסדרה האחרונה של שלישיות, שלוש יצירות

נסיינות רוח התפקיד הפסנתר ביצירה תובעני מאוד ביחס לזה שבשלישיות פסנתר אחרות מאת היידן. בפרק הראשון ניכרת 

של היידן. שלא כמקובל, הוא אינו כתוב בצורת סונטה. צורתו משלבת וריאציות על נושא קופצני בצורת רונדו עם צורת שיר 

. (Sicilianoוהוא דמוי סיציליאנו ) )!( . הפרק השני כתוב בסי מז'ורלכת-, ורוחו כשל שירמז'ור(-מינור-חלקית )מז'ור-תלת

כעשור קודם לכן בענייני זכויות יוצרים בלונדון נגד היידן רה, אולי, לתביעה שהוגשה וקשהתמימות שנזכרת בכותרת הפרק 

ובהקשר של שלישיית פסנתר קודמת. הפרק נחתם בקטע בסולם הראשי )מי במול מז'ור(. הפרק השלישי עוקב מיד אחרי 

, ואכן (Allemandeולא ) Finale in the German Style(. במהדורה הראשונה של היצירה הוא הוכתר attaccaהשני )

, אלא את הריקודים הגרמניים נימת הסקרצו שלו )שהייתה אז חדשנית( אינה תואמת את דווקא את ריקוד החצר הבארוקי

השרשור צורתו הנרחבת של הפרק מתקבלת כמיזוג של צורות הסונטה והרונדו.  .הכפריים שמהם התפתח לימים הוואלס

 (.Divertimentoוד גרמני מקנה ליצירה אופי של דיוורטימנטו )ריק‒ סיציליאנו ‒  שיר לכת

 

, החל במסלול חייו המקצועי בימי הפטרונות הבארוקית המסורתית והשלימו (, אוסטריהRohrauנולד ברוראו ) יוזף היידן

, כשהרומנטיקה החלה לנבוט. שמו של היידן נודע ברבים בשנות השישים של המאה 19-כ"מלחין חפשי" בתחילת המאה ה

 20-15בערך ( , Kapellmeister-כ 1766-; מEstherházyהועסק בחצרו של הנסיך אסטרהאזי, 1790עד  1761-)מ 18-ה

, בלונדוןופעל התגורר  1795-1791)בשנים  שנים אחר כך הלך שמו לפניו, ובאחרית ימיו היה דמות נערצת ברחבי אירופה

 הקשת. נפטר בווינה.-מולידו של ז'אנר רביעיות כלי-. היידן היה אביו(שב לווינה 1795-וב

 

 (2016)לחליל, לצ'לו ולפסנתר  רישומים ונציאניים: סבטובהאירנה 

I ההגעה לווונציה 

II נוקשות 

III יופי שקפא 

IV גטו נטוש 

V סודה של ונציה 

. התרכזתי מיוחדיםרגשות ומחשבות עוררה בי  עיר, ההגעה לחדכל אאצל ונציה. כמו והיצירה נכתבה בעקבות נסיעתי ל

 על רקע נושא המים. להגעה לעירה יונציה", נשמע נושא הציפיובפרק הראשון, "ההגעה ל ברגעים המשמעותיים שחוויתי.

בפרק השלישי, "יופי קפוא",  עיר: הקמתה, נוקשותה, תככיה וערמומיותה.הסטוריה של יהפרק השני, "נוקשות", מתקשר לה

הפרק הרביעי, "הגטו הנטוש", מתאר את תחושת המרחב  ברצף הזמן.תלותו -, את אירציתי להראות את נצחיות היופי

בפרק החמישי והאחרון, "סודה של ונציה", כל הנושאים שהופיעו  חיים. מתקופה זו נותר רק הד.הריק, שבעבר היה שוקק 

משתנה בהתאם לקונטקסט המוסיקלי והוא , אחד לייטמוטיבים מסתיימים בפרקהומתערבבים. כל זה לזה קשרים נרה יציב

 פרק.ל כל ש

 )אירנה סבטובה(

 



 

שם צ'ייקובסקי, שם למדה בהדרכת פרופ' צ'רניקוב -ולדה במוסקבה והיא בוגרת האקדמיה למוסיקה עלנ סבטובהאירנה 

(Tikhon Chernnikow היצירות הקאמריות, התזמורתיות והבימתיות שחיברה עבור מוסיקאים צעירים בוצעו הרבה .)

היא מלמדת  1991-מאז שהיגרה לישראל ב פעמים ברוסיה, בארצות אירופה ובישראל, וזיכו אותה בפרסים ובאותות הוקרה.

שם עדן פרטוש -העכשווית בפרס על הרביעייהזכתה  2003-בקונסרבטוריון שליד האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. ב

פרס היצירה לקומפוזיטורים מטעם  סבטובההוענק ל 2007-. בסבטובההקשת שחיברה -עבור ביצוע מצטיין של רביעיית כלי

 שם יורי שטרן על תרומתה לתרבות הישראלית בתחום הקומפוזיציה.-היא זכתה בפרס על 2015-ראש הממשלה. ב

 

לפסנתר, לחליל , מנגינה רוסיתאדג'ו, וריאציות ורונדו על (: Hummel Nepomuk Johann ,1778-1837יוהן נפומוק הומל )

 (1818) 78 אופ'ולצ'לו, 

I  ,מבואCantabile 

II  ,נושאQuasi allegretto 

III וריאציה ראשונה 

IV וריאציה שנייה 

V וריאציה שלישית 

VI וריאציה רביעית 

VII וריאציה חמישית 

VIII  ,וריאציה שישיתAdagio assai 

IX  ,וריאציה שביעיתFinale, Vivace assai 

אחרי המבוא מציג תחילה . 1818-)הידועה בכותרת שלעיל( ראו אור בווינה ב 78בלה מז'ור, אופ'  השלישייההתווים של 

. בהמשך ו(. אחר כך מצטרפים גם החליל והצ'לו לנגינתSchöne Minkaהשיר הרוסי "מינקה היפה" )‒ הפסנתר את הנושא 

 נשמעות שבע וריאציות.

 

כשהיה בן שמונה עקרה  ., סלובקיה(Bratislava, כיום ברטיסלבה, Pressburgד בפרסבורג )נול יוהן נפומוק הומל

למסעות קונצרטים עם אביו, שהיה  1793-1788ווינה. שם קיבל שיעורי פסנתר ממוצרט. כילד פלא יצא בשנים המשפחה ל

(. Antonio Salieri( ואצל סאליירי )Johann Georg Albrechtsbergerכנר. בשובו למד קומפוזיציה אצל אלברכטסברגר )

אסטרהאזי. הוא פעל שם במשך שבע שנים ופוטר בעקבות נסיך לממשיכו בחצר ה 1804-בהמלצת היידן התמנה הומל ב

 מחלוקות. בשנים שהתגורר בווינה היה הומל מידידיו הקרובים של בטהובן ואף השתתף בביצוע יצירותיו. בשנים

עד שלהי חייו נחשב הומל כגדול (. Weimarשימש הומל מוסיקאי חצר בשטוטגארט, ואחר כך בוויימאר ) 1818-1816

מיו, ובוודאי כגדול הפסנתרנים. הומל פעל להאחדת התקנות להגנת זכויות יוצרים בגרמניה והיה מן המלחינים המלחינים בי

 נפטר בוויימאר.העשירים הראשונים בתולדות המוסיקה. הוא 

 



 

 (1995לחליל, לצ'לו ולפסנתר ) שלישייה(: Françaix Jean ,1912-1997ז'אן פרנסה )

I  Allegro 

II Teneramente 

III Scherzando 

IV Transition: Andante ‒ Subito vivo 

עשויה להיתפס כביטוי מזוקק של ‒ ; הוא חיבר אותה כשהיה בן יותר משמונים רנסהיצירה מאוחרת מאת פ ‒השלישייה 

נות בפרקי היצירה שזורים אזכורים של רעיו‒ היא התגבשה כיצירה מחזורית סגנונו של המלחין ומעידה על ניסיונו העשיר. 

דואטים של שניים מתוך שלושת הכלים ‒ את הפרק הראשון מאפיינים צירופים כליים משתנים שהופיעו בפרקים קודמים. 

נפתח בקו מלודי מתמשך שמתחיל בנגינת החליל ועובר לצ'לו. בעקבותיו מנגנים שני השני הפרק והשלישייה בשלמותה. 

 מול החומרים המלודיים והקומפוזיציה באמצעותם חומרים הרמוניים.הכלים דואט פוליפוני, וכשהפסנתר נכנס, הוא מציב 

 אף שהפרק הרביעי הוכתר כולו ובתחילתו מבצעים החליל והצ'לו מנגינה מינורית. 5/8 משקלו של הפרק השלישי

 Finale(. בעקבותיה מתנגן 5/8, במשקל Andante, הכותרת מתייחסת, ככל הנראה, לפתיחה הקצרה שלו )Transition-כ

 (.2/4, ולבסוף חזרה לטמפו הקודם, Pochissimo più vivo ,4/4, בהמשך Subito vivo ,2/4נמרץ )

 

זכה בפרס מטעם הקונסרבטוריון של פריס והתחיל ללמוד  18(, צרפת. בגיל Le Mansולד בלה מאן )נ ז'אן פרנסה

חיבר כשהיה בן עשרים, ובזכות היצירה  לפסנתרו קונצ'רטינ(. את Nadia Boulangerקומפוזיציה בהדרכת  נדיה בולנז'ה )

מקלדת, והרבה -, מוסיקה קולית, מוסיקה לכליקונצ'רטיהיה מלחין פורה במיוחד, יצר אופרה, התפרסם עד מהרה. פרנסה 

נשיפה. -עשרה כליאופי ל-תשעה קטעילחצוצרה ולפסנתר,  סונטינה, רביעיית סקסופוניםנשיפה: -לחבר להרכבים של כלי

 נפטר(. פרנסה Arthur Honeggerשם ]המלחין[ ארתור הונגר )-הוענק לו הפרס על 1992-ב היה גם פסנתרן וירטואוז.הוא 

 .בפריס

 

 )דברי הסבר: יובל שקד(

 

 

 

 

 

מתאפיינת מביאות עמן ניסיון עשיר בביצוע היסטורי ובנגינה קאמרית. גישתן לכלים מיוחדת באיזונה המצלולי ו טריו נגהשלוש חברות 

ניתנת . תשומת לב מיוחדת 21-מאה הלעד  18-המאה המשתרע משלהי יקלי הנרקם. הטריו מנגן רפרטואר שסברגישות לטקסט המו

 קדיש קונצרט אחד בכל סיור למטרה חברתית.מנכתבו במיוחד עבור הטריו. "טריו נגה" , אשר יש בהן שנשיםמאת ליצירות 

 

מוריה נמנים עם  .מילווקי ובאנגליה-ויסקונסין אקדמיה למוסיקה בירושלים, באוניברסיטתלמדה בנולדה בירושלים, ו עדית שמרהחלילנית 

הביצוע בכלים  מתמחה בדרכיועדית היא חלוצת הנגינה בחליל בארוק בארץ, ן. אורן, ויליאם בנט ואבנר בירו-חיה אופק, חנוך תל

כסולנית בקונצרטים רבים בארץ ובאירופה. כחלילנית איתה יעה הופוב"תזמורת הבארוק ירושלים" חברה אותנטיים )חלילי בארוק(. היא 

החלילנים מרטן רוט וג'נט ִסי, הכנר וולטר רייטר, זמרות הסופרן ג'יל פלדמן  ביניהםובארוק ניגנה והופיעה עם אמנים רבים בארץ ובעולם, 

 קירקבי. ואמה



 

יצירות מודרניות  עדבביצוע אותנטי מוסיקה עתיקה מ‒  של ספרות המוסיקה לחליל עדית שמר עוסקת בנגינת רפרטואר רחב מאוד

ליף, עודד אסף, חיים אלכסנדר ועודד זהבי(. היא מופיעה רבות ברחבי הארץ  נכתבו במיוחד עבורה )ע"י ינעםכמה מהן וישראליות, ש

 ריים רבים. הקליטה לרדיוברסיטלים ובהרכבים קאמ, אנגליה וארה"ב( ,)גרמניה, אוסטריה, הולנד בלגיה, לטביה, צ'כיה ובחו"ל

דיסק מיצירותיו של פיליפ גובר, בניו המפשייר הקליטה יחד עם הפסנתרנית מגי קול,  ל.והשתתפה בפסטיבלים שונים בארץ ובחו"

 האחרונות גם בכתיבת פרוזה. בשניםבנוסף לעשייתה המוסיקלית כמבצעת וכמורה היא עוסקת  שבארה"ב.

 

חברה בטריו נגה ובאנסמבל מודאליוס. הופיעה עם אנסמבלים והצ'לנית המובילה של תזמורת הבארוק ירושלים, היא  יעקבי-אורית מסר

בפסטיבל  ,בין השאר), בפסטיבלים בארץ (אנסמבל זפירו, תזמורת הבארוק של ונציה ואנסמבל קונצ'רטו)וביניהם  מובילים בארץ ובעולם

בוגרת האקדמיה היא  ברדיו )אתנחתא( ובפסטיבלים בינלאומיים בקנדה וברחבי אירופה.בשידורים חיים (, גוש וכפר בלום-ישראל, אבו

אביב ובעלת תואר אמן בצ'לו בארוק בהדרכת רוברטו ג'יני )איטליה( במימון מלגות מטעם ממשלת -למוסיקה ע"ש רובין באוניברסיטת תל

אטרונטו"(, יאטרון )פסטיבל "תית ‒ משלבים תחומים שוניםזמננו ומשתתפת בפרויקטים ה-מבצעת מוסיקה בתאורית  איטליה וישראל.

מנצחת על תזמורות קשתנים  הקליטה עבור חברות התקליטים סוני קלאסיקל, סטרדיבריוס, ארקנה ואקורד. מחול )הרמת מסך( ועוד.

 מנצחת על תזמורת "בני הקיבוצים".ו ,ומדריכה הרכבי מוסיקה קאמרית בקונסרבטוריון קריית טבעון

 

מבצעת ומקליטה בכלי מקלדת שונים: . היא לאומיתנקריירה מוסיקלית ביויש לה מתגוררת בלונדון, והברית -ארצותנולדה ב י קולמג

. את אהבתה לתקופה הקלאסית 21-עד המאה ה 17-צ'מבלו, פסנתר פטישים ופסנתר מודרני. הרפרטואר שלה משתרע מן המאה ה

עם קתי דברצני בכינור וסבסטיאן קומברטי בצ'לו. אחדים משיתופי הפעולה  ,(Goya)" היא מממשת עם טריו פסנתר הפטישים "גויה

המוסיקליים הרבים שלה הניבו הקלטות, כמו מכלול הסונטות של באך לכינור ולצ'מבלו עם קת'רין מקינטוש, הסונטות לצ'לו ולצ'מבלו עם 

גויה. הקלטות הסולו שלה כוללות  היידן לפסנתר פטישים עם טריומאת סטיבן איסרליס, "מוצרטינה" עם סבסטיאן קומברטי והשלישיות 

 סקרלטי וסולר.מאת באך וכן סונטות למקלדת  מאת וריאציות גולדברגאת 

בקביעות כנגנית צ'מבלו איתו מופיעה היא  .הברית-בעיר קיימברידג' בארצותשמושבו ( Sarasaמגי חברה באנסמבל הקאמרי "סראסה" )

תכנית מיוחדת המיועדת לקרב , ובעקבות זאת פיתחה תוף עם אנסמבל "סראסה" הרחיב את אהבתה להוראהופסנתר פטישים. השי

מניין לפסנתר פטישים בבית הספר המוסיקה ושירה וליצור שיתוף פעולה עם מתקני מעצר לבני נוער בארה"ב. מגי היא מורה מן 

 מים בקורסי הקיץ הבינלאומיים בדרטינגטון, אנגליה.ומלמדת כלי מקלדת מוקד (Guildhall) למוסיקה ולמשחק גילדהול

 

 

 

 הקונצרט הבא ב"סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית":

 , אודיטוריום מוזיאון הכט14:15, 2018 במאי 27יום ראשון, 

 אפסיונטהטריו 

 עינת פבריקנט, פסנתר; הדס פבריקנט, כינור; חגית גלזר, צ'לו

 זמרת אורחת: עינת ארונשטיין, סופרן

 ירון גוטפריד, אלכסנדר )סשה( ארגוב, יוסף ברדנשווילי ודקלה בניאליצירות מאת 

 הכניסה חפשית

_________________________________________________________________________________________ 

 – עיון ועוד-י, כנסים, ימהצגות ,קונצרטים, תערוכות –לקבלת הזמנות לכל אירועי בית הספר לאמנויות 

 והצטרפו לרשימת התפוצה. gmichal@univ.haifa.ac.il-כתבו בבקשה ל

 

 בית הספר לאמנויות, אוניברסיטת חיפה             ת, אוניברסיטת חיפהבית הספר לאמנויו          
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