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 במסגרת השישיהקונצרט 

 (/610270)ז "סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית תשע

 באודיטוריום מוזיאון הכט, 01:01בשעה , 2102 באפריל  2', יום א

שלישיית אלכסנדר ,  רוח מן המזרח  
פסנתר, מיכל טל; לו'צ, אלה טובי; כינור, נתאי צרי  בנגינת   

 
 בתכנית

 (0511) בשרו לכינור סולו   אבל ארליך
 (0591) לו סולו'טנרו לצ  מרק קופיטמן

 (3791) שלישית פסנתר   מרדכי סתר
 (8002) פסנתרקרדו לשלישית    אלה שריף

 (8008) רוח מן המזרח לשלישית פסנתר הדס גולדשמיט חלפון
 (3778) לשלישית פסנתר' על שלושה דברים'יה תימנית מתוך סטפנ   משה זורמן

 
 

 על התכנית 

, מערב בין אם לאו/ מזרחציר בין אם הגדירו עצמם על , מראשית הקיום המוסיקלי האמנותי בארץ
חיפשו ו בישראל קיבוץ הגלויותי כל כך לשפע המוסיקלי הייחודאת ה מלחינים רבים חקרו ביצירתם 

צורות  שילוב והמצאה של ב, מלודיים טוטיםבצי: המגוונים ומקורותיבין השאר דרך , הרחבת הביטוי
או , עממיים מן העדות השונות מקורותפנייתם לב, חדשות בעקבות צורות מזרחיות וסוגות מוסיקליות

לעיתים גם פנו . ובכל דרך יצירתית אחרת של מסורות בהיתוך מקורי, למוסיקה היהודית על כל גווניה
. עורף לכל זה ודווקא היפנו את מוקד יצירתם לעולמות פנימיים מוסיקליים רחוקים מכל השפעה לוקאלית

הפסיפס  של ששה מלחינים ישראלים לאורמציגה יצירות התכנית הנוכחית של שלישית אלכסנדר 
 .כאןהמוסיקלי העשיר 

 

 (0591)בשרו לכינור סולו  –אבל ארליך 

שיכולה בא לידי ביטוי החיפוש אחר מודל צורני השונה מן המודלים  (0501-2111) בבשרו של אבל ארליך

עת מן המוסיקה אחר דרך קומפוזיציה שאינה נוב", אמר ארליך, "חיפשתי. "ציע המסורת האירופיתלה

רציתי למצות את האלמנטים של המוסיקה המזרחית ( ואולם)המערבית וגם לא מן המוסיקה המזרחית 

נבחר כדי לייצג ' בשרו'השם )...( ב מוסיקה המבוססת על אלמנטים אלה ועל אלמנטים אלו בלבדולכתו

צורה מזרחית  בשרו היא..." ואת השתקעותי במוסיקה המזרחית( ציות משתנותאורי)את הצורה 

ומביאה את הפזמון החוזר כל פעם  תהווריאציוהמשלבת את עיקרון הרונדו עם עיקרון , מסורתית

הוא אך ביקש לראות בו נקודת מוצא , ארליך לא ניסה לחקות את המודל המזרחי. ציה אחרתאריובו

וקומפוזיטורית  אסתטיתהיא בבחינת הצעה " בשרו: "עודד אסףכדברי . צורנית ליצירה אישית בת זמנה

מתוך המוסיקה הערבית בשמה של אדריכלות ' אלמנטים'זוהי הצעה ללימוד והפשטה של  , ייחודית

  -ובו מוקלט בשרו  ישראלית ולו בהוצאת המכון למוסיקהיצירות לכינור ס 4מתוך התקליטור "  )חדשה

   ( בביצועו של נתאי צרי



 

 ( 0591)לו סולו 'טנרו לצ -מרק קופיטמן  

תודעתי  -שינוי בו בעקבות עלייתו חל . עלה ארצה כבר כמלחין בשל( 0525-2100)קופיטמן  מרק
כמו כן , הלחין שירה עברית, הוא למד את עשייתם המוזיקלית של דור המלחינים המייסדים: ומוזיקלי

לה הרי נודעת חשיבות מיוחדת בהקשרה של היצירה , נחשף ולמד  מוזיקה ערבית ובעיקר תימנית
של נעימה ; י של קול אדםחיקו; כאימפרוביזציה חופשית - טטיבים מקום מיוחד ביצירתו 'לרצ. הישראלית

. יצירותיו של קופיטמן מרשימות, לא משנה כיצד הופכים בדבר. עממית עתיקת יומין או של כל אלה יחדיו
הוא סוחף את  המאזין  –יסודות פולקלוריסטיים וטכניקת כתיבה מודרנית , תוכן פסיכולוגי מורכב

בחום , עדינותב: באיטלקית)טנרו . טים רביםעולם פנימי עשיר ומורכב המכיל קונפליק -למערבולת רגשית 
טנרו . לו סולו שפרקיו הראשונים מיסטריוזו וסוסוראנדו'לצ בטריפתךאטורה השלישית יהיא המינ( רוךוב

יטטיבים נהפכים לקווים ארוכים ומהדהדים בו מנגינות עממיות 'הוא מונולוג לירי דרמטי שבו מוטיבים רצ
 . כליות

 
  

 (05/1)פסנתר  שלישית -מרדכי סתר  
 

כאחד מבכירי המלחינים הישראליים היה מובטח לו כבר  (  1994 - 1916)מעמדו של מרדכי סתר 

צורפו מיד "( תיקון חצות", "קנטטה לשבת)"יצירותיו רחבות ההיקף . מתחילת דרכו בשנות הארבעים
אימפרסיוניזם "עים של ומסוגים ידו עממית "תיכוניות-ים"היו רחוקות ממה שזוהה כאף ש, לקנון הלאומי

ליטורגיים -נקודות השקה בין לחנים ליטורגיים ופארא סתר חיפש(. ביטוי צלילי לנופי הארץ" )ישראלי
. אותן במרקם פוליפוני מוקפד מקםלוביקש , הביניים-מזרחיות לבין מזמורי כנסייה מימי-ממסורות יהודיות
ממנים שבלטו אפשר למצוא ס  , מישים והשישיםוברבות מיצירותיו של סתר בשנות הח, כבר ביצירות ההן

 . ביצירותיו המאוחרות ויותר יותר
 

ובהן השיג סגנון כתיבה ייחודי , לכאורה-מופשטותהתמקד סתר ביצירות קאמריות משנות השבעים ואילך 
. תן הצטמצםמבצעים והמאזינים המוכנים להתמודד א  מספר ה .מאתגרותיצירות אלה . יוצא דופן, ועצמאי

של " פוליטיקה"יש במאפיינים אלה  -על גבול הסטטיות , "מושן-סלואו"ה, הנגיעות החרישיות, השתיקות
, אמור לוותר על קלישאות של ריגוש, בתורו, המאזין. הדורשת מהמבצעים ריכוז מיוחד, וירטואוזיות-אנטי

 .של מחוות תיאטרליות, של תסריט דרמטי
 

אני . תגובתו למלחמת יום הכיפוריםאולי זו : 0521-חיבר סתר ב ולפסנתר לו 'לצ, שלישייה לכינוראת ה
מזרחיות במוסיקה -יהודיות וניאו-ניאו, ארצישראליות-של ניאו חדשות  מגמות  - וברקע, מאזין לה עכשיו

נשקף פנתיאון רשמי של מנגד . למורשתו של סתר המוקדםת המגמות הללו א קל מדי לקשור; אליתהישר
עוד מוצג ; "מלחין המסוגר והמסתגר"דמותו של סתר המאוחר ניצבת בו כדוגמה לו ,מוסיקה ישראלית

 -השלישייה שחיבר . המלחין כבר אינו יכול למחות. שלמראהו ינודו הנוכחים בראשם ויעברו למוצג הבא
לה על מי שמצפה לפיתרונות ואין היא מק  , אלא חידתית" מופשטת"היא אינה , יש בה ביטוי אישי .יכולה
אוזן רגישה ועיון בתווים יגלו בה רמזים לצפירות  .פותחת את היצירה ,דיסוננטית, מסה צפופה. דייםמיי

נפרסים צלילים ואילך מכאן ( . ומחר, והיום, אקטואלי בשנת כתיבתה של היצירה)ולתרועות חצוצרה 
ים להדהוד אחרון ומוליכ, שקופים, (כהוראת המלחין -גם כשהם מתוחים )שקטים , וצירופי צלילים ארוכים
 .שאינו אמור להיקטע

 .בעריכה חדשה במיוחד לקונצרט זה, 2115 יולי ' הארץ' ',צליל הולך ואובד', מתוך מאמרו של עודד אסף
 

 6119 "(אני מאמין)"קרדו שלישית הפסנתר : לה מילך שריףא

כאשר התבקשתי : כותבת המלחינה . ב"אטקווה שבארה'בהזמנת פסטיבל צ 2119היצירה נכתבה בשנת 
לאחר . הייתי כמו משותקת בתחילה ולא יכולתי לכתוב דבר, לכתוב יצירה לכבוד שישים למדינת ישראל

השיר היפה הזה . ולא עזב אותי' שחקי שחקי על חלומות'זמן עלה במוחי פתאום השיר הידוע בשם 
מדבר על החלום שלו " ןאני מאמי"שנקרא , השיר שלו. מבוסס על שיר שנכתב על ידי שאול טשרניחובסקי

סוף סוף את המקום בו ועל אמונתו שהעם היהודי ימצא ( אשר הוקמה לאחר מותו)על מדינת ישראל 
המלחין טוביה שלונסקי הלחין   .דור חדש ללא פחדים אהבה ובו יגדל, חיי רוח, שלום ,תהיה אחווה

של המוזיקה הישראלית לדורותיה  והשיר הפך לנכס צאן ברזל, ייקובסקי'קצת בסגנון צ, מנגינה יפהפייה
מהווים את הבסיס ליצירה אבל , מנגינתו והתוכן שלו, השיר הזה. ועדיין מושר על ידי קטנים וגדולים

יש ...משנים צורה ונעשים משהו אחר לגמרי, קטעים מן המנגינה באים והולכים. בצורה מאד חופשית
חושבת על הארץ שלי ועל החלום  לי כאשר אני חשבתי על כך שזה מה שיוצא. ביצירה הזו המון אי שקט

היצירה היא ביטוי לרגשותיי שנבעו מתוך השיר על מנגינתו והמלים שלו בשילוב עם   .מדינה שקטה על

היא , למרות שזו אינה יצירה אופטימית. מחשבותיי היום על מה נהיה מהחלום של טשרניחובסקי
  .מסתיימת עם נגיעה של אופטימיות



 
 
 

 ( 6116)רוח מן המזרח לשלישיית פסנתר  –גולדשמיט חלפון הדס 
 

לו ופסנתר המציג שילוב של מצלולים שונים המושפעים מהתרבות המוסיקלית של המזרח 'צ, טריו לכינור
פרק : ליצירה שלושה פרקים. התיכון עם צורות מוסיקליות המשתייכות למסורת המערבית הקלאסית

ליה עם קו מלודי אכתוב בצורה של פסק, השני לירי. שתנה באופן תדירראשון מהיר וריתמי עם משקל המ
 .השלישי מבוסס על מנגינה פשוטה המציגה גם רבעי טון. ארוך המתחיל בבס ועובר בהמשך בין הקולות

 

 ( 0556) שלישית הפסנתר על שלושה דברים: משה זורמן

שלושה , שלושה נגנים, מספר שלושובנויה סביב ה, מורכבת משלושה פרקים, 0551בוצעה לראשונה ב 
. טונאליות ואטונאליות נעות בזריזות מקטע לקטע, ושלושה אזורים הרמוניים שונים, נושאים שונים

מעברים : מדובר הן בשניות הרמונית והן בשניות ריתמית. האמביוולנטיות  משמשת ככוח המניע 
, ורמה של תרבויות ומקורות מוסיקלייםהטריו הוא מעין פנ. סימטריים ובחזרה-ממשקלים סימטריים לא

אז ובפופ 'וכלה בג, החל משירת תימן והנעימות הרוסיות, שעיצבו את פני המוסיקה והתרבות הישראלית
מבוסס על נעימה משירתן של נשות תימן  שהעבירה למשה  , פנטסיה תימנית, הפרק השלישי. של היום

ר החומר מדגיש הן את הצד האקספרסיבי והן את הטיפול שעוב. זורמן  הרקדנית והזמרת לאה אברהם
 . מוטורי החבוי בו –הצד הריתמי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ":סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית"הקונצרט הבא ב

 אודיטוריום מוזיאון הכט, 21:21, 3027 באפריל 32, יום ראשון

 רסיטל סונטות לכינור ופסנתר

  פסנתר, עירית רימון ניידורף; כינור, יסקו היראטה

 בטהובן וברהמס, מוצרטיצירות מאת 

 

 

 הכניסה חפשית

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

– תערוכות והצגות , קונצרטים –לקבלת הזמנות לכל אירועי בית הספר לאמנויות 

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

  אוניברסיטת חיפה, בית הספר לאמנויות           אוניברסיטת חיפה, המשכן לאמנויות 

mailto:gmichal@univ.haifa.ac.il

