
1 

 

          

 לאמנויות הספר בית      

 אוניברסיטת חיפה       אודיטוריום הכט         החוג למוסיקה         

 

 

 במסגרת שישיהקונצרט ה

 (4103102סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית תשע"ד )

 , באודיטוריום הכט02:01, בשעה 4102 אפרילב 6יום א', 

 רסיטל פסנתר
 בנגינת

 שירה לגמן
 

 

 כנית:בת

Arvo Pärt: (born 1935): Für Alina (1976) 

Giacinto Scelsi (1905-1988): Suite No.9 ("Ttai”) (1953) 

John Adams (born 1947): China Gates (1977) 

Federico Mompou (1893-1987): Three pieces from Paisajes (1942-1960) 

Philip Glass (born 1937): Mad rush (1979) 

 

 משך הקונצרט כשעה ורבע
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 (0396) (Alina Für) לאלינה  :(0391-, נולד בPärt Arvoארוו פרט )

נקודת העוגב הנמוכה )סי(, הפותחת את היצירה, מתמידה עד לחטיבה הנחיית הביצוע של היצירה היא "שליו, מרומם, מסכית לעצמו". 

'שלמים' וראשי תווים "מלאים" )כמו של 'רבעים'  –י סוגי משכים בלבד שנ םבלי ציון משקל ויש בההאחרונה ביצירה. התווים כתובים 

משתמעים מכך נגינה של משכים מדויקים  הערוכים בתבנית של הצטברות והתמעטות, באופן סימטרי לחלוטין. – ו'שמיניות'; חסרי "רגליים"(

הטונאלי הקפדני של שני הקווים המלודיים והדהודי משנה וחפשיים, ורובאטו הכרחי. הצלילות ההרמונית מושגת, בין היתר, בגלל הארגון 

 המתהווים בתיבת התהודה של הפסנתר.

 

(. יחסיו עם השלטונות הסובייטיים ידעו עליות ומורדות. Talinnהשלים את לימודיו בקונסרבטוריון בטאלין ) 0369-. בנולד באסטוניה ארוו פרט

חזר למולדתו והוא מחלק כעת את שנים  01-לפני כלה בווינה, וכעבור כשנה בברלין. הורשה להגר מברית המועצות והתיישב תחי 0391-ב

 זמנו בינה לבין ברלין.

 

 (0319) (Ttai) 9סוויטה מס'  :(Scelsi Giacinto ,0311-0399ג'צ'ינטו שלסי )

זם וניסה לפתח שיטת חיבור, היצירה משתייכת לתקופת יצירתו התיכונה של המלחין, כשהשתדל להיחלץ ממה שתפס כמגבלות הסריאלי

גובהי צליל מבט חדש על סוויטה . ניתן לגלות ב, שביסודן ההתרכזות בצליל יחיד כתופעה גנראטיביתמערכת הרמונית ותפיסת זמן חדשות

ל צלילים משמעות מיוחדת נודעת לחזרות ע , העולים מתוך אסתטיקה סריאלית.הרמוניה ועל מיקרוטונאליותיחידים כמערכים מורכבים, על 

ליצירה תשעה פרקים צליליות" פנימיות אל ממדי הזמן והשמע הטבועים בחותם מסורת ההאזנה המערבית. -כאמצעי להקרנת איכויות "מיקרו

 )חסרי כותרת(.

 

לבד, כתוצאה (, איטליה, כבן למשפחת אצולה. את קורות חייו ניתן כיום לשרטט בקווים כלליים בLa Speziaנולד בלה ספציה ) ג'צ'ינטו שלסי

ערך מסעות רבים לאפריקה  0311מהחלטתו להעלים את תפקידו כ'מדיום' מאחורי יצירתו. כישרון האלתור שלו התבלט כבר בצעירותו. עד 

ולמזרח הרחוק, והתגורר ממושכות בפריס. הוא השתלם בזמנים ובמקומות שונים, אצל מורים אחדים, בנגינה בפסנתר, בהרמוניה, בחיבור 

ונחלץ ממנו, לדבריו, גם באמצעות עיסוק  נקלע למשבר בריאותי ואישי 0311-0321, ובמחשבתו המוסיקלית של סקריאבין. בשנים אטונאלי

. הוא קשר קשרי ידידות מיוחדים עם הצייר Nuova Consonanzaבמחשבת המזרח הרחוק. בתחילת שנות השישים חבר לקבוצת המלחינים 

(. שלסי פרסם שישה ספרי שירה בצרפתית וקובץ סיפורים אוטוביוגרפי באיטלקית. נפטר Henri Michauxוהסופר הצרפתי אנרי מישו )

 ברומא.

 

 (0399) (Gates China) שערי סין  :(0329-, נולד בAdams Johnג'ון אדאמס )

יג מיזוג של סגנונות מוסיקליים ( מאותה שנה, בניסיון להשPhrygian Gates) שערים פריגייםקטע נגדי )או מלווה( ליצירה היצירה נכתבה כ

מינימליזם". ליצירה שלושה חלקים, והיא ערוכה בצורה סימטרית מובהקת. בחלק הראשון והשלישי מנגנת כל אחת מהידיים -במסגרת "פוסט

 בערבובייה.במודוס אחר )לה במול מיקסולידי וסול דיאז אאולי; פה לידי ופה לוקרי(, ובחלק האמצעי משמשים ארבעת המודוסים הללו 

, אצל קירכנר 0390-0361(, מסצ'וסטס, ארה"ב. למד באוניברסיטת הרווארד בשנים Worcesterנולד בוורססטר ) ג'ון אדאמס

(Leon Kirchner( דל טרדיצ'י ,)David Del Tredici( וסשנס )Roger Sessions בשנים .)פרנסיסקו, -לימד בקונסרבטוריון סן 0394-0394
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היה מלחין הבית של התזמורת  0391-0394קלית אלטרנטיבית והתנסה באופני חיבור של מוסיקה מינימלית. בשנים התוודע למחשבה מוסי

 ניקסון בסין(, וביניהן האופרות Peter Sellarsפרנסיסקו. יצר כמה וכמה יצירות בימתיות, בשיתוף עם הבימאי פיטר סלרס )-הסימפונית של סן

 .(4116) עץ פורח( ו4112811) דוקטור אטומיק ,(0331830) מקרה קלינגהופר ,(0391899)

 

 (1942-1960) (Paisajes) נופיםשלושה קטעים מתוך  (:oupMom Federico ,0939-0399פדריקו מומפו )

      i La fuente y la campana (המזרקה והפעמונים) (0324) 

      ii El Lago (0329( )האגם) 

      iii Carros de Galicia (לות מגליציהעג )(0361) 

התבוננות במזרקה בכיכר בברצלונה, למשמע צליליהם של פעמוני כנסייה  –הראשון משקף חוויה אישית רגעית מסוימת של המלחין  הפרק

 המציינים את חצות הליל. לפרק שלושה חלקים, והתיכון מנסה לתפוס את קסמה של החוויה.

. אל רשמי המלחין נמסכים צליליו של ברצלונהגבעה בעיר  –( Montjuïc( על "הר היהודים" )גדולה כה )ואולי שלוליתהפרק השני מתאר בר  

 הטבע הרוחש באתר.

 מערב ספרד.-בפרק השלישי נמצא ביטוי לרעשי החריקות של עגלות טיפוסיות, הנוסעות בשבילי מחוז גליציה, בצפון

 

 0340-למד פסנתר בקונסרבטוריון בפריס, ואחריהן חזר לספרד. ב 0309-0300נולד בברצלונה ולמד נגינה בפסנתר. בשנים  פדריקו מומפו

לובוס, ראוול, פרוקופייב, וכן ואלרי, ז'יד -ויוצרי אמנות חדשה אחרים )וילה Les Sixשב לפריס והתוודע לעבודתם של המלחינים חברי 

שקד  0313-לספרד, מפני השתלטות הנאצים על פריס. משב  0320-התמסר ליצירת מחזורי היצירות שלו לפסנתר. ב 0349-ופיקאסו(. החל ב

 . נפטר בברצלונה.0399-אירוע מוחי חדל ליצור ב עקב .Música calladaעל המחזור לפסנתר 

 

 (1979) (rush Mad) פתמטורהירות מ :(0399-, נולד בGlass Philipפיליפ גלאס )

(, והאחר 4:9האחד רגוע ומדיטטיבי )וביסודו יחסי המקצב  –. שני נושאים 0393-יורק ב-היצירה חוברה לרגל ביקורו של הדאלאי למה בניו

 משמשים בה לסירוגין. –סוער )מהיר יותר ומאופיין בנגינת ארפג'י מקבילים בשתי הידיים( 

 

בבית הספר למוסיקה נולד בבולטימור, מרילנד, ארה"ב. למד נגינה בכינור ובפסנתר, ואחר כך קומפוזיציה באוניברסיטת שיקגו ו פיליפ גלאס

(. אחרי לימודיו התרחק גלאס מן המוסיקה של Vincent Persichetti, ופרסיקטי, William Bergsmaיורק )שם אצל ברגסמה, -ג'וליארד בניו

-(. בHenry Cowell( וקאוואל )Harry Partchאייבז, וברן, קופלד, וויליאם שומן(, התמסר להכרת עבודותיהם של פארץ' ) –מופתיו הקודמים 

(. בפריס התוודע Nadia Boulangerבפריס, אצל בולאנז'ה ) 0369-(, ובAspen( בפסטיבל אספן )Darius Milhaudהשתלם אצל מיו ) 0361

. עבורם חיבר, Mabou Mines Theaterייסד אנסמבל משלו והיה שותף בהקמת  0366-למוסיקה מאפריקה, הודו ומאיזור הרי ההימלאיה. ב

הוענקה לו מלגה מטעם קרן רוקפלר. יצר אופרות רבות,  0399-(. ב0391896)עם רוברט ווילסון;  איינשטיין על החוףהאופרה בין היתר, את 

 .מוסיקה בימתית ומוסיקה לסרטים, וכן יצירות תזמורתיות
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ם הכוללים אמנות פלסטית, אמנות פסנתרנית ומופיעה ברסיטלים ובקונצרטים קאמריים. כמו כן, היא מעורבת רבות בפרויקטי היא שירה לגמן

ובמסגרת זאת ניגנה תחת שרביטם של ז'ולט נאג', אילן וולקוב ועומר  היא חברה ב"אנסמבל מוסיקה נובה" 4116-וידאו ומוסיקה חדישה. מ

קונסרבטורי, שם  אינגלנד-אביב, ותעודת אמן מטעם ניו-מהטה,אוניברסיטת תל-ולבר. היא בעלת תואר שני מטעם ביה"ס למוסיקה ע"ש בוכמן

   השתלמה בהדרכתו של הפסנתרן אלכסנדר קורסנטיה.

 

 

 

 

 

 הקונצרט הבא:

 , משכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט419אודיטוריום , 20:00, 4102 אפרילב 3, ביעייום ר

 דיוק אלינגטון"( בביצוע שלישיית דן כהןפסנתרן והמלחין ערב ג'אז )"מחווה ל

 הכניסה חפשית

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 הקונצרט הבא בסדרת הקונצרטים האוניברסיטאית:

 , אודיטוריום הכט02:01, 4102 מאיב 04יום ראשון, 

 ז'ורז' אפרגיס, מיכאל ורטמילר, רפאל סנדו וסטפן פרינסיצירות מאת 

 בביצוע אנסמבל ניקל

 ה חפשיתהכניס

 .4102במאי  01-41בחוג למוסיקה בתאריכים  ךזמננו" שייער-"קומפוזיציה בתהכנס הקונצרט הוא חלק מן האירועים במסגרת 

______________________________________________________________________________________ 

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

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

 

המשכן לאמנויות, אוניברסיטת חיפה     בית הספר לאמנויות, אוניברסיטת חיפה 

mailto:gmichal@univ.haifa.ac.il

