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Atom Heart Mother 

 סוויטה סימפונית
Fathers Shout/ Breast Milky/ Mothers Fore/ 

Funky Dung/ Mind Your Throats Please/ 

Reemergence 

הסוויטה הופיעה באלבום הקרוי על שמה שיצא לאור 
 EMI Records UK /Harvest, בהוצאת 1970ב
 

 דקות 23:43
סיד  , ווטרסר 'רוג: על ידי הסטודנטים לאדריכלות 1965הוקמה ב פלוידפינק 

בשנים הראשונות היה בארט הכותב העיקרי    . מייסוןוניק  רייט צארד'רי, בארט

מחלת הנפש שסבל ממנה הביאה להחלפתו בגיטריסט המוכשר      68עד שב

 .  גילמורוחבר הילדות שלו דיוויד 

Atom Heart Mother הוא אלבום המבשר שינוי תקופה   1970שיצא לאור ב

כל חבר   . וחיפוש זהות בתולדות הלהקה תוך השתחררות מצילו של בארט

למעט היצירה  , מה שהפך אותו לאקלקטי מאוד, בלהקה כתב שיר אחד באלבום

 .  הזו שהולחנה על ידי כל חברי הלהקה יחדיו

הסוויטה הסימפונית הזאת שעל שמה גם נקרא האלבום היא יצירה מיוחדת  

היא נולדה בלחץ חברת התקליטים ומשיתוף פעולה עם   . ושנויה במחלוקת

האלבום אמנם זכה להצלחה גדולה והגיע למקום  . גיסיןהמלחין הסקוטי רון 

אך בכל זאת חברי הלהקה הביעו יחס  , הראשון במצעד התקליטים הבריטי

 . לא ביצעו אותה באף הופעה 1972מסתייג מה ומאז 

 

במבנה של   גיסיןהיצירה שנכתבה באלתור על ידי חברי הלהקה ותוזמרה על ידי 

הפרק קרויים בשמות  ". סונאטיים"שילוב נושאים שונים המזכירים עקרונות 

כפי ששם היצירה נקרא על שם כותרת שראו חברי הלהקה  , אקראיים למדי

 .  בעיתון

 

מציג אחרי אקספוזיציה קצרה את ( Fathers Shout)פרקו הראשון של היצירה 

קבוצת הנושא הראשון על ידי חטיבת כלי הנשיפה תוך ליווי של בס ותופים  

לו  'הנושא השני מוצג על ידי צ. שחוזרת אחרי שילוב של קטעי סאונד פסיכדליים

  לגילמורתוך ליווי סינתיסייזר עד הכניסה של קטעי סולו הגיטרה האופייניים מאוד 

 .המפתחים את הנושא עד סוף הפרק

 

 

דקות בקטע של סופרן מלווה על   5:20מתחיל אחרי כ( Breaty Milky)הפרק השני 

 ידי סינתיסייזר ובס עד שבהדרגה מצטרפת שאר המקהלה  

עד הצטרפות התופים  ( המבוססת על שני אקורדים בלבד)במלודיה מותחת 

 .  והגיטרה לשיא של פרק זה

 

אופייני בדיאלוג בלוזי   פלוידימתחיל כקטע פינק ( Mother Fore)הפרק השלישי 

בין הסינתיסייזר לגיטרה החשמלית עד שנכנסת המקהלה בשירה של הברות  

 .   חדות ומפתיעות עד לשיא בחזרה לקבוצת הנושא הראשון

הוא הפסיכדלי ביותר ומציג נגיעות צלילים   (Funky Dung)הפרק הרביעי  

יבריש עד השמעת קול הרכבת שמציג את המעבר 'ואפקטים שונים של קול וג

 .לפרק החמישי

 

מוצגים הנושאים מכל היצירה  (  Mind Your Throats Please)בפרק החמישי 

 silence in the studio: עשירה ופוליפונית עד ההכרזה, במקביל ברפריזה מציפה

 .   שמחזירה את הנושא הראשון למרכז היצירה

 

,  שב הנושא השני בפיתוח דומה לתחילת היצירה( Reemergence)בפרק השישי 

לו והסינתיסייזר דרך הגיטרה המוכפלת עד כניסתה של המקהלה וכלי  'מהצ

 .   הנשיפה ממתכת המשיבים וריאציה לנושא הראשון שסוגר סופית את היצירה

 



סוויטה מתוך   -המנדריני המופלא

  19אופ . הבלט

ביסודו . ההתפתחות היא או מהירה או איטית באמנות"

 "של דבר העניין הוא אבולוציה ולא רבולוציה

   (1881-1945)בלה ברטוק 

 Beginning-Curtain rises/ First seduction game/ Second seduction game/ 

Third seduction game- The Mandarin enters/ Dance of the girl/ The 

chase-the tramps leap out/ Suddenly the Mandarin’s head appears/  The 

Mandarin falls to the floor  

 .  גרמניה, בקלן 1927בכורה בנובמבר . 1924הולחן ב, בלט
 

 דקות 20כ 

אתנו מוסיקולוג וכיום נודע בעיקר כמלחין הונגרי חשוב , בלה ברטוק הוא פסנתרן

הוא משלים את  . רומניה וסלובקיה, המושפע עמוקות ממוסיקה מסורתית מהונגריה

תוך כדי תהפוכות אדירות בחייו ובהונגריה     1919כתיבת המנדרין המופלא ב

הכוללות הצטרפותו כדירקטור המוסיקה בממשלה הקומוניסטית קצרת החיים של  

 .  קוןבלה 

פנטומימה בן המערכה האחת -תוך כדי הסערות האישיות בחייו הוא כותב את הבלט

.  שנהפך ברבות הימים לאחד הקטעים המפורסמים והשנויים במחלוקת ביותר שלו

העלילה סבוכה למדי ומתארת את  . ייל'לנגמבוסס על סיפור עלילתי של מלכיאור 

.  בריונים ששודדים ומכים אותם 3סיפורה של זונה אשר מפתה לקוחות לידיהם של 

 . עד בואו של המנדרין המופלא

את המוסיקה " לעכל"הקהל לא ידע כיצד . הצגת הבכורה של הבלט לא עלתה יפה

גם מבקרים . ורבים עזבו את ההופעה באמצע" לא מוסרית"הסוערת ואת העלילה ה

 .  והצגות רבות בוטלו"( תוהו ובוהו)"הגיבו בהתנגדות חריפה על הטקסט והמוסיקה 

, עמוסה, המוסיקה מתלכדת עם הטקסט ומצליחה לייצר תחושה קשה של מודרניות

אלו יחד עם הניסיון הכושל של האהבה להתגבר על האלימות  , חומרנית וחמדנית

 . 20-המופעלת עליה מהווים יחד טקסט ייחודי ופורץ דרך של המאה ה

 

כלי הנשיפה מתארים את תחושת העיר הסואנת והעמוסה  . המסך עולה: חלק ראשון

,  כניסת הפסנתר. כל זאת באווירה מבשרת רעות וקודרת. במוסיקה פוליפונית

הכינורות והויולות מתארים את כוונותיהם הזדוניות של הבריונים והמזימה המשותפת  

 .   שלהם עם הנערה

 

נכנס גבר מבוגר ומכובד נכנס המתואר על ידי  . משחק הפיתוי הראשון:חלק שני

יש לו כסף אבל הוא מוסיף ומחזר אחר הנערה   םםהנערה מעוניינת לדעת . הטרומבון

 .     עד שבאים הבריונים ומסלקים אותו. בדברי מתק על אהבה

  סלואומגיע גבר צעיר המתואר על ידי מוסיקת . משחק פיתוי שני: חלק שלישי

גם במקרה הזה הריקוד בינו ובין הנערה מתפתח עד שהוא נקטע . בחמישה רבעים

 . בבוטות כשהבריונים זורקים אותו החוצה

הריקוד שלו עם הנערה הוא ואלס  . המנדריני נכנס-משחק פיתוי שלישי: חלק רביעי

 .הוא אוחז בנערה בנואשות בעוד הבריונים מגיעים כדי לסלק גם אותו. סוחף

הבריונים מנסים לסלק אותו ומוסיקת פוגה  . לפתע מגיח ראש המנדריני: חלק חמישי

הבריונים מכים אותו באכזריות אבל אהבתו ותשוקתו של  . סוערת ודרמטית משתלטת

 .המנדריני אדירה והוא שב אל הנערה ונועץ בה את מבטו המשולהב

הקצב מתגבר גיחות של החליל והקסילופון מנסים  . המנדרין נופל לרצפה: חלק שישי

מאבקו האחרון של המנדריני עד שהוא מוכרע  . להתגבר על כלי הנשיפה ממתכת

 .    לצלילי הטימפני

 



ור   'פה מג-ב 6' הסימפוניה מס

   68. אופ

עצים ואבנים משיבים את ההד  , לודאי יערות. אף אדם לא יכול לאהוב את הטבע כמוני"

 לודוויג ואן בטהובן." שאותו כל אדם חפץ לשמוע

   (1770-1827)לודוויג ואן בטהובן 

 Allegro ma non troppo/ Andante molto mosso/ Allegro/ Allegro/ 

Allegretto 

 .  בוינה1808בכורה בנובמבר  1808הולחנה ב,  סימפוניה
 
 דקות 47כ

כשהוא מלחין במקביל שתיים  , הייתה פורה מאוד עבור בטהובן 1808השנה 

הסימפוניה  . החמישית והשישית, מהסימפוניות החשובות והמוכרות ביותר שלו

אך דומה לה  , הסוערת והדרמטית יותר, שונה למדי מאחותה המוכרת, השישית

של הפיקולו  ( בפרק הרביעי)בחידושים מסוימים כמו הצגתם המאוחרת 

זו היא אחת מהיצירות היחידות שקיבלו את שמן ישירות מיוצרן . והטרומבונים

ולנוכח הכותרות המעניינות שמוסיף בטהובן לפרקים ניתן כמעט לטעון כי שמדובר  

ואמנם לבטהובן יש קשר עז עם הטבע ממנו הוא נהנה לעיתים  . ביצירה תוכניתית

,  אך תוך ניסיון להימנע מחיקויים ישירים של הטבע, תכופות והוא ביטא זאת ביצירה

אלא כביטוי של  , לא כציור: "הוא אומר בעצמו. כפי שעשו מלחינים רבים לפני ואחריו

: ובכל זאת זכורים מאוד החיקויים המפורסמים של הציפורים מהפרק השני" רגש  

.האבוב כשליו והקלרינטים כקוקיות, החליל כזמיר  

 

התעוררותה של השמחה בעקבות ההגעה  : "טרופונון  מאאלגרו , פרק ראשון

האווירה והקצב הנינוחים כל כך שונים  , החזרתיות על המוטיבים הקטנים": לכפר

.מהסימפוניות האחרות של בטהובן ומבטאים חיבור עמוק אל הטבע  

  

 

"על יד פלג הנחל: "אנדנטה מולטו מוסו, פרק שני  

כלי הקשת מבטאים את פלגי הנחל וכלי הנשיפה . זה הפרק הציורי ביותר ביצירה  

. מעץ מחקים במנגינות קצרות ונפלאות את הציפורים  

 

"התאספות עליזה של איכרים: "אלגרו, פרק שלישי  

לפתע נקטעת על ידי  , התאספות כפריים המתפתחת למוסיקת ריקודים בסגנון עממי

רעם רחוק מתגבר , התקרבותה של סערה המתבטאת דרך טמפו הולך וגבר 

.יחד עם גשם ומוביל להתפזרות הריקודים, בהדרגה  

 

"סופת רעמים: " אלגרו, פרק רביעי  

עד שיא הרעמים  , הכינורות הדרמטיים עוקבים אחר הגשם החלש שאט אט מתחזק

הכינורות  . הם גוברים ומבטאים תחושת פחד אצל המאזינים. דרך הטימפני החזק

. ממשיכים לייצר את אווירת הגשם והרוחות  

 

"שמחה והוקרה אחרי הסופה: שיר הרועים: "אלגרטו, פרק חמישי  

מבטאים את החזרה אל  . מוטיבים מהפרק האחרון חוזרים באופן רגוע ועדין יותר

הטמפו חוזר לסימטריות והמנגינה העממית הפשוטה חוזרת באמצעות  . השלווה

.  האחרונה הקודהעד . כמה כלים שונים  

 


