פואמה של

תא ((Poem of a Cell

טריפטיכון של אהבה ואקסטזה
מֵ צב-קולנוע וצליל בשלושה ערוצים לפי קטעים משירי אהבה
מאת שטפן וינטר ()Stefan Winter

הפקה :ורד לוינסון
פרסום ויחסי ציבור :מיכל גולן
אחריות טכנית :נאסר חלחלה ,עאדל סמעאן
עורך התכנייה :יובל שקד

פואמה של

תא ((Poem of a Cell

טריפטיכון של אהבה ואקסטזה
מֵ צב-קולנוע וצליל בשלושה ערוצים לפי קטעים משירי אהבה
מאת שטפן וינטר ()Stefan Winter

ימים ד'-ה' 19-18 ,באוקטובר  ,2017בשעות  13:00 ,10:00ו18:00-
יום ו' 20 ,באוקטובר  ,2017בשעה 10:00
המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ,אולם 209

עם מוסיקה חיה:
ימים א'-ג' 24-22 ,באוקטובר  ,2017בשעה 19:00
המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ,קומה אפס

משך 138 :דקות
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(  ,)Art Foundation NRWקרן רודולף אוגשטיין ( ,)Rudolf Augstein Foundationקרן קאגל-בורגהארט
()Kagel-Burghardt Foundation

פואמה של

תא ((Poem of a Cell

טריפטיכון של אהבה ואקסטזה
מֵ צב-קולנוע וצליל בשלושה ערוצים לפי קטעים משירי אהבה
כתיבה ובימוי :שטפן וינטר ()Stefan Winter

ֵמצב-קולנוע
יום רביעי18.10.2017 ,
 13:00 ,10:00ו ,18:00-אולם  ,209משכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט
יום חמישי19.10.2017 ,
 13:00 ,10:00ו ,18:00-אולם  ,209משכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט
יום שישי20.10.2017 ,
 ,10:00אולם  ,209משכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט

כתיבה ובימוי :שטפן וינטר
שחקנים:
נוריקו קורא ( ,)Noriko Kuraהאישה
שטפן וינטר ( ,)Stefan Winterהאיש
לולה ביאנקי ( ,)Lola Bianchiמלאך
מוחמד טיילור ג'ומא ( ,)Mohamed Taylor Jumaמוחמד שומבה ( ‒ )Mohamed Shombeקציני תפעול ימי
צוות הבנייה של עותמן עידי ,נגרים של מגדל גן העדן
בכרי מכאמה חאג'י ( ,)Bakari Makame Hajiעלי כומבו מבראכה ,רג'אב חאמיס קסים ( ‒ )Rajab Hamis Kassimדייגים
סייף עלי מוסה ( ,)Seif Ali Mussaמעלה הקרבן
סעדה נאסור ( ,)Saada Nassorזמרת
רג'ב סולימן ( ,)Rajab Suleimanקאנון
מקהלת סנטה ססיליה של קתדרלת יוסף הקדוש
אנסמבל מטנדני מאוליד ()Mtendeni Maulid
ציור :נוריקו קורא
קולות :ברברה סוקובה ( ,)Barbara Sukowaפאני וינטר ()Fanny Winter

מוסיקה מאת וויליאם בירד ( ,)William Byrdאלן ברן ( ,)Alan Bernקרלו ג'זואלו ( ,)Carlo Gesualdoיוזף היידן
( ,)Joseph Haydnאנטוניו ויוואלדי ( ,)Antonio Vivaldiשטפן וינטר ,פומיו יאסודה ( ,)Fumio Yasudaאורלנדו די לאסו
( ,)Orlando di Lassoגוסטב מאהלר ( ,)Gustav Mahlerוולפגנג אמדיאוס מוצרט ( ,)Wolfgang Amadeus Mozartפביו נידר
( ,)Fabio Niederרג'ב סולימן ,גבריאל פורה ( ,)Gabriel Fauréאורי קיין ()Uri Caine

מוסיקאים:
פורמה אנטיקווה (:(Forma Antiqva
ח' חימנז ,Jorge Jiménez ,פ' פרייטו ,Pablo Prieto ,ד' פינטניו ‒ Daniel Pinteño ,כינורות; א' קלארס,Antonio Clares ,
ויולה; ר' קאסאן ,Ricard Casañ ,ק' הרוז ‒ Carles Herruz ,חצוצרות; ח' גימנו ,Jairo Gimeno ,קרן; מ' אוליווארס,
 ,Miguel Olivaresבסון; א' סטריט ,Eyal Street ,מ' קאלוו ‒ Marta Calvo ,בסונים; א' מאריאס ,Alejandro Marias ,צ'לו;
ח' מוניוז ,Jorge Muñoz ,קונטרבס; ס' מרקס ,Silvia Márquez ,עוגב; ד' צפיקו ,Daniel Zapico ,תיאורבה; פ' צפיקו,
 ,Pablo Zapicoלאוטה; ד' ואלדז ,David Valdés ,כלי-נקישה; א' צפיקו ,Aarón Zapico ,מנצח
האנסמבל הקולי אקסאודי (:)Exaudi
ז' פרייזר ,Juliet Fraser ,ר' לי ‒ Rebecca Lea ,סופרן; ל' גודארד ,Lucy Goddard ,מצו-סופרן; ט' וויליאמס,Tom Williams ,
קונטרה טנור; ס' ג'פס ,Stephen Jeffes ,ד' דה וינטר ‒ David de Winter ,טנור; פ' ברט ,Francis Brett ,ג' הולידיי,
 ‒ Jimmy Hollidayבס; ג' וויקס ,James Weeks ,מנצח
יואכים באדנהורסט ( ,)Joachim Badenhorstמרקו בלאו ( ,)Marco Blaauwאלן ברן ,ג'יימס ג'ינוס ( ,)James Genusאיצ'ירו
הוסויה ( ,)Ichiro Hosoyaברברה ווקר ( ,)Barbar Walkerפאני וינטר ,ארון צפיקו (,)Aarón Zapicoפומיו יאסודה ,נגוין לה
( ,) Nguyên Lêאנסמבל מטנדני מאוליד ,סעדה נאסור ,פביו נידר ,רג'ב סולימן ,מקהלת סנטה ססיליה של קתדרלת יוסף הקדוש,
בן פרובסקי ( ,)Ben Perowskyאורי קיין ,וולפגנג קלזנר ( ,)Wolfgang Klaesnerדירק רותברוסט ()Dirk Rothbrust
רביעיית כלי הנקישה מקלן:
ת' מייקסנר ( ,)Thomas Meixnerב' מילר ( ,)Boris Müllerד' רוטברוסט ( ,)Dirk Rothbrustא' זיילר ()Achim Seyler
ארנסט רייזגר ()Ernst Reijseger

הפקה :מריקו טקהאשי (Winter & Winter ,)Mariko Takahashi
בתר-הפקה ודירוג-צבע ,Scanwerk :מינכן
ניהול סאונד :אדריאן פון ריפקה ()Adrian von Ripka
ניהול צילום :גרנוט אשוף ()Gernot Ashoff

ֵמצב-קולנוע עם מוסיקה חיה
יום ראשון22.10.2017 ,
 ,19:00קומה  ,0משכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט
יום שני23.10.2017 ,
 ,19:00קומה  ,0משכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט
יום שלישי24.10.2017 ,
 ,19:00קומה  ,0משכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט

מאת שטפן וינטר
יואכים באדנהורסט ( – )Joachim Badenhorstקלרנית ,קלרנית בס וסקסופון טנור
פאני וינטר ( ,)Fanny Winterסופרן
סולנים מתוך אנסמבל באך מקטוויג (:)Kettwiger Bach Ensemle
אליזבת קלזנר ( ,)Elisabeth Kläsenerפרנציסקה קופצקי ( ‒ )Franziska Kopetzkiסופרן; חנה קירשבאום
( ,)Hanna Kirschbaumאורזולה נוימן ( ,)Ursula Neumannאנה-קטרין שלגל ( ‒ )Anne-Katrin Schlegelאלט; וולפגנג
קלזנר ( ,)Wolfgang Kläsnerטנור וניהול מוסיקלי; תורסטן פושנר ( ,)Thorsten Puschnerטנור; אוליבר קופצקי
( ,)Oliver Kopetzkiפרנץ-יוזף ריידיק ( ‒ )Franz-Josef Reidickבס

ֵמצב הקולנוע והצליל בשלושה ערוצים "פואמה של תא" ( )Poem of a Cellפורש את כנפיו של טריפטיכון של אהבה ואקסטזה.
המיזוג של אמנות-סאונד עם שלושה סרטי-קולנוע עתירי דמיון ,המוקרנים בו-זמנית על שלושה מסכים ,מהלך קסם .הפואטיקה
הקולנועית היפהפייה מסעירה הודות לעצמתם של הדימויים הקולנועיים (שצולמו ב take-אחד) ,לעבודת המצלמה יוצאת הדופן
ולקומפוזיציית הסאונד פורצת הדרך .שלושת מסכי ההקרנה הם כציורים חיים ,המתקיימים לצד הכוח הסיפורי העצום של רעשים,
דממה ,מוסיקה וקסמם של נופי-צליל.
משכו של ֵמצב הקולנוע והצליל "פואמה של תא" הוא  138דקות .היצירה היא אודות פואמות האהבה והתשוקה החושניות "שיר
השירים" מן התנ"ך" ,האור הזורם של האלוהות" מאת מכטהילד ממגדבורג (בת המאה ה )13-ו"התאחדות עם האלוהי" מאת
ראבעה מבצרה (בת המאה השמינית) .שלוש הפואמות חולקות את הנושא שמאחד את היהדות ,הנצרות והאיסלאם ומגשר על
פני כל ההבדלים בין הדתות :אהבה ,אקסטזה ,ולבסוף איחוד עם אהבה נשגבת.
בליבה של "פואמה של תא" נמצאת האישה .עבר ,הווה ועתיד מתרחשים בו-זמנית.
היצירה אינה מספרת סיפור קוהרנטי ,אלא מעוררת זיכרונות ומשתמשת בכוחם הנארטיבי של סאונד ,רעש ודימויים" .פואמה של
תא" היא אודות תשוקה וזדון ,ערגה ושאט-נפש ,אלימות וחמלה ,הרס וגאולה ,הפרדה ואיחוד ,תום-לב ואשמה ,היתר ודיכוי ,איש
ואישה.
ב"פואמה של תא" מתמזגים מציאות ודמיון ליחידה אחת .היא בבחינת מסע מרשים אל חייה של האנושות.
(שטפן וינטר)

פואמה של תא ((Poem of a Cell
טריפטיכון של אהבה ואקסטזה
ֵמצב-קולנוע וצליל בשלושה ערוצים לפי קטעים משירי אהבה
כתיבה ובימוי :שטפן וינטר

הפעמון
איצ'ירו הוסויה ,גונג דורה
אלן ברן

פרולוג

טקסט :מכטהילד ממגדבורג (קטעים מתוך "האור הזורם של האלוהות" ,ספר ראשון)XXII ,
ברברה סוקובה ,קול; אלן ברן ,אקורדיון
ככל שחולף זמן רב יותר מאז שמתה ,כך היא חיה שמחה יותר,
ככל שהיא חיה שמחה יותר ,כך היא מגלה יותר,
ככל שהיא נחלשת ,כך היא יוצאת נשכרת יותר,
ככל שהיא חוששת יותר לעצמה...
ככל שהיא צוברת עושר ,כך היא מתרוששת יותר,
ככל שהיא מודעת יותר לחייה ,כך היא מתקדמת,
ככל שהיא מתעצמת... ,
ככל שפצעיה מתעמקים ,כך היא סוערת יותר;
ככל ששוכנת בה יותר אהבת אלוהים ,כך היא דואה גבוה יותר;
ככל שהיא קורנת יפה יותר את השתקפותה של השכינה ,כך היא מתקרבת יותר לאלוהים;
ככל שהיא עובדת יותר ,כך מנוחתה שלווה יותר;
ככל שהיא מבינה יותר... ,
ככל שהיא משתתקת יותר ,כך היא קוראת בקול רם יותר;
 ,...ככל שהנסים שהיא מחוללת בכוחה מרהיבים יותר,
כך צומחת תשוקתו ,וחתונתם נעשית מפוארת יותר;
ככל שמיטת האהבה שלהם צרה יותר ,כך נעשה החיבוק שלהם אינטימי יותר;
ככל שנשיקותיהם מתוקות יותר ,מבטיהם אוהבים יותר;
ככל שפרידתם כואבת יותר ,כך מעניק הוא לה עוד יותר;
ככל שהיא צורכת יותר ,יש לה יותר;
ככל שהיא נפרדת כנועה יותר ,כך היא מקדימה לשוב;
ככל שהיא נשארת לוהטת יותר ,כך מקדימה להבתה להתפרץ;
ככל שהיא יוקדת יותר ,כך היא קורנת יפה יותר;
ככל שמתרבה זמרת שבחי האל ,כך גדלה תשוקתה.

תרגום :יובל שקד

 ,Introitusמתוך רקוויאם ברה מינור ,ק' 626

וולפגנג אמדאוס מוצרט
פורמה אנטיקווה; ארון צפיקו ,מנצח
אליזבת קלזנר ,סופרן; אנסמבל באך מקטוויג; וולפגנג קלזנר ,מנצח

מנוחת נצח תנה להם אדוני,
ואור תמיד יאיר להם.
לך דומיה תהילה ,אדוני ,בציון,
ולך ישולם נדר בירושלים.
שמע תפילתי,
עדיך כל בשר יבוא.
מנוחת נצח תנה להם אדוני,
ואור תמיד יאיר להם.
 ,Lacrimosaמתוך רקוויאם ברה מינור ,ק' 626

תרגום :בתיה באיאר

פביו נידר ,לפי הפרגמנט מאת מוצרט
פורמה אנטיקווה; ארון צפיקו ,מנצח
האנסמבל הקולי אקסאודי; ג'יימס וויקס ,מנצח
אנסמבל באך מקטוויג; וולפגנג קלזנר ,מנצח

יום הדמע זה יגיע ‒
קם מאפר ויופיע
החוטא לקראת דינהו:
אל מחל לו וחנהו!
אנא ,ישו אדוני,
תן להם מנוחה.
אמן.
 ,Agnus Deiמתוך רקוויאם ,אופ' 48

תרגום :בתיה באיאר

פומיו יאסודה ,לפי גבריאל פורה
פורמה אנטיקווה; ארון צפיקו ,מנצח
אנסמבל באך מקטוויג; וולפגנג קלזנר ,מנצח

שה האלוהים ,הנושא את עוונות העולם ,תן להם מרגוע.
שה האלוהים ,הנושא את עוונות העולם ,תן להם מנוחת נצח.
אור עולם יאיר להם ,אדון ,עם קדושיך לנצח ,כי חנון אתה.
מנוחת עולם תן להם ,אדון ,ואור-תמיד יאיר להם.
שיר השירים

תרגום :עדה ברודסקי

אורי קיין
טקסט :שיר השירים ג3:
פורמה אנטיקווה; ארון צפיקו ,מנצח

ּתּורק ְשמֶ ָך; עַל-כֵןֲ ,עלָמֹות אֲהֵ בּוָך.
לְ ֵריחַ ְשמָ נֶיָך טֹובִ ים ,שֶ מֶ ן ַ

פרגמנט מאת אנטוניו ויוואלדי ,עיבוד שטפן וינטר

Cum dederit

טקסט :תהלים קכז3-2:
יואכים באדנהורסט ,קלרנית
פורמה אנטיקווה; ארון צפיקו ,מנצח

הנשמה מהללת את אלוהים על חמישה דברים

פביו נידר

טקסט :מכטהילד ממגדבורג (קטעים מתוך "האור הזורם של האלוהות" ,ספר ראשון)XVII ,
האנסמבל הקולי אקסאודי; ג'יימס וויקס ,מנצח
רביעיית כלי הנקישה מקלן
הו ,אלוה ,מגיר מתן ,הו אלוה ,מזרים אהבה,
הו אלוה ,מבעיר תשוקה ,הו אלוה ,מתיך לאחדות עם אהובך,
הו ,אלוהיי ,הנח בחיקי ,בלעדיך איני יכול להיות!
אלוהים משווה את הנשמה לחמישה דברים

תרגום :יובל שקד

פביו נידר

טקסט :מכטהילד ממגדבורג (קטעים מתוך "האור הזורם של האלוהות" ,ספר ראשון)XVIII ,
האנסמבל הקולי אקסאודי; ג'יימס וויקס ,מנצח
רביעיית כלי הנקישה מקלן
את ,שושנה נהדרת בין שיחים קוצניים,
את ,דבורה ששקעה בדבש,
את ,יונת הקיום הטהור,
את ,השמש ,כל כך טהור זוהרך,
את ,לבנה ,במלוא קרינתה,
איני מסוגל להסיט את פניי ממך!

Peccantem me quotidio

תרגום :יובל שקד

וויליאם בירד
טקסט :תפילה למתים ,מענה שביעי
יואכים באדנהורסט ,קלרנית
האנסמבל הקולי אקסאודי; ג'יימס וויקס ,מנצח

הואיל וחטאתי מדי יום
ולא היכיתי על חטא,
הפחד מן המוות מטריד אותי,
שהרי בגיהינום אין גאולה.
רחם ,רחם עליי ,אלוהים,
והצל אותי.
שיר עם אפגני

תרגום :יובל שקד

מסורתי
פסיל זמירי ( ,)Facial Zamiriרובאב

הקרב על חאלב ()Battle over Aleppo

פומיו יאסודה

פורמה אנטיקווה; ארון צפיקו ,מנצח
יואכים באדנהורסט ,קלרנית; פומיו יאסודה ,פסנתר

גוסטב מאהלר

אהבת יופי לבדה

טקסט :פרידריך ריקרט ( ,)Friedrich Rückertבתרגום לאנגלית מאת ד"ר סיביל מארקוורט ()Dr. Sibyl Marquardt
ברברה ווקר ,קול
אנסמבל באך מקטוויג; וולפגנג קלזנר ,מנצח
אם אהבת בעבור היופי ,הו לא אותי אהבי!
אהבי את השמש ,שיער לה של זהב!
אם אהבת בעבור העלומים ,הו לא אותי אהבי!
אהבי את האביב ,צעיר הוא כל שנה!
אם אהבת בעבור האוצרות ,הו לא אותי אהבי!
אהבי את בת-המים ,לה רב פנינים זכות!
אם אהבת בעבור האהבה ,הו כן ,אותי אהבי!
אהביני תמיד ,כאשר לעולם אוהבך!

תרגום :עדה ברודסקי

יוזף היידן ,בעיבוד אורי קיין

בריאת העולם

טקסט :בראשית א3-2:
אנסמבל באך מקטוויג; וולפגנג קלזנר ,מנצח
פורמה אנטיקווה; ארון צפיקו ,מנצח
נגוין לה ,גיטרה; אורי קיין ,פסנתר
וְ רּוחַ אֱֹלהִ יםְ ,מ ַרחֶ פֶת עַל-פְ נֵי הַ מָ ִיםַ .וי ֹּאמֶ ר אֱֹלהִ ים ,יְ הִ י אֹור; וַיְהִ י-אֹור.
אורי קיין

שיר השירים

טקסט :שיר השירים א17:
האנסמבל הקולי אקסאודי; ג'יימס וויקס ,מנצח
רֹותים.
(רהִ יטֵ נּו) בְ ִ
קֹּ רֹות בָ ּתֵ ינּו א ֲָרזִים ,רחיטנו ַ
פומיו יאסודה

התאחדות עם האלוהי

טקסט :שטפן וינטר ,לפי ראבעה מבצרה
פאני וינטר ,קול; יואכים באדנהורסט ,קלרנית; פומיו יאסודה ,פסנתר
פורמה אנטיקווה; ארון צפיקו ,מנצח
כל אהבה חותרת אל מהות האחדות .האהבה הרמה ביותר חותרת אל אחדות נצח.
אני מחפשת אחר אהובי ,ולא אחר תפארת מתנותיו,
לא חזיונות ,נסים וכוח ביחס לעולם החומרי.
אהבה היא המפתח להיות לאחד במשחק האהבה ,אהבה היא נאמנות :רצונך הוא רצוני!
אהבתך היא עכשיו תאוותי ואושרי,
והתגלתה לעיני לבבי ,הצמא לך.

אין לי איש מלבדך! אתה אושרי העילאי ,מושרש בי עמוק.
אם שבע רצון אתה ממני ,הו תאוות לבי ,שמחה תגלה לי.
אני כמהה לצקת מים לתוך הגיהינום ולהבעיר אש בגן העדן ,ולגרום לשני מעטים אלה להיעלם
ולא להתיר לאיש להתפלל אליך בגלל פחד מהגיהינום ובתקווה לגן העדן,
אלא אך ורק למען יופייך הנצחי.

תרגום :יובל שקד

 ,In Paradisumמתוך רקוויאם ,אופ' 48

פומיו יאסודה ,לפי גבריאל פורה
פורמה אנטיקווה; ארון צפיקו ,מנצח
אנסמבל באך מקטוויג; וולפגנג קלזנר ,מנצח

אל גן העדן יוליכוך המלאכים,
בבואך יקדמוך הקדושים המעונים
ויוליכוך אל עיר הקודש ירושלים.
מי ייתן ומקהלת המלאכים תקדם את פניך
ועם אלעזר ,אביון־מקדם,
תמצא מנוחת נצח.
פרגמנט של כוראל

תרגום :עדה ברודסקי

פומיו יאסודה
פורמה אנטיקווה; ארון צפיקו ,מנצח

תהלוכת חופה

ניגון מסורתי של חסידי בובוב
טקסט :מכטהילד ממגדבורג (קטעים מתוך "האור הזורם של האלוהות" ,ספר ראשון)XX ,
ברברה סוקובה ,קול; אלן ברן ,אקורדיון

את הר המראות שלי,
כר מרעה לעיניי,
אבדן עצמי,
סערת ליבי,
התמוטטות כוחי והתפוגגותו,
ביטחוני העילאי!

Se la mia morte brami

תרגום :יובל שקד

קרלו ג'זואלדו
טקסט :טורקואטו טאסו
האנסמבל הקולי אקסאודי; ג'יימס וויקס ,מנצח

אם את משתוקקת למותי ,הו אישה אכזרית,
כי אז אמות בשמחה
ואפילו אחרי המוות אכבד אותך בלבד.
אולם אם את פוסלת את אהבתי,
אהה ,די במחשבה על כך לבדה

שהכאב יהרוג אותי,
ונשמתי פורחת במנוסה.

תרגום :יובל שקד

קומפוזיציה וטקסט :ונאנט מאבולה ()Venant Mabula

Mpigie mungu kelele za shangwe

מקהלת סנטה ססיליה של קתדרלת יוסף הקדוש

קומפוזיציה וטקסט :שיח' מג'יד סעיד מנסור ()Sheikh Majid Said Mansour

מוסטפה [בחירת הלב]

אנסמבל מטנדני מאוליד
ברברה ווקר ,קול
האנסמבל הקולי אקסאודי; ג'יימס וויקס ,מנצח
פורמה אנטיקווה; ארן צפיקו ,מנצח

פביו נידר

מעגל סי במול מז'ור/מינור של האור ושל החיים

מרקו בלאו ,חצוצרה; דירק רוטברוסט ,כלי-נקישה; פביו נידר ,פסנתר

פומיו יאסודה ,לפי גבריאל פורה

 ,Pie Jesuמתוך רקוויאם ,אופ' 48

פאני וינטר ,קול
אנסמבל באך מקטוויג; וולפגנג קלזנר ,מנצח
פורמה אנטיקווה; ארון צפיקו ,מנצח
ישו החנון ,האדון,
תן להם מרגוע.
ישו החנון ,האדון,
תן להם מנוחת עולם.

תרגום :עדה ברודסקי

סעדה נאסור ורג'ב סולימן

[ Ni wewe tuאת האחת]

טקסט :מוחמד אחמד ,בהתבסס על הפואמה "התאחדות עם האלוהי" מאת שטפן וינטר ,לפי ראבעה מבצרה
סעדה נאסור ,קול; רג'ב סולימן ,קאנון
ארנסט רייזגר ‒ צ'לו ,חלילי עוגב
while praying to the Almighty

I crave to pour

in order to heal my heart

Cold water into Fire/Hell

both for the Almighty’s sake

I want to set fire in Heaven

so that His beauty may become apparent to me

The objective to enter Heaven

I honor the praise due to you alone

I truly love you

to miss your true love

How can I be far from you

this [praise/love] in this world

It is you alone who deserves

the spiritual reward will be to see your light.

Under no circumstance I will change

My love for the One

seeks its companion

This love necessitates

you to possess it

We have succeeded in our need

our hearts to be contented

May this sanctuary be productive

so my heart may be satisfied.

It is you the exalted one

I want you to possess me

So I may be your obedient [servant]

and kindness be my friend

Your gifts are intelligent

and I give you plentiful

I have no way but to praise you

another one I do not crave.

I do not crave another one

as long as you are contented [with my love]

When I am one with you

the heart will rejoice.

פומיו יאסודה

Translation: Mohamed Ahmed

אהבת נצח

 פסנתר, קלרנית; פומיו יאסודה,יואכים באדנהורסט
 מנצח,פורמה אנטיקווה; ארון צפיקו
אלן ברן

פואמה של תא ‒ אפילוג

)XIX , ספר ראשון," מכטהילד ממגדבורג (קטעים מתוך "האור הזורם של האלוהות:טקסט
 אקורדיון, קול; אלן ברן,ברברה סוקובה
את כר למראשותיי
,מיטת אהבתי היקרה
,שלוותי המוצפנת ביותר
,תשוקתי העמוקה ביותר
!כבודי הרם ביותר
,את נועם אלוהיי
,ניחומים לאנושיותי
!פלג צונן ללהטי
,את אש אהבה לתשוקתי
,מגע צונן מתקתק לחיקי
,את נשיקה אינטימית של פי
!את חדוות תגליתי
,אני בתוכך ואת בי
,שלובים בהידוק ככל האפשר
שהרי שנינו מתכנסים לאחד
 יובל שקד:תרגום

.ונוצקים לנצח לשלמות חדשה

אורלנדו די לאסו

Osculetur me

טקסט :שיר השירים א4-2:
האנסמבל הקולי אקסאודי; ג'יימס וויקס ,מנצח
יואכים באדנהורסט ,קלרנית
ּתּורק ְשמֶ ָך; עַל-כֵןֲ ,עלָמֹות אֲהֵ בּוָך .מָ ְשכֵנִ י ,אַ ח ֲֶריָך נָרּוצָ ה; הֱבִ יאַ ִני הַ מֶ לְֶך חֲדָ ָריו,
יִ שָ קֵ ִני ִמנ ְִשיקֹות פִ יהּו ,כִ י-טֹובִ ים ֹּדדֶ יָך ִמיָיִ ן .לְ ֵריחַ ְשמָ נֶיָך טֹובִ ים ,שֶ מֶ ן ַ
נָגִ ילָה וְ נִ ְש ְמחָ ה בָ ְךַ --נזְכִ ָירה דֹּ דֶ יָך ִמיַיִ ן ,מֵ ישָ ִרים אֲהֵ בּוָך.
קומפוזיציה וטקסט :אורי קיין

Shine

ברברה סוקובה ,קול; יואכים באדנהורסט ,סקסופון; נגוין לה ,גיטרה חשמלית
אורי קיין ‒ פסנתר ואורגן המונד; ג'יימס ג'נוס ,גיטרה בס; בן פרובסקי ,כלי-נקישה
כשאני לבד ומיואש ומרגיש כאילו איבדתי את דרכי
כשאני מגיע לתשובה ומנסה למצוא את דרכי
דיברת אליי ודיברת מתוכי ועזרת לי למצוא את דרכי
השלווה שלך והשמחה שלך ירוממו אותי ויקחו אותי למקום רם יותר.
כשאני תקוע ומתוסכל ואיני יודע מה לעשות
אני קורא לאהבתך שתתבונן בעדי.
אמרת :בוא אליי ,אמחל לך ואוביל אותך אל בסיס גבוה יותר,
הבא תמיד את בעיותיך אליי ,כי אתה יודע שאהיה בסביבה.
הניחי לי ללכת אל מזבח טוב הלב והחמלה
הניחי לי להמשיך בדרכי ואתחקה אחרי אפנת העולם
הניחי להיות מה שתמיד ידעתי שאוכל להיות
הניחי לי לזרוח באורות של חגיגה
הבה תזרח אהבה על כל אומה.
הניחי לי לאהוב ולהיות אהוב על ידך
יזרח חנך על פני הכול.
אהבתך ,אהבתך תתבונן בעד כולנו.

תרגום :יובל שקד

שטפן וינטר ()Stefan Winter

עם פאני וינטר ()Fanny Winter
תצלוםWinter & Winter :

שטפן וינטר ‒ אמן סאונד ווידאו ,מפיק מוסיקה ‒ נולד ב 1958-בטגרנזה ( , Tegernseeגרמניה) .הוא אוטודידקט ובשנות השמונים התחיל ליצור
ולהפיק מוסיקה ,רעשים ,נופי-צליל ווידאו .בשנים  1995-1985ניהל את ההקלטות שנעשו עבור חברות התקליטים  )Jazz Music Today( JMTו-
 .Bambooאחר כך ייסד יחד עם מריקו טקהאשי ( )Mariko Takahashiאת חברת התקליטים  .Winter & Winterעבור החברה הרב-תחומית שלו
פיתח את אודיו-פילם ( ;AudioFilmכתב העת  Spiegelכינה זאת "קולנוע לעיניים עצומות") .וינטר הופך הקלטות מוסיקה ,סאונד ורעשים לעבודות
אמנות שלמות .חברת התקליטים שלו זכתה באותות הוקרה רבים ,וביניהם פרס המבקרים השנתי (גרמניה) ,פרס אדיסון (הולנד) ,פרס גראמופון
(בריטניה) ,פרס ( Diapason d'orצרפת) ופרס האקדמיה ע"ש שארל קרו ( ,Académie Charles-Crosצרפת) .שטפן וינטר זכה באופן אישי בפרס
מבקרי התקליטים הגרמני ובפרס האמנות של שוואבינג ( )Schwabingמטעם מחלקת התרבות של מועצת העיר מינכן.
שטפן וינטר ביצע הפקות המוסיקה עם אברהמסן ( ,)Hans Abrahamsenאנצלוטי ( ,)Teodoro Anzellottiארדיטי ( ,)Irvine Ardittiבלק
( ,)Jim Blackבלקמן ( ,)Theo Bleckmannקיין ( ,)Uri Caineג'רוואסוני ( ,)Stefano Gervasoniפורמה אנטיקווה ( ,)Forma Antiqvaקאגל
( ,)Mauricio Kagelמוטיאן ( ,)Paul Mautianאנסמבל שנברג ,סוקובה ( ,)Barbara Sukowaרייזגר ( ,)Ernst Reijsegerיאסודה
( )Fumio Yasudaועוד ועוד .משנת  1985הוא הפיק יותר מ 300-הקלטות מוסיקה וסאונד ,וביניהן  Blue Skiesמאת ווילסון
( AudioFilm ;)Cassandra Wilsonשכותרתו  Urlicht ;Venezia la Festaבעקבות גוסטב מאהלר ו Wagner e Venezia-מאת קיין; מוסיקה
לקולנוע ופסקולים מאת רייזגר עבור סרטים של הרצוג ( )Werner Herzogואלכס ואנדרו סמית';  Let me tell youמאת אברהמסן; ארבע העונות של
ויוואלדי מאת צפיקו ( ;)Aarón Zapicoוריאציות גולדברג בנגינת אנצלוטי; ו ,"Nightlife ‒ Sounds of the City"-עשרה נופי-צליל של המטרופולינים
הגדולים בעולם .מצגים ומצבי סאונד וחלל מאת וינטר מוצגים מראשית שנות האלפיים בנודעים שבמוזיאונים במדינות מערב אירופה ובארצות-הברית.
מצב הקולנוע והסאונד פואמה של תא הוצג עד כה בסן-סבסטיאן (ספרד) ובזנזיבר (טנזניה) ויוצג ,אחרי חיפה ,במינכן (גרמניה) ובבורדו (צרפת).

יואכים באדנהורסט ()Joachim Badenhorst

תצלוםDavid Rodriguez fotografia :

נולד ב 1981-באנטוורפן .פעיל בתחום המוסיקה המאולתרת באירופה ומחוץ לה ב 15-השנים האחרונות .מאז שהשלים לימודי תואר שני
בקונסרבטוריון המלכותי בהאג ( )the Hagueהוא מחלק את זמנו בין בלגיה וערים שונות בארצות-הברית ובאירופה ,ומשתף פעולה ומקליט
עם אמנים ואנסמבלים בתחום הג'אז והמוסיקה האקספרימנטלית ,וביניהם הן בנינק ( ,)Han Benninkטוני מלאבי ( )Tony Malabyונואל

אקשוטה ( .) Noël Akchotéמעייניו נתונים לחקר מרכיבי הסאונד שחשים אותם באיברים הפנימיים .עשייתו משתרעת מאלתור סולני עד
להובלה של הרכבים גדולים ,ובכללם תזמורתו שלו.Carate Urio Orchestra ,
באדנהורסט מתעניין בשילוב ביצירותיו המוסיקליות של רעיונות מתחומי אמנות שונים .הוא גם שוקד על חשיפתם של יחסים פנימיים בין
מוסיקה בת-הזמן למוסיקה מסורתית ממקורות שונים .הוא שיתף פעולה עם מוסיקאים מטורקיה ומיפן ,וערך מסע קונצרטים בסין להצגת
אינטרפרטציות חדשות של מוסיקה סינית מסורתית.
בשנים האחרונות חושב באדנהורסט על הייחוד של סאונד כתופעה בת -חלוף וכן על היחסים שבין סאונד לחלל .יצירתו התרכזה בקומפוזיציה
שמבוססת על עיבודי מחשב .באמצעות מחקר וניסויים רציפים הוא שקוע בבירור הגבולות שבין אימפרוביזציה לבין קומפוזיציה ,במסעות חקר
של סאונד ושל מעברים הרמוניים ,וממשיך לחתור לגיבוש שפה אסתטית שמתקשרת עם חללים ומערבת קהלים שונים.
את נגינתו של באדנהורסט ניתן לשמוע ביותר מחמישים תקליטורים שראו אור ביותר מעשר הוצאות .ב 2012-ייסד הוצאה לאור משלו,
 , KLEINוהיא פועלת כזירה יצירתית של מיזמים לשיתופי פעולה ,ניסויים ,משחק עם עיצוב בלתי קונוונציונלי ובימה לפרויקטים מוסיקליים של
סצנת הפרינג'.
פאני וינטר ()Fanny Winter
נולדה במינכן ב . 1994-את העניין שלה באמנות בינתחומית פיתחה במהלך לימודיה באוניברסיטה לאמנויות  ArtEZבארנם (,Arnhem
הולנד) .במסגרת זאת התאפשרו שיתופי פעולה ראשונים עם רקדנים ,אמני וידאו ופסלים.
ב 2014-פעלה לראשונה בשיתוף שטפן וינטר ,אביה ,במצב הסאונד  .Before the Silenceב 2016-השתתפה ביצירת הפסקול מאת ארנסט
רייזגר ( ,)Ernst Reijsegerהצ'לן והמלחין ההולנדי ,לסרט  Walking Outשל אלכס ואנדרו סמית' .ב 2017-השלימה את לימודיה לתואר
ראשון .פאני וינטר עבדה עם הפסנתרן הקלאסי ז'אן-פייר קולו ( )Jean-Pierre Collotועם פסנתרן הג'אז אורי קיין ( .)Uri Caineהיא הופיעה
בפסטיבלים בהולנד ובגרמניה ובפסטיבל הג'אז בסן סבסטיאן (ספרד) ב .2017-בשם העט שלה ,מולאי ( ,)Mulayהיא הציגה עם להקתה
 YXCיצירות וטקסטים שלה על בימות בהולנד ובגרמניה ופרסמה אותם לאחרונה תחת הכותרת "‒ "Ep 1
.https://soundcloud.com/mulaymusic
אנסמבל באך מקטוויג ()Kettwiger Bach Ensemble

ההתלהבות מפרויקטים קוליים חדשים ותובעניים והרצון לצעוד גם בדרכים מוסיקליות לא קונוונציונליות משותפים לכלל החברים באנסמבל
באך מקטוויג ,מאז ייסודו בשנת  .1984בניהולו של וולפגנג קלזנר התגבשה מקהלה קאמרית האמונה על רפרטואר עשיר מכל התקופות.
האנסמבל זוכה דרך קבע לשבחים על האינטרפרטציה הרגישה ומלאת -החיים של היצירות שהוא בוחר לבצע ,וכן על הבהירות של המצלול
המאוזן שלו .תכניות הקונצרטים רבות הפנים שהמקהלה מציגה בעיר אסן ( )Essenובסביבותיה רכשו להן קהל נלהב ונאמן .המקהלה
מופיעה במסגרת סדרות קונצרטים שונות בחבל הרור ( .) Ruhrgebietכמו כן ,המקהלה יוצאת תכופות למסעות קונצרטים ברחבי גרמניה
ובארצות אירופה .ב 1991-זכתה המקהלה בפרס בתחרות המקהלות בארצו ( ,Arezzoאיטליה); ב ‒ 1993-בתחרות למקהלות קאמריות
במרקטאוברדורף ( Marktoberdorfשבחבל באוואריה); וב ‒ 1996-בתחרות בטור ( ,Tourצרפת) .בשנת  1996השתתפה המקהלה בסדנה
בהדרכת סיימון קרינגטון ( ,Simon Carringtonממייסדי  .)King's Singersב 2000/01-השתתפה בהפקת תקליטור של וריאציות גולדברג
מאת אורי קיין ( )Uri Caineובביצוע היצירה בקונצרטים רבים ברחבי אירופה .ב 2001-הופיעה בקונצרטחבאו ()Concertgebouw
באמסטרדם ,במסגרת פסטיבל הולנד .ב 2002-בקרפלד ( ,Krefeldגרמניה) השתתפה המקהלה בביצוע סימפוניה המס'  3מאת מאהלר מאת

קיין .ב 2004-ביצעה באסן את  Dark Flameמאת קיין ואת אופרה בגרוש מאת וייל ( )Weillעם "אנסמבל מודרן" .ב 2007-ביצעה את הפסיון
על-פי מתיאוס מאת באך .ב 2008-ביצעה קונצרט לילה ,שהוקלט על-ידי רדיו מערב-גרמניה ( )WDRוכלל ביצועי בכורה של יצירות מאת
תומאס ביימל ( .)Thomas Beimelבאותה שנה הגישה המקהלה קונצרט בניז'ני-נובגורוד ( ,Nizhny Novgorodרוסיה) וביצעה בו ,לראשונה
בעיר זאת ,את הפסיון על-פי יוהאנס מאת באך.
וולפגנג קלזנר ()Wolfgang Kläsener

למד מוסיקה כנסייתית בבית הספר הגבוה פולקוואנג ( )Folkwangבאסן ( ,Essenגרמניה) .ב 1988-זכה כנגן עוגב בתחרות הבינלאומית על-
שם י"ס באך בלייפציג וב 1989-הגיע לשלב הגמר בתחרות ע"ש ולטר גיזקינג ( )Walter Giesekingשנערכה בזארבריקן (,Saarbrücken
גרמניה) .ב 1990-השלים את לימודיו כנגן עוגב בהדרכת דניאל רוט ( )Daniel Rothוב ‒ 1992-לימודי ניצוח מקהלות ,בהדרכת מנפרד
שרייאר ( .)Manfred Schreierעם אנסמבל באך מקטוויג שייסד ב 1984-זכה להצלחה בתחרויות בינלאומיות .משנת  2005הוא מנהל סדרת
קונצרטים מקהלתיים ב אולם הפילהרמוני באסן .משנת  1993הוא משמש המנהל האמנותי של המקהלה  Barmen Gemarkeוהיא פעילה
מאוד בעיר וופרטל ( ,Wuppertalגרמניה) .אחד המוקדים של העשייה שלה היא הנחלת מוסיקה לנוער .משנת  2006מופקד קלזנר גם על
הניהול האמנותי של ימי העוגב בוופרטל .הוא מלמד במכונים למוסיקה כנסייתית באסן וברוטנבורג ( ,)Rottenburgבבית הספר הגבוה
למוסיקה בטרוסינגן ( )Trossingenובסניף בוופרטל של בית הספר הגבוה למוסיקה בקלן .קלזנר מופיע כמנצח אורח בגרמניה ומחוצה לה.
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