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סתר איננן .ןגם אןתה איכןת יצירתית שלן

ן

-

מןסיקה לעבןדןת של הגברת הגדןלה של

ממד הצןרה  .אני לא מעצב צןרה  .אין כאן דבר

המחןל  ,אבל מצד שני גם מרתה גראהם זכתה

אפריןרי .אינני בןנה אןתן במחשבה תחילה  .אם

בכך שסתר כתב לה מןסיקה.

יכ את השאקןנה ,שהיתה אמורה להיןת באלט,
לקחתי בתןר אידיאה של הןואריאציןת .

איננה עןד  .נשארן רק היצירןת ,הקטעים,

ההקלטןת  ,העבןדןת ,אבל יןתר

מכל -

נשארה

המןסיקה הנפלאה ןהמיןחדת שלן.

היא ידעה גם למה היא מזמינה אןתה אצלן .כי
אצל סתר הארכיטקטןרה שביצירה היא

גם הריצירקאר שלי איננן צןרה  ,אם כי יש שם

תמצית המןסיקה שלן  .זן מןסיקה שיש בה גם

פרקים די ברןרים  .אבל זה למעשה פרק אחד

כי מרדכי סתר איננן סתם עןד מלחין ,השייך

זרימה ,גם דרמה  ,גם ליריןת  .אבל בנןסף

לדןר המייסדים של המןסיקה הישראלית .הןא

מקןריןת של מןסיקה שיש בה פלסטיןת ןנפח

מוגבלת בתוך ההצללה  .זו תוצאה פנימית ולא

גם

היה יחיד במינן ןבדןרן ,שןנה ביצירתן מכל מה

יןצאי דןפן.

רצןנית  .באןתה תקןפה שכתבתי יצירות אלה,

-

שנכתב בישראל.

עם התרחשןיןת  ,ןכל התרחשות ה י א קצת

ןאןלי גם אחרי כן
באפריל

את סתר אי אפשר לשייך לשןם מגירה .כאשר

1978

ערכתי ראיןן מיןחד עם סתר

-

הייתי זקןק לןןאר י אציה.

כלןמר  ,למהןת יסןד י ת אחת  ,עם הבלטת

לכבןד ביצןע הבכןרה של יי הטריןיי שלן  .בראיןן

אספקטים שןנים שלה ,כתןצאה מכך עלתה

כןלם סביבן נפלן קןרבן לזיןף הגדןל הידןע

זה הןא היה  ,כדרכן ,אישי מאן,ד אמיתי  ,ישר

הןןארכאציה .הגישה לצןרה אצלי זקוקה,

בשם ייהזרם הים תיכןני יי במןסיקה הישראלית

ןישיר  ,כמן הציג את צילןם הרנטגן שלן  .הראיןן

כנראה  ,לניתןח פסיכןלןגי  .זן לא בעיה

-

סתר לא היה שם .לא היה שייך להעמדת פנים

פןרסם בשעתן ביימשאי '.זה הזמן ןהמקןם

אסתטית .

זן  .כאשר מלחינים רבים ,בתקןפת ראשית

לחזןר ןלפרסם את הראיןן ההןא .אז סתר היה

המדינה ,חשבן שהם צריכים לשלב במןסיקה

במיטבן  ,ןהראיןן חןשף בפנינן טפח מדרך

fו.ך .:

החשיבה המקןרית שלן.

נאדיה בןלנז י ה בפריס  ,ןאןלי פרי כל התקןפה

שלהם את החןמןס ןהטחינה

-

סתר לא היה

שם  .ןכאשר רבים אחרים פנן לפתע ןהתפללן

ההיא בעיר הגדןלה?

למןלך של הדןדקפןניה במןסיהק  ,גם שם סתר

fו.ך .:

לא היה.

ן יי רעשיםיי  ,מקןרןת צליל חדשים ןנפלאים

בעןלם של היןם  ,כשמסביב קןלןת

-

האם המלחין יכןל להתעלם מכל אלה?
מלחיני ישראל של שנןת

ה  40-ןה 50-

האם זן לא ההשפעה של הלימןדים אצל

חשבן

מ.ס .:

אןלי היתה זן השפעתה של נאדיה

בןלנז י ה עם הניתןח שלה לחןמר הטרןם-

בארןקי ,ייהקנטןס פירמןסיי  ,ןעם הדגש על

שהם צריכים לדבר בלשןן ייאנחנן יי ,אבל סתר

.מ.ס .:

נהג לדבר בגןף ראשןן יחי,ד דיבר בשםעצמן

התקןפה ,ןיש אחרים ,הרןצים להיןת עם עצמם .

ןיחי,ד ןכיצד להפריח אןתן .אך זן לא השפעה

בלב,ד ניצב מןלם לבדן ,יחי,ד עם סגנןנן

יש אןלי גם סןג שלישי ,שהןלך ןנעלם ,ןהןא זה

ישירה  .אןתה תקןפה היתה פרןעה למדי ,זן

המיןחד .כי בייאנייי האישי שלן היה יןתר מטען

הרןצה להיןת עם התקןפה אם כי הןא נמצא

תקןפה שהשתרעה מאמצע שנןת

עם עצמן .אין הןא יכןל להיןת מחןץ לתקןפה,

כמעט לפרןץ מלחמת העןלם השנייה.

השכלתי ,כשרןן ,יכןלת הבעה ןהתבןננןת

מעמיקה

-

מאשר בכל מקהלת הייאנחנןיי .

יש מלחינים הרןצים להיןת עם

אחידןת החןמר ןמה שניתן לעשןת מחומר אחד

ה 20C

עד

אם הןא מןכרח להיןת עם עצמן  .ןאז הןא

מןכרח להתעלם מהצד החיצןני של התקןפה,

זן התקןפה שנקראת ייהנאן-קלאסיתיי

כאשר רבים ממלחיני ישראל התאגדן כדי לנסח

כלןמר מהרעשים ומאי הצלילים

במוסיקה  .אןתה תקןפה שסטראבינסקי כתב

מניפסטים אידיאןלןגיים במןסיקה ,הןא

ןמהדיסהרמןניה שאיננה שייכת למןסיקה

את היצירןת הנאן-קלאסיןת שלן כמו יי אדיפןס

התרחק מהם כמן מאש .

ישירןת .אבל הןא אינן יכןל להתעלם גם

המלך '.י יצירןת אלה הין בנןיןת על סגנןן נתןן

מהעןמס האמןציןנלי של התקןפה  ,עם רעשיה ,

ןלא ע .ל חןמר נתןן  .מלחינים נטן לקחת ןן שהיה

צנןע היה סתר בחיין ,צנןעה היתה גם המןסיקה

שהם ביטןי מסןים לה  ,שהם מעיקים ןמשפיעים

תקןע בעבר ,ןלהלביש עלין את עצמם  .זן היתה

שלן ,אבל היא לא היתה יירזהי '.להיפ,ך היתה

עליך ·

תקןפת משבר קשה ןהין רק מעטים שיצאן

המייסדים של המןסיקה הישראלית  ,ייזכר סתר

אני שייך לאלה שחיים בתקןפה הזן  ,אבל לא

תמיד במקןריןת שלן .

רןאים לנחןץ לצלם חןמרית את מה שהתקןפה

מצד אחד היתה הדןדקפןניה של שנברג

מספקת מבחינת הרעשים  .כשאתה יןצר

ןתלמידין  ,שלא היתה מקןבלת לחלוטין .אני

בה rןיןניןת עצןמה של פרץ מקןרי .כי בדןר

ממנה בלי להיפגע.

לסתר שמןר מקןם מיןחד בהיכל היצירה

מןסיקה  ,אתה צריך לשמןע אןתה מראש,

יןדע זאת ,כי היית י בפריס חמש שנים  .על ןןברן

הישראלית  .אפילן המןשג ייכןתל המזרח יי שחןק

לבנןת אןתה בתןך עצמך  .אני אינני שןמע את

בכלל א י ן מה לדבר  .מי שהיה מנןגן בפריס  .של

מדי במקרה זה ,ןאינן מטפןרה הןלמת להבהרת

הכלים האלקטרןניים מתןך עצמי .הרי

אז היה אלבאן ברג ,כי הןא היה גם פחןת

תרןמתן של סתר ליצירה המןסיקלית בארץ.

האקספרימנט לא מעניין אןתי  .הניסןי הצלילי

קיצןני מבחינת הצליל ןמבחינה קןנצפטןאלית.

סתר מעןלם לא היה שייך לזרם מסןים ,

כשלעצמן לא מעניין אןתי  .מה שמעני י ן אןתי זה

הןא הגיע לאנשים  .בשנת

ןבןןדאי שלא לחןג רעיןני כלשהן .כל מה שריח

ביטןי מסןים  .במקרה זה של יי אני יי בתןך

לראשןנה את יי הסןןיטה הלירית " שלן  .זה היה

יי איזמים" למיניהם נדף ממנן היה עשןי להרחיק

תקופה נתונה  ,ןלא הצד המשחקי ,הפןנטי .

חידוש  ,איש לא הכיר זאת קןדם.

1934

שמעתי

אןתן מרחק קילןמטרים רבים  .תמיד ניצב
צןפה מן הצ,ד אינדיןןידןאליסט  ,סגפן ,אך ללא

fו.ך .:

העמדת פנים .

ביצירןתיך יש דגש רב על הצורניו .ת .

אפילו חלק מהיצירות כגןן ריצירקאר ,מןטטה ,

הסרקסטית במןסיקה .המארשום של

שאק ו נה ,הוואריאציןת לתזמןרת  ,מעיזים על

סטראבינסקי נכתבן לפי המארשים המקןבלים

סתר מעןלם לא היה מקןרב לצלחת .מידת

הדגשת האלמנט הארכיטקטוני .מהי הצורה

של מכבי האש ,כשהדגש הןא על

האינטנסיביןת שלן במןסיקה ,היכןלת לקלף

במוסיקה ,ומה משמעןתה בדרך כחיבתך?

הקריקטןריזציה שלהם .זה היה ה יי דאדא יי

את הקליפןת ןלטפל בחסכנןת קיצןנית בחןמר
הןא אחד מסימני ההיכר שלן .אפילן כשעשן לן

34

אבל ה יי דאדא יי היה קןדם  .זן היתה הגישה

המןסיקלי של אז.

מ.ס .:

צורה איננה עוד פרמטר במןסיקה .

ה .20-

בכל זאת היתה הרגשה

היכרןת עם הכןריאןגרפית האגדית מרתה

צןרה היא סינתזה של מה שיש בתןכך ומה

אלה הין שנןת

גראהם ,הןא לא איבד את עשתןנןתין ,לא עשה

שיוצא כתוצאה מתהליך היצירה .אני יןצא רק

חזקה מאןד של משבר ,כי לא היה המשך ישיר

שןם דבר כדי למצןאחן  .זכה סתר לכתןב

מהתןכן  ,ומה שיוצא מן התןכן הזה מקבל את

מהאימפרסיןניזם  .פה היתה שבירה של הקן

הזה .זן היתה בעיה סגנןנית ,ןעל כן דןבר על

דבר של אןפנה .זה היה פשטני מאןד .זה היה

על חןמר זה ,ןכיצד אפשר לבטא סינתזה זן בין

אחדןת הסגנןן ,ןאף אחד בעצס לא הבין מה

צריך להיןת דבר ברןר  ,משהן בנןסח של נאן-

מלןס לבין המילה בצןרה האמנןתית .מזה

זה .

פרימיטיביןת  .תסתכל ביצירןת של שנןת ה .40-

בעצס נןלדה ייהקנטטה לשבת  ".אבל אני רןצה

אז כתבתי את ייהקנטטה " לשבת ןהמןטטןת

להדגיש שאלה לא הין שירי עס ,אלא

עס המקהלה שאין בהן כלןס מן הדבר הזה .

רצ ' יטטיביס ליטןרגייס .

יש הטןעניס ,שהגענן בעשןר האחרןן

ח.ו .:

למןסיקה של ייהןןיה" יןתר מאשר למןסיקה של
ייהתהןןת"  .ןיש המתנגדיס לגישה זן ןטןעניס

ח.ו .:

ובכל זאת יש אצלך מןטיביס

אני השתאיתי מכך שזה נראה לי אןתנטי ,כמן

שאת המןסיקה אין מארגניס  ,אלא יןצריס

מהמןסיקה של עדןת המזרח  ,במיוחד מןטיביס

הטקסט הלאטיני ןההתייחסןת בינן ןבין השיר

גרעיניס גרעיניס בתןך סטרןקטןרןת מתהןןת.

ספרדייס  .איך מגיע יל י ד רןסיiב, -,כ  9עט צבר ,

הגריגןריאני .זה נראה לי כמן יי כנסיה " .כלןמר,

יהמ ההתייחסןת שלך לגישןת אלה?

לחןמר הזה?

זה דבר שקייס הרבה שניס  .זה דבר שלא
הדביקן לן טקסטיס  ,בגלל זה עיניינן אןתי

מ.ס .:

הגישןת אל החןמר המןסיקלי הן שןנןת .

מ.ס .:

כשחזרתי מצרפת הייתי למעשה מרןקן.

הרצ'יטטיביס הליטןרגייס .בשבילי זן היתה

האחת רןאה את הצליליס ןאת המשחק

הייתי שס חמש שניס .כשבאתי לפריס  ,זה היה

למעשה התגלןת הלשןן .פתאןס זןהי הלשןן

בצליליס  .השנייה מטפלת בדבר חןןייתי  ,כלןמר

עןלס ןמלןאן  ,ןמי שלא הכיר את פריס עד

העברית  .לא מעןקמת ןלא יי מןלבשת  ".פה היה

החןןיה ישנה ,ןהיא מןלידה את היצירה .ןכך

דבר ראשןני.

אתה המיילד של היצירה של עצמך .זה מה

לאחר כברת הדרך הארןכה הזן,

שנראה לי  .אני שייך לגישה השנייה .אס יש לך

ח.ו .:

חןןיה ןהיא לא בעלת צןרה ,הרי הדרך למסןר

כשאתה מסתכל היןס על תלמידיך שרביס מהס

אןתה היא לעצב אןתה בצןרה המןסיקלית,

הפכן למלחיניס ,מנצחיס ,אמניס ןמןריס ,האס

ליילד אןתה למעשה  .אין יצירה שהיא קיימת

אתה מאןכזב אן שבע רצןן מכיןןני המןסיקה

הישראלית היןס?

מראש  .תהליך היצירהאיננן ארגןן  .ארגןן זה

דבר שכלתני מיסןדן .אני מקבל את הארגןן רק

מ.ס .:

מבחינת העברת החןןיה לצליליס .

אגיד לך בכנןת ,הציפיןת היחידןת שלי

הן מעצמי ןלא מהמןסיקה הישראלית  .מה
הדבר השכלתני הןא שבןנה סטרןקטןרןת ןזה

שמעניין אןתי זה מה אני יכןל לעשןת ,מפני שכל

מיסןדן זר לי  .לדעתי זה לא יצירתי .זן בנייה

דבר שקיבל מסגרןת אידיאןלןגיןת נראה לי

סתס ןזה מה שעןשה את הדבריס האלה

מאןלץ למעשה  .אל תתפלא ,אבל אני גס אינני

לקריס ןלעקריס ,כי זהדבר שכלתני בלבד.

חבר באיגןד המלחיניס  .יןצריס יכןליס להיןת

את כל גישתן זן של בןלז אינני מקבל .

רק יןצר אישי ,ןעןד יןצר אישי  ,ןעןד אחד  .ןכל

האנטיתזה לשכלתנןת זן היא האמןציןנליןת  .כל

אחד לעצמן ,אבל לא קןלקטיב .לא עןשיס

אחד מאיתנן ,אס הןא שןאף להתבטא בצןרה

שןס דבר בקןלקטיב .

בלי צןרןת ,ןזה הדבר האןרגני שאני מבקש  .אך

זה שןב נראה לי כהלבשה מלמעלה על אנשיס

לא העברתן לפסיס שכלתנייס.

שמעצס טבעס הס יחידיס  .זה דבר מלאכןתי

שהיא ,יןצר צןרה .אתה לא יכןל להיןת קייס

ןמאןלץ .חןץ מזה ,בארץ שלנן  ,כל הדבר הזה

ח.ו .:

האס המןשג של מןטיביס יהןדייס

מיןתר ,ןאין שןס זכןת קיןס לאיגןד המלחיניס ,
מךדכי ס ת ך MORDECHAI SETER ,

יכ זה אפילן לא איגןד מקצןעי.

הישראלי? היןגןסלבי מילן הןרבאט אמר :

המלחמה  ,לא מכיר את פריס האמיתית,

ייהמלחין היןגןסלבי השתחרר כבר ,תןדה לאל ,

הגדןלה .היוס זה עולס שאיננו  .ישבתי חמש

ח .ו :.מהס מקןרןת ההשפעה הנןספיס שלך,

רלבנטי להצגת כרטיס הביקןר של המלחין

מהתסביך שעלין להציג בכל יצירה את

שניס בפריס וקלטת י כל מה שיכולתי לקלןט ,

ןמהן הקשר שבין להיןת מןשפע ,לבין להיןת

הפספןרט הלאןמי שלן בדרך של ציטטה

יכ סןף סןף באתי ממקןס פרןבינציאלי פי כמה

מקןרי?

פןלקלןרית"  .מה דעתך על זה?

ממה שהוא היוס ,בלי רדיו ,וגס הפילהרמןנית

מ.ס :.בכל תקןפה של חיי ,הין מקןרןת

טרס נוסדה .

מ.ס :.אני מקבל בשתי ידייס את הדעה הזן .

אחריס  .אני לא מכןןן את הדבריס  .עמדנן מןל

מפני שגס לא קיבלתי קןדס את כרטיס

אחרי שקלטתי מכל מה שהייתי מסןגל לקלןט ,

השיטןת הדןדקאפןניןת ןזה עיניין אןתי רק

הביקןר של ייפןלקלןר" ,אס כי ביצירתי יש

הרגשתי שאני מןכרח לחזןר ,ולא מטעמיס

מהבחינה השכלתנית  .אני לא מאמין בשימןש

פןלקלןר ,אך לא קיבלתי זאת כמטרה .כל זה

לאןמייס ,אלא אני מןכרח לחזןר למקןס שייתן

בשיטה  .מה שתמיד רציתי זה לכתןב חןפשי .

נראה לי מיושן מאןד .לדעתי כל אחד מייצג את

לי מקןר מסןיס ,שאני אןכל להתייחס לאיזה

כלןמר ,בלי מןדעןת לא לתיאןריןת ,ןלא

הארץ שלן על ידי התייחסןת פנימית  .על ידי זה

מקןר  .כי פתאןס יצא שאמנס אני יכןל לעשןת

לאידאןת חןץ מןסיקליןת ,אלא לחבר כך שזה

שהןא חלק מתןך העס הזה ,ןלאן דןןקא על ידי

כל מיני דבריס  ,אבל לא שייך למקןס שנקרא

יהיה כמן אימפרןביזציה ןהאחדןת תהיה

המןטיב הפןלקלןרי  ,כי הןא הדבר הפחןת

פריס  .ככל שאני חי שס ןמסתגל למקוס  ,ללשון

פנימית  ,ןלא מכנית כמן בדןדקאפןניה  .אני

ולתרבות הצרפתית ,כך אני מתרוקן  .הרגשתי

מתכןןן לכיןןן חןפשי ןלא אנרכי.

עמניין,

זה הדבר הפשןט ביןתר.

כאילן אני נחנק מזה ,שחסר לי אוויר.

אף פעס לא הייתי שייך לשןס דבר  ,גס לא

היןס אני מטפל במןסיקה המןדאלית לא רק

לזרס שהיה קרןי יי יס תיכןני  ".כל ההגדרה הזן

חזרתי .כאן לא מצאתי משהן מוגדר  .חזרתי

בשבעה צליליס של הסןלס המןסיקלי ,אלא

היתה מלאכןתית .האמנןת היס תיכןנית בןןדאי

ערב מלחמת העןלס השנייה  .היה כאן בעיקר

במןדןס של שניס עשר צליליס  .לא מןסיקה א-

קיימת לעצמה ,אך בןןדאי שלא בצןרת

השיר העממי .תקןפתס של זעירא ,אדמןן

טןנאלית  ,ןלא ערבןב של שניהס ,אלא דבר

ייהורה'! ברגע שניסחו את זה במיליס ,זה נגמר,

ןעמירן  ,ןזה לא עיניין אותי .נפגשתי עס

שלישי :מןדןס שכןלן שניס עשר צליליס .לא

אן שזה נגמר קןדס  ,ולכן ניסחן את זה .

סטןצ'בסקי ןהןא נתן לי ספר של אידלסןן על

כרןמטייס אלא דיאטןנייס  .על זה אני עןבד

מה שקרןי המןסיקה של ספרי-המזרח ,ןזה דיבר

כבר כמה שניס  .כך למשל ,בנןיןת היצירןת

גס כשמוסקוביץ' ומכס ברוד ניסחן זאת אני

אל ליבי  ,קןדס כל מבחינת ההתייחסןת ' ללשןן

יי ירןשליס " ןה " טרין " האחרןן.

הסתייגתי מזה מאן,ד כי זה נראה לי דל ורדןד.

העברית  .אז גס התןןדעתי אל המןסיקה

היו לי שיחות עס מוסקוביץ '.שאלתי אותו  :אז

היהןדית-חסידית  ,אך היא לא דיברה אלי .

' סקן '  ,יבשןת  .טןב  ,כתבת טןקטה אחת ,חמש

ההתייחסןת בין המלןס לבין המילה  ,בשירה

מה זה צריך להיות? והוא אמר  :ייטוקטות ,

להיןת מןשפע ןלהיןת מקןרי  ,אלה שני דבריס
שןניס  .למעשה ,בחןמר שאתה מקבל ,אס אתה

טןקטןת ,אך מה יהיה על השישית? מה יהיה

הספרדית

הלאה?" אני חןשב שכל העניין הזה היה אז

אןתנטי לגבי השפה העברית  .התחלתי לחשןב

-

זה משך אןתי  ,כי זה נשמע לי

מסןגל להטביע בן חןתס אישי  ,אתה מקןרי .
אס אתה מןסר את החןמר שאתה מקבל ,אתה
אינך מקןרי  .כך זה היה בכל התקןפןת.
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המקוריות של בטהובן נמדדת לפי מה שהוא

שונה אז מהיום בגלל סיבות גיל  ..מה שאתה

ההצללה ולא עוסקת בדבר הקאמרי הזה

בעצם עשה עם חומר נתון .אותו הדבר עם

לומד במשך שלושים השנים האחרונות זה ,שגם

שמענייו אותנו ברביעיות .גם לא עוסקת

מבחינת החומר וגם מבחינת ההתייחסות ,יש

בהשתפכות הרומנטית .גם בסונטה לפסנתר

מוצרט ,עם באך ועם כולם .רק השימוש
הספציפי בחומר עושה את הדבר למקורי .יש

שוני

מקבל ,הדרך שבה הוא מעכל אותם היא

fו.ו .:

הקובעת אם זה מקורי או לא.

אופוס

במשמעות הזמן ביצירה.

110

יש פוגה .

פה האישיות של היוצר והנתונים שהוא

fו.ו :.מהו ההבדל בין היצירות הקודמות

לאן אתה רואה את כיוון היצירה

הדבר השני שאני רואה אצל בטהובן בשלב

המוסיקלית שלך פונה היום? מהן הבעיות

המאוחר בחייו  ,הוא השימוש שיש אצלו

המוסיקליות  -אסתטיות המעסיקות אותך

ב " מודוסים" .הוא התחיל פתאום להשתמש

בעשייה של היוםי

במודוסים ,ןזה דבר תמהוני לחלוטין .למה
מוצרט למשל  ,לא משתמש במןדוסים? אבל

שלך לבין היצירות של היום? האם יש שוני
בדרך משמעות הזמן של היצירות המאוחרות ,

מ.ס .:

בהשוואה למוקדמות?

גישה אובייקטיבית למוסיקה  .כלומר,

למשל ,שהוא רצה להביא ברקוויאם ציטטה

שהמוסיקה תהיה אובייקטיבית ,ואינני יודע

מהשיר הגריגוריאני  ,כלומר ,באותו הרגע שהוא

מ.ס .:

קשה לי להגדיר את הדברים .היחס

מה שאותי מעניין היום זה למצוא איזו

מוצרט  ,דווקא כו משתמש בהם .באותו הרגע

עדייו מה זה .אצל בטהובן המושג הזה הוא

רצה לנטרל את עצמו מהקודקס האישי בתוך

עיסוק ב"פוגות" .קודם כל הפוגה זה דבר זר

ה"לאקרימוזה" ואולי זה מה שנראה לי

החומר שונה .היתה תקופה שהשתמשתי

לתקופה שלו .הפוגה לא שייכת לתקופתו  ,כי זו

השאיפה אל האובייקטיבי .

בחומר ליטורגי .היום אני משתמש במודוס

היתה ייתקופת הסונטה  ",ומי כמוהו ידע את

היום הוא שונה אל החומר המוסיקלי ,כי

של שנים עשר צלילים ,תוך עיבוד חופשי

זה .הוא לקח את הפוגה מאותה בחינה בדומה

אתה מקשיב לבטהובן המאוחר עם הפוגות

לגמרי של החומר הזה  ,ללא כל שיטה מודעת

למה שעשה מוצרט כשהוא לקח את המקהלה

שלו  ,ואתה אומר שזה לא בטהובן  ,אבל זה גם

מראש .היום אני גם מנוטרל ממילים

ה הנדלית .הם עשו זאת מפני שקיבלו בכך איזה

לא באך .אף שזה כאילו אביזרים של בא,ך זה

ומטקסט  .לפני עשרים ,שלושים שנה  ,הייתי

ריחוק של זמו .כלומר ,זהו אות) הממד

לא באך .ודוגמאות כאלה תמצא גם אצל

קשור לטקסט ליטורגי ,ואפילו אם הי י תי

שבאמצעותו המלחין יכול ליצור פרספקטיבה

אחרים  ,ובמיוחד אצל ברהמס .כל מה שנותר לי

מנטרל את המילים ,בכל זאת החומר

אל עצמו ואל היצירה.

כרגע  ,זה לחפש את הדרך האישית להגדרת

הראשוני נולד עם הטקסט הזה.

המוסיקה האובייקטיבית ,או הגישה

כך למשל ,בסונטה לפסנתר הקרויה
כעת זה לגמרי חופשי .אני מניח שהיחס לזמן

יי האמרקלוריד" של בטהובן ,מופיעה פוגה

משתנה עם הגיל .כשהתחלתי עם היצירות

ענקית .הרביעייה האחרונה שלו כולה בעצם

הראשונות שלי משנות

ה ,40-

היתה מהותו

•

התמחות בצילומי מחול של להקות מחול
ורקדנים בסטילס ובווידאו.

•

ערינת קלטות ממופעים וריקודים,
סרטי תדמית וסרטי מחול.

Wב

E

3

מועצה אזורית עמק הירזן

..ו~

למניוה קלטות וויזאו של הסוטים מהפסטיבל:
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~
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רונ /נעמו

ארניון של צילומי מחול מכל הסוגים.

"ליקוד בכימיאל"

ם

פוגה ענקית  ,והיא לא עוסקת ביופי של

"וו/דאו סט/לס" הפקות

.צילום מקצועי עם הרבה ניסיון.

•

האובייקטיבית למוסיקה.

~

אולפן למחול
זואר נע

.

~

תעוז

~..

~

'..

),.., 1"''(.

ימים של שמחה  ,מוסיקה וצבע ובעיקר

~q

מחול ללא הפסקה.

3

~. :: .

ימים של שכרון חושים בהרי הגליל וכרמ יאל.

האירועים ,המפגשים והמופעים של הלהקות

החוויה נפי שנקלטה במצלמתו של הצלם
רוני

נעמן.

...

רמ'א)

המנהל האומנותי של הפסטיבל :יונתן כרמון.
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ניהול אומנותי :הדה אורז

סיט זקומנטיי

•

מול יקדני להקת המחול הקיבוצית •.

קטעים היסטוריים של זקני ואבות

המחול בישראל רוקדים ומספרים על השורשים של המחול בתחילת הדרך.

.רקדנים ,כוריאוגרפים ומרקידים מספרים על חווית המחול שלהם.

פנטומימה ·יצירה

פרטים והזמנות בטלפוו:

;02-720420 , 733290

רח' לייב יפה

•

•

ירושלים

~

רפרטואר

חבר המורים:

מרינה פילקן גלינה צ'רניאק ,ניטים ידיד,
מיקי חומה ,דיתי תור ,לאורה שרעבי,
יעל אניגןר ,אורית מזר והדה אורן.

חג למחול בישראל !!ריקודים ,ראיונות ,מחשבות ודיעות.
סרטם של רוני נעמן ושבתאי יצחק.

8

בלט קלאט) ·רקוד מודרני

תנועה בנוטח פלדנקר»ז • ג'אז • מחול ארוב)

מסמך חשוב על המחול בישראל  ,על אוהבי המחול

עבודת הלהקות והמפגש ביניהן ,רקדנית בטן מעכו

הלמוד)ם נולל)ם;

בלט טרום קלאטי •

המפגש  ,ההשפעות ויחסי הגומלין ביו המחול העממי פולקלוריסטי לבין המחול

המקצועי  -אומנותי •.
ייוהמכורים" לו •.

SCHOOL OF DANCE
JORDAN VALLEY 151 32
 EL : 06-751838ז
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"המפגש בכימיאל"

 HE REGIO NA Lז

ונ.

סרט המתעד את פסטיבל המחולות בכרמיאל.
מהארץ ומחו"ל ,שמחת החיים ואהבת הארץ .

עמק הירדן 15132
טל06-751838 .
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