
ו
ןןרדחנןמאת

-שלןיצירתיתאיכןתאןתהןגםאיננן.סתר
הקטעים,היצירןת,רקנשארן .עןדאיננה

נשארה-מכליןתראבלהעבןדןת, ,ההקלטןת

שלן.ןהמיןחדתהנפלאההמןסיקה

,השייךמלחיןעןדסתםאיננןסתרמרדכיכי

הןאהישראלית.המןסיקהשלהמייסדיםלדןר

מהמכלביצירתןשןנהןבדןרן,במינןיחידהיה

בישראל.שנכתב

כאשרמגירה.לשןםלשייךאפשראיסתראת

הידןעהגדןללזיןףקןרבןנפלןסביבןכןלם

הישראליתבמןסיקהייתיכןניהיםייהזרםבשם

פניםלהעמדתשייךהיהלאשם.היהלאסתר-

ראשיתבתקןפתרבים,מלחיניםכאשר .זן

במןסיקהלשלבצריכיםשהםחשבןהמדינה,

היהלאסתר-ןהטחינההחןמןסאתשלהם

ןהתפללןלפתעפנןאחריםרביםןכאשר .שם

סתרשםגם ,במןסיהקהדןדקפןניהשללמןלך

היה.לא

חשבן-50ןה-40השנןתשלישראלמלחיני

סתראבליי,ייאנחנןבלשןןלדברצריכיםשהם

בשםעצמןדיבריחי,דראשןןבגןףלדברנהג

סגנןנןעםיחי,דלבדן,מןלםניצבבלב,ד

מטעןיןתרהיהשלןהאישיבייאניייכיהמיןחד.

ןהתבןננןתהבעהיכןלתכשרןן,השכלתי,

 .הייאנחנןיימקהלתבכלמאשר-מעמיקה

לנסחכדיהתאגדןישראלממלחינירביםכאשר

הןאבמןסיקה,אידיאןלןגייםמניפסטים

 .מאשכמןמהםהתרחק

המןסיקהגםהיתהצנןעהבחיין,סתרהיהצנןע

היתהלהיפ,ךיירזהי.'היתהלאהיאאבלשלן,

בדןרכימקןרי.פרץשלעצןמהrןיןניןתבה

סתרייזכר ,הישראליתהמןסיקהשלהמייסדים

 .שלןבמקןריןתתמיד

היצירהבהיכלמיןחדמקןםשמןרלסתר

שחןקייהמזרחייכןתלהמןשגאפילן .הישראלית

להבהרתהןלמתמטפןרהןאינןזה,במקרהמדי

בארץ.המןסיקליתליצירהסתרשלתרןמתן

 ,מסןיםלזרםשייךהיהלאמעןלםסתר

שריחמהכלכלשהן.רעיןנילחןגשלאןבןןדאי

להרחיקעשןיהיהממנןנדףלמיניהםאיזמים"יי

ניצבתמיד .רביםקילןמטריםמרחקאןתן

ללאאךסגפן, ,אינדיןןידןאליסטהצ,דמןצןפה

 .פניםהעמדת

34 

מידתלצלחת.מקןרבהיהלאמעןלםסתר

לקלףהיכןלתבמןסיקה,שלןהאינטנסיביןת

בחןמרקיצןניתבחסכנןתןלטפלהקליפןתאת

לןכשעשןאפילןשלן.ההיכרמסימניאחדהןא

מרתההאגדיתהכןריאןגרפיתעםהיכרןת

עשהלאעשתןנןתין,אתאיבדלאהןאגראהם,

לכתןבסתרזכה .למצןאחןכדידברשןם

שלהגדןלההגברתשללעבןדןתמןסיקה

זכתהגראהםמרתהגםשנימצדאבל ,המחןל

מןסיקה.להכתבשסתרבכך

כיאצלן.אןתהמזמינההיאלמהגםידעההיא

היאשביצירההארכיטקטןרהסתראצל

גםבהשישמןסיקהזן .שלןהמןסיקהתמצית

גם-בנןסףאבל .ליריןתגם ,דרמהגםזרימה,

ןנפחפלסטיןתבהשישמןסיקהשלמקןריןת

דןפן.יןצאי

סתרעםמיןחדראיןןערכתי 1978באפריל

בראיןן .שלןהטריןיייישלהבכןרהביצןעלכבןד

ישר ,אמיתימאן,דאישיכדרכן, ,היההןאזה

הראיןן .שלןהרנטגןצילןםאתהציגכמן ,ןישיר

ןהמקןםהזמןזהביימשאי.'בשעתןפןרסם

היהסתראזההןא.הראיןןאתןלפרסםלחזןר

מדרךטפחבפנינןחןשףןהראיןן ,במיטבן

שלן.המקןריתהחשיבה

קןלןתכשמסביב ,היןםשלבעןלם :.fו.ך
-ןנפלאיםחדשיםצלילמקןרןת ,רעשיםיייין

אלה?מכללהתעלםיכןלהמלחיןהאם

עםלהיןתהרןציםמלחיניםיש :.ס ..מ
 .עצמםעםלהיןתהרןציםאחרים,ןישהתקןפה,

זהןהןאןנעלם,שהןלךשלישי,סןגגםאןלייש

נמצאהןאכיאםהתקןפהעםלהיןתהרןצה

לתקןפה,מחןץלהיןתיכןלהןאאיןעצמן.עם

הןאןאז .עצמןעםלהיןתמןכרחהןאאם

התקןפה,שלהחיצןנימהצדלהתעלםמןכרח

הצליליםומאימהרעשיםכלןמר

למןסיקהשייכתשאיננהןמהדיסהרמןניה

גםלהתעלםיכןלאינןהןאאבלישירןת.

 ,רעשיהעם ,התקןפהשלהאמןציןנלימהעןמס

ןמשפיעיםמעיקיםשהם ,להמסןיםביטןישהם

 ·עליך

לאאבל ,הזןבתקןפהשחייםלאלהשייךאני

שהתקןפהמהאתחןמריתלצלםלנחןץרןאים

יןצרכשאתה .הרעשיםמבחינתמספקת

מראש,אןתהלשמןעצריךאתה ,מןסיקה

אתשןמעאינניאני .עצמךבתןךאןתהלבנןת

הריעצמי.מתןךהאלקטרןנייםהכלים

הצליליהניסןי .אןתימענייןלאהאקספרימנט

זהאןתיןישמענימה .אןתימענייןלאכשלעצמן

בתןךייאנייישלזהבמקרה .מסןיםביטןי

 .הפןנטיהמשחקי,הצדןלא ,נתונהתקופה

 .ת.הצורניועלרבדגשישביצירןתיך :.fו.ך
 ,מןטטהריצירקאר,כגןןמהיצירותחלקאפילו

עלמעיזים ,לתזמןרתהוואריאציןתנה,ושאק

הצורהמהיהארכיטקטוני.האלמנטהדגשת

כחיבתך?בדרךמשמעןתהומהבמוסיקה,

 .במןסיקהפרמטרעודאיננהצורה :.מ.ס
ומהבתןכךשישמהשלסינתזההיאצןרה

רקיןצאאניהיצירה.מתהליךכתוצאהשיוצא

אתמקבלהזההתןכןמןשיוצאומה,מהתןכן

דברכאןאין .צןרהמעצבלאאני .הצןרהממד

אם .תחילהבמחשבהאןתןבןנהאינניאפריןרי.

באלט,להיןתאמורהשהיתההשאקןנה,אתיכ

 .הןואריאציןתשלאידיאהבתןרלקחתי

שםישכיאם ,צןרהאיננןשליהריצירקארגם

אחדפרקלמעשהזהאבל .ברןריםדיפרקים

קצתאיההתרחשותןכל ,התרחשןיןתעם

ולאפנימיתתוצאהזו .ההצללהבתוךמוגבלת

אלה,יצירותשכתבתיתקןפהבאןתה .רצןנית

אציה.ילןןארזקןקהייתי-כןאחריגםןאןלי

הבלטתעם ,אחתתייסןדלמהןת ,כלןמר

עלתהמכךכתןצאהשלה,שןניםאספקטים

זקוקה,אצלילצןרההגישההןןארכאציה.

בעיהלאזן .פסיכןלןגילניתןח ,כנראה

 .אסתטית

אצלהלימןדיםשלההשפעהלאזןהאם :.fו.ך
התקןפהכלפריןאןלי ,בפריסהיבןלנזנאדיה

הגדןלה?בעירההיא

נאדיהשלהשפעתהזןהיתהאןלי :.מ.ס
הטרןם-לחןמרשלההניתןחעםהיבןלנז

עלהדגשןעם ,פירמןסייייהקנטןסבארןקי,

אחדמחומרלעשןתשניתןןמההחןמראחידןת

השפעהלאזןאךאןתן.להפריחןכיצדןיחי,ד

זןלמדי,פרןעההיתהתקןפהאןתה .ישירה

עד 20Cהשנןתמאמצעשהשתרעהתקןפה

השנייה.העןלםמלחמתלפרןץכמעט

ייהנאן-קלאסיתיישנקראתהתקןפהזן

כתבשסטראבינסקיתקןפהאןתה .במוסיקה

אדיפןסייכמושלןהנאן-קלאסיןתהיצירןתאת

נתןןסגנןןעלבנןיןתהיןאלהיצירןת '.יהמלך

שהיהןןלקחתנטןמלחינים .נתןןחןמרל.עןלא

היתהזן .עצמםאתעליןןלהלבישבעבר,תקןע

שיצאןמעטיםרקןהיןקשהמשברתקןפת

להיפגע.בליממנה

שנברגשלהדןדקפןניההיתהאחדמצד

אנילחלוטין.מקןבלתהיתהשלא ,ןתלמידין

ןןברןעל .שניםחמשבפריסיהייתכיזאת,יןדע

של.בפריסמנןגןשהיהמי .לדברמהןיאבכלל

פחןתגםהיההןאכיברג,אלבאןהיהאז

קןנצפטןאלית.ןמבחינההצלילמבחינתקיצןני

שמעתי 1934בשנת .לאנשיםהגיעהןא

היהזה .שלן "הליריתהסןןיטהייאתלראשןנה

קןדם.זאתהכירלאאיש ,חידוש

הגישההיתהזן .קןדםהיהיידאדאייהאבל

שלהמארשוםבמןסיקה.הסרקסטית

המקןבליםהמארשיםלפינכתבןסטראבינסקי

עלהןאכשהדגשהאש,מכבישל

יידאדאייההיהזהשלהם.הקריקטןריזציה

אז.שלהמןסיקלי

הרגשההיתהזאתבכל .-20השנןתהיןאלה

ישירהמשךהיהלאכימשבר,שלמאןדחזקה

הקןשלשבירההיתהפה .מהאימפרסיןניזם



עלדןברכןןעלסגנןנית,בעיההיתהזןהזה.

מההביןלאבעצסאחדןאףהסגנןן,אחדןת

 .זה

האחרןןבעשןרשהגענןהטןעניס,יש :.ח.ו

שללמןסיקהמאשריןתרייהןןיה"שללמןסיקה

ןטןעניסזןלגישההמתנגדיסןיש .ייהתהןןת"

יןצריסאלא ,מארגניסאיןהמןסיקהשאת

מתהןןת.סטרןקטןרןתבתןךגרעיניסגרעיניס

אלה?לגישןתשלךההתייחסןתיהמ

 .שןנןתהןהמןסיקליהחןמראלהגישןת :.מ.ס

המשחקןאתהצליליסאתרןאההאחת

כלןמר ,חןןייתיבדברמטפלתהשנייה .בצליליס

ןכךהיצירה.אתמןלידהןהיאישנה,החןןיה

מהזהעצמך.שלהיצירהשלהמיילדאתה

לךישאסהשנייה.לגישהשייךאני .לישנראה

למסןרהדרךהריצןרה,בעלתלאןהיאחןןיה

המןסיקלית,בצןרהאןתהלעצבהיאאןתה

קיימתשהיאיצירהאין .למעשהאןתהליילד

זהארגןן .ארגןןהיצירהאיננןתהליך .מראש

רקהארגןןאתמקבלאנימיסןדן.שכלתנידבר

 .לצליליסהחןןיההעברתמבחינת

ןזהסטרןקטןרןתשבןנההןאהשכלתניהדבר

בנייהזןיצירתי.לאזהלדעתי .ליזרמיסןדן

האלההדבריסאתשעןשהמהןזהסתס

בלבד.שכלתניזהדברכיןלעקריס,לקריס

 .מקבלאינניבןלזשלזןגישתןכלאת

כל .האמןציןנליןתהיאזןלשכלתנןתהאנטיתזה

בצןרהלהתבטאשןאףהןאאסמאיתנן,אחד

קייסלהיןתיכןללאאתהצןרה.יןצרשהיא,

אך .מבקששאניהאןרגניהדברןזהצןרןת,בלי

שכלתנייס.לפסיסהעברתןלא

יהןדייסמןטיביסשלהמןשגהאס :.ח.ו

המלחיןשלהביקןרכרטיסלהצגתרלבנטי

 :אמרהןרבאטמילןהיןגןסלביהישראלי?

 ,לאלתןדהכבר,השתחררהיןגןסלביייהמלחין

אתיצירהבכללהציגשעליןמהתסביך

ציטטהשלבדרךשלןהלאןמיהפספןרט

זה?עלדעתךמה .פןלקלןרית"

 .הזןהדעהאתידייסבשתימקבל.:אנימ.ס
כרטיסאתקןדסקיבלתילאשגסמפני

ישביצירתיכיאסייפןלקלןר",שלהביקןר

זהכלכמטרה.זאתקיבלתילאאךפןלקלןר,

אתמייצגאחדכללדעתימאןד.מיושןלינראה

זהידיעל .פנימיתהתייחסןתידיעלשלןהארץ

ידיעלדןןקאןלאןהזה,העסמתןךחלקשהןא

הפחןתהדברהןאכי ,הפןלקלןריהמןטיב

ביןתר.הפשןטהדברזהעמניין,

לאגס ,דברלשןסשייךהייתילאפעסאף

הזןההגדרהכל ."תיכןנייסייקרןישהיהלזרס

בןןדאיתיכןניתהיסהאמנןתמלאכןתית.היתה

בצןרתשלאבןןדאיאךלעצמה,קיימת

נגמר,זהבמיליס,זהאתשניסחוברגעייהורה'!
 .זהאתניסחןולכן ,קןדסנגמרשזהאן

אניזאתניסחןברודומכסכשמוסקוביץ'גס

ורדןד.דללינראהזהכימאן,דמזההסתייגתי

אז :אותושאלתימוסקוביץ.'עסשיחותליהיו

 ,ייטוקטות :אמרוהואלהיות?צריךזהמה

חמשאחת,טןקטהכתבת ,טןב .יבשןת ,'סקן'

יהיהמההשישית?עליהיהמהאךטןקטןת,

אזהיההזההענייןשכלחןשבאניהלאה?"

היהזהמאןד.פשטניהיהזהאןפנה.שלדבר

נאן-שלבנןסחמשהן ,ברןרדברלהיןתצריך

 .-40השנןתשלביצירןתתסתכל .פרימיטיביןת
ןהמןטטןתלשבת "ייהקנטטהאתכתבתיאז

 .הזההדברמןכלןסבהןשאיןהמקהלהעס

מןטיביסאצלךישזאתובכל :.ח.ו

מןטיביסבמיוחד ,המזרחעדןתשלמהמןסיקה

 ,צברעט 9,כ-רןסיiב,דיילמגיעאיך .ספרדייס

הזה?לחןמר

מרןקן.למעשההייתימצרפתכשחזרתי :.מ.ס
היהזה ,לפריסכשבאתישניס.חמששסהייתי

עדפריסאתהכירשלאןמי ,ןמלןאןעןלס

 MORDECHAI SETER ,ךתסימךדכ

האמיתית,פריסאתמכירלא ,המלחמה

חמשישבתי .שאיננועולסזההיוסהגדןלה.

 ,לקלןטשיכולתימהכליוקלטתבפריסשניס

כמהפיפרןבינציאליממקןסבאתיסןףסןףיכ

הפילהרמןניתוגסרדיו,בליהיוס,שהואממה

 .נוסדהטרס

 ,לקלןטמסןגלשהייתימהמכלשקלטתיאחרי

מטעמיסולאלחזןר,מןכרחשאניהרגשתי

שייתןלמקןסלחזןרמןכרחאניאלאלאןמייס,

לאיזהלהתייחסאןכלשאנימסןיס,מקןרלי

לעשןתיכןלאנישאמנסיצאפתאןסכי .מקןר

שנקראלמקןסשייךלאאבל ,דבריסמיניכל

ללשון ,למקוסןמסתגלשסחישאניככל .פריס

הרגשתי .מתרוקןאניכךהצרפתית,ולתרבות

אוויר.לישחסרמזה,נחנקאניכאילן

חזרתי .מוגדרמשהןמצאתילאכאןחזרתי.

בעיקרכאןהיה .השנייההעןלסמלחמתערב

אדמןןזעירא,שלתקןפתסהעממי.השיר

עסנפגשתיאותי.עינייןלאןזה ,ןעמירן

עלאידלסןןשלספרלינתןןהןאסטןצ'בסקי

דיברןזהספרי-המזרח,שלהמןסיקהשקרןימה

ללשןן 'ההתייחסןתמבחינתכלקןדס ,ליביאל

המןסיקהאלהתןןדעתיגסאז .העברית

 .אלידיברהלאהיאאך ,היהןדית-חסידית

בשירה ,המילהלביןהמלןסביןההתייחסןת

לינשמעזהכי ,אןתימשךזה-הספרדית

לחשןבהתחלתי .העבריתהשפהלגביאןתנטי

ביןזןסינתזהלבטאאפשרןכיצדזה,חןמרעל

מזההאמנןתית.בצןרההמילהלביןמלןס

רןצהאניאבל ."לשבתייהקנטטהנןלדהבעצס

אלאעס,שיריהיןלאשאלהלהדגיש

 .ליטןרגייסיטטיביס'רצ

כמןאןתנטי,לינראהשזהמכךהשתאיתיאני

השירןביןבינןןההתייחסןתהלאטיניהטקסט

כלןמר, ".כנסיהייכמןלינראהזההגריגןריאני.

שלאדברזה .שניסהרבהשקייסדברזה

אןתיעיניינןזהבגלל ,טקסטיסלןהדביקן

היתהזןבשביליהליטןרגייס.הרצ'יטטיביס

הלשןןזןהיפתאןס .הלשןןהתגלןתלמעשה

היהפה ."מןלבשתייןלאמעןקמתלא .העברית

ראשןני.דבר

הזן,הארןכההדרךכברתלאחר :.ח.ו

מהסשרביסתלמידיךעלהיןסמסתכלכשאתה

האסןמןריס,אמניסמנצחיס,למלחיניס,הפכן

המןסיקהמכיןןנירצןןשבעאןמאןכזבאתה

היןס?הישראלית

שליהיחידןתהציפיןתבכנןת,לךאגיד :.מ.ס

מה .הישראליתמהמןסיקהןלאמעצמיהן

שכלמפנילעשןת,יכןלאנימהזהאןתישמעניין

לינראהאידיאןלןגיןתמסגרןתשקיבלדבר

אינניגסאניאבלתתפלא,אל .למעשהמאןלץ

להיןתיכןליסיןצריס .המלחיניסבאיגןדחבר

ןכל .אחדןעןד ,אישייןצרןעןדאישי,יןצררק

עןשיסלאקןלקטיב.לאאבללעצמן,אחד

 .בקןלקטיבדברשןס

אנשיסעלמלמעלהכהלבשהלינראהשןבזה

מלאכןתידברזה .יחידיסהסטבעסשמעצס

הזההדברכל ,שלנןבארץמזה,חןץןמאןלץ.

 ,המלחיניסלאיגןדקיןסזכןתשןסןאיןמיןתר,

מקצןעי.איגןדלאאפילןזהיכ

 ,שלךהנןספיסההשפעהמקןרןת.:מהס.וח
להיןתלביןמןשפע,להיןתשביןהקשרןמהן

מקןרי?

מקןרןתהיןחיי,שלתקןפה.:בכלמ.ס

מןלעמדנן .הדבריסאתמכןןןלאאני .אחריס

רקאןתיעינייןןזההדןדקאפןניןתהשיטןת

בשימןשמאמיןלאאני .השכלתניתמהבחינה

 .חןפשילכתןבזהרציתישתמידמה .בשיטה

ןלאלתיאןריןת,לאמןדעןתבליכלןמר,

שזהכךלחבראלאמןסיקליןת,חןץלאידאןת

תהיהןהאחדןתאימפרןביזציהכמןיהיה

אני .בדןדקאפןניהכמןמכניתןלא ,פנימית

אנרכי.ןלאחןפשילכיןןןמתכןןן

רקלאהמןדאליתבמןסיקהמטפלאניהיןס

אלאהמןסיקלי,הסןלסשלצליליסבשבעה

א-מןסיקהלא .צליליסעשרשניסשלבמןדןס

דבראלאשניהס,שלערבןבןלא ,טןנאלית

לאצליליס.עשרשניסשכןלןמןדןסשלישי:

עןבדאניזהעל .דיאטןנייסאלאכרןמטייס

היצירןתבנןיןתלמשל,כך .שניסכמהכבר

האחרןן. "טרין"ןה "ירןשליסיי

דבריסשניאלה ,מקןריןלהיןתמןשפעלהיןת

אתהאסמקבל,שאתהבחןמרלמעשה, .שןניס

 .מקןריאתה ,אישיחןתסבןלהטביעמסןגל

אתהמקבל,שאתההחןמראתמןסראתהאס

 35התקןפןת.בכלהיהזהכך .מקןריאינך



שאתהמה ..גילסיבותבגללמהיוםאזשונה

שגםזה,האחרונותהשניםשלושיםבמשךלומד

ישההתייחסות,מבחינתוגםהחומרמבחינת

ביצירה.הזמןבמשמעותשוני

שהואמהלפינמדדתבטהובןשלהמקוריות

עםהדבראותונתון.חומרעםעשהבעצם

השימושרקכולם.ועםבאךעםמוצרט,

ישלמקורי.הדבראתעושהבחומרהספציפי

שהואוהנתוניםהיוצרשלהאישיותפה

היאאותםמעכלהואשבההדרךמקבל,

לא.אומקוריזהאםהקובעת

היצירהכיווןאתרואהאתהלאן :.fו.ו

הבעיותמהןהיום?פונהשלךהמוסיקלית

אותךהמעסיקותאסתטיות-המוסיקליות

היוםישלבעשייה הקודמותהיצירותביןההבדל.:מהוfו.ו
שוניישהאםהיום?שלהיצירותלביןשלך

 ,המאוחרותהיצירותשלהזמןמשמעותבדרך

למוקדמות?בהשוואה

איזולמצואזההיוםמענייןשאותימה :.מ.ס

כלומר, .למוסיקהאובייקטיביתגישה

יודעואינניאובייקטיבית,תהיהשהמוסיקה

הואהזההמושגבטהובןאצלזה.מהעדייו

זרדברזההפוגהכלקודםב"פוגות".עיסוק

זוכי ,לתקופתושייכתלאהפוגהשלו.לתקופה

אתידעכמוהוומי ,"הסונטהייתקופתהיתה

בדומהבחינהמאותההפוגהאתלקחהואזה.

המקהלהאתלקחכשהואמוצרטשעשהלמה

איזהבכךשקיבלומפניזאתעשוהםהנדלית.ה

הממדאות(זהוכלומר,זמו.שלריחוק

פרספקטיבהליצוריכולהמלחיןשבאמצעותו

היצירה.ואלעצמואל

היחסהדברים.אתלהגדירליקשה :.מ.ס
כיהמוסיקלי,החומראלשונההואהיום

שהשתמשתיתקופההיתהשונה.החומר

במודוסמשתמשאניהיוםליטורגי.בחומר

חופשיעיבודתוךצלילים,עשרשניםשל

מודעתשיטהכלללא ,הזההחומרשללגמרי

ממיליםמנוטרלגםאניהיוםמראש.

הייתי ,שנהשלושיםעשרים,לפני .ומטקסט

תייהיאםואפילוליטורגי,לטקסטקשור

החומרזאתבכלהמילים,אתמנטרל

הזה.הטקסטעםנולדהראשוני

לזמןשהיחסמניחאניחופשי.לגמריזהכעת

היצירותעםכשהתחלתיהגיל.עםמשתנה

מהותוהיתה ,-40המשנותשליהראשונות

הקרויהלפסנתרבסונטהלמשל,כך

פוגהמופיעהבטהובן,שלהאמרקלוריד"יי

בעצםכולהשלוהאחרונההרביעייהענקית.

שלביופיעוסקתלאוהיא ,ענקיתפוגה

מחוללהקותשלמחולבצילומיהתמחות •
ובווידאו.בסטילסורקדנים

וריקודים,ממופעיםקלטותערינת •
מחול.וסרטיתדמיתסרטי

ניסיון.הרבהעםמקצועי.צילום

הסוגים.מכלמחולצילומישלארניון •

Wב
הפקותסט/לס""וו/דאו

נעמורונ/

מהפסטיבל:הסוטיםשלוויזאוקלטותלמניוה
תעוז- ' 93המחולותפסטיבל-בכימיאל""ליקוד

ובעיקרוצבעמוסיקה ,שמחהשלימים 3
הפסקה.ללאמחול

יאל.וכרמהגלילבהריחושיםשכרוןשלימים 3

בכרמיאל.המחולותפסטיבלאתהמתעדסרט
הלהקותשלוהמופעיםהמפגשיםהאירועים,

 .הארץואהבתהחייםשמחתומחו"ל,מהארץ

הצלםשלבמצלמתושנקלטהנפיהחוויה
 .נעמןרוני
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זקומנטייסיט- ' 94המחולותפסטיבל-בכימיאל""המפגש

המחוללביןפולקלוריסטיהעממיהמחולביוהגומליןויחסיההשפעות ,המפגש
המחולאוהביעל ,בישראלהמחולעלחשובמסמך •.אומנותי-המקצועי

מעכובטןרקדניתביניהן,והמפגשהלהקותעבודת •.לוייוהמכורים"
ואבותזקנישלהיסטורייםקטעים •.הקיבוציתהמחוללהקתיקדנימול

הדרך.בתחילתהמחולשלהשורשיםעלומספריםרוקדיםבישראלהמחול

שלהם.המחולחוויתעלמספריםומרקידיםכוריאוגרפים.רקדנים,

ודיעות.מחשבותראיונות,!!ריקודים,בישראללמחולחג
יצחק.ושבתאינעמןרונישלסרטם
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אורזהדהאומנותי:ניהול

נולל(ם;הלמוד(ם •

מודרני·רקודקלאט(בלט •קלאטיטרוםבלט
ארוב(מחול •ג'אז •פלדנקר«זבנוטחתנועה

רפרטואר •·יצירהפנטומימה

המורים:חבר •

ידיד,ניטיםצ'רניאק,גלינהפילקןמרינה
שרעבי,,לאורהתורדיתיחומה,מיקי
אורן.והדהמזר,אוריתאניגןריעל

הזההקאמריבדברעוסקתולאההצללה

עוסקתלאגםברביעיות.אותנושמענייו

לפסנתרבסונטהגםהרומנטית.בהשתפכות

 .פוגהיש 110אופוס

בשלבבטהובןאצלרואהשאניהשניהדבר

אצלושישהשימושהוא ,בחייוהמאוחר

להשתמשפתאוםהתחילהואמודוסים"."ב

למהלחלוטין.תמהונידברןזהבמודוסים,

אבלבמןדוסים?משתמשלא ,למשלמוצרט

הרגעבאותובהם.משתמשכודווקא ,מוצרט

ציטטהברקוויאםלהביארצהשהואלמשל,

שהואהרגעבאותוכלומר, ,הגריגוריאנימהשיר

בתוךהאישימהקודקסעצמואתלנטרלרצה

לישנראהמהזהואוליה"לאקרימוזה"

 .האובייקטיביאלהשאיפה

הפוגותעםהמאוחרלבטהובןמקשיבאתה

גםזהאבל ,בטהובןלאשזהאומרואתה ,שלו

זהבא,ךשלאביזריםכאילושזהאףבאך.לא

אצלגםתמצאכאלהודוגמאותבאך.לא

לישנותרמהכלברהמס.אצלובמיוחד ,אחרים

להגדרתהאישיתהדרךאתלחפשזה ,כרגע

הגישהאוהאובייקטיבית,המוסיקה

למוסיקה.האובייקטיבית

ם

ס
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