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מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 21.1.22 בשעה 13:00

מוצ"ש, 22.1.22 בשעה 20:00
יום א', 23.1.22 בשעה 20:00

 תיאטרון ירושלים, 
אולם הנרי קראון

יום ג', 25.1.22 בשעה 20:00

 עו"ד יאיר גרין*, יו"ר | אבנר אזולאי, יעקב אייזנר*, פרופ' רות ארנון*, פרופ' שלמה בידרמן, ד"ר יורם בלשר*, 
 פרופ' אבי בן בסט, רו"ח תלמה ברבש־קנולר, פרופ' בני גיגר*, אפרת וימן גרשוני*, אילן דה פריס*, פרופ' משה הדני*, 

 גרשון זוהר, יהודה זיסאפל, רות חשין*, משה מיכלס*, פרופ' מנחם פיש, ד״ר שמואל קבילי*, רו"ח רענן קופ*, 
*חברי הוועד המנהל פרופ' אורי קרשון, פרופ' דפנה שוורץ*, ד״ר לאה שמיר־שנאן, ברוך שלו, דב שפיר 

כינור ראשון
נטשה שר*

מתן דגן*
כרמלה ליימן*** 

רומן יוסופוב
סאלקו לקיץ׳
מיכאל ּפַבִיָה
אסף מעוז°
כינור שני 

גלינה קֹורִינֶץ** 
אדוארד רזניק**

הדס פבריקנט***
אומרי צח

מיכאל קונצביץ'
קרן שושני

סמדר שידלובסקי

 מנהל כללי יורם יונגרמן מנהל אדמיניסטרטיבי מיכאל קונצביץ' מפיקה שרה טיילור דוד 
 רכז תוכני מוזיקה ד״ר רון מרחבי מנהלת מכירות דגן פדר מנהלת שיווק ומדיה חברתית ליאת לידור־רייך 

מנהלת משרד דבי בן צבי מנהל במה ואלרי אקסיונוב הנהלת חשבונות שרית יצחקי יעוץ משפטי עו״ד עמי פולמן

מחלקת מנויים: 1-700-55-2000 / בימים א׳-ה׳ 17:00-09:00

משרד התזמורת: רח׳ המלך דוד 26, ירושלים / טל: 02-5020503 / פקס: 02-5020504
info@jcamerata.com :אימייל / www.jcamerata.com :כתובתנו באינטרנט

צוות הניהול

 חברי העמותה וחברי הוועד המנהל 

נגני התזמורת

פרופ' רות ארנון, נשיאת כבוד

כתיבת התוכנייה: בני הנדל עיצוב גרפי: חגית מימון 
צילום: בן אילובגה, ליסה מארי מאזוקו

04 ויולה 
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אסתי רופא**

אבוב 
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אֹורי מירז
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בסון 
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קרן יער 
אלון ראובן**

מיכאל אלטשולר
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חגי שלום°

כלי נקישה 
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*כנר ראשי
**נגן מוביל

***משנה לנגן מוביל
°נגן אורח

אחוות מלחינים
פול גּודוִין מנצח )בריטניה(

צבי פלסר צ'לו )ישראל(

יוהאן כריסטיאן באך )1782-1735( 
סימפוניה בסול מינור, אופ' 6 מס' 6

I. אלגרו 
II. אנדנטה ּפְיּו טֹוסְטֹו אדג'ו 

III. אלגרו מולטו

יוזף היידן )1809-1732( 
 קונצ'רטו לצ'לו ולתזמורת מס׳ 1, בדו מז'ור

I. מודרטו
II. אדג'ו

III. אלגרו מולטו

 ֶפרט )1935( 
ֹ
ארוו

פְרַטְרֶס )"אחים"( לכלי קשת ולכלי נקישה

וולפגנג אמדאוס מוצרט )1791-1756(
סימפוניה מס' 33 בסי במול מז'ור, ק' 319

I. אלגרו אסאי 
II. אנדנטה 

III. אלגרו מולטו 
IV. פינאלה: אלגרו אסאי

הזכות לשינויים שמורה



פול גודווין / מנצח 
לקריירת הניצוח של פול גודווין קדמו שנים 

רבות של נגינה סולנית באבוב בארוק. 
בריאיון לעודד זהבי במגזין "אופוס" סיפר 

בזמנו: "מוזר הדבר, אבל העובדה שהמוָרה 
שלי לאבוב סברה שעתידי מצוי בניצוח 
עוררה אצלי דווקא את יצר הדווקאיות. 
'למרות כול המתנבאים אהיה נגן אבוב 

מעולה' אמרתי לעצמי, ונסעתי ללמוד אצל 
אבובן הבארוק הטוב ביותר בווינה, דבר 

שהצמיח קריירה של 16 שנה".

אלא שנבואת המוָרה לאבוב התגשמה 
בהחלט. בין התזמורות שניצח עליהן 

מאסטרו גודווין: התזמורת הפילהרמונית 
של ה־BBC, התזמורות הפילהרמוניות 
של רוטרדם וסטוקהולם, התזמורות 

הסימפוניות של ברמינגהם, מוסקבה, סן 
פרנסיסקו, וושינגטון די סי, סיאטל, טורונטו 

וטאיוואן, התזמורת הקאמרית הסקוטית 
והקאמרית של סנט פול; התזמורות 

הלאומיות של בלגיה, ספרד ופולין ותזמורת 

הקונצרטהאוס של ברלין. ביולי אשתקד 
זכה גודווין לכבוד ויקר בעיירת התיירות 

כרמל־על־הים שמדרום לסן פרנסיסקו, עם 
סיום קדנציית עשור כמנהלו המוסיקלי 

של פסטיבל באך המקומי.

לאורך כעשור כיהן גודווין כסגנו של 
כריסטופר הֹוגוּוד, מייסדה ומנצחה 

הראשי של תזמורת "האקדמיה 
למוסיקה עתיקה" בקיימברידג', עמה 

סייר בעולם והקליט מיצירות שיץ, 
מוצרט וג'ון ָטוֶנֶר. 

בשש שנותיו כמנצח ראשי של התזמורת 
הקאמרית האנגלית שיתף גודווין פעולה 

עם הכנר ג'ושוע בל, הפסנתרנית מריה 
ז'ּוָאאּו ִּפיֶרש, הזמרות קירי ֶטה קאנאווה 

ומגדלנה קֹוזֶ'נָה והצ'לן מסטיסלב 
רֹוְסְטרֹוּפֹובִיץ', והקליט עמם תקליטורי 

שטראוס, הרטמן, הנדל וֶאלְגָר. 

בין האופרות שיזם את העלאתן וניצח 
עליהן: ִאיִפיגֶנְיָה בָטאּוִריס של גלוק 

באופרה הקומית של ברלין, אונס לּוְקֶרצְיָה 
של בריטן בתיאטרון המלכותי במדריד, 

האורטוריה יפתח של הנדל באופרה 
הלאומית הוולשית ואֹוְרלַנְדוֹ של הנדל 

באופרה הסקוטית ובאופרה אוסטרליה. 
ב-2007 בחרה עיריית האלֶה, עיר הולדתו 

של הנדל, להעניק לגודווין עיטור כבוד 
בעבור תרומתו רבת־השנים להעלאתן 

ולביצוען של יצירות המלחין הגרמני־בריטי.

מאסטרו גודווין מייחס חשיבות רבה לקידום 
פרויקטים לנוער שוחר מוסיקה ולנגנים 
בראשית דרכם. על כן ִהרבה לעבוד עם 
תזמורות נוער בספרד, בהולנד, בגרמניה 

ובאיטליה ולסייע בעצה ובמעשה למוסדות 
הלונדוניים שבהם התחנך - הקולג' 

המלכותי והאקדמיה המלכותית למוסיקה. 

זאת הופעתו השלישית עם הקאמרטה. 

צבי פלסר / צ'לו
לצ'לן הישראלי צבי פלסר קריירה עשירה 

ומגוונת. כסולן וכנגן קאמרי הוא משתף 
פעולה עם טובי הנגנים והמנצחים בעולם. 

בנוסף לכך, הוא מכהן במשרות הוראה 
בכירות ובתפקידי הפקה וניהול. כסולן 

ניגן עם כל התזמורות הישראליות, ובהן 
 הפילהרמונית הישראלית - לראשונה 

בגיל 19 - ועם תזמורות רבות־יוקרה בעולם: 
התזמורת הלאומית של ארצות הברית 

בוושינגטון די סי, אקדמיית סיינט מרטין 
אין ד'ה פילדס בלונדון, הפילהרמונית של 

סופיה, התזמורות הסימפוניות של המבורג, 
שנחאי וטביליסי, ועוד רבות. ברשימת 

המנצחים שתחת שרביטיהם ניגן - זובין 
מהטה, אשר פיש, אבנר בירון, דיויד 

שטרן, סר נביל מרינר, סטיבן סלואן וסרג'ו 
קומיסיונה. פלסר הופיע באולמות מרכזיים 

בעולם: אולמי שאנז־אליזה, פלייל ולובר 
 בפריס, הקונצרטהאוס של וינה, וויגמור 

 הול ומרכז סאות'בנק בלונדון ועוד. 
בינואר 2015 היה סולן בקונצרט "כינורות 
של תקווה" עם הפילהרמונית של ברלין 

באולם פילהרמוני ברלין בניצוח סר 
סיימון ראְטל.

פלסר השתתף בפסטיבלים רבים: 
הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית 

בירושלים, פסטיבל ַמְרלְּבֹורֹו בארצות־
הברית, ֶסְרוָנְִטינֹו במקסיקו, קּוְהמֹו 

בפינלנד, ָאקֹו ביפן, רֹולָנְְדס־ֶאק בגרמניה 
וסלון־דה־פרובנס ומֹונְֶּפלְיֶה בצרפת. 

במוזיקה קאמרית זכה בשותפים בכירים: 
הכנרים פנחס צוקרמן, גיא בראונשטיין 

ונָּבּוקֹו ִאיָמאי, הפסנתרנים ריצ'רד גּוד ופייר־
לוָרן ֵאייָמר והוויולן מייקל ְטִרי. בעבר היה 

חבר ברביעיות כלי הקשת "הוברמן" ו"ַאְרפְּ", 
ובאנסמבל "קֹונְצֶ'ְרַטנְֶטה" בניו יורק. 

צבי פלסר בוגר בית הספר למוזיקה 
ג'וליארד בניו יורק, שם למד אצל זארה 
נֶלְסֹובָה. מוריו הראשיים היו צבי הראל 

בישראל ודיוויד סֹויֶאר בארצות הברית. 
הוא מכהן כפרופסור באקדמיה למוסיקה 

ולמחול בירושלים ומלמד גם במרכז החדש 
למוזיקה רעננה ובקונסרבטוריון הישראלי 
שטריקר. הוא מוזמן תדיר להעביר כיתות 
אומן ברחבי העולם ומכהן בצוות המורים 

הקבוע של "פרויקט פרלמן" בניו יורק. 
בעשור שבין 2011 ל-2021 כיהן כמנהל 

המוזיקלי של פסטיבל "קול המוסיקה בגליל 
העליון".

את הקלטותיו ניתן למצא בחברות הליקון, 
אלפא ונַקסֹוס. 



 יוהאן כריסטיאן באך
 סימפוניה בסול מינור, 

כ-13 דקות אופ' 6 מס' 6 

אלגרו / אנדנטה ּפְיּו טֹוסְטֹו אדג'ו / אלגרו מולטו

עיר בניו של יוהאן סבסטיאן באך מכונה צ
"הבאך של מילנו" או "הבאך של לונדון". 

בן 15 היה במות אביו, וכדי שלא ייפגם 
חינוכו המוסיקלי, שלחה אותו אמו לברלין, 

לבית אחיו למחצה קרל־פיליפ־עמנואל, 
 שהיה מבוגר ממנו ב-21 שנה. בבית 
 ק.פ.ע. הפך יוהאן כריסטיאן לקלידן 

משובח, וגם נתיב ההלחנה נפתח לפניו. 
שנים רבות עשה באיטליה, וב-1760, אחרי 
מעבר הכרחי מלותראניות לקתוליות, זכה 
להתמנות לנגן העוגב של קתדרלת מילנו 

הגדולה והמפוארת. 

באיטליה ִשכלל יוהאן־כריסטיאן את 
יכולותיו לחבר אופרות, ומשהצליחו אלה 
בטֹורינו ובנפולי, הגיע שמעו גם ללונדון, 

ובה השתקע ב-1762. בבירת בריטניה יצר 
סימפוניות וקונצ'רטי, מוזיקה קאמרית 

וליטורגית, קנטטות, שירים ועוד אופרות. 
 למעשה, הוא הבאך היחידי שחיבר 

אופרות. ב-20 שנותיו בלונדון עמדו לו 
כוחו כאמרגן וכווירטואוז פסנתר )כלי חדש 

 ומרתק אז(, והוא נהנה מחיבתה הרבה 
של המלכה סופי־שרלוט, הרעייה הגרמנייה 

של ג'ורג' השלישי. 

לציון מיוחד בתולדות המוזיקה זכתה 
פגישתו של באך הלונדוני עם ילד הפלא 
מוצרט בן ה-8. ב-1764 היה הדבר, בערך 

בזמן שבו נולדה הסימפוניה שלפנינו. 
לאופולד מוצרט הקפיד להביא את ילד 
הפלא אל באך הבן, והנה, האיש והילד 
ישבו אל הצ'מבלו, ובדיצה ותוך זעקות 

התפעלות אלתרו דואטים. האפיזודה 
המשעשעת הניעה את לאופולד להמליץ 

 לפני בנו לחקות ככל שיוכל את סגנונו 

 של יוהאן כריסטיאן, וכך אמנם היה: 
לא רק בסימפוניות הראשונות של מוצרט, 

הלונדוניות, ניכרת השפעת י.כ., אלא גם 
ביצירותיו הבשלות. גם בסימפוניה שנשמע 

היום, מוזיקולוגים מוצאים אלמנטים שהדים 
להם יצוצו לימים ביצירות מוצרט.

את סגנונו של יוהאן כריסטיאן באך מכנים 
"גָלַנְִטי" או "פרה־קלאסי". כמודגם יפה 

בסימפוניה שלפנינו, הסגנון הפרה־קלאסי 
)כמו גם הקלאסי אחריו( פשוט מן הסגנון 
 הבארוקי, ומעדיף את המרקם ההומופוני 

 מן הפוליפוני*. מלבד זה, אופ' 6 מס' 6 
היא סימפוניה מינורית**: בשבירה מוחלטת 

של המוסכמות, כל פרקיה מינוריים. עם 
זאת, לא טראגיות שומעים בה, כי אם 

 דרמה, שבה מעין אור וצל מדגישים זה 
 את זה. היסטוריון המוזיקה צ'ארלס 

ברני )Burney(, בן זמנו של באך ג'וניור, 
ניסח זאת כך: "יוהאן כריסטיאן באך עשה 
לו את האנטיתזה ללחם חוק. אחרי קטע 

 סוער, הוא לרוב מקפיד להביא קטע 
אטי ומרגיע". 

ובאמת, העיקרון הזה בולט כבר בפרק א': 
הנושא הראשון מותח, השני נינוח ושובב, 
והסיום פשוט וקצר, בלי התייפפויות. פרק 

ב' אטי ונוגה, וניגודי דינמיקה רבים וצפופים 
מאפיינים אותו. פרק ג', נמרץ ורווי טרמולי 

והדגשות, מסתחרר מעלה וצולל מטה, 
וסיומו - מפל מהיר מפורטה לפיאנו ומפיאנו 

לפיאניסימו... ודממה.

 *בהומופוניה קול ראשי מוביל ושאר הקולות 
 "כפופים" לו, ואילו בפוליפוניה הבארוקית לכל 
 קול עצמאות משלו, ו"מרוב קולות עצמאיים" - 

טוענים מבקריה - "קשה לשמוע את היער".
**היא המינורית היחידה של י. כ. באך.

 יוזף היידן 
 קונצ'רטו לצ'לו ולתזמורת מס׳ 1, 

כ-27 דקות בדו מז'ור 

מודרטו / אדג'ו / אלגרו מולטו

קונצ'רטו לצ'לו ולתזמורת בדו מז'ור ה
של היידן נחשב יצירה אבודה לאורך 

כ-150 שנה. קיומו היה ידוע, בזכות איזכורו 
באינוונטר יצירותיו של היידן, "קטלוג־

טיוטה" שמו, שחיבר המלחין עצמו בשנת 
ם הקונצ'רטו ותיאורו  ם מופיעים ֵשׁ 1765. ָשׁ
שחור־על־גבי־מצהיב. גם ברשימה נוספת 

שחיבר היידן, כבר בערוב ימיו, וששמה 
המשובב הוא "רשימת כל יצירותיי שאני 
זוכר ברגע זה שהלחנתי מגיל 18 ועד גיל 

73", הקונצ'רטו רשום. אבל, כאמור, ליצירה 
עצמה, לא היה זכר... עד לשנת 1961. 

בשנה זו, בדיוק 200 שנה אחרי תחילת 
הקריירה של היידן באחוזת אסטרהאזי, 

גילה המוזיקולוג הצ'כי אֹולְְדזִ'יך ּפּולְֶקְרט 
בספרייה הלאומית בפראג פרטיטורה 

מאירת־עיניים מן המאה ה-18, ובה - כמה 
נהדר - הקונצ'רטו הנעדר! כיוון ששני 
הקטלוגים של היידן הכילו לא רק את 
ציון הסולם אלא גם את תווי הפתיחה, 

היה הזיהוי קל ּווַדִאי. מה שלא תועד 
 בפרטיטורה הוא תאריך ההלחנה, אך 

אותו הסיקו החוקרים משני נתונים:

 1.  הופעת היצירה כבר בקטלוג 
של שנת 1765 

 2.  זיהוי סממנים סגנוניים הדומים 
 לאלה שבסימפוניות 8-6 של היידן, 

ילידות השנים 1765-1761. 

ניתן אפוא לשער, שהקונצ'רטו הולחן 
בראשית משרתו של היידן באחוזת 

אסטרהאזי, זמן שבו שימש עדיין סגן 
לקונצרטמייסטר הזקן גרגור וְֶרנֶר. עם מותו 

של ורנר, ב-1766, ירש היידן את משרתו 
והחל להנהיג את התזמורת. הקונצ'רטו 

שלפנינו מוקדש ליוזף־פרנץ וַייגל, הצ'לן 
הראשי של אנסמבל האחוזה, או שמא 

הצ'לן היחידי אז, אין לדעת. לפי התפקיד 
 שהוקצה לו - הוא חייב היה להיות 

 לא רק חבר של הקפלמייסטר אלא גם 
צ'לן משובח.

כל תאריך ברצף השנים 1765-1761 מציב 
את היצירה שנים ספורות בלבד ממות באך 
והנדל. ואין פלא - על כן - שמקצת מסממני 

הסגנון הבארוקי נותרו בקומפוזיציה 
התוססת הזאת. פרק א' מסומן "מתון", והוא 

חסון ובוטח, כתוב במודעות למה שהכלי 
מסוגל ואוהב. מקצת אמירותיו נחרצות, 

אחרות ליריות. בפרק ב' האבובים והקרנות 
 הודממו, והאדג'ו האטי מעוצב כפרק 

כמו־בארוקי אינטימי, שמהלכיו ההרמוניים 
רחבי־נשימה. ואז מגיח הפינאלה: לכלי 

הנשיפה, שישבו על הספסל פרק שלם, 
יש משהו דלגני לומר. הם מנחילים אותו 

לכלי הקשת, וכשהצ'לו מצטרף, הוא מותח 
צליליו לאורך שתיים־שלוש תיבות, ופוצח 

בִקיְשתּות מסחרר־חושים מעלה־מטה, עד 
לסיום החגיגי והאאופורי.



רט  ֶפּ
ֹ
 ארוו

 ְפראטֶרס )"אחים"( 
כ-10 דקות לכלי קשת וכלי נקישה 

רוֹו ֶפּרט, מחשובי המלחינים החיים א
עימנו היום, משויך לזרם המינימליסטי־

דתי. בילדותו, בעיירה הקטנה פאידה 
שבאסטוניה, נהג להשתעשע בקלידים 

גבוהי־הצליל ונמוכי־הצליל של הפסנתר, 
כי מרכז הכלי היה הרוס. הוא החל לקבל 

שיעורי מוזיקה סדירים בטאלין הבירה בגיל 
מבוגר יחסית, ובמקביל עבד כטכנאי ברדיו 

והלחין מוזיקה בימתית. 

בצעירותו טעם ֶפּרט ממוראות המאה 
העשרים: כיבוש נאצי וסובייטי ובירוקרטיה 

רודנית. בהיות אסטוניה חלק מן הגוש 
הסובייטי, היא הייתה חסומה בפני השפעות 
מערביות, אף כי בשנות השישים והשבעים 
החלו לבקיע חידושים מבעד למסך הברזל. 

ֶפּרט, שההלחנה באה לו בקלות, היה 
ממבשריו העיקריים של האוונגרד המוזיקלי 

באסטוניה. בתחילה הלחין בסגנון הניאו־
קלאסי הרוסי בהשראת שוסטקוביץ' 

ופרוקופייב, אחר כך פנה לעבר הפולי־
טונליות, הסריאליזם והדודקפוניות מבתי 

מדרשם של שנברג וברטוק וכשנתקל 
"בעקימת אף סובייטית", השתתק למשך 

 עשור, חיפש מקלט במערב )וינה ואחר 
 כך ברלין(, נטה לכיוון הדת והחל לחקור 

את המוזיקה הליטורגית הקדומה של 
הכנסייה האורתודוקסית, את השירה 

הגרגוריאנית ואת התפתחות הפוליפוניה 
ברנסנס האירופי. 

מן השיתוק ומן הדממה בקע לפתע 
סגנון מינימליסטי ייחודי, שֶפּרט קורא 

לו "ִטינְִטינָּבּולַצְיָה", נאמר "ִדנְדּונִיּות", כי 
המילה נגזרת מן האונומטופיאה הלטינית 

Tintinnabulum )פעמונון(. אופן ההלחנה 
מושתת על עקרונות ההרמוניה המערבית, 

 אך גם על ִהלכות השירה הגרגוריאנית. 

 ֶפּרט אמר על שיטתו: "גיליתי, שדי אם 
 צליל אחד מנוגן יפה. צליל יחידי זה... 

או רגע אחד של שקט, הם התענוג שלי. 
אני בונה את יצירתי מן החומרים הבסיסיים 
ביותר, למשל באמצעות האקורד המשולש 

 שבטונאליות אחת. שלושת הצלילים 
של האקורד הם כפעמונים. לכן אני קורא 

לזה "דינדוניּות".

גם היצירה שלפנינו, "פראטרס" שייכת 
לסגנון הזה. ֶפּרט הלחין אותה בשנת 1977, 

מיד אחרי שנודע לו על מות בנג'מין בריטן*, 
אשר את יצירותיו גילה במאוחר והוקירן. 

בשם פראטֶרס )Fratres( "אחים" בלטינית, 
ביקש לבטא את קרבתו הרוחנית אל 

המלחין הבריטי. 

כמו הבולרו המהפנט של ראוול, גם 
פראטרס עשוי מבנים פשוטים וחזרתיים: 

בין כל עשר חזרות של דפוס נקישות קצר 
 של מקלות קּוּבָנִיים**, משמיעים כלי 

הקשת גבוהי הצליל סדרות אקורדים על 
רקע ִהמהּום יציב וחדגוני של כלי הקשת 

 נמוכי הצליל. שינויי המנעד מזעריים. 
ֶפּרט אמר פעם בראיון: "הרגעי והנצחי 

 נאבקים בתוכנו כל העת". אמירה זו 
מודגמת היטב גם כאן. על רקע אי־

השתנותם של צלילי הבסים, עוברת לנגד 
אוזנינו תהלוכה מתגוונת של הרמוניות 

ומשקלים בכינורות ובוויולות. 

מלבד הגרסה שנשמע היום - לתזמורת כלי 
קשת ולטימפני - זכתה היצירה לגרסאות 
לרוב: לרביעיית כלי קשת, לחמישיית כלי 
נשיפה, לארבעה, שמונה או תריסר צ'לי, 

לוויולה ולפסנתר ולכינור ולפסנתר. 

*בריטן הלך לעולמו בדצמבר 1976 וֶפּרט הלחין גם את 
Cantus in Memoriam Benjamin Britten לזכרו.

**Claves בלשון נגני הטימפני.

 וולפגנג אמדאוס מוצרט
 סימפוניה מס' 33, ק' 319 

כ-20 דקות בסי במול מז'ור 

 אלגרו אסאי / אנדנטה / מינואט וטריו / 
פינאלה: אלגרו אסאי

ּו ידע לאופולד מוצרט כמה שבחים ל
ירעיפו הדורות על בנו, היה ממעיט 
בקטרוגיו. המנשרים ששלח לו ָמלאו 

 טרוניות. הנה קטע ממכתב מ-1778, זמן 
לא רב לפני לידת הסימפוניה שלפנינו: 

"וולפגנג יקירי, אתה הלא מתמסר בלי שמץ 
של מחשבה לכל גחמה שלך! אתה כותב 

'אני מלחין! אל לי לקבור את כישרוני'. אבל 
מי אומר שעליך לקבור את כישרונך? זאת 
תעשה דווקא אם תמשיך לנדוד כצועני!" 
וולפגנג, עונה מפריס: "מה טוב לי כשאני 

מדמיין כי אנשק את אבי הטוב ואת אחותי 
היקרה! אבל, לומר לך מה אני מרגיש? אני 
מתעב את מיעוט ההערכה שיש בזלצבורג 

למוזיקה. אני אומר: 'אדם בעל כישרון בינוני, 
אם יראה עולם ואם לאו, יישאר בינוני. אבל 

אדם בעל כישרון עילאי* - כפי שבלי צניעות 
מזויפת אני חושב שיש לי - יתנוון בהישארו 

במקום אחד. ואני מבטיח לך: נסיעתי לא 
הייתה לשווא! להלחנה שלי הועילה מאוד!" 

באין לו הצעה התואמת את שאיפותיו, 
נכנע מוצרט לבסוף ושב לזלצבורג. ובה, 

למרות התסכול, הוא מפיק בתוך שנתיים, 
עד לעקירתו לווינה, שפע פנינים: מיסות, 

סונטות, מגניפיקט, סרנדה... ושלוש 
סימפוניות: מספר 32, 33 ו-34. את סימפוניה 

מס' 33 השלים ב-9 ביולי 1779. במקור 
הייתה תלת־פרקית. את הפרק הרביעי 

הוסיף כעבור שנים מספר, לקראת ביצועה 
בווינה. התזמור נועד להרכב לא גדול: כלי 

קשת עם צמדי אבובים, בסונים וקרנות.

מביני דבר יודעים למצוא בסימפוניה 
אישושים להשפעות שקנה לו מוצרט 

בשיטוטיו באירופה: את אסכולת מנהיים 
מזהים בְקֶרֶשנְִדי השוטפים את האנסמבל 
בפרק ב', ואת "התעוזה והזוהר של פריס" 

 הם חשים לאורך היצירה כולה. עם זה, 
גם אלמנט זלצבורגאי אינו נעדר: הסימפוניה 

פותחת במשקל 3/4, כמשקל המחולות 
 הצפון־אוסטריים או דרום־גרמניים 

)זלצבורג הייתה אז גרמנית( מילדותו. 

הפרק הראשון, המעוצב בצורת הסונטה, 
 פותח בהיסוס, הְמפנה את מקומו 

למתקפת פֹוְרֶטה, וזו מוליכה אל דואטים 
מלאי משובה וחן בין כלי הנשיפה לכלי 
 הקשת, בדומה לדיאלוגים האופראיים 
 של מוצרט. ליריּות ונמרצּות יש בהם, 

שקט וסערה. 

את הפרק השני, האטי והחרישי, על שני 
נושאיו, מגישים בעיקר כלי הקשת. כלי 

הנשיפה תומכים ומגבים פה ושם, ורשות 
דיבור של ממש הם מקבלים רק פעמיים, 

סביב אותם ְקֶרֶשנְִדי שהזכרנו. 

הפרק השלישי - מינואט של קטעים 
קצרים, החוזרים ונשנים - נשמע כריקודם 
המגושם של איכרים כבדי מגפיים. כאמור, 

הפרק הזה הוסף לסימפוניה כמה שנים 
אחרי לידתה, כבר בווינה. 

 שצף, קצב, סחרור והומור מאפיינים 
את הפרק הרביעי, החותם. כמו הפרק 

 הראשון, גם פרק זה מולחן בצורת 
הסונטה, וכמו הפרק השני, גם משקל 

הפרק הזה 2/4. אם את זרעי הדיאלוגים 
האופראיים של מוצרט שמענו בפרק א', 

כאן הם בולטים לאוזן ביתר שאת. 

.superieur הוא בוחר במילה הצרפתית*
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Paul Goodwin conductor (UK)
Zvi Plesser cello (Israel)

Johann Christian Bach (1735-1782) 
Symphony in G minor, no. 6 op. 6 
I. Allegro 
II. Andante piú tosto Adagio 
III. Allegro Molto

Joseph Haydn (1732-1809)
Concerto for cello and orchestra no. 1  
in C Major
I. Moderato
II. Adagio
III. Allegro molto 

Arvo Pärt (1935) 
Fratres (Brethren)  
for strings and percussion

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Symphony no. 33 in B-flat Major, K. 319
I. Allegro assai
II. Andante
III. Allegro molto 
IV. Finale: Allegro assai

Subject to changes

Tel Aviv Museum of Art
Friday, 21.1.22 at 13:00
Saturday, 22.1.22 at 20:00
Sunday, 23.1.22 at 20:00

Jerusalem Theatre,  
Henry Crown Hall
Tuesday, 25.1.22 at 20:00

Yair Green, Adv.*, Chairman | Jacob Aizner*, Prof. Ruth Arnon*, Avner Azulay, Talma Barabash-Knoller, CPA, 
Prof. Avi Ben Basat, Prof. Shlomo Biderman, Dr. Yoram Blachar*, Dr. Shmuel Cabilly*,  
Ruth Cheshin*, Ilan de Vries*, Prof. Menachem Fisch, Prof. Benny Geiger* , Efrat Weiman Gershony*,  
Prof. Moshe Hadani*, Prof. Uri Karshon, Raanan Kop, CPA*, Moshe Michles*, Prof. Dafna Schwartz*, Dov 
Shafir, Baruch Shalev, Dr. Lea Shamir-Shinan, Yehuda Zisapel, Gershon Zohar  *Member of the board

1st Violin  
Natasha Sher*
Matan Dagan*
Carmela Leiman***
Salko Lekić
Michael Pavia 
Roman Yusupov
Asaf Maoz°
2nd Violin 
Galina Korinets**
Eduard Reznik**
Hadas Fabrikant***
Michael Kontsevich
Smadar Schidlowsky
Keren Shoshani
Omri Tzach

General Director Yoram Youngerman Administrative Manager Michael Kontsevich
Producer Sarah Taylor David Music Content Coordinator Dr. Ron Merhavi 
Sales Manager Dagan Feder Media & Marketing Manager Liat Lidor Reich
Office Manager Debbie Ben Zvi Stage Manager Valery Aksyonov 
Accountant Sarit Yitshaki Legal Advisor Adv. Ami Folman

Program notes Benny Hendel Graphic Design Hagit Maimon

Office: 26 King David Street, Jerusalem / Tel: +972-2-5020503 / Fax: +972-2-5020504
Internet: www.jcamerata.com / Email: info@jcamerata.com 

AdministrAtion

BoArd of directors And memBers of the AssociAtion Ruth Arnon, Honorary President

musiciAns

Box Office: 1-700-55-2000 / Sunday-Thursday 09:00-17:00

Viola 
Eliana Lovenberg**°
Boris Rimmer
Eduard Shubaev
Marta Sikora 

Cello  
Zvi Orlianski**
Marina Katz**
Alexander Sinelnikov***
Esther Valladares

Bass  
Dmitri Rozenzweig**
Erez Meyuhas 
Guy Tuval°

Flute  
Esti Rofé**

Oboe  
Muki Zohar**  
Ori Meiraz

Clarinet
Shira Eliassaf**

Bassoon  
Mauricio Paez**
Kristijonas Grigas

French Horn
Alon Reuven**
Michael Altshuler
Ruth Varon (on leave)
Hagai Shalom°

Percussions
Karen Phenpimon-Zehavi**

*Concertmaster
**Principal player
***Assistant principal
°Guest
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