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גיא פלץ בריטון
אנסמבל זמרי מורן ואנסמבל ססיליה
מוריס ראוול ()1937-1875

שלושה שירי א־קפלה למקהלה מעורבת
 .Iניקולט
 .IIשלוש ציפורי גן עדן יפות
 .IIIרונד (מחול מעגלי)
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 .IIאדג'ו
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אלמא מרכז אמנויות ,זכרון יעקב
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תיאטרון ירושלים ,אולם הנרי קראון

יום ה' 24.3.22 ,בשעה 20:00

מכון ויצמן למדע ברחובות,
אודיטוריום מיכאל סלע
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גבריאל פורה ()1924-1845
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 .Iפתיח  -קיריה
 .IIמנחה
 .IIIקדוש
 .IVישוע הרחום
 .Vשה האלוהים
 .VIגאלני
 .VIIאל גן העדן

הזכות לשינויים שמורה

אבנר בירון  /מנהל מוזיקלי ומנצח

מעוף וחדשנות מאפיינים את אבנר בירון,
המייסד ,המנהל המוזיקלי והמנצח הקבוע
של הקאמרטה הישראלית ירושלים .בעבודה
שיטתית ויצירתית הקנה לתזמורת יוקרה
בארץ ובעולם ,והופעותיה תחת שרביטו
זוכות לשבחי הביקורת ,לאמון המנויים
הוותיקים ולהערכתם של מצטרפים חדשים.

אבנר בירון ניצח על התזמורת הפילהרמונית
הישראלית ,התזמורת הסימפונית ירושלים,
התזמורת הסימפונית חיפה והסינפונייטה
באר שבע ,והוא מוזמן לנצח על תזמורות
ברחבי העולם .כמו כן היה המנהל המוזיקלי
של פסטיבלים ,ביניהם "חגיגות המוזיקה
באבו גוש" ו"ימי מוזיקה וטבע בגליל".

זוהי העונה ה 38-של הקאמרטה .מלבד
הופעותיה בארץ ,הופיעה באולמות מרכזיים
בפריס ,באמסטרדם ,בברלין ,בלוצרן ,בבזל,
בז'נבה ,במדריד ,בניו יורק ,בוושינגטון ,בלוס
אנג'לס ,בשיקגו ,באלסקה ,בבייג'ין ,בשנחאי,
בטביליסי ,בירוואן ,בסידני ,במלבורן,
בבנגקוק ובוורשה.

ב 1994-החל בירון לכהן כראש האקדמיה
למוסיקה ולמחול בירושלים .בשלוש
הקדנציות של כהונתו הצעיד את האקדמיה
להישגים מרשימים :הוא יזם את פתיחתה
של מחלקה למוזיקה מזרחית ,הקים את
התזמורת הקאמרית של האקדמיה ויסד את
הפקולטה למוסיקה רב־תחומית .בירון נבחר
לכהן כחבר הוועדה המתמדת של ארגון
האקדמיות הגבוהות למוזיקה באירופה
(.)AEC

מובן כי עמוד התווך של רפרטואר
הקאמרטה הישראלית בנוי מנכסי צאן
הברזל של המוזיקה הקלאסית לדורותיה
ולסגנונותיה .עם זה ,בעת תכנוני הרפרטואר
השנתיים ,אבנר בירון בוחר לשלב לצד
יצירות אהובות של יוצרים בעלי שם גם
יצירות מסקרנות מן המוזיקה העולמית
שאין מרבים להשמיע באולמי הקונצרטים
ולהזמין בעבור התזמורת יצירות חדשות
ממלחינים ישראלים.
את הקריירה המוזיקלית שלו החל אבנר
בירון כחלילן בתזמורת הפילהרמונית
הישראלית ובתזמורת הקאמרית
הישראלית .לפני כן למד ביולוגיה
באוניברסיטה העברית והשתלם בניצוח
באקדמיה למוזיקה בווינה ובמֹוצרטֵאּום של
זלצבורג .גישתו למוזיקה ולאינטרפרטציה
מושפעת מהשכלתו הרחבה במוזיקה
ובמדע .כחלילן הירבה להופיע בהרכבים
קאמריים וברסיטלים וניהל כיתות אמן
רבות־משתתפים בארץ ובעולם .כמחנך
העמיד דורות של חלילנים ושל מורים
לחליל .הוא הקים בזמנו את "אנסמבל
סולני הגליל" ,הרכב וירטואוזי שזכה
להצלחה בין־לאומית בזמן קצר.

בשנת  2005זכה בפרס שרת החינוך על
מצוינות ותרומה אמנותית רבת־שנים
בתחום המוזיקה בארץ ,ובשנת  2013העניק
לו משרד התרבות והספורט פרס ע"ש אריק
איינשטיין ליוצרים שתרמו להתפתחות
התרבות הישראלית לדורותיה.

תום בן ישי  /סופרן

תום בן ישי ,ילידת חיפה ,סיימה לא מכבר
את חברותה ב"מיתר אופרה סטודיו",
תכנית ההכשרה לזמרי אופרה צעירים של
האופרה הישראלית .את דרכה המוזיקלית
החלה בלימודי נגינת פסנתר בקונסרבטוריון
ע"ש דוניה ויצמן בחיפה ובמגמות המוזיקה
של בתי הספר "רֵעות לאמנויות" ו"ליאו
בק" בחיפה ,ובצה"ל שירתה במעמד של
מוזיקאית מצטיינת.

את לימודיה האקדמיים השלימה באקדמיה
למוסיקה ולמחול בירושלים ,ובמסגרתם
השתתפה ב"פרויקט תדרים" ,מסלול
התמחות בביצוע מוזיקה חדשה של
האקדמיה בשיתוף עם אנסמבל מיתר.
בעת לימודיה זכתה במלגות קרן התרבות
אמריקה־ישראל ,קרן רונן ,קרן אלי לאון
וקרן תרבות חיפה.
בשנים האחרונות זכתה תום פעמיים
במקום השלישי בתחרות השיר האמנותי
על שם עדה ברודסקי ובמקום השלישי
בתחרות על שם פאול בן חיים לביצוע
מוזיקה ישראלית .אשתקד העפילה לשלב

חצי הגמר בתחרות הזימרה הבין־לאומית
היוקרתית בֶּל ְו ֶ ֶדרֶה.
תום שרה תחת שרביטיהם של מנצחים
ידועי שם בארץ ובעולם :אבנר בירון ,יובל
פ ֶר ְדרִיק
צורן ואריאל צוקרמן הישראליםְ ,
מּבֶרְג השבדי ואנדרו פארוט הבריטי.
מל ְ ְ
ַ
כמו כן עבדה עם מלחינים ישראלים -
אלה מילך־שריף ,יוסף ברדנשווילי ,דניאל
עקיבא ונעם שריף  -לקראת השמעת
הבכורה של יצירותיהם.
בין תפקידיה האופראיים :סירנה בשחרורו
של רוג'רו מן האי של אלצ'ינה מאת קאצ'יני,
ּפטָה
ס ְר ֶ
ס ְרטִיֶ ,
סּבִינו של ַ
טיטו בג'וליו ָ
סּפָרֹו
בסיפורה של מתחזה מאת מוצרט ,ג ַ ְ
ת ֵרז ָה בהסהרורית
בשודדי הים של סְטֹורַסֵ ,
של בֶּל ִינִי ,רוז במוכרת הבשמים היפה
סטַנ ְס בהדיאלוגים של
של אופנבך ,קֹונ ְ ְ
הכרמליטיות מאת פולנק ,והגר/לאה
באמהות של דוד זֶּבָה .עם אנסמבל מיתר
השתתפה בביצוע פיירו הסהרורי של
שנברג ,ועם תזמורת הבארוק ירושלים
שרה במגניפיקט של באך.

גיא פלץ  /בריטון

גיא פלץ הוא בריטון ומנצח ישראלי,
בוגר פרויקט "תדרים" של אנסמבל מיתר
בתחום הניצוח על מוזיקה חדשה .בשנים
 2019-2014היה מנצח הבית של אנסמבל
זמרי מורן ,ומ 2017-הוא זמר ומנצח
באנסמבל ססיליה ,שהיה בין מקימיו.
פלץ ,יליד קריית אונו ( ,)1992הוא בוגר
התיכון לאמנויות תלמה ילין בגבעתיים.
בצה"ל שירת במעמד מוזיקאי מצטיין .את
לימודיו בתחומי השירה והניצוח השלים
באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים,
בכיתותיהם של מרינה לויט ,עידו אריאל,
יבגני צירלין ורונן בורשבסקי .בין 2008
ל  2011זכה במלגות הצטיינות של קרן
התרבות אמריקה־ישראל ובפרסים מקרנות
בוכמן־היימן ורונן .כמו כן זכה בפרס ליאון
שטרן ,פרס בית הספר תלמה ילין ופרס

דיקן הפקולטה לאומנויות הביצוע של
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.
הוא השתתף בסדנאות ובכיתות אמן
של מוזיקאים ידועי־שםָ :אן מֹונֹויֹוס וג'ֹואְן
דֹורְנ ֶמן האמריקניות ,ריטה ַדמְס ההולנדית,
פיטר הארווי וגראהם ג'ונסון הבריטים,
דיויד שטרן האמריקני־ישראלי ושרון
רֹוסְטֹורף־זמיר הישראלית.
כבריטון הופיע עם הקאמרטה הישראלית
ירושלים ,התזמורת הסימפונית הישראלית
ראשון לציון ,הסינפונייטה הישראלית באר
שבע ,תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית,
התזמורת הסימפונית חיפה ,התזמורת
הקאמרית הישראלית ,תזמורת הבארוק
ירושלים ,אנסמבל בארוקדה ,אנסמבל
ּפל ָה ְקרָקֹובְי ֶנְז ִיס בפולין,
המאה הָ ,21-ק ֶ
תזמורת ויימאר בגרמניה ותזמורת
ּבּודָפֹוקִי דֹוהְנ ָנְיִי בהונגריה .בין תפקידיו
האופראיים :נהר הסיין בהחגיגה על
נהר הסיין של ויואלדי ,התפקיד הראשי
מּפִינֹונ ֶה של טלמן ושל אלבינוני,
בּפִי ְ
אֶנֶיַאס בדידֹו ואֶנ ֵיָאס של פרסל,
פּיָאה של
אֹוטֹונ ֶה בהכתרתה של ּפֹו ֵ
מונטוורדיּ ,פָאק בחלום ליל קיץ
של בריטן וזּורג ָה בדולי הפנינים
של ביזה .כמו כן השתתף
במשיח של הנדל ,ביתן
הבדידות של נעם סיוון ובת
יפתח של אהרון חרל"פ.
גילומו את אפולו באורפאו
טבֶרְנ ֶר
של מונטוורדי עם ָ
קונסורט הבריטי בניצוח
אנדרו פארוט הוקלט
על ידי חברת  .AVIEהמכון
למוסיקה ישראלית פרסם
את התקליטור "שירי ארץ"
שבו גיא מבצע שירים עבריים
בעיבוד מנחם ויזנברג .הופעותיו
שודרו ב ,BBC-ברדיו הממלכתי
הפולני ובקול המוסיקה.

אנסמבל זמרי מורן

באנסמבל זמרי מורן שרים בוגרי מקהלות
מורן ,סטודנטים באקדמיות למוזיקה וחיילים
במעמד מוזיקאים מצטיינים .האנסמבל
הוקם ב 1998-כגוף ייצוגי מקצועי בידי
נעמי פארן ,המנהלת המוזיקלית של
מקהלות מורן .ברפרטואר שלו תופסות
מקום מרכזי יצירות של מלחינים ישראלים,
ובהם אייל באט ,אלה מילך־שריף ,גיל
שוחט ,חיים פרמונט ,יחזקאל בראון ומנחם
ויזנברג .האנסמבל הופיע בהפקות
האופרה הישראלית ובקונצרטים של
הקאמרטה הישראלית ירושלים ,התזמורת
הקאמרית הישראלית ,תזמורת נתניה
הקאמרית הקיבוצית ,התזמורת הסימפונית
ראשון לציון ואנסמבל סולני תל אביב.

בקיץ  2002זכה האנסמבל בפרס הראשון
בתחרות בין־לאומית ביפן וב 1998-בתחרות
הבין־לאומית "שירת הימים" בישראל.
האנסמבל הופיע בפסטיבל באך באורגון
ובאקספו  2000בהנובר .בקיץ 2005
ביצע קנטטות של באך בפסטיבל באך
בטורונטו תחת שרביטו של מאסטרו
הלמוט רילינג .בקיץ  2008ייצג האנסמבל
את ישראל בפסטיבל "קול השלום"
בסטוקהולם לצד מקהלות ואנסמבלים
מאסטוניה ,גאורגיה ,הודו ,טיבט ,יוון,
מצרים ,מרוקו ,נורבגיה ,פינלנד ושבדיה.
עוד הופיע בפסטיבלי מוזיקה ובסיורי
קונצרטים בארגנטינה ,בארצות הברית,
בגרמניה ,בהונגריה ובסין.

מאסטרה נעמי פארן הקימה ב 1985-את
מקהלת מורן ,ומאז היא המנצחת והמנהלת
המוסיקלית שלה .נעמי בוגרת מכללת
לוינסקי והמגמה לניצוח באקדמיה למוסיקה
בתל אביב .כמו כן השתלמה בניצוח
מקהלות בקונסרבטוריון בקופנהגן ובבית
מל ְמֹו שבשבדיה.
הספר הגבוה למוזיקה ב ַ
היא מוזמנת תדיר לשפוט בתחרויות בין־
לאומיות ולהנחות כיתות אומן וסדנאות
למנצחים ברחבי העולם .בקיץ  2012הרצתה
באוניברסיטת ייל על מודל רתימת השירה
להעצמת אוכלוסיות מיוחדות.
בעשור  2002-1992הובילה נעמי פארן
פרויקט של משרד החינוך והתרבות לקידום
מקהלות ילדים ונוער בישראל .במסגרתו
יזמה סדנאות למורים ולמנצחים ,הנחתה
מקהלות ברחבי הארץ והעמיקה את הקשר
בין מלחינים למקהלות ילדים ונוער .לאור
חזונה ,המקהלה פועלת בעוצמה למען
הקהילה ומפתחת מצוינות מוזיקלית

בקרב ילדים ונוער בסיכון ,ילדים עם
צרכים מיוחדים ,ילדים חולי סרטן בבית
החולים שניידר וקשישים .בימים אלה
מוקם ביוזמתה "הבית לשירה" בעמק
חפר ,שבו ,כדבריה" ,יוצרים ,מקשיבים,
נפגשים ,חווים ומבצעים".
תֹם קרני ,מנצח הבית של מקהלות מורן,
בוגר המקהלה והתיכון לאמנויות תלמה
ילין .הוא השלים לימודי תואר ראשון בניצוח
תזמורת באקדמיה למוסיקה ולמחול
בירושלים ותואר שני בביצוע מוזיקה חדשה
ב"פרויקט תדרים" של האקדמיה בשיתוף
אנסמבל מיתר ,שם זכה במלגת מכון
ירושלים למוזיקה חדשה ע"ש אריק סידיי.
תֹם היה עוזר מנצח במקהלה הקאמרית
שליד האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
משְנ ֶה בתזמורת סימפונט רעננה.
ומנצח ִ
מלבד ניצוח על תזמורת זו ,ניצח גם על
אנסמבל מיתר ,האנסמבל הקולי הישראלי
ותזמורת הרחוב הירושלמית .בנוסף
לעיסוקיו המוזיקליים ,השלים תואר
ראשון בפיזיקה ובמתמטיקה בתוכנית
"אמירים" של האוניברסיטה העברית.
אנסמבל ססיליה ,הרכב חדש מבית
מקהלות מורן ,הוא שמיניית
זמרות וזמרים סולנים מצטיינים.
זהו גוף ייצוגי מקצועי שנועד
להקים ולקיים שיתוף פעולה
עם מלחינים בארץ ובעולם
לביצוע פרויקטים מוזיקליים
מאתגרים וקונצרטי בכורה
של יצירות ישראליות.
האנסמבל שר יצירות למן
תקופת הרנסנס ועד ימינו
בשירת א־קפלה או עם
הרכבים כליים נבחרים ,כגון
אנסמבל מיתר ותזמורת הבארוק
ירושלים .חברי האנסמבל הם:
גיא פלץ ,הלל שרמן ,יואב וייס ,יעקב
הלפרין ,לוטם טאוב ,מאיה הלר ,תום
בן ישי ותמרה נבות.

הקונצרטים הבאים

כלים וקולות

ברהמס כפול ומכופל

רוברטו פֹור ֵס וֶס ֶס מנצח (ספרד)
דוד גרימל כינור (צרפת)
עמית פלד צ'לו (ישראל-ארצות הברית)

וירטואוז הכינור

ברהמס  /קונצ'רטו לכינור ולצ'לו ("הכפול") ,אופ' 102
ברהמס  /סרנדה מס'  ,1אופ' 11

פרוקופייב  /פתיחה על נושאים יהודיים ,אופ' 34
מוצרט  /קונצ'רטו לכינור מס'  5בלה מז'ור ,ק' 219
צ'ייקובסקי " /מחול בשניים" מתוך הבלט
"אגם הברבורים"
צ'ייקובסקי  /הארי ָה של לנסקי מתוך האופרה
"יבגני אונייגין"
סן־סאנס  /הוואנז ,אופ' 83
פרוקופייב  /סימפוניה מס' "( 1קלאסית") ,אופ' 25

מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו' 27.5.22 ,בשעה 13:00
מוצ"ש 28.5.22 ,בשעה 21:00
יום א' 29.5.22 ,בשעה 20:00
אלמא מרכז אמנויות ,זכרון יעקב
יום ב' 30.5.22 ,בשעה 20:00
תיאטרון ירושלים ,אולם הנרי קראון
יום ג' 31.5.22 ,בשעה 20:00
מכון ויצמן למדע ברחובות,
אודיטוריום מיכאל סלע
יום ד' 1.6.22 ,בשעה 20:00

סולנים בסערה

זיו קוז'וקרו מנצח
גיא בראונשטיין כינור

מוזיאון תל אביב לאמנות
מוצ"ש 30.4.22 ,בשעה 21:00
אלמא מרכז אמנויות ,זכרון יעקב
יום א' 1.5.22 ,בשעה 20:00
אולם ימק"א ירושלים
יום ב' 2.5.22 ,בשעה 20:00

מוריס ראוול

שלושה שירים א־קפלה
למקהלה מעורבת

Nicolette

Nicolette, à la vesprée,
S'allait promener au pré,
Cueillir la pâquerette,
La jonquille et le muguet,
Toute sautillante, toute guillerette,
Lorgnant ci, là de tous les côtés.

כ 7-דקות

ניקולט  /שלוש ציפורי גן עדן יפות /
רונד (מחול מעגלי)

ר

אוול היה אדם זערורי ושאפתן.
הפרופסורים בקונסרבטואר הפריזאי
כינוהו "מטורזן ,מתנשא ועוקצני" .חמש
פעמים מנעו ממנו את פרס רומא הנכסף
על רקע "הרמוניות אסורות לשימוש" .הסוף
ידוע :העתונות חשפה שיקולי משוא פנים
בוועדת השיפוט והיא פורקה .פֹורֶה ,המורה
האהוד והאוהד של ראוול מונה למנהל
הקונסרבטואר ,ודרכו של המלחין הצעיר
נפקחה .כל זה היה בראשית המאה ה.19-
ב 1914-חווה ראוול דחייה נוספת ,והפעם
מצד הצבא הצרפתי" .תת־משקל" קבעה
לשכת הגיוס ,ולא הסכימה לגייסו ,דבר
שראוול חפץ בכל מאודו .ישב לו המלחין
בביתו ,מסויט מן החדשות ועמוס רגשות
אשם על אי נשיאה בנטל ,ואת תסכולו
ניתב ללימודי נהיגה  -אולי יקבל אותו
הצבא כנהג  -ולכתיבת מוזיקה" .מעולם
לא עבדתי כל כך קשה" ,כתב ראוול לחבר,
"בזעם מטורף והירואי [כך]" .בנובמבר קיבל
לידו את רישיון הנהיגה ובדצמבר התיישב
לכתוב את שלושת השירים שנשמיע היום -
מילים ומנגינה  -יצירתו היחידה בסוגה זו.
השירים נסמכים על שנסוני הרנסנס
הצרפתי .אולי גם הפרנקו־צנטריות הזאת
מעידה על פטריוטיזם .השיר הראשון
שנכתב והיה לשיר השני בשלישייה היה
אקטואלי בזמנו ,על נערה המחכה לאהובה
החייל .ב 1915-נכתבו שני שירי הקצה .גם
השירים היו לו לראוול כלי לקידום גיוסו .הוא
הקדישם לשלושה משפיענים :את "ניקולט"
למשורר־מוזיקאי־צייר טריסטן ְקל ִינְג ְסֹור,
איש מקושר לצבא ,את "שלוש ציפורי גן
עדן יפות" לפול ּפֶנְל ֶו ֶה ,פוליטיקאי שהיה

לראש ממשלה ,ואת "רֹונ ְד"  -לסופי ְקלֶמַנ ְסֹו,
גיסתו של מי שיהיה גם הוא לראש ממשלה.
ההימור על ּפֶנְל ֶו ֶה הוא שהצליח .הלה
הפעיל את קשריו ,ובמרס  1915גויס ראוול
לצבא צרפת כנהג משאית ואמבולנס.
קווי הדמיון בין השירים הם אובדן או החמצה
וכן אירוניה והומור שחור .לא נצלול ל ַּתֹוכ ֵן,
שמא נחטא בקלקלן (ספוילר) .התכנים
בעמוד הבא .נאמר רק שהשיר הראשון כתוב
בסגנון עממי ,ולו שלוש וריאציות :אחת לזאב,
אחת לבחור הנאה ואחת לחתן .לכל דמות
גם הטמפו שלה .השיר השני ,דמוי בלדה,
הולם בתחילתו לכותרת הקונצרט :כ"מלאכי
עליון" נשמעות זמרות הסופרן המגוללות
את ראשית העלילה .ראוי לשים לב לעובדה
שצבעי שלוש הציפורים הם צבעי הטריקולור
הצרפתי .ועל השיר השלישי ,מה נאמר?
מאתגר־לשון ,מסבך־חיך ושובר־שיניים.
כל מפלצות אירופה בו ,מני יוון ורומי ועד
להיכלות הגרמאנים ,הנורדים והסלאבים.
היצירה זכתה לתגובה אוהדת כבר ב,1916-
ובעבור השנים גדלה ההוקרה עוד.
ב 1920-כתב המבקר אנרי קולה (:)Collet
"על שלוש רגליים שונות העמיד ראוול
טריפטיך נאה :השיר הראשון הוא אלגרו
מודרטו מזמין ,השני אנדנטה מרגש
והשלישי פינאלה מלהיב".

Rencontra vieux loup grognant,
;Tout hérissé, l'œil brillant
"Hé là! ma Nicolette,
"!?Viens-tu pas chez Mère Grand
A perte d'haleine, s'enfuit Nicolette,
Laissant là cornette et socques blancs.
Rencontra page joli,
Chausses bleues et pourpoint gris,
"Hé là! ma Nicolette,
"?Veux-tu pas d'un doux ami
Sage, s'en retourna, très lentement,
Le cœur bien marri.
Rencontra seigneur chenu,
Tors, laid, puant et ventru
"Hé là! ma Nicolette,
?Veux-tu pas tous ces écus
Vite fut en ses bras, bonne Nicolette
Jamais au pré n'est plus revenue.

Trois beaux oiseaux du Paradis
Trois beaux oiseaux du Paradis
)(Mon ami z-il est à la guerre
Trois beaux oiseaux du Paradis
Ont passé par ici.

Le premier était plus bleu que le ciel,
)(Mon ami z-il est à la guerre
Le second était couleur de neige,
Le troisième rouge vermeil.
"Beaux oiselets du Paradis,
)(Mon ami z-il est à la guerre

ניקולט

נִיקֹול ֶט ,עִם ֶרדֶת ל ֵיל,
יָצְָאה ל ָָאחּו לְטַּי ֵל,
סּל ָּה,
פ ָרג ִים אֶל ּתֹוך ְ ַ
ָק ְ
טפָה ְּ
על ִים ׁשֶל הֵל,
סתְו ָנִּיֹותָ ,
ִ
הל ָה
ו ְַאף ִדּלְג ָה ּבְצַ ֲ
ּבֵין ׁשְלּולִּיֹות ׁשֶל אֹור וָצֵל.
פתְאֹום מּול ָּה זְאֵב ָאפֹר,
ִּ
ּפרְו ָה ,עֵינֹו ּבְרַק־אֹור;
סְמּור־ ַ
"הֵיּ ,בֹואִיּ ,בֹואִי ,נִיקֹול ֶט,
סבְתָא נַעֲבֹר?!"
ה ַּ
אצֶל ַ
ֶ
ח נִיקֹול ֶט,
ּבָ ְרחָה ּכ ָרּו ַ
ַקבְקַב הֹותִירָה מֵָאחֹור.
פתַע צָץ ּבָחּור מּול ָּה,
לְ ֶ
חּל ָה,
מתְנִית ּכ ְ ֻ
מכ ְנ ָסָ ,
אֲפֹר־ ִ
"הֵיּ ,בֹואִיּ ,בֹואִי ,נִיקֹול ֶט,
חתַן־ּכַּל ָה?"
אּול ַי נִהְי ֶה ֲ
חכְמָה ּפָנְתָה ל ְַאט,
ּבְרֹב ָ
ׁשבִיל ָּה.
ׁשבָה אֶל ְ
ּובְצַעַר ָ
ו ְָאז ...מִי ּפֹה? ּבַרְנ ָש זָקֵן,
ׁשמֵן,
ח וְ ָ
סרִי ַ
מ ְ
ּכ ָעּורַ ,
"הֵיּ ,בֹואִיּ ,בֹואִי ,נִיקֹול ֶט,
מעַנְי ֵן?"
הֹונִי יִהְי ֶה ל ָך ְ ְ
חּבְקָה אֹותֹו ָאז נִיקֹול ֶט,
ִ
החֵן.
עלְמַת ַ
הלְכ ָה עִּמֹו ַ
ָ

שלוש ציפורי גן עדן יפות
עדֶן י ָפֹות
ׁשָלו ֹׁש צִּפֹורֵי ּג ַן ֵ
ּקרָב)
(אֲהּובִי יָצָא ל ַ ְ
עדֶן י ָפֹות
ׁשָלו ֹׁש צִּפֹורֵי ּג ַן ֵ
עכְׁשָו.
הּג ִיעּו ַ
ּבְמָעֹוף ִ

חּל ָה ּכִכ ְחֹול ְרקִיעִים,
רִאׁשֹונ ָה ּכ ְ ֻ
ּקרָב)
(אֲהּובִי יָצָא ל ַ ְ
ּׁשל ֶג הָיְתָה
ׁשְנִּי ָה צְחֹרָה ּכ ַ ֶ
א ֻדּמָה ּכַּׁשָנִי.
ׁשל ִיׁשִית ֲ
ְ
עדֶן הַיָּפֹות,
"עֹופֹות ּבְנֹות ּג ַן ֵ
ּקרָב)
(אֲהּובִי יָצָא ל ַ ְ

←

,ּכ ִי י ֵׁש ׁשָם אֹוכ ְלֹות־ָאדָם
,וְי ֵׁש ּבָּבָא־י ָגֹות ּג ַם
,קֶנְטָאּורִיֹות רָעֹות
,מכַּׁשֵפֹות ּפְרּועֹות
ְ
נְׁשֵי־זְאֵב ז ָבֹות
, ּתֹול ֵעֹות,רִּמֹות
,ּבְל ִי סֹוף ּדֶמֹונִּיֹות
,מׁשֻּנֹות
ְ ׁשֹונֹות ּו
,פל ָצֹות
ְ מ
ִ רּוחֹות ּו
...גֹורְגֹונִיֹות ּפְרּוצֹות
.ּתצְאּו אֶל יַעַר אֹורְמֹונ ְד
ֵ נ ָא ַאל
 הבחורות/ הבחורים
,לֹא נֵצֵא עֹוד אֶל יַעַר אֹורְמֹונ ְד
. ל ְעֹול ָם לא נֵצֵא עֹוד ל ַיַעַר,אֲבֹוי
,סטִירִים
ָ ׁשָם אֵין עֹוד
.וְאֵין ׁשָם פֵיֹות
,ׂשטָן וְׁשֵדֹות
ָ  ּבְנֹות־,ׁשדִים
ֵ ,לֹא נִימְפֹות
,ּמאֵל וְאֵין ּדֶמֹונִים
ָ ס
ַ אֵין ּבְנֵי
,ּפרֶקֹונִים
ְ ֶ ו ְלֹא פָאּונִים אֹו ל
,קֶנְטָאּורִיֹות אֵין ּג ַם
,נְׁשֵי־זְאֵב אֵין
.מּמָׁש אֵין
ַ ,מּמָׁש
ַ וְג ַם ּבָּבָא־י ָגֹות
,עצָמֹות חֹורְקֹות
ֲ ׁשלְדֵי
ִ וְאֵין ׁשָם
,וְאֵין ׁשָם ז ֵדֹות עִם עֵינַי ִם ּבֹורְקֹות
,וְאֵין ׁשָם ּדֶמֹונִּיֹות ּכ ְמּושֹות ּובָלֹות
,ּכ ְחּוׁשֹות ּוג ְרּומֹות ּוז ְרּועֹות יַּבָלֹות
, ְדרִיָאדֹות, מָנַּדֹות,וְאֵין ׁשָם נָיָאדֹות
, ּגַּמָדֹות, ּגֹובְל ִינְיֹות ּגּוצֹות,ּגֹורְגֹונְיֹות
, וְאֵין ּבְנֹות זּוג ָם,קִיקְלֹוּפִים ׁשָם אֵין
, רּוחֹות־יַעַר ּג ַם,פאִים
ָ וְאֵין ְר
....חל ִיל ִים וְאֵין נְפִיל ִים
ְ וְאֵין ַּד
!ָאה
,ּתצְאּו אֶל יַעַר אֹורְמֹונ ְד
ֵ ַאל
.ּתצְאּו אֶל היַּעַר
ֵ ַאל
,ּפׁשִים
ְ ּט
ִ ה
ַ הּזְקֵנִים
ַ
ּטּפְׁשֹות
ִ ה
ַ הּזְקֵנֹות
ַ
! ָאה- ּגֵרְׁשּו אֶת ּכֻּל ָם
 בני הנדל:© עברית

,עדֶן הַיָּפֹות
ֵ עֹופֹות ּבְנֹות ּג ַן
"?מבִיאֹות
ְ אל ַי ַאּתֶן
ֵ מָה
חּל ָה
ֻ ְ "אֲנִי ְּדרִישַת ׁשָלֹום ּכ
,")(אֲהּובֵך ְ יָצָא ל ַ ְּקרָב
ְ
הּצְחֹרָה
ַ מצְחֵך
ִ חלְקַת
ֶ "וַאֲנִי עַל
."ׁשל ֶג טְהֹורָה
ֶ ּ אֹותִיר נְׁשִיקַת

Des satyresses,
Des ogresses, et des babaiagas,
Des centauresses et des diablesses,
Goules sortant du sabbat,
Des farfadettes et des démones,
Des larves, des nymphes, des myrmidones,
Il y a plein de démones,
D'hamadryades, dryades, naiades,
Ménades, thyades, follettes, lémures, nomides,
succubes, gorgones, gobelines...
N'allez pas au bois d'Ormonde.
Les filles / Les garçons
N'irons plus au bois d'Ormonde,
Hélas! plus jamais n'irons au bois.
Il n'y a plus de satyres,
Plus de nymphes ni de males fées.
Plus de farfadets, plus d'incubes,
Plus d'ogres, de lutins, plus d'ogresses,
De faunes, de follets, de lamies, diables, diablots,
diablotins, de satyresses, non.
De chèvre-pieds,
De gnomes, de démons, plus de faunesses, non!
De loups-garous, ni d'elfes, de myrmidons,
Plus d'enchanteurs ni de mages, de stryges, de
sylphes, de moines-bourus,
De centauresses, de naiades, de thyades,
Ni de ménades, d'hamadryades,dryades,
Folletes, lémures, gnomides, succubes, gorgones,
Gobelines, de cyclopes, de djinns, de diabloteaux,
D'éfrits, d'aegypans, de sylvains, gobelins,
Korrigans, nécromans, kobolds...
Ah!
N'allez pas au bois d'Ormonde,
N'allez pas au bois.

,א ֻדּמָה
ֲ עדֶן
ֵ "צִּפֹור ּג ַן
)(אֲהּובִי יָצָא ל ַ ְּקרָב
,א ֻדּמָה
ֲ עדֶן
ֵ צִּפֹור ּג ַן
"?מבִיָאה ל ִי מָה
ְ ּת
ְ  ַא,מרִי
ְ א
ִ

Oiseau vermeil du Paradis,
(Mon ami z-il est à la guerre)
Oiseau vermeil du Paradis,
Que portez vous ainsi?

"הֵא ל ָך ְ ל ֵב ָאדֹם־ ָּדמִי
")(אֲהּובֵך ְ יָצָא ל ַ ְּקרָב
..."אֲבֹוי! ָקפָא בִי לְבָבִי
."אּתָך ְ נ ָא ְקחִי
ִ ּג ַם אֶת לִּבִי

"Un joli coeur tout cramoisi
(Ton ami z-il est à la guerre"
"Ha! je sens mon coeur qui froidit...
Emportez-le aussi."

)רונד (מחול מעגלי
הזקנות
,ּתצְאּו אֶל יַעַר אֹורְמֹונ ְד
ֵ ַאל
:ּתצְאּו אֶל הַּיַעַר
ֵ  ַאל,ּבַחּורֹות
,סטִירִים
ָ מל ֵא הּוא
ָ
,סמִים וקֶנְטָאּורִים
ְ קֹו
,מּז ִיקִים וְזֵדִים
ַ ,ּמאֵל
ָ ס
ַ ּובְנֵי־
,ׁשדִים
ֵ ׁשדִים ּונְכָדִים ׁשֶל
ֵ  ּבְנֵי־,ׁשדִים
ֵ
,פלָצִים
ְ ת
ִּ מל ֵא
ָ ,ּופָאּונִים ל ָרֹב
,מ ָרצִים
ְ ִ וְּג ָם ּגֹוּבְל ִינִים מְאֹוד נ
,מּינִים
ִ ה
ַ ַאנְׁשֵי־זְאֵב מִכ ֹּל
,ּפרֶקֹונִים
ְ ֶ ּדֶמֹונִים ַרעִים ול
,ׁשעָלּו מִן הָאֹוב
ֶ ׂשטָנִים יְׁשָנִים
ְ
, נְבָל ִים ּבְל ִי סֹוף,ּׁשפֵי־עַל
ְ ַ מכ
ְ ּו
,מזָרֵי אֵימָה
ְ ׁשלָדִים
ְ וְי ֵׁש ׁשָם
!?אּל ָא מָה
ֶ !אִם י ֵׁש ּג ָם קֹוּבוֹלְדִים?! וַּדַאי
!ָאה
,ּתצְאּו אֶל יַעַר אֹורְמֹונ ְד
ֵ ַאל
.ּתל ְכּו אֶל הַּיַעַר
ֵ ַאל

Les malavisées vielles,
Les malavisés vieux
Les ont effarouchés - Ah!

←

Beaux oiselets du Paradis,
Qu'apportez par ici?"
"J'apporte un regard couleur d'azur
(Ton ami z-il est à la guerre)",
"Et moi, sur beau front couleur de neige,
Un baiser dois mettre, encore plus pur."

הזקנים
,ּתצְאּו אֶל יַעַר אֹורְמֹונ ְד
ֵ ַאל
:ּתצְאּו אֶל הַּיַעַר
ֵ  ַאל,ּבַחּורִים
,מל ֵא וְג ָדּוׁש הּוא ׁשֵדֹות
ָ
,פּדֹות
ַ ע ְר
ַ ,ז ֵדֹות חֲׁשּוכֹות
:ּתל ְכּו אֶל הַּיַעַר
ֵ  ַאל,ּבַחּורִים

Ronde

Les vieilles
N'allez pas au bois d'Ormonde,
Jeunes filles, n'allez pas au bois:
Il y a plein de satyres,
De centaures, de malins sorciers,
Des farfadets et des incubes,
Des ogres, des lutins,
Des faunes, des follets, des lamies,
Diables, diablots, diablotins,
Des chèvre-pieds, des gnomes,des démons,
Des loups-garous, des elfes, des myrmidons,
Des enchanteurs es des mages,
Des stryges, des sylphes, des moines-bourus,
Des cyclopes, des djinns,
Gobelins, korrigans, nécromants, kobolds...
Ah!
N'állez pas au bois d'Ormonde,
N'allez pas au bois.
Les vieux
N'állez pas au bois d'Ormonde,
Jeunes garçons, n'allez pas au bois:
Il y a plein de faunesses,
De bacchantes et de males fées,
Garcons, n'allez pas au bois.

לודוויג ואן בטהובן

סימפוניה מס'  4בסי במול מז'ור,
אופ' 6 0

כ 35-דקות

אדג'ו  -אלגרו ויוואצ'ה  /אדג'ו /
מינואט (סקרצו וטריו) :אלגרו ויואצ'ה /
פינאלה :אלגרו מה נון טרופו

ה

ופעת (תופעת?) בטהובן יצרה
מערבולות בזירת המוזיקה של וינה.
הסימפוניה הראשונה שלו הפציעה יחד
עם המאה ה ,19-ב ,1800-וגררה תגובות
לרוחב הסקאלה .מבקר אחד זעק
"אבסורד! קריקטורה של סימפוניה
היידנית!" אחר שיבח ,אך מצא "שימוש
נרחב מדי" בכלי נשיפה .ובעל חוש נבואי
כתב" :בינתיים מציצים רק טפריו של
האריה ,וזאת רק משום שהאריה בחר
שלא לתקוף עדיין".

הסימפוניה השנייה הבכירה באביב 1803
ועליה כתב בטאון וינאי" ,העיתון למען
עולם אלגנטי" ,שהיא כ"התפתלויותיו
המבחילות של דרקון פצוע ,אשר רק ככלות
כל דמו  -בפרק הרביעי  -נופח את נשמתו
סוף־סוף" .לימים ,כבר במאה העשרים,
כתב פרופ' בארי קופר ,בטהובניסט בריטי
מובהק" :בבכורתה הייתה הסימפוניה
מס'  2של בטהובן הסימפוניה הגדולה ב
יותר ששמע העולם עד אז".
על השלישית כתב עיתון וינאי בן הזמן" :יש
קטעים יפים ,אך היא נמתחת בלי די ומייגעת
גם חובבי מוזיקה מובהקים .אם כך ימשיך
מר בטהובן ,ינטשוהו מאזיניו" .האם זו אותה
סימפוניה שעליה אמר לאונרד ברנשטיין
באמצע המאה ה" 20-שני פרקיה הראשונים
הם אולי הגדולים בתולדות המוזיקה"?
ואז ,בסוף העשור הראשון של המאה,
הגיעה הרביעית ,מאופקת מהשלישית ,מין
אתנחתה ממסע הסער המהפכני .קארל

מריה פון ובר ,בן זמנו של בטהובן ,קטל
אותה מכל וכל .רוברט שומאן ,כשני עשורים
אחר כך ,אהב אותה מאוד ,אבל עדיין השווה
אותה ל"בתולה יווניה רכה בין שני ענקים
נורדיים" ,ברומזו שהרביעית נתונה בצִלן של
השלישית והחמישית המהפכניות.
בכורתה של הסימפוניה מס'  4הייתה
במארס  1807בחווילתו של הנסיך פון
לֹוּבְקֹובִיץ ,פטרון נדיב של בטהובן .כעבור
כשנה הייתה לה גם השמעה פומבית
בתיאטרון העירוני של וינה .שתי ההשמעות
האלה עוררו בהמשך קצת מבוכה
לבטהובן ,כי מי שהזמין את הסימפוניה
בעבור תזמורתו הפרטית ואף שילם
מזומנים מראש היה מעריץ אחר ,הרוזן
ּפ ְרסְדֹורְף .אלא ,הנה ,כך קרה  -ולסברות
אֹו ֶ
מדוע ולמה לא ניכנס כאן  -בטהובן סיפק
והקדיש לו אותה "משומשת במצב טוב",
אחרי שתי השמעות.
הפרק הראשון הוא "אלגרו־סונטה" קלאסי.
יש בו תצוגה ,פיתוח ומֶחז ָר ,אף כי חריגות
אינן חסרות :לתצוגה ,אלגרו עליז ושובב,
קודם אדג'ו אפל ומתוח .ברקע הפרק השני,
אדג'ו שירתי ורב־קסם ,מנסר ליווי חזרתי
לא שקט .שומאן שמע בו  -בעיקר בצלילי
הבס והטימפני " -פלסטף" אופראי,
הומוריסטי .הפרק השלישי ,המסומן ברוב
ההוצאות "מינואט" ובאחרות "סקרצו" הוא
פרק עתיר רעש וגעש .הטריו שלו מנוגן
באופן מפתיע פעמיים .בפרק המסיים
תנועתיות וניגודים יוצרים (שוב) אפקט
הומוריסטי .הנה כי כן ,בטהובן ,המהפכן
הרומנטי ,ידע לא רק למרוד במורו היידן,
אלא גם ללכת בדרכו ,נתיב הקלאסיקה
וההומור .המוזיקולוג רוברט גרינברג אומר:
"לּו מלחין מבני זמנו של בטהובן היה כותב
מזַּכ ָה אותו
סימפוניה זו ורק אותה ,הייתה ְ
בשם עולם ,אך כיוון שאצל בטהובן היא
אחת מתשע ,היא קצת הולכת לאיבוד".
האין זה מזכיר את מה שאמר פרופ' קופר
על הסימפוניה השנייה?

מנחם ויזנברג

פתיחה למיתרים – מחווה למנדלסון



כ 10-דקות

מ

נחם ויזנברג הוא מלחין ,פסנתרן
ומעבד ישראלי ודמות חינוכית רבת
השפעה על דורות של תלמידי מוזיקה.
טווח יצירותיו משתרע למן המוזיקה
האומנותית  -התזמורתית ,הקאמרית,
הקולית והכלית  -ועד למוזיקת פופ,
כליזמר וג'אז .את הלחנותיו הקלאסיות
ביצעו מיטב התזמורות בארץ ,ובהן
הפילהרמונית הישראלית ,רביעיות "אריאל",
"הוברמן" ו"אביב" ו"הרביעייה הירושלמית",
"אנסמבל המאה ה "21-והאנסמבלים
"מיתר" ו"מוזיקה נובה" .בעולם ניגנו
את יצירותיו  -בין היתר  -התזמורות
הקאמריות של ברמן ,פוטסדאם ובאזל,
התזמורת הסימפונית של דאלאס ,שמיניית
קשתני הפילהרמונית של ברלין ורביעיות
"ּבֹורֹומֵיאֹו"" ,לּומִינ ָה" ו"רֶלאש".

ויזנברג סיים לימודי תואר ראשון באקדמיה
הישראלית למוסיקה בתל אביב ,תואר שני
בבית הספר ג'וליארד בניו יורק ודוקטורט
בחוג למוזיקה באוניברסיטת בר אילן.
לאורך שנים רבות כיהן כפרופסור וכדיקן
בפקולטה לקומפוזיציה ,לניצוח ולחינוך
מוזיקלי באקדמיה למוסיקה ולמחול
בירושלים ולימד במדרשה למורים למוזיקה
במכללת לוינסקי לחינוך .בתוכנית גולדמן
למוזיקאים צעירים מצטיינים שבמרכז
למוסיקה ירושלים ,ניהל את קורס הקיץ
לפסנתר ולנושאי העשרה ,והוא מדריך בכיר
במוזיקה קאמרית בתוכנית.

דבר המלחין על יצירתו

"הפתיחה למיתרים  -מחווה למנדלסון"
היא עיבוד תזמורתי לשמיניית כלי קשת
שהלחנתי במקור בעבור "קשת אילון".
יצירתי מושפעת מיצירת המופת המוכרת
ביותר להרכב קאמרי מיוחד זה ,השמינייה
לכלי קשת של פליקס מנדלסון־ברתולדי.
השתלשלות יצירתי מזכירה את "צורת
הסונטה" .יש בה שני נושאים מנוגדים ,האחד
סוחף והאחר לירי והבעתי .מטבע הדברים,
הנושאים עוברים טרנספורמציות מלודיות,
הרמוניות וריתמיות מרחיקות לכת בשפתי
האישית .בהשפעת התזמור המנדלסוני,
מעמידה יצירתי לעיתים קבוצת נגנים מול
קבוצת נגנים אחרת ,ולעיתים  -סולן מול
קבוצה .היצירה היא במידה רבה מחווה
לנעורים ולשמחת החיים הגלומה בהם.

כפסנתרן שיתף ויזנברג פעולה עם
מבצעים מן השורה הראשונה :הכנר חגי
שחם ,הוויולנית טביאה צימרמן ,הצ'לנים
הלל צֹרי וצבי פלסר ,נגן העּוד תייסיר
אליאס ,הקלרניתנים חן הלוי ,צ'ארלס
טפֶנס ,האלט מירה
ניידיק וקרל־היינץ ש ֶ
זכאי ,הבריטון כריסטיאן אימלר ,המקהלה
הלאומית "רינת" ,המקהלה הקאמרית
תל אביב ,אנסמבל "זמרי קמרן" ומקהלות
הילדים "לירון" ו"מורן" ,והוא ידוע
בעיבודיו האומנותיים לשירי עם בעברית
וביידיש ,שראו אור ,בין השאר ,באלבומים
"שיר ארץ" עם מירה זכאי ו"שירי ארץ"
עם אנה שפיץ וגיא פלץ.

בפברואר  2009ניגנה הקאמרטה את
היצירה הזאת לראשונה .חגי חיטרון,
מבקר המוזיקה הקלאסית ב"הארץ",
סיכם את התרשמותו כך:

מנחם ויזנברג זכה בפרסים רבים,
ובהם "פרס ראש הממשלה ליצירה"
(ב 1998-וב" ,)2012-פרס לנדאו" (ב,)2008-
"פרס אקו"ם למוסיקה קונצרטית" (ב)1992-
ו"פרס אקו"ם למפעל חיים" (ב.)2010-

"כאינטרמצו בן ימינו בוצעה פתיחה
למיתרים  -מחווה למנדלסון מאת מנחם
ויזנברג הכתובה ביד אמן ,מרוכזת,
לא משעממת אפילו לשנייה ,ומפגינה
את איכותם של קשתני קאמרטה".

גבריאל פורה


רקוויאם ברה מינור אופ' 48
לסולנים ,למקהלה מעורבת ולתזמורת

כ 36-דקות

פתיח  -קיריה  /מ ִנח ָה  /קדוש  /ישוע הרחום /
שה האלוהים  /גאלני  /אל גן העדן

י

צירותו של פורה נפתחת ונחתמת
במילה "רקוויאם" (מנוחה) .המנטרה
הזאת מושרת  21פעמים ,ופורה בחר את
בחירותיו הטקסטואליות והמוזיקליות
כייחול למנוחה נכונה ,בהצנעת אימי השאול
ומפלת הרשעים .מבקרי מוזיקה רואים
ברקוויאם של פורה מענה ל"רקוויאם
הגרמני" של ברהמס .מבחינה כרונולוגית
הדבר נכון :ברהמס השלים את יצירתו
ב 1868-ופורה עשרים שנה אחר כך.
נקודת דמיון בין שתי היצירות היא ראיית
העולם ההומניסטית־אוניברסליסטית
של שתיהן ,מתוך הפניית עורף לנימה
הנוצרית־דוקטרינרית .הנה דוגמה:
בפרק המִנחה ,הטקסט הקתולי אומר
"גאל ,אדון ,את נשמות מתיך הנאמנים".
פורה השמיט את "הנאמנים" ()fidelium
ובכך פתח את דלת הגאולה ל ַּכֹול .יש גם
הבדל :ברהמס הלחין נוסח גרמני של
כתבי הקודש ,ופורה ,כרוב קודמיו -
רקוויאם לטיני ,לא צרפתי.
בפתיח בקשת "מנוחת עולם תן להם"
מונחת על תו אחד ,ל ָה ,בפיאניסימו;
במילה "אדון" המנגינה מתרוממת ,ואת
המשפט "ואור־תמיד יאיר להם" ק ֶרשֶנדֹו
מעצים לפורטה; על המילה ( luceatיאיר)
פורה חוזר ארבע פעמים ,ובכך האור נפוץ
לארבע כנפות תבל .הליווי התזמורתי
נמוך־המנעד מפזר בין הפראזות המושרות
אקורדים אפלים ,המדגישים עוד את האור
המושר .פה ושם אקורדים דיסוננטיים
מדגישים טקסטים רוויי מתח ,כגון הביטוי
"עדיך כל בשר יבואו".

תוך דילוג על פרק "יום הזעם" השגור
ברקוויאם ,המִנחָה מופיעה .בתחילתה מעין
פוגה אטית בין זמרות האלט לזמרי הטנור;
בסיומה יש קנון בין כל ארבעת קולות
המקהלה; ובתווך  -סולו בריטון.
הפרק קדוש ,נפתח בליווי מינימליסטי של
נבל וכלי קשת ,מעין השתקפויות עננים
או כנפי מלאכים ,ומתוכו זמרות הסופרן
והטנורים מפתחים שירת מענה ,כמלאכי
שרת האומרים שירה .הטקסט ישוע
ט ֶרּבְל יַלְדִי.
הרחום מושם בפי סופרן או קול ְ
הבחירה בטקסט הזה מאפשרת לפורה עוד
חזרה ענוגה על בקשת המנוחה.
אל בקשת היחיד (סופרן/טרבל) מצטרפים
הטנורים והמקהלה כולה בשירת סירוגים
בפרק שה האלוהים .גם כאן בקשת
ההארה ( )luceatמזדהרת דרך קולות
הסופרן הגבוהים ,בטרם נוטלת אותה
המקהלה כולה ומפיצה אותה בשירה
רמה .מה שהחסיר פורה באי שילוב
"יום הזעם" האימתני אחרי הפתיח ,הוא
משלים בפרק גאלני .כאן הפחד והרעד
קיימים ,אך כשהבריטון שר "עת ינועו
שמים וארץ" ,המנגינה לירית והליווי הרמוני,
עד כי ההשלמה גוברת על האימה .רק
ב"יום שכולו זעם" המקהלה והתזמורת
 בהובלת החצוצרות  -מוליכות אתהרקוויאם לפסגה דרמטית .בפרק הסיום,
אל גן העדן ,המקהלה  -בליווי פריטת נבל
רכה  -מוליכה את המת אל ירושלים של
מעלה ,וכפי שבפתיח זכה האור לארבע
חזרות מדגישות ,כך כאן ירושלים.
בהלווייתו של פורה ,בנובמבר ,1924
הושמע הרקוויאם בגרסתו המלאה.
 22שנים לפני כן ,בראיון ,אמר המלחין:
"אומרים שהרקוויאם שלי אינו מבטא
את הפחד מן המוות; יש אפילו המכנים
אותו 'שיר ערש' למתים .האמת היא שכך
אני רואה את המוות :כגאולה ,כשאיפת
אושר עילאי .לא ככאב".

Requiem for soprano, baritone,
mixed choir and orchestra
By Gabriel Fauré

Introitus - Kyrie
Choir, tenors
Requiem aeternam dona eis, Domine,
Et lux perpetua luceat eis.
Sopranos
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
Et tibi reddetur votum in Jerusalem.

רקוויאם לסופרן ,לבריטון,
למקהלה מעורבת ולתזמורת
מאת גבריאל פורה
תרגום מלטינית :רחל גֶלֶרְט

פתיח  -קיריה
המקהלה ,זמרי הטנור
מְנּוחַת עֹול ָם ּתֵן לָהֶםָ ,אדֹון,
ּתמִיד יָאִיר לָהֶם.
ו ְאֹור־ ָ
זמרות הסופרן
אל ִי,
הּל ָה ּבְצִּיֹוןֵ ,
ּת ִ
ל ְך ָ ְ
ׁשל ַי ִם.
ׁשּל ַם נֶדֶר ּבִירּו ָ
ּול ְך ָ י ְ ֻ

Choir
Exaudi orationem meam,
Ad te omnis caro veniet.

המקהלה
פּלָתִי,
ּת ִ
ׁשמַע ְ
ְ
עדֶיך ָ ּכ ָל ּבָׂשָר י ָבֹואּו.
ָ

Kyrie eleison,
Christe eleison, eleison.

אֲדֹון ַרחֵם,
הַּמוֹׁשִיעַַ ,רחֵםַ ,רחֵם.

Offertorium
Altos, tenors
O Domine, Jesu Christe,
Rex Gloriae,
Libera animas defunctorum
De poenis inferni
Et de profundo lacu.
O Domine, Jesu Christe,
Rex Gloriae,
Libera animas defunctorum
De ore leonis,
Ne absorbeat eus Tartarus.
Altos, tenors, basses
O Domine, Jesu Christe,
Rex Gloriae ne cadant in obscuro.

אופרטוריום (מנחה)
זמרות האלט ,זמרי הטנור
ע הַּמוֹׁשִיעַ,
הֹו הָָאדֹון ,י ֵׁשּו ַ
הּכ ָבֹוד,
מל ֶך ְ ַ
ֶ
ּמתִים
ה ֵ
ּג ְַאל אֶת נִׁשְמֹות ַ
מִּי ִּסּורֵי ׁשְאֹול
חּתִּיֹות.
ּת ְ
ּומִּבֹור ַ
ע הַּמוֹׁשִיעַ,
הֹו ,הָָאדֹון ,י ֵׁשּו ַ
הּכ ָבֹוד,
מל ֶך ְ ַ
ֶ
ּמתִים
ה ֵ
ּג ְַאל אֶת נִׁשְמֹות ַ
ארִי,
ה ֲ
ע ָ
מִּל ֹ ַ
לְבַל יִבְלְעֵן הַּתֹפֶת.
זמרות האלט ,זמרי הטנור והבס
ע הַּמוֹׁשִיעַ,
הֹו הָָאדֹון ,י ֵׁשּו ַ
ׁשּכ ִים.
ח ַ
מ ְ
אל ֵי ַ
הּכ ָבֹודַ ,אל יִפְלּו ֵ
מל ֶך ְ ַ
ֶ

←

שה האלוהים
זמרי הטנור
,האֱלֹהִים
ָ ׂשֵה
,הַּנוֹׂשֵא אֶת עֲוֹונֹות הָעֹול ָם
.ּתֵן לָהֶם מְנּוחָה

Agnus Dei
Tenors, Choir
Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi,
Dona eis requiem.

המקהלה
,האֱלֹהִים
ָ ׂשֵה
,הַּנוֹׂשֵא אֶת עֲוֹונֹות הָעֹול ָם
.ּתֵן לָהֶם מְנּוחָה
זמרי הטנור
,האֱלֹהִים
ָ ׂשֵה
,הַּנוֹׂשֵא אֶת עֲוֹונֹות הָעֹול ָם
.ּתֵן לָהֶם מְנּוחָה
.מְנּוחַת עֹול ָם

Choir
Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi,
Dona eis requiem.
Tenors
Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi
Dona eis requiem,
Sempiternam requiem.

המקהלה
, ָאדֹון,אֹור עֹול ָם יָאִיר לָהֶם
,עִם קְדוֹׁשֶיך ָ ל ָנֶצַח
.ּכ ִי חַּנּון ַאּתָה

Choir
Lux aeterna luceat eis, Domine,
Cum sanctis tuis in aeternam,
Quia pius es.

תּן לָהֶם מְנּוחַת עֹול ָם
ֵ
.ּתמִיד יָאִיר לָהֶם
ָ ו ְאֹור

Requiem aeternam dona eis, Domine,
Et lux perpetua luceat eis.

גאלני
בריטון סולו
,מּמָו ֶת נִצְחִי
ִ , ָאדֹון,ּג ְָאל ֵנִי
,האֵימִים הַהּוא
ָ ּבְיֹום
,ּׁשמַי ִם וְהָָארֶץ
ָ ה
ַ עֵת י ָנּועּו
עֵת ּתָבֹוא לִׁשְּפֹט
.אֶת הָעֹול ָם ּבָאֵׁש

Libera me
Baritone solo
Libera me, Domine, de morte aeterna,
In die illa tremenda,
Quando coeli movendi sunt et terra,
Dum veneris judicare
Saeculum per ignem.

המקהלה
עדָה
ָ יֹאחֲזּונִי חִיל ּו ְר
ּמבְחָן
ִ ה
ַ ׁשעַת
ְ ע
ַ הּג ִי
ַ ְּב
.הּזַעַם ּבֹוא י ָבֹוא
ַ ְו

←

,ׁשּכ ֻּלֹו זָעַם
ֶ  יֹום,אֹותֹו יֹום
,ּפ ְרעָנּות ּומְצּוקָה
ֻ
, יֹום ּג ָדֹול וָרַב,אֹותֹו יֹום
.ּומַר מְאֹוד

בריטון סולו
תפִּלֹות
ְ מְנ ָחֹות ּו
.ָהּלֶל ְך
ַ ְ  ל, ָאדֹון,ָמּג ִיׁשִים ל ְך
ַ ָאנּו
מעַן נִׁשְמֹותֵיהֶם
ַ ְ ַקּבְל ֵן־נ ָא ל
.על ִים הַּיֹום
ֲ מ
ַ ׁשאֶת זִכְרָם ָאנּו
ֶ ׁשֶל מִי
, ָאדֹון,עׂשֵה
ֲ
.החַּיִים
ַ עבְרּו אֶל
ַ ַ הּמָו ֶת י
ַ ׁשּמִן
ֶ
ּת ּבִימֵי ֶקדֶם ל ְַאבְ ָרהָם
ָ ח
ְ ט
ַ ְהב
ִ אׁשֶר
ֲ ַ ּכ
.ּולְזָרְעֹו
המקהלה
,ַ הָָאדֹון הַּמוֹׁשִיע,ַהֹו י ֵׁשּוע
,ּתפְָארָה
ִ ה
ַ ְ מל ֶך
ֶ
ּמתִים
ֵ ה
ַ ּג ְַאל אֶת נִׁשְמֹות
מִּי ִּסּורֵי ׁשְאֹול
.חתִיֹות
ְ ּת
ַ ּומִּבֹור
.ׁשּכ ִים
ַ ח
ְ מ
ַ אל ֵי
ֵ ַאל יִפְלּו
.ָאמֵן
קדוש
 זמרי הטנור והבס,זמרות הסופרן
, קָדו ֹׁש, קָדו ֹׁש,קָדו ֹׁש
,אֲדֹון אֱלֹהֵי צְבָאֹות
ּׁשמַי ִם וְהָָארֶץ
ָ ה
ַ מְלֹוא
.ָּכ ְבֹודְך

Choir
Tremens factus sum ego et timeo,
dum discussio venerit
Atque ventura ira.
Dies illa, dies irae,
Calamitatis et miseriae,
Dies illa, dies magna
Et amara valde.

←

Baritone solo
Hostias et preces
Tibi, Domine, laudis offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis,
Quarum hodie memoriam facimus.
Fac eas, Domine,
De morte transire ad vitam,
Quam olim Abrahae promisisti
Et semini eus.
Chorus
O Domine, Jesu Christe,
Rex Gloriae,
Libera animas defunctorum
De poenis inferni
Et de profundo lacu.
Ne cadant in obscuro.
Amen.
Sanctus
Sopranos, tenors, basses
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra
Gloria tua.

.הוֹׁשַע־נ ָא ּבַּמְרֹומִים
.קָדו ֹׁש

Hosanna in excelsis.
Sanctus.

ישוע הרחום
סופרן סולו
, הָָאדֹון,הרַחּום
ָ ע
ַ י ֵׁשּו
,ּתֵן לָהֶם מְנּוחָה
, הָָאדֹון,הרַחּום
ָ ע
ַ י ֵׁשּו
,ּתֵן לָהֶם מְנּוחָה
.מְנּוחַת עֹול ָם

Pie Jesu
Soprano solo
Pie Jesu, Domine,
Dona eis requiem.
Pie Jesu, Domine,
Dona eis requiem,
Sempiternam requiem.
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 עונה שלא תשכחוA Season You Won't Forget

. וירטואוזיותVirtuosity.
. איכות. נועזותDaring. Quality
שלוש מקהלות בין־לאומיות
קולגיום ווקאלה גנט
עם המנצח פיליפ הֶר ֶוֶח ֶה
מקהלת הגברים מהפילהרמונית של קרקוב
קולות טאלין
וסולנים רבי מוניטין
הכנרים פאבל שפורקל ודמיטרי ברלינסקי
הפסנתרנים חואן פרס פלוריסטן
וגאריק אולסון
הצ'לן סטיבן איסרליס
סולן המנדולינה אבי אביטל
החזן שי אברמסון
הסופרן איוֹונה הוסה
השחקן־קריין סלאוֹומיר הולנד
...ועוד

Three international choirs
Collegium Vocale Gent
conducted by Philippe Herreweghe
Krakow Philharmonic Male Choir
Voces Tallinn

And world-renowned soloists
Violinists Pavel Šporcl & Dmitri Berlinsky
Pianists Juan Perez Floristan
& Garrick Ohlsson
Cellist Steven Isserlis
Mandolinist Avi Avital
Cantor Shai Abramson
Soprano Iwona Hossa
Actor-narrator Sławomir Holland
and more...
 אנחנו מצפים לכםWe look forward to
 בעונה הבאהseeing you next season
 המנצח והמנהל האמנותי, אבנר בירוןAvner Biron, conductor and artistic director

, ָאדֹון,מְנּוחַת עֹול ָם ּתֵן לָהֶם
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Requiem aeternam dona eis, Domine,
Et lux perpetua luceat eis.
Libera me, Domine, de morte aeterna,
Libera me, Domine.
In Paradisum
Sopranos
In Paradisum deducant Angeli,
In tuo adventu
Suscipiant te Martyres,
Et perducant te
In civitatem sanctam Jerusalem.
Chorus
Jerusalem.
Sopranos
Chorus Angelorum
Te suscipiat,
Et cum Lazaro quamdam paupere
Aeternam habeas requiem.
Chorus
Aeternam habeas requiem.
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Divine Angels

Avner Biron conductor
Tom Ben Ishai soprano
Guy Pelc baritone
Moran Singers Ensemble
and Cecilia Ensemble
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Maurice Ravel (1875-1937)
Three Songs for unaccompanied mixed choir
I. Nicolette
II. Trois beaux oiseaux du Paradis
(Three beautiful birds from Paradise)
III. Ronde (Round)
Ludwig Van Beethoven (1770-1827)
Symphony no. 4, in B-flat Major, op. 60
I. Adagio - allegro vivace
II. Adagio
III. Menuetto (Scherzo-trio): allegro vivace
IV. Finale: allegro ma non troppo

Intermission
Menachem Wiesenberg (1950)
Overture for Strings - Homage to Mendelssohn
Gabriel Fauré (1845-1924)
Requiem in D minor, op. 48
I. Introitus - Kyrie
II. Offertorium
III. Sanctus
IV. Pie Jesu
V. Agnus Dei
VI. Libera me
VII. In Paradisum

Tel Aviv Museum of Art

Friday, 18.3.22 at 13:00
Saturday, 19.3.22 at 20:00
Elma Arts Center
Zichron Yaakov

Monday, 21.3.22 at 20:00
Jerusalem Theatre,
Henry Crown Hall

Thursday, 24.3.22 at 20:00
Weizmann Institute, Rehovot
Michael Sela Auditorium

Saturday, 26.3.22 at 20:00
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