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מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 24.6.22 בשעה 13:00

מוצ"ש, 25.6.22 בשעה 21:00

תיאטרון ירושלים, אולם הנרי קראון
יום ג', 28.6.22 בשעה 20:00

אלמא מרכז אמנויות, זכרון יעקב
יום ד', 29.6.22 בשעה 20:00

 מכון ויצמן למדע ברחובות
אודיטוריום מיכאל סלע

יום ה', 30.6.22 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*** 

הדס פבריקנט***
רומן יוסופוב
מיכאל ּפַבִיָה

סמדר שידלובסקי

כינור שני 
אדוארד רזניק**
גלינה קֹורִינֶץ**

סאלקו לקיץ׳
אומרי צח

מיכאל קונצביץ'
קרן שושני

 מנהל כללי יורם יונגרמן מנהל אדמיניסטרטיבי מיכאל קונצביץ' מפיקה שרה טיילור דוד 
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טכנאי הקלטות איתן שמאי 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
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צוות הניהול

 חברי העמותה וחברי הוועד המנהל 

נגני התזמורת

פרופ' רות ארנון, נשיאת כבוד

כתיבת התוכנייה ותרגום האריות: בני הנדל עיצוב גרפי: חגית מימון 
צילום: מישל נובק, סרג׳יו וילאקירן,

08 ויולה 
שולי ווטרמן**°
מרתה סיקורה

בוריס רימר
אדוארד שובייב

צ'לו 
צבי אורליאנסקי**

מרינה כץ**
אלכסנדר סינלניקוב***

אסתר וַלַדָרֶס 

קונטרבס 
דמיטרי רוזנצוויג**

ארז מיוחס 

חליל 
אסתי רופא**

שני שגיא°

אבוב 
מוקי זוהר**

אֹורי מירז

קלרנית
שירה אליסף**

עידו אזרד°

בסון 
מאוריציו פאז**

קריסטיונס גריגס 

קרן יער 
אלון ראובן**

מיכאל אלטשולר

חצוצרה
רז ארד°
דן ורון°

טרומבון
אור רוכמן°

מנדולינה
רואי דיין°

 הערים 
הסמויות מעין

אבנר בירון מנצח
אליסיה ָאמֹו סופרן )ספרד-שווייץ(

כרמלה ליימן כינור

וולפגנג אמדאוס מוצרט )1791-1756( 
רונדו לכינור ולתזמורת בדו מז'ור, ק' 373

מורן מגן )1978( 
"הערים הסמויות מעין" בהשראת ספרו של איטאלו 

קאלווינו )בכורה עולמית(
I. דֶסְּפִינָה
II. פֶדֹורָה

III. סְמֶרַלְדִינָה 
IV. זֹוּבֵידֶה

V. אֵּוטְרֹוּפִיָה. אפילוג

וולפגנג אמדאוס מוצרט 
 "הו, בואי מהר, שמחתי השלמה" 

אריה של סוזנה מ"נישואי פיגארו" 

ָגֵאטאנו דוניצטי )1848-1797(
 "זה המבט פילח את לב האביר" 

אריה של נֹורינה מ"דון פסקואלה" 

הפסקה

ֶג'ְרג' ִליֶגִטי )2006-1923(
 "מסתרי המקאברי"

רעיון ובימוי: אלפונסו רומרו

וולפגנג אמדאוס מוצרט
סימפוניה מס' 35 )"הַפְנֶר"( ברה מז'ור ק' 385

I. אלגרו קון ספיריטו
II. אנדנטה
III. מינואט

הזכות לשינויים שמורהIV. פינאלה: פרסטו

כלי הקשה 
קרן פנפימון־זהבי**

יובל יקיר°

פסנתר
תומר וסטמן°

*כנר ראשי
**נגן מוביל

***משנה לנגן מוביל
°נגן אורח



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. 

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. 

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 

ובמֹוצרֵטאּום בזלצבורג. גישתו ליצירות 
ולאינטרפרטציה שלהן מושפעת מהשכלתו 

הרחבה במוזיקה ובמדע. 

כחלילן הופיע 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.

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". 

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 
 .)AEC( באירופה

בשנת 2005 זכה מאסטרו בירון בפרס 
שרת החינוך על מצוינות ותרומה אמנותית 
רבת־שנים לתחום המוזיקה בארץ, ובשנת 

2013 העניק לו משרד התרבות והספורט 
פרס ע"ש אריק איינשטיין ליוצרים שתרמו 

להתפתחות התרבות הישראלית לדורותיה.

אליסיה אמו / סופרן
אליסיה ָאמֹו, כנרת וסופרן, החלה בלימודי 
כינור וכלי הקשה בּבּורגֹוס, עיר הולדתה. 

בסן־סבסטיאן השלימה בהצטיינות תואר 
אמן ותואר שני בנגינת כינור, ואז החליטה 

 ללמוד שירה, בתחילה באוניברסיטת 
 גראץ ואחר כך בבזל. ב-2013 השלימה - 

שוב בהצטיינות - תואר שני בשירה 
 באקדמיה למוזיקה עתיקה בבזל

 ,)Schola Cantorum Basiliensis(
 ובמקביל השתלמה אצל ַאנְְדֵרַאס שֹול, 

אמה ֶקְרְקּבִי, מרגריט הוניג, אלברטו זֶָּדה 
ורנה יָקֹוּבס. בעת ההיא זכתה בפרסים 

בתחרויות בין־לאומיות במנהטן, בברלין, 
בנאפולי, בוונציה, בשטרסבורג, בקלרמון־

פראן, בגרנדה, באברדין ובטנריפה. 

בין תפקידיה על בימות האופרה: סוזנה 
בנישואי פיגארו ודספינה בכך עושות כולן 
של מוצרט, ֶסְרִּפינָה בהמשרתת האדונית 

של פרגולזי, ּבֶלינדה בדידו ואניאס של 
פרסל, נּונְציָה בשחרורו של רּוגֶ'רֹו מן 
האי של ַאלצ'ינה של קאצ'יני, ָדלינדה 

בָאריוַדנֶטה של הנדל, אאורידיצ'ה באורפיאו 
של מונטוורדי, אֹוֶרזיה באורפאוס של טלמן, 

 ציפור היער בזיגפריד של וגנר וֶטּבַלְדֹו 
בדון קרלו של ורדי. בין היצירת שהשתתפה 

בביצוען על בימת הקונצרטים - מתאוס 
 פסיון של באך, גלוריה של ויוואלדי, 

 התחייה של הנדל, כרמינה בורנה של 
אורף ומסתרי המקאברי של ליגטי.

אליסיה אמו הופיעה כסופרן עם התזמורות 
הקאמריות של ציריך, בזל ולוגאנו, אנסמבלי 

הבארוק "קפה צימרמן" ו"פרלמנט המוזיקה" 
בשטרסבורג, תזמורת הבארוק של סביליה, 
תזמורת B'Rock בגנט, אנסמבל "פיגמליון" 
בבורדו, התזמורות הסימפוניות של ריינאך, 

בילבאו, בורגוס, גרנדה ועוד.



כרמלה ליימן / כינור
כרמלה ליימן מנגנת בשורות הקאמרטה 
מיום הקמתה, זה 38 שנים. בשנת 1990 

נתמנתה למובילת משנה של סקציית 
הכינור הראשון. ליימן, ילידת וילנה, עלתה 

ארצה כילדה. ב-1972 החלה ללמוד 
אצל גב' אילונה ֶפֶהר, המורה האגדית 

לכינור. את לימודי התואר הראשון 
והשני השלימה בהצטיינות באקדמיה 
למוסיקה על שם רובין בתל אביב אצל 
הפרופסורים פליקס ַאנְְדֶריֶיבְְסִקי ויאיר 

ְקלֶס. לימודיה לּוו לאורך כל השנים 
במלגות קרן התרבות אמריקה־ישראל. 

היא השתלמה אצל רביעית אמדאוס 
ורביעיית ג'וליארד, הייתה בין מקימי 
רביעיית גְֶרְטלֶר - הרביעייה הייצוגית 

של האקדמיה - שעמה הופיעה בארץ 
ובחו"ל, וכן ניגנה באנסמבל שהקליט 
יצירות שנוצרו בגטו טרזין לסרט של 
ה-BBC, בחמישיית קלרינט - עם אלי 

 חפץ - אשר העלתה על תקליט 
חמישיות ישראליות, וב"סולני הגליל", 
אנסמבל בהובלתו של מאסטרו בירון. 
 ליימן מרבה לעסוק בהוראה, בניצוח 
על תזמורות נוער ובהדרכת הרכבים.

 וולפגנג אמדאוס מוצרט 
 רונדו לכינור ולתזמורת בדו מז'ור, 

כ-6 דקות ק' 373 

תחיל מהסוף: הרונדו הזה מסתיים בדֹו נ
כה גבוה, שחיוך מסוים חייב להתפשט 
על פני המבצע ו/או סובביו בתום הנגינה. 

 בפרטיטורה הדו הזה רכוב על גבי 
חמישה קווים ששורטטו מעל לחמשה, 

כביכול חמשה מעל לחמשה. בצליל הזה, 
 דֹו, הרונדו גם פותח, אך זהו דו נמוך 

בשתי אוקטבות מן הדֹו המסיים. שניהם 
 נופלים בחלקו של הסולן, כי כך הרונדו 
 בנוי: הסולן פותח ומסיים, והאנסמבל - 
צמד אבובים, צמד קרנות וכלי קשת - 

 מתאים את עצמו, לומד, מהדהד, 
מגבה, תומך. 

 מוצרט, באותה המידה וירטואוז כינור 
כאשף מקלדות, חיבר ב-1775 חמישה 

קונצ'רטי לכינור. לשניים נאלץ להחליף 
פרקים* בגלל עקימת אף של הכנר אנטוניו 

ּברּונִֶטי, אחד האיטלקים שבהם הקיף 
את עצמו הנסיך־ארכיבישוף הירונימוס 

פון קֹולֹוֵרדֹו, ה"בוס" של התזמורת 
הזלצבורגאית. באביב 1781, חודשיים לפני 
"ִהְתפּוְטרּותֹו" של מוצרט מחצר זלצבורג, 

נסע אותו פון קולורדו לווינה, לכלות את פני 
יוזף השני, עם עלותו על כס הקיסרות. בין 
המלווים שנטל עמו )לצד משרתים וצוות 

קולינארי( היו הכנרים ּבְרּונֶטי ומוצרט. זאת 
הייתה גם ההזדמנות שלכבודה הזמין 

קולורדו את הרונדו הזה ממוצרט. אלא 
 מאי? את הביצוע לא נתן בידי המלחין, 

אלא בידי ברונטי. ומדוע? פוליטיקה! 
קולורדו ידע שאם יתנוצץ מוצרט לפני 

הקיסר ופמלייתו, ינטוש אותו לטובת חצר 
וינה, דבר שכידוע אמנם אירע. 

יש לומר: הן קולורדו, הן ברונטי היו לזרא 
למוצרט. הטינה לראשון מּוּכֶֶרת. הלא היא 
שהניעה אותו להמיר את זלצבורג בווינה. 

אשר לברונטי, במכתבי שני המוצרטים - 
האב והבן - הוא מוצג כגס, מחוספס ובור. 
אחרי שִעיּבֵר את אחות־אשתו של מיכאל 

היידן מחוץ לנישואין היה בעיניהם גם לנלוז. 

 ,allegretto grazioso הרונדו מסומן 
"שמח למדי וחינני", ואמנם כך הוא. הנושא 
העיקרי חוזר שוב ושוב, והוא עליז וחביב. 

שתי "אפיזודות" מינוריות מספקות לו ניגוד 
מרנין. הראשונה מתחילה בלה מינור וקשת 

הסולן מבצעת בו קפיצות רחבות־מנעד; 
לשנייה - בדו מינור - ליווי עשיר, כולל 

פיציקטי בכלי הקשת המלווים. האפיזודה 
השלישית, הקצרה, מובילה אל אותו דו 

גבוה שהזכרנו. "האם מקובל להגיע גבוה 
מזה בכינור? בזמנו של מוצרט? לא נראה 

לי!" אומרת כרמלה ליימן בחיוך.

 *בעבור קונצ'רטו לכינור מס' 1 חיבר רונדו 
 בסי במול מז'ור ובעבור קונצ'רטו לכינור מס' 5 

הלחין אדג'ו אלטרנטיבי במי מז'ור.

 מורן מגן
"הערים הסמויות מעין", יצירה לתזמורת 

 קאמרית בהשראת ספרו של 
כ-20 דקות איטאלו קאלווינו )בכורה( 

 דֶסְּפִינָה / פֶדֹורָה / סְמֶרַלְדִינָה / 
זֹוּבֵיִידֶה / אֵּוטְרֹוּפִיָה. אפילוג

 ורן מגן, מלחין, מעבד ומפיק מוזיקלי מ
רב־תחומי, השלים לימודי הלחנה 

באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים 
ומתגורר בתל אביב. בתחום המוזיקה 
האומנותית הלחין יצירות תזמורתיות 

קאמריות ומקהלתיות, ובתחום הפופולרי 
הוא משמש בין היתר כחציו של הצמד 
"סלון קורטינה". בשלבו בין התחומים, 
מגן מרבה ליצור עיבודים תזמורתיים 

לשירים פופולריים. מעיבודיו ביצעו מרבית 
גופי המוזיקה בארץ, ובהם הקאמרטה 

הישראלית ירושלים, הקאמרית הישראלית, 
הסינפונייטה הישראלית באר שבע, 

אנסמבל ְטֶרמֹולֹו ואנסמבל מיתר. 

דבר המלחין על יצירתו
 העיר תופעה קסומה בעיניי. כל חיי 

גרתי בעיר, ולכן לא ייפלא שהתאהבתי 
בספרו של איטאלו קאלווינו מן הפתיח. 

התמציתיות שלו - כמעט כל עיר מתוארת 
בעמוד אחד - מעניקה לספר נופך שירתי. 

 לפי סיפור המסגרת, מגלה הארצות 
מרקו פולו מתאר את הערים האקזוטיות 
באוזניו של הקיסר המונגולי קובלאי חאן. 

התיאורים נעים בין פילוסופיה, פנטזיה 
וריאליזם. כשהגיעתני ההזמנה מהקאמרטה 

לכתוב יצירה בהשראת הספר, התמלאתי 
שמחה. מעשרות הערים שבספר בחרתי 
 בחמש, ובאמצעותן אנסה להעביר חוויה 

של מסע בין נופים ומצבי נפש. 

בבסיס ההלחנה עומד האילתור. במשך 
שבועות נהגתי מדי יום לקרוא את תיאורי 

הערים, לשבת אל הפסנתר ולאלתר. 
 בהאזיני להקלטות, סימנתי לי רעיונות, 
ואלה היו לי לחומרי גלם. שמות פרקי 

היצירה כשמות הערים. 

 ֶדְסִּפינָה הוא פרק עירני ודרמטי. הוא 
 מתאר את הניגוד־חיבור בין הִמדבר 

 השקט והצחיח לשאון העיר על מגדליה 
 ועל הנמל העמוס ספינות. וכך מספר 

מרקו פולו*: "ֶדְסִּפינָה ִהיא ִעיר ּבֵין ִמְדּבָר 
לַּיָם, ֶׁשּנִָּתן לְַהּגִיַע ֵאלֶיָה ּבְִׁשֵּתי ְּדָרכִים ׁשֹונֹות: 

 ּבֳָאנִּיָה אֹו ַעל ּגַּבֹו ֶׁשל ּגָָמל. ָהִעיר נְִרֵאית 
ׁשֹונָה לְִמי ֶׁשּבָא ִמן ַהּיַּבֶֶׁשת ]או[ ִמן ַהּיָם. 
ַהּגָָמל רֹוֶאה ֶאת צְִריֵחי־ּגֹוְרֵדי־ַהְּׁשָחִקים 

וְֶאת ַאנְֶטנֹות ָהָרָדאר ְמגִיִחים ִמן ָהאֶֹפק, 
הּוא רֹוֶאה ֵאיךְ ִמְתנֹוְפִפים ַׁשְרוּולֵי־ָהרּוַח 

ַהְּמֻפְסָּפִסים ּבְלָבָן־ָאדֹם, וְָהֲאֻרּבֹות ּפֹולְטֹות 
ֶהָעָׁשן, וְהּוא חוֵֹׁשב ַעל ֳאנִּיָה".

ֶפדֹוָרה הוא פרק איטי שאווירתו חולמנית 
ומכושפת: "ּבְֶמְרּכָזָּה ֶׁשל ֶפדֹוָרה... נִּצָב 



ַאְרמֹון־ַמֶּתכֶת ֶׁשּכַּדּוֵרי ּבְדֹלַח ּבְכָל ֶאָחד 
ֵמֲחָדָריו. ִאם ַמּבִיִטים לְתֹוךְ ּכָל ּכַּדּור וְכַּדּור, 

 רֹוִאים ּבְכָל ֶאָחד ִעיר ּכְֻחּלָה ֶׁשִהיא ֶּדגֶם 
ֶׁשל ֶפדֹוָרה ַאֶחֶרת: ֵאּלֶה ֵהן ַהּצּורֹות ֶׁשָהִעיר 
יָכְלָה לֲַעטֹות, ִאלְָמלֵא... לָבְָׁשה ֶאת ַהּצּוָרה 

ֶׁשּבָּה ָאנּו רֹוִאים אֹוָתּה ּכַּיֹום... ּכָל ּתוָֹׁשב 
 וְתוָֹׁשב ְמבֵַּקר ]ּבַָאְרמֹון[ ּובֹוֵחר לּו ֶאת 

 ָהִעיר ַהּתֹוֶאֶמת ֶאת ְּתׁשּוקֹוָתיו, ִמְתּבֹונֵן 
 ּבָּה ּוְמַדְמיֵן ֶׁשהּוא ַמְׁשִקיף ֶאל ּבָבּוָאתֹו 

]ֶׁשּלֹו ּבְתֹוכָּה[". 

ְסֶמַרלְִדינָה הוא פרק אנרגטי, הבנוי על מקצב 
בלתי פוסק ורווי משקלים א־סימטריים: 

"ּבְִסֶמַרלְִדינָה ֶרֶׁשת ְּתָעלֹות וְֶרֶׁשת ְרחֹובֹות 
ְמתּוחֹות זֹו ַעל זֹו וְחּוצֹות זֹו ֶאת זֹו. ּכְֵדי לָלֶכֶת 

ִמָּמקֹום לְָמקֹום, עֹוֶמֶדת ּבְָפנֶיךָ ַהּבְֵרָרה ּבֵין 
ַמְסלּול יַּבְַׁשִּתי לְַהְפלָגָה ּבְִסיָרה. ַהַּקו ַהָּקצָר 

ּבֵין ְׁשֵּתי נְֻקּדֹות ֵאינֹו ַהַּקו ַהּיָָׁשר, ֶאּלָא ַקו 
ֲעַקּלָתֹון ּוִמְסַּתֵעף... וְלֹא זֹו ּבִלְבַד: ֶרֶׁשת 

ַהַּמעֲבִָרים... נְִמֶׁשכֶת ּבְֶרצֶף ֶׁשל ַמְדֵרגֹות, 
ִמְרָּפסֹות, ּגְָׁשִרים... ]ֶׁשּבְֶאְמצָעּוָתם[ ַמֲענִיק ּכָל 
ּתוָֹׁשב לְעַצְמֹו ֶאת ַהֲהנָָאה ֶׁשּבְַמְסלּול ָחָדׁש ֶאל 

אֹוָתם ַהְּמקֹומֹות. ַהֲחתּולִים ֶׁשל ְסֶמַרלְִדינָה, 
ּגַּנָבֶיָה וְַהּנֱֶאָהבִים ּבֵַּסֶתר... נִָעים... ּתֹוךְ ִּדּלּוג 

ִמּגַג ֶאל ּגַג... ּתֹוךְ ִעּקּוף ַמְרזְבִים, ּבְצֲַעֵדי לּולְיָן".

 הפרק זֹוּבֵיִיֶדה הוא אדאג'ו איטי, לירי 
 ומלודי: "זֹוּבֵיִיֶדה, ִעיר לְבָנָה ֲחׂשּוָפה 

לְַקְרנֵי ַהּיֵָרַח, וְלָּה ְרחֹובֹות ִמצְַטּנְִפים ְסבִיב 
ַעצְָמם ּכְִפַקַעת. וְכָךְ ְמַסְּפִרים ַעל יִּסּוָדּה: 

 ֲאנִָׁשים ּבְנֵי ֻאּמֹות ׁשֹונֹות ָחלְמּו אֹותֹו 
ֲחלֹום, ]ּובֲַחלֹוָמם[ ִאָּׁשה ָרצָה לְֵעת לַיְלָה 

 ּבְִעיר לֹא יְדּוָעה, ֲאֻרּכַת ֵׂשָער וֲַערּוָמה. 
ּכְֶׁשּנָמֹוג ַהֲחלֹום, יָצְאּו לְַחֵּפׂש ֶאת ָהִעיר. 

 ֵמעֹולָם לֹא ְמצָאּוָה, אּולָם ָמצְאּו זֶה ֶאת זֶה 
 וְֶהְחלִיטּו לִבְנֹות ִעיר... ]עתה, ִמֶּׁשּנִבְנְָתה[, 

ֵהם ְמַחּכִים ֶׁשּלַיְלָה ֶאָחד יָׁשּוב וְיְִתַרֵחׁש 
 ַהַּמֲעֶׂשה. ִאיׁש ֵמֶהם, ּבְִׁשנָתֹו אֹו ּבִיִקיצָתֹו, 

לֹא ָׁשב עֹוד לְִראֹות ֶאת ָהִאָּׁשה."

 ֵאּוְטרֹוִּפיָה הוא פרק הבנוי על מוטיב 
 תזזיתי וחסר מנוחה, והוא משנה את 

צבעיו ואופיו ללא הרף. בהמשך לו כתבתי 

אפילוג, הבנוי מן החומרים של הפרק 
הראשון ומבטא את מעגליותו ואין־סופיותו 

של המסע: "ֵאּוְטרֹוִּפיָה ]ֵאינֶּנָה ִעיר ַאַחת, 
ֶאּלָא צֶבֶר ָעִרים ּדֹומֹות.[ ַרק ַאַחת ֵמֶהן 
נוֶֹׁשבֶת, וְָהֲאֵחרֹות ֵריקֹות... ּבַּיֹום ֶׁשּכָל 
 ּתוָֹׁשבֶיָה ֶׁשל ֵאּוְטרֹוִּפיָה ָחִׁשים לֵאּות, 
וְִאיׁש ֵמֶהם ׁשּוב ֵאינֹו יָכֹול לֵָׂשאת ֶאת 

ִמְקצֹועֹו, ֶאת ְקרֹובָיו, ֶאת ּבֵיתֹו..., ֲאזַי ּגֹוֶמֶרת 
אֹוֵמר ּכָל ָהֻאכְלּוִסּיָה לָזּוז ִמָּׁשם ֶאל ָהִעיר 
 ַהְּקרֹובָה, ֶׁשעֹוֶמֶדת ַהּכֵן ּוַמְמִּתינָה ֵריָקה 

 ּוכְמֹו ֲחָדָׁשה. ָׁשם יִּטֹל ּכָל ֶאָחד לְַעצְמֹו 
 ִמְקצֹוַע ָחָדׁש וְִאָּׁשה ַאֶחֶרת וְיְִרֶאה 

ֶמְרָחבִים ֲאֵחִרים...ּכָךְ ִמְתַחְּדִׁשים ַהַחּיִים 
ִמְּתזּוזָה לְַּתזּוזָה ּבֵין ָעִרים". 

 *המובאות לקוחות מן הגרסה העברית של 
 Le città invisibili מאת איטלו קאלווינו, 

בתרגומו של גאיו שילוני, ספריית פועלים 1984.

 וולפגנג אמדאוס מוצרט
 "הו, בואי מהר, שמחתי השלמה", 

כ-6 דקות אריה של סוזנה מ"נישואי פיגארו" 

נישואי פיגארו", להיט אופראי בן מאתיים "
שנה - קצת יותר - בנוי סביב נסיון 

הטרדה MeToo# שהסתיים בנצחון נשי 
מוחץ. מעל לחתונתם של שני אוהבים 

צעירים, משרת וחדרנית, מרחפות חשרות 
שרירות לבו של בוס תאוותן, הרוזן 

אלמוויוה*, הזומם לבעול את הכלה בליל 
כלולותיה. מובן, סוזנה הכלה, חדרניתה 

של הרוזנת, אינה מעוניינת להיבעל שלא 
על ידי בעלה המיועד, פיגארו, משרתו של 

הרוזן. גם הרוזנת זועמת על הזמם של 
בעלה הבוגדני, ושתיהן, החדרנית והרוזנת, 

מצליחות, בסופה של יממה טרופה** 
לקלקל את המזימה על ידי תחבולה. הן 

מתחלפות בבגדיהן, וכשינשוק הרוזן לשפתי 
"סוזנה הסוררת", יהיו אלה שפתי "רוזינה 

הרוזנת" בבגדי סוזנה. 

סוזנה
רצ'יטטיב 

סֹוְפסֹוף ַמּגִיַע ָהֶרגַע 
 ֶׁשאּוכַל ּבְלִי ְּדָאגֹות 

לֵָהנֹות ּבִזְרֹועֹות ֲאהּובִי.

ְּדָאגֹות ַמְפִחידֹות, 
ַׁשְחְררּו נְִׁשָמִתי,

וְַאל ּתֹוִסיפּו לְַהֲעכִיר ֶאת ֲהנָָאִתי,
לִי נְִדֶמה ּכִי לְַאֲהבִָתי ַהּבֹוֶעֶרת 
ַהֻחְרָׁשה ַהּזֹאת )ִּפינָה נֱֶהֶדֶרת(,

וְכֵן ַהָרִקיַע וְָהָאֶרץ ְמִׁשיבִים, 
ּכְִפי ֶׁשַהחֶֹׁשךְ וְַהּלַיִל לְִמזִַמִּתי טֹובִים.

אריה
הֹו, ּבֹוִאי ַמֵהר, ִׂשְמָחִתי ַהְּׁשלֵָמה,
ּבֹוִאי ֶאל ַהּלֵב ַהְּמבֵַּקׁש ַהְחלָָמה,

ּכָל עֹוד לֹא ָעלְָתה ַהלְבָנָה לְָהִאיר,
 וְָׁשֵקט ִמָסּבִיב 

וֲַאֵפל ָהֲאוִיר.

ּכָאן ַהֶּפלֶג ׁשֹוֵטף וְָהרּוַח לֹוֵטף,
ּולְָחִׁשים ְמתּוִקים נְִמזָגִים לִי ּבַּלֵב,

ֹֹוֲחִקים וְָהֵעֶׂשב צֹונֵן, ּכָאן ְּפָרִחים ש
ּובְִׂשְמַחת ַאֲהבָה ַהּכֹל ִמְתרֹונֵן, 
ּבֹוא, ֲאהּוב, ֶאל ַהחֶֹרׁש ַהָּׁשֵקט,

ּבֹוא, ּבֹוא,
ּבְזֵר ֶׁשל וְָרִדים ִמצְֲחךָ ֲאַקֵּׁשט.

עברית: בני הנדל

SuSanna 
Recitativo
Giunse alfìn il momento
Che godrò senz’affanno  
In braccio all'idol mio. 

Timide cure,
Uscite dal mio petto,
A turbar non venite il mio diletto!
O, come par che all'amoroso foco 
L'amenita del loco, 
La terra e il ciel risponda,
Come la notte i furti miei seconda! 

Aria
Deh, vieni, non tardar, oh gioia bella, 
Vieni ove amore per goder t’appella, 
Finché non splende in ciel notturna face, 
Finché l’aria è ancor bruna  
E il mondo tace.

Qui mormora il ruscel, qui scherza l’aura, 
Che col dolce sussurro il cor ristaura, 
Qui ridono i fioretti e l’erba è fresca, 
Ai piaceri d’amor qui tutto adesca. 
Vieni, ben mio, tra queste piante ascose,
Vieni, vieni, 
Ti vo’ la fronte incoronar di rose.

האריָה היא שיר אהבה ששרה סוזנה 
במסתרי הלילה בחורשת הארמון לפיגארו. 
עם זה, ברקע הליריקה יש גם סאב־טקסט 
מאתגר לכוח האינטרפרטטיבי של הסופרן: 
סוזנה יודעת שהרוזן יטעה לחשוב שהשיר 

נועד לו, ולכן יש לאריה כפל־נמענים. באריה 
יש יותר מנצחון הכוח הנשי. היא גם הצלחת 
דה פונטה־מוצרט, שבשש דקות אופראיות 

מפליאים לצייר ארבעה הלכי רוח שונים: 

צחקוק שובב )על ידי התזמורת( המסמן את 
ההסתתרות במסתור, אז - התמודדותה של 

סוזנה עם חששותיה, ואז - התפעמות מן 
הערב הנעים והחורשה הקסומה, ולבסוף - 

אותו מבע אהבה רומנטי־אקסטטי.

 *פירוש השם "אלמוויוה" שהעניק לו הלבריתן 
לורנצו דה פונטה הוא "נשמה תוססת", והמבין יבין.

**כותרת המשנה של האופרה.



ִניֶצִטי
ֹ
 ָגֵאטאנו דו

 "זה המבט פילח את לב האביר", 
כ-7 דקות רינה מ"דון פסקואלה" 

ֹ
אריה של נו

צד מוזיקה תזמורתית וקאמרית הלחין ל
האיטלקי גֵָאטאנו דוניצטי כשבעים 
אופרות, רובן במולדתו וקצתן בפריס. 

 הבולטות שבהן אנה ּבולֵנָה, לוצִ'יָה 
 ִדי לֶָמְרמּור, שיקוי אהבה, בת הגדוד 

ודון פסקואלה, אותה השלים זמן מועט 
בטרם שיבשה עגבת שלישונית את דעתו. 

בכורת דון פסקואלה נערכה ב"תיאטרון 
האיטלקי" בפריס ב-3 בינואר 1843. 
 הליבריתן ג'ובאני רּוִפינִי, איטלקי גם 

הוא, פגוע וכעוס בשל ריבוי השינויים 
 בליברית, ויתר על איזכור שמו. נכתב

.M.A, ָמֶאְסְטרֹו ָאנֹונִימֹו.

באריית נורינה יש קצת דמיון לאריית 
סוזנה. גם היא פותחת בצחוק תזמורתי, 
וכאן הזמרת אף מצטרפת לצחוק, קצת 

באלתור, קצת כרשום בתווים. מה מצחיק? 
הנה תקציר העלילה: פסקואלה הזקן נתן 

עינו באהובה מלאת החן של אחיינו. סכנה 
כפולה מרחפת )באופרה תמיד סכנה 

מרחפת( מעל לזוג הצעיר: נֹוִרינָה היפה 
תנחת בחיקו של זקן שמן וארנסטו אהובּה 

יישאר בלי אישה ובלי ירושה. טוב שד"ר 
ָמלֶָטְסָטה, רופאו של הדון, מוצא מזור: הוא 
משדך לבוס הזקן את "אחותו" המומצאת 

)נורינה בתחפושת(, הרעייה הטרייה הופכת 
בעצתו מיד אחרי הטקס לסוררת ממררת־

חיים, ואחרי עוד כמה ליפופים בעלילה, 
הזקן מבין שא' נטמן לו פח, ב' בעצם טעה 
בהיותו כה חמדן, צר־עין, לא־אמפתי ויהיר! 
בהשלמה אצילית ובהומור טוב הוא מברך 

וחובק את הזוג הצעיר. 

מדרש שמות: "פסקואלה" מ"פסחא", רמז 
ל"יציאת מצרים" מקראית או "תחיית מתים" 

נוצרית; "נֹורינה" )הקטנה של "נֹורה"( הוא 
בעצם אליונורה )"אור"(, ארנסטו הוא בחור 

"רציני״, וָמלֶָטְסָטה "ראש רע" הוא סיכום 
תחמנותו של הד"ר. האריה, אחת הראשונות 

באופרה, נפתחת בזה שנורינה קוראת 
טקסט מלודרמטי מתוך רומן משרתות. 

נורינה
אריה 

)תוך קריאה מספר(:
 "זֶה ַהַמּּבָט ִּפּלֵַח 

ֶאת לֵב ָהַאּבִיר ִריַקְרדֹו,
 'ֲאנִי ַאּבִיֵרךְ!' ָאַמר לָּה, 
ֵתי ּבְִרּכָיו.  ְֹ נֹוֵפל ַעל ש
ּבו, ּבַַמּּבָט, ָמצָא הּוא 

ַטַעם ּגַן־ֵעֶדן ּוְדבַׁש,
 ּבֹו הּוא נִלְּכָד, ִריַקְרדֹו, 

ּבֹו ָהַאּבִיר נִכְּבַׁש.
 ּבָּה, ַרק ּבָּה - נְִׁשּבַע הּוא - 

יְִתַמְּקדּו ִהְרהּוָריו".

)צוחקת(: ָאה, ָאה! ָאה, ָאה! 
 ֻמּכָר ּגַם לִי ַהּכֹוח ָהַרב, 

ַהֶּקֶסם ֶׁשל ַהַּמּבָט,
 ֻמּכָר ּגַם לִי ּכְֵאב ַהּלֵב 
ַהנִּּצַת וְלֹוֵהב ַאט־ַאט;

 יֹוַדַעת ֲאנִי ֶאת ּכֹוחֹו ַהָּמגִי 
ֶׁשל ַהִחּיּוךְ ַהּגָנּוב

 וְֶׁשל ִּדְמעֹות ּכָזָב זֹולְגֹות, 
ֶעלְפֹון ְּתחּוַׁשת ִקְרבָה.

 ּגַם לִי יֵׁש ְּדָרכִים ַרּבֹות, 
ׁשיטֹות לְַהְקִסים ָאהּוב,
 ּכְָׁשִפים יִָפים ַהּיֹוְדִעים 

לְַהגְּבִיר ֶאת ֵאׁש ַהּלֶָהבָה.
 ְקָסִמים ַהּיֹוְדִעים לְַהלְִהיט 

ֶאת ַׁשלְֶהבֶת ָהַאֲהבָה. 

לִי יֵׁש רֹאׁש מּוזָר, ִעם הּומֹור לֹא ַאכְזָב,
ׁשֹוַפַעת ְׁשנִינּות, ָקֶׁשה לִי לְִׁשּתֹק.

ּכְֶׁשֲאנִי ִמְתַרַתַחת, ֲאנ' ּבְקִֹׁשי נְִרּגַַעת,
ֲאבָל ֶאת ַהּלַַעג ַמְחלִיף ִחיׁש ַהּצְחֹוק.
לִי יֵׁש רֹאׁש מּוזָר, ֲאבָל לֵב ֶׁשל זָָהב.

עברית: בני הנדל

norina
Aria 
)Leggendo da un libro(: 
"Quel guardo il cavaliere  
In mezzo al cor trafisse, 
Piegò il ginocchio e disse:  
'Son vostro cavalier!' 
E tanto era in quel guardo 
Sapor di paradiso, 
Che il cavalier Riccardo,  
Tutto d'amor conquiso, 
Giurò che ad altra mai  
Non volgeria il pensier." 

)Ridenda(: Ah, ah! Ah, ah! 
So anch'io la virtù magica 
D'un guardo a tempo e loco, 
So anch'io come si bruciano  
I cori a lento foco; 
D'un breve sorrisetto  
Conosco anch'io l'effetto, 
Di menzognera lagrima,  
D'un subito languor. 
Conosco i mille modi  
Dell'amorose frodi, 
I vezzi e l'arti facili  
Per adescare un cor.  
So anch'io la virtù magica  
Per inspirare amor. 

Ho testa bizzarra, son pronta, vivace... 
Brillare mi piace, mi piace scherzar. 
Se monto in furore, di rado sto al segno, 
Ma in riso lo sdegno fo presto a cangiar. 
Ho testa bizzarra, ma core eccellente.



 ֶג'ְרְג' ִליֶגִטי
"מסתרי המקאברי" לסופרן קולורטורה 

כ-12 דקות ולתזמורת קאמרית 

רימדונה בחצאית מיקרו עולה לבמה פ
תוך פיצוץ בלוני מסטיק ורודים ונאלצת 

למסור את הגומי הלעוס... לידו המושטת 
של המנצח?!?! הו, כן, באחד הבימויים של 

"מסתרי המקברי" כך בדיוק קורה. היום יהיו 
הפתעות אחרות. ספויילרים זה לא אנחנו. 

את האופרה "המקאברי הגדול" יצר 
המלחין ההונגרי־יהודי ג'רג' ליגטי ב-1978 

כהתרסה נגד הציוויליזציה ה"נאורה" שלנו, 
ש"הצליחה" להצמיח משטרים אפלים, כגון 

הנאציזם, הפשיזם והסטליניזם. אין זמן טוב 
מהיום - ימי אונס אוקראינה בידי רוסיה - 
להעלות שוב תמצית מן הפארסה הזאת. 
התמצית היא ֶהלְֶחם של שלוש אריות מן 

האופרה, שעיבד המנצח־מלחין האנגלי 
ֶאלְגָר הָאוֶרת', חבר של ליגטי. שמה נקרא 
"מסתרי המקאברי". אם האופרה מציגה 
דמויות כגון שר המפלגה השחורה, שר 

המפלגה הצחורה, ְסֶפְּרַמנְדֹו, וְקליטֹוִריָה, 
הרי שבתמצית שלפנינו הדמות היא גֶ'ּפוּפֹו. 

בעלותה לבמה אין איש יודע אם היא עובדת 
נקיון, זונה על עקבים, קסנדרה בטראנס או 

כיפה אדומה אחרי הטראומה. דברי ההסבר 
של ליגטי קובעים נחרצות: "זוהי גֶ'ּפוּפֹו*, 
מפקדת המשטרה החשאית של ּבְרֹויֶחל־
לנד, הבאה להזהירנו כי סוף העולם קרב. 

מומלץ לְצַּפֹות לגרוע מכול ובינתיים לחבק 
את שמחות החיים הפשוטות". 

ליגטי, בן למשפחה יהודית מטרנסילבניה, 
חווה את אימי השואה. רק הוא ואימו ניצלו. 
בעודו מנסה לשים את מבטחו בסוציאליזם, 

נדהם ממוראות הסטליניזם. בבחרותו 
ליקט השכלה מוזיקלית מפה ומשם, ובתום 
המלחמה נסע לבודפשט, ללמוד באקדמיית 
ליסט. שם ָחבַר לאוהבי מוזיקה פולקלורית, 
ובמסתרים חיבר יצירות ניסיוניות בהשפעת 

ברטוק. את הפרטיטורות הׂשכיל לנעול 
במגירה**. ב-1956, אחרי כשלון המרד 

ההונגרי האנטי־סובייטי, נמלט והשתקע 
בגרמניה. כספוג ינק מוזיקה עכשווית, 

והלחנותיו החלו לצבור הערכה. בין יצירותיו 
הנודעות "רפאים" )Apparitions( מ-1958/9, 

 )Lontano( "ובה אשכולות צלילים, "רחוק
מ-1967, שבה שכבות צלילים מצטברות־

נמזגות יוצרות ניכור ואימה, ו"הָמַקּבְִרי הגדול" 
  מ-1978. בנקודת הזמן שבה נוצרה האופרה
Le Grand Macabre, עבר סגנונו של ליגטי 

שינוי ניכר. שני סגנונות העבר שלו, התזה 
הפולקלוריסטית והאנטי־תזה האטונאלית 

הולידו סינתזה - אידיום אקלקטי, הבוחן 
מחדש את הטונאליות והמודאליות. 

באופרה ובתמציתה יוצרים המוזיקה 
והמילים אווירת אבסורד על ידי מגוון 

אמצעים. אין כרומטיות חריפה, אך עדיין 
מודרניות נוכחת, בשילוב עם אלוזיות 

 למלחיני עבר, ממונטוורדי ועד ורדי. 
44 סוגי כלי הקשה יש כאן, ובהם בונגוס, 

קסטנייטות, קסילופון, ויברפון, גלוקנשפיל, 
 צופר־ספינת־קיטור, מצילות־דלת 

 ו"פטיש־חמש־קילו". כל אלה, בשילוב 
כלי קשת )ובהם מנדולינה( וכלי נשיפה, 

טווים מרקם היסֵטרי. הסופרן מחויבת 
להגיע לשיאי יכולותיה כדי לנקב בקולה 

את המרקם בקריאות קולורטורה, בעוברה 
 מקשקושי ג'יבריש לציווחות ציפור 

 ומשם למילים חסרות קשר: "הוא בא! 
 סוד בנקאי! פרובוקציה! סנקציה! מסוכן! 

ק־ק־טסטרופה!" והמילה הראשונה, ּפְסְְסְט. 
שומעים שהיא מנסה נואשות להעיר את 

סביבתה לדחיפות הדיווח. 

 .Geheime Politische Polizei ר"ת Gepopo*
בגרמנית: "משטרה פוליטית חשאית".

**בתחילת העונה ניגַּנו כאן את "קונצ'רטו רומני" שלו, 
שנבט בתקופתו הפולקלוריסטית )1951( בהונגריה, 

ואפילו הוא נאלץ - בשל כמה "סטיות" מודרניסטיות - 
לחכות 20 שנה להופעתו הפומבית הראשונה, בקיץ 

1971, בוויסקונסין.

 וולפגנג אמדאוס מוצרט
 סימפוניה מס' 35 )"ַהְפֶנר"( 

כ-23 דקות ברה מז'ור ק' 385 

 אלגרו קון ספיריטו / אנדנטה / 
מינואט / פינאלה: פרסטו

בשלוש מיצירות מוצרט יש הקדשה לַהְפנֶר: 
 "סרנדת הפנר" )ק' 250(, "מארש הפנר" 

)ק' 249(, ו"סימפוניית הפנר". מי היה הפנר 
זה שזכה בכבוד כה רב? בכן, זיגמונד הפנר, 
ראש עיריית זלצבורג, סייע מאוד ללאופולד 
מוצרט בהפקת המסעות הגדולים, בם הציג 
ברחבי אירופה את ילדי הפלא שלו, מריאנה 
וולפגנג. כשמת זיגמונד הפנר ב-1772, נמשך 

הקשר עם בנו, גם הוא זיגמונד הפנר. 

את "סרנדת הפנר" הזמין הפנר הבן ב-1776 
לחתונת אחותו. היצירה זכתה להצלחה 

כבירה, וכעבור שש שנים, בהתקבל הידיעה 
כי זיגמונד ג'וניור עומד ליהפך לאציל, ביקש 

ממוצרט שילחין בעבורו עוד סרנדה "כזאת". 
וולפגנג ישב כבר אז - השנה 1782 - בווינה, 

ואת ההזמנה קיבל לא ישירות, כי אם 
במכתב מאביו. בתחילה השיב בלאו נחרץ. 
הוא היה חדש בווינה, שם עמל קשות כדי 

להציג את יכולותיו ולזכות בהכרה, האופרה 
"החטיפה מן ההרמון" דרשה שכתוב, 
תלמידיו דרשו תשומת לב ובנוסף, היו 

פרויקטים אישיים בפתח: נישואיו הקרבים 
עם קונסטנצה ובר, שאותם הסתיר מן האב, 
ומעבר הדירה שהתחייב מכך. לאופולד לא 
הרפה, והבן נכנע. הוא כתב בלילות ושלח 

את הסרנדה פרק־פרק.

 לא ברור אם היצירה הספיקה לענג את 
באי טקס ההאצלה בזלצבורג, אך זאת ידוע: 

בדצמבר ביקש מוצרט מאביו את התווים. 
בדעתו - כך כתב - להציג את הסרנדה 
בווינה. משחזרה היצירה ליוצר, נדהם - 

 לטוב - מהאיכות שהצליח להפיק מעצמו 
 במכבש הקייצי. הוא הסיר מן הסרנדה 

שני פרקים - מארש ומינואט - שינה במעט 
את התזמור והעלה את היצירה למעלת 

סימפוניה. הקיצוץ הותיר ארבעה פרקים, 
שבשניים מהם, פרקי הקצה, נוספו צמדי 
חלילים וקלרינטים* להעשיר את סקציית 

כלי הנשיפה. 

 הפרק הראשון מרשים ומהיר, בנוי בצורת 
הסונטה, אך שגרתה מועשרת בקטעי 

פוגאטו ובהמצאות הרמוניות מפתיעות 
 בקטע הפיתוח. בפרק השני מפחית מוצרט 

את הנפח הצלילי על ידי הסרת החלילים, 
הקלרנטים, החצוצרות והטימפני. בין שני 

 נושאי הפרק המנוגדים יש מעבר 
כמו־כוראלי מפי צמדי האבובים, הבסונים 
והקרנות. הפרק השלישי, מינואט משולש־
משקל, מנגיד קטעים מהוסים עם מבעים 

מועצמים, מודגשי טימפני והחצוצרות. 
הטריו לירי וכל כולו פיאנו. הפרק הרביעי, 

וירטואוזי, מהיר ושמח, מזכיר אולי את 
אוברטורת האופרה "נישואי פיגארו", 

שלטעימת אריה ממנה זכינו זה עתה. 

כמו בקונצרט היום, שילוב כֵּלִי וקולי אפיין 
גם את הקונצרט שבו נוגנה סימפוניה 

זו לראשונה. היה זה ב-23 במארס 1783 
בּבּוְרגְֵתיָאֶטר. הקיסר נכח, ובמופיעים הייתה 

הסופרן אלויזיה לַנְגֶה לבית ובר, אחותה 
של קונסטנצה מוצרט. אנחנו מזכירים 

זאת, כי הסימפוניה נוגנה למרבה הפלא 
בפיצול: שלושת פרקיה הראשונים פתחו 

את הקונצרט, אז הסופרן לנגה שרה אריות 
של מוצרט, אך לא ברצף, אלא לסירוגין עם 

נגינות שלו עם התזמורת: פוגה, קוצ'רטו 
לפסנתר ופרקי סרנדה. כארבע שעות נמשך 

כל זה, והקיסר לא מש. ובסיום, כחתימת 
הסנדוויץ', השמיעה התזמורת את הפרק 

האחרון של הסימפוניה הזאת. 

*הקלרינט היה כלי חדש יחסית )מסביבות 1700( 
 ומוצרט כבר השתמש בצמד קלרינטים 

ב"סימפוניית פריס" ב-1768. 
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Subject to changes

Tel Aviv Museum of Art
Friday, 24.6.22 at 13:00
Saturday, 25.6.22 at 21:00

Jerusalem Theatre 
Henry Crown Hall
Tuesday, 28.6.22 at 20:00

Elma Arts Center  
Zichron Yaakov
Wednesday, 29.6.22 at 20:00

Weizmann Institute, Rehovot 
Michael Sela Auditorium
Saturday, 30.6.22 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*
Hadas Fabrikant***
Carmela Leiman***
Michael Pavia
Smadar Schidlowsky 
Roman Yusupov

2nd Violin 
Eduard Reznik**
Galina Korinets** 
Michael Kontsevich
Salko Lekić
Keren Shoshani
Omri Tzach

General Director Yoram Youngerman Administrative Manager Michael Kontsevich
Producer Sarah Taylor David Music Content Coordinator Dr. Ron Merhavi 
Marketing & Advertising Manager Orly Feldman Ben-Azar Marketing Inbar Edelstein  
Sales Manager Dagan Feder Social Media Nadia Raz Office Manager Debbie Ben Zvi  
Stage Managers Ori Nachum, Valery Aksyonov Recording Engineer Eitan Shamai  
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 
Shuli Waterman**°
Boris Rimmer
Eduard Shubaev
Marta Sikora

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

Bass  
Dmitri Rozenzweig**
Erez Meyuhas 

Flute  
Esti Rofé**
Shanni Sagee°

Oboe  
Muki Zohar**  
Ori Meiraz

Clarinet
Shira Eliassaf**
Ido Azrad°

Bassoon  
Mauricio Paez**
Kristijonas Grigas

French Horn
Alon Reuven**
Michael Altshuler

Trumpet
Raz Arad°
Dan Varon°

Trombone
Or Rochman°

Mandolin
Roi Dayan°

Le Città Invisibili
Avner Biron conductor
Alicia Amo soprano (Spain-Switzerland)
Carmela Leiman violin
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Rondo for violin and orchestra in C Major, K. 373 

Moran Magen (1978) 
"Le cità invisibili" ("Invisible Cities") 
inspired by Italo Calvino's novel  
(World Premiere)
I. Despina
II. Fedora
III. Smeraldina
IV. Zobeide 
V. Eutropia. Epilogue

Wolfgang Amadeus Mozart 
Susanna's aria from Nozze di Figaro:  
"Deh, vieni non tardar" ("Oh, come, don't be late") 

Gaetano Donizetti (1797-1848) 
Norina's aria from Don Pasquale: 
"Quel guardo il cavaliere in mezzo al cor trafisse" 
("That look pierced the knight  
in the middle of the heart")

Intermission

György Ligeti (1923-2006) 
Mysteries of the Macabre
Concept & staging: Alfonso Romero 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Symphony no. 35 ("Haffner") in D Major, K. 385 
I. Allegro con spirito
II. Andante
III. Menuetto
IV. Presto

Percussion
Karen Phenpimon-
Zehavi**
Yuval Yakir°

Piano
Tomer Westman

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