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מנהל כללי: בן ציון שירה
מנהל אדמיניסטרטיבי: מיכאל קונצביץ'

מפיק וספרן: מורן מגן
מנהלת שיווק: תמר אומנסקי

מכירות: דגן פדר
מנהל במה: ואלרי אקסיונוב

יועץ משפטי: עו"ד עמי פולמן
הנהלת חשבונות: שרית יצחקי

הקאמרטה הישראלית ירושלים
מייסד ומנהל מוסיקלי: אבנר בירון

יועץ: יוסף ברדנשוילי

פרופ' רות ארנון*, יו"ר
יעקב אייזנר*
ד"ר חנן אלון
יצחק אלרון*

פרופ' שלמה בידרמן

פרופ' אבי בן בסט*
רו"ח תלמה ברבש־קנולר

פרופ' בני גיגר*
עו"ד יאיר גרין*

אילן דה פריס*
רוברט דרייק

פרופ' משה הדני*
אפרת וימן גרשוני

ניסים לוי
יאיר מנדלס*

פרופ' מנחם פיש*
פרופ' שמואל קבילי

 חברי העמותה וחברי הוועד המנהל 

חברי התזמורת

 הצוות האדמיניסטרטיבי 

משרד התזמורת: רח' ההגנה 13, הגבעה הצרפתית, ירושלים / טל: 02-5020503 / פקס: 02-5020504
info@jcamerata.com :אימייל / www.jcamerata.com :כתובתנו באינטרנט

התזמורת נתמכת על ידי: משרד התרבות והספורט | עיריית ירושלים, האגף לתרבות ומסתייעת בתורמים שונים.

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

 התזמורת מודה לבנותיו של 
עקיבא עצמון ז"ל על השאלת הכינור 
בעל הצליל המיוחד שבו הפליא לנגן 
כאשר לא היה עסוק בהקמת המדינה.

*חברי הוועד המנהל 

*נגן ראשי **משנה לנגן ראשי

כינור ראשון
מתן דגן*

נטשה שר*
כרמלה ליימן**
מיכאל בויאנר

דניס ג'רסי
רומן יוסופוב

סופיה קירסנובה

כינור שני
אנדראה האלם*

אטיין מנרי* 
אדוארד רזניק** 

אנה קובזרב
מיכאל קונצביץ'

קרן שושני

ויולה
מיכאל פלסקוב*

דורון אלפרין
בוריס רימר

אנדריי שפלניקוב

צ'לו
צבי אורליאנסקי*
יפים אייזנשטדט*

מרינה כץ*
אלכסנדר סינלניקוב**

קונטרבאס
דמיטרי רוזנצוויג*

גנאדי ליטבין 

חליל
אסתי רופא*

אבוב
מוקי זוהר*
אורי מירז

בסון
מאוריציו פאז* 

קריסטיונס גריגס

קרן יער
אלון ראובן* 

נגנים אורחים: קרן פנפימון־זהבי, טימפני וכלי הקשה

חפשו אותנו

כנר עמית כבוד: אריק קוביליאנסקי 

רו"ח רענן קופ*
פרופ' אורי קרשון

ברוך שלו*
דב שפיר



כתיבת התוכנייה: בני הנדל עיצוב: חגית מימון 

פאסי היוקי מנצח )פינלנד(
מקהלת טפיולה )פינלנד( 

איריס גלוברזון־הירש עוגב

יאן סיבליוס )1957-1865( 
רומנסה בדו מז'ור אופ' 42

יאן סיבליוס 
 אנדנטה ֶפסטיבֹו לכלי קשת ולטימפני 

אופ' 117

רט )1935(  ארוֹו ֶפּ
 ְפראטֶרס )"אחים"( 

לתזמורת כלי קשת ולכלי הקשה

ארבעה שירים א-קפלה:
קארין ֶרְנְקִויְסט )1957( "בשמי מרום"

רט "אדברה נא שלום בך, ירושלים" ארוֹו ּפֶ
יאן סיבליוס "שיר ִלּבי" אופ' 18/6

קנוּט ִניְסֶטד )2014-1915( "באך האלמֹותי"

הפסקה 

ג'ובאני בטיסטה פרגולזי )1736-1710( 
קטעים מתוך סטאבט מאטר 

ֵאיינֹויוּהַאני ָראוָּטוואָרה )1928( 
מיסת ילדים

יאן סיבליוס 
מזמור מתוך "פינלנדיה" אופ' 26

ירושלים / המינהל הקהילתי, הגבעה הצרפתית
יום ו' 2.1.14 בשעה 10:00 )קונצרט עם תהליך העבודה(

 
תל אביב / מוזיאון תל אביב לאמנות

מוצ"ש, 3.1.15 בשעה 20:00
יום א', 4.1.15 בשעה 20:00
יום ו', 9.1.15 בשעה 13:00

ירושלים / תיאטרון ירושלים, אולם הנרי קראון
יום ג', 6.1.15 בשעה 20:00

כרמיאל / היכל התרבות
יום ד', 7.1.15 בשעה 20:30

רחובות / מכון ויצמן למדע, אולם ויקס
יום ה', 8.1.15 בשעה 20:00
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התזמורת מבקשת להודות למנצחת מיה שביט, על סיועה בהבאת 
המקהלת לישראל, לשגרירות פינלנד בישראל ולפרופ' גלית חזן־רוקם 

על סיועה בתרגום השירים מפינית ומשבדית



 אסי היוקי )Pasi Hyökki(, יליד 1970, הוא פ
זמר ובעל תואר שני בניצוח מקהלות מן 

האקדמיה ע"ש יאן סיבליוס בהלסינקי. אחרי השלמת 
תוארו, השתתף בכיתות האמן של ֶאריק אריקסון 
ואנֶדרס ֶאּבי. היוקי היה למנצח מקהלת טפיולה 
ולמנהלּה המוסיקלי בסתיו 2008. הוא גם המנהל 

 המוסיקלי של מקהלת איגוד הסטודנטים 
 של אוניברסיטת הלסינקי, המקהלה הקאמרית

EMO Ensemble , השרה שירי א־קפלה, והאנסמבל 
 הקולי TALLA, אשר מנעד הקולות של עשרת 

הגברים שבו מתפרש על ארבע אוקטבות.

היוקי זכה בתואר "המנצח הטוב ביותר" בפסטיבל 
ַטמֶפֶרה שבפינלנד בשנת 1997, בתחרות "ִאין ַקנָטה 

סוּל ַגְרָדה" בעיר הצפון־איטלקית ְטֶרנטוֹ בשנת 2001 
ובתחרות המקהלות ע"ש הארלד אנדרסון בהלסינקי 

בשנת 2003.

פסי היוקי שר במקהלת טפיולה בהיותו ילד, משנת 
1980 ועד 1986*. אחר כך למד שירה באוּרבינֹו 

שבאיטליה אצל קלֹודין ַאְנֶסרֶמה, כריסטינה מיָאֶטלו 
וגלוריה ַבְנדיֶטלי. בשנת 2003 שר את תפקיד הסופרן 

ב"משיח" של הנדל, ושנה אחר כך ביצע יצירות 
ֶנן,  לסופרן שכתבו מלחינים פינים )פֹוְהיֹוָלה, האַפּ

ֶמקי( ברסיטל משלו בפסטיבל "עת המוסיקה"  האּפַ
בעיירה ויטאסארי שבמרכז פינלנד. 

פאסי היוקי ניצח על התזמורת הסימפונית של 
אוניברסיטת הלסינקי, על תזמורת הבארוק הפינית, 

על הסינפונייטה של העיר טפיולה ועל תזמורת העיר 
לֹוְהָיה, שתיהן ערים בהלסינקי רבתי.

*הוא היה הסופרן הסולן בביקורה הראשון של המקהלה 
בארץ בשנת 1981. ראו הערת השוליים בעמוד הבא.
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מקהלת טפיולה 

פיולה הוקמה בידי המנצח הפיני ֶאְרִקי פֹוְהיֹוָלה ט
ב-1963, ותחת ידיו הייתה ממקהלת בית 

ספר לאנסמבל קולי משובח. לאורך השנים החלו 
 בקהיליית המקהלות הבינלאומית להתפעל 

מ"צליל טפיולה", צליל חם כשל כלי נגינה, שאין עם 
הפקתו מאמץ. בעולם החלו לחקות את המקהלה, 
ובישראל הייתה השראתה לא פחות ממהפכנית*. 

המקהלה מונה כ-55 צעירים בני 9 עד 18. לצד השירה, 
כל אחד ואחת מנגנים בכלי נגינה אחד לפחות, 

ולעתים שירת המקהלה מלוּוה בנגינה. ניתן למצוא 
בהופעותיה גם תלבושות וכוריאוגרפיה המייחדות את 
השירה הפינית העממית. כ-500 צעירות וצעירים שרו 

במקהלת טפיולה מאז היווסדה.  

המקהלת מופיעה הרבה, בפינלנד ומחוצה לה. היא 
ביקרה עד כה ביותר מ-60 ארצות והיא שרה בכ-30 

שפות. הרפרטואר עשיר ומגוון ומלחינים פינים 
ואחרים כתבו למענה שירים. היא זכתה בפרסים רבים 
בתחרויות בינלאומיות והקליטה עשרות תקליטורים. 

שם דבר הם קונצרטי חג המולד שלה.

ֶאְרִקי פֹוְהיֹוָלה ניצח על טפיולה במשך יותר 
משלושים שנה, עד 1994. פאסי היוקי, המנצח הנוכחי, 

צמח בה והפך למנהלה המוסיקלי בסתיו 2008.

סופרן 1
Iivari Aalto

Melissa Ekman
Anna Gustafsson

Anna Haavisto
Aliisa Heinilä
Katja Kangas

Melinda Schultz
Ada Ala-Härkönen

Maria Heinonen
Sonja Krogius

Julia Niemi
Annika Nuorttila

Ruth Siddall
Ivana Vujasinovic

סופרן 2
Rebecca Ekman

Alma Haavisto
Maura Kere

Anni Klemetti
Ada Koivukangas

Sofia Niemi
Anna-Elina Norjanen

Heli Notkonen
Heidi Rönnholm

Ronja Flink
Jenny Jalkanen

Miriam Ronkainen
Viola Varila
Rea Vänskä

אלט 1
Vilma Hirvonen

Vaula Ikonen
Viola Inkinen
Julia Krogius

Roosaliisa Manninen
Tuija Niittynen
Hanna Ranne
Anna Suihko

Maria Vuorinen
Ilmi-Emmi Wentzel

אלט 2
Aarni Hyökki

Iina Johanson
Siiri Karjalainen
Helmi Korhonen

Daniel Schultz
Jaakko Tuohino

Emma Ward

*המנצחת מיה שביט מספרת כי ביקור המקהלה בישראל ב-1981 שינה את יחסם של מנצחים ומורים אל מקהלות ילדים. בעקבותיו נוסד הפרוייקט 
"מלחינים כותבים למקהלות ילדים", שהוליד עשרות יצירות שיוחדו למקהלות ילדים, וכן הוקמה מקהלת "העפרוני", המארחת את טפיולה בביקורה בארץ.



פלאי הטבע
אבנר בירון מנצח

קרול גרסיה מצו סופרן )ספרד(

בטהובן הסימפוניה השישית )"הפסטורלית"( בפה מז'ור אופ' 68 
פרדריק דיליוס "בהישמע הקוקייה הראשונה באביב" 

ז'וזף קנטלוב שירים מחבל אֹוֶברן 

 תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 30.1.15 בשעה 13:00

מוצ"ש, 31.1.15 בשעה 20:00
יום א', 1.2.15 בשעה 20:00

 ירושלים: תיאטרון ירושלים, אולם הנרי קראון
יום ג', 3.2.15 בשעה 20:00
גני תקווה: מרכז הבמה

יום ד', 4.2.15 בשעה 20:30 
 רחובות: מכון ויצמן למדע, אולם ויקס

יום ה', 5.2.15 בשעה 20:00
עכו: הקונסרבטוריון העירוני

מוצ"ש, 7.2.15 בשעה 21:00

קרנבל בוונציה
צ'ארלס אוליביירי מונרו מנצח )קנדה( 

סרגיי ַנַקריַאקוב חצוצרה ופלוגלהורן )ישראל(

אדוארד אלגר מבוא ואלגרו לכלי קשת אופ' 47
מוצרט קונצ'רטו לקרן מס' 4 במי במול מז'ור )בעיבוד לפלוגלהורן( 

ז'אן־בטיסט ארבן פנטזיה ווריאציות על "קרנבל בוונציה" 
גיל שוחט פרקים מתוך הסוויטה לכלי קשת "באדנהיים"

שוברט סימפוניה מס' 5 בסי במול מז'ור 

 כרמיאל: היכל התרבות
יום ה', 19.2.15 בשעה 20:30

 זכרון יעקב: אלמא מרכז אמנויות
יום ו', 20.2.15 בשעה 13:00

 תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות
מוצ"ש, 21.2.15 בשעה 20:00

עכו: הקונסרבטוריון העירוני
יום ב', 23.2.15 בשעה 21:00

 ירושלים: תיאטרון ירושלים, אולם הנרי קראון
יום ג', 24.2.15 בשעה 20:00

הקונצרטים הבאים



4 דקות יאן סיבליוס )1957-1865( / רומנסה בדו מז'ור אופ' 42 

אן סיבליוס הוא איש החזון של המוסיקה י
הקונצרטית הפינית. שני נחשולים 

התמזגו זה בזה בים המוסיקה האירופית 
של המאה ה-19: הגל הרומנטי, שהבליט 

את הטבע וִעמו את הממדים הרגשיים, 
המיסטיים והפנטסטיים, והגל הלאומי, 
שהציב במרכז את העם ואת לשונו, את 

אמונותיו הקמאיות ואת הפולקלור. לעם 
הפיני הקטן, בעל הלשון האוְּגרֹו־פינית 

הזרה למשפחת לשונות שכניו, היה סיבליוס 
נחשון וחלוץ, ממש כגריג לנורבגים, סמטנה 
ודבוז'אק לצ'כים, ברטוק וקודאי להונגרים 

ואלבניס ודה פאיה לספרדים. קורפוס 
היצירות של סיבליוס היה לאלמנט בונה 

זהות בלאומיות הפינית.

סיבליוס נולד בעיר ֶהֶמְנלינה שבפינלנד 
)Hämeenlinna( וגדל במשפחה דוברת 

שבדית. ב-1885 החל ללמוד משפטים  
באוניברסיטת הלסינקי, אך משחש כי 

המוסיקה היא ציפור נפשו, עבר ללמוד 
 במכון הלסינקי למוסיקה* שהקים זה 

 ,)Wegelius( לא כבר פרופ' מרטין וגליוס
חניך ברלין. לברלין נסע אף יאן הצעיר 

להשתלם, ואחרי שנתיים לווינה. עם שובו 
להלסינקי בקיץ 1891, כבר ידע כי לא 

יוכל לממש את חלום נעוריו להיות לכנר 
וירטואוז. אחרי כמה שנות הוראת מוסיקה 

באוניברסיטה, נישואין והולדת שש בנות, 
זכה למלגה ממשלתית, אשר ִאפשרה לו 

להתפנות להלחנה.

יצירותיו הידועות ביותר הן הפואמה 
הסימפונית פינלנדיה, הקונצ'רטו לכינור 

ברה מינור, סוויטת ַקֶרליה ויצירות 
בהשראת האפוס הפיני ַקֶלַוָלה: הסוויטה 

קוֶּלְרוֹו והפואמות הסימפוניות הברבור 
 ִמטוּאֹוֶנָלה וטפיולה. הוא הלחין גם 

מוסיקה לפסנתר, שירים לקול ולפסנתר, 
את האופרה העלמה במגדל, יצירות 

למקהלה, מוסיקת ליווי למחזות, 
מוסיקה קאמרית ומוסיקה טקסית 

לבונים החופשיים. ליבת יצירתו הן שבע 
סימפוניות. כמו בטהובן, עלה במעלות 
פיתוח סגנונו מסימפוניה לסימפוניה. 

בין המלחינים שהשפיעו על סיבליוס 
מונים את וגנר )בעיקר בתחילת דרכו, 

אחר כך כינה את האופרות שלו "נפוחות 
וולגאריות"(, ברוקנר, צ'ייקובסקי, גריג 
ובוּזֹוני. בזכות המוניטין שצבר כמלחין 

הלאומי של פינלנד, פעל סיבליוס רבות גם 
מחוץ לארצו: הוא הלחין וניצח בסקנדינביה, 
בצרפת ובגרמניה וב-1914 היה מלחין השנה 
בפסטיבל המוסיקה בנורפולק שבקונטיקט 

ואף נפגש עם הנשיא טאפט. בשני 
העשורים הראשונים של המאה העשרים 

ערך חמישה סיורי עבודה בבריטניה. 

 בשלושים שנות חייו האחרונות לא נסע 
עוד סיבליוס וגם כוח יצירתו פחת בהרבה, 

 אלא שבזכות יוקרת הישגיו עד אז 
היה ל"מר פינלנד" ומשלחות של אנשי 

תרבות, יצירה ושררה עלו אליו לרגל. 
 לקראת יום הולדתו התשעים נחתו 

 בפינלנד הפילהרמונית של פילדפיה 
 עם יוג'ין אורמנדי והפילהרמונית 

 המלכותית הבריטית עם סר תומאס 
ביצ'ם, ולצד נגינת יצירותיו באולמי 

הלסינקי, ביקרו ב"ַאיינֹולה", וילת העץ 
 שלחוף אגם, ששם חיו יאן וַאיינו* 

סיבליוס מ-1904 ועד מותם. 

 1904 הייתה השנה שבה חיבר סיבליוס 
 את הרומנסה בדו מז'ור. לא הכל היה 

שפיר בחיי סיבליוס בתקופה ההיא: הוא 
אהב את הטיפה המרה והוציא הון על 

 מסעדות יוקרה וסיגרים, שעשנם הזכיר 
לו את אביו שממנו התייתם בגיל רך. תאוֹות 

סיבליוס הכניסו את המשפחה רבת־הבנות 
למצוקות כלכליות. ייתכן כי שמץ מתעוקות 

הנפש משתקף ביצירה הרומנטית הקצרה 
 שלפנינו: צלילים כרומאטיים מעניקים 

לה לוויית אופל. בפתיחה האטית 
והדרמטית - אנדנטה*** - הכינורות מושכים 

אחריהם את כל כלי הקשת. בתווך נגינת 
כינורות לירית נענית בפיציקטי של הצ'לי 
ֵמר לשיא,  והבסים, ואחרי קרשצ'נדו הִמּתַ

הנושאים השקטים של הפתיחה שבים 
לעצב את הסיום. 

 *הנקרא כיום אקדמיית סיבליוס.
**וילת "איינֹו־לה", בעצם "ארץ ַאיינֹו", הייתה 
 יוזמתה של איינו, רעייתו, כדי לקרב את יאן 

 אל הטבע ולהרחיקו מן הכרך ומהסחותיו. 
במותו, בגיל 92, נקבר יאן סיבליוס בגינת 

איינולה, ו-12 שנים אחר כך נקברה איינו לצדו. 
ב-1972 קנתה ממשלת פינלנד את הבית מן 

 הבנות, ושיכנה בו את מוזיאון סיבליוס. 
 ***ֵשם כל היצירה היה בתחילה "אנדנטה", 
 ואז, עקב הערת מבקר, המיר סיבליוס את 

שמה ל"רומנסה".
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שנים וחמש סימפוניות חוצצים ח"י 
בין "רומנסה בדו מז'ור" לבין 
"אנדנטה פסטיבו" משנת 1922. במקור 
כתב סיבליוס את האנדנטה לרביעיית 
כלי קשת לרגל חנוכת מנסרות גדולות 

 )Säynätsalo( בעיר הקטנה סייֶנטסאלו
מצפון להלסינקי. בשנת 1929, לרגל נישואי 

אחייניתו של סיבליוס, נוגנה היצירה בידי 
רביעייה מוכפלת של כלי קשת, וכעבור 

עשור עוּבדה מחדש בעבור אנסמבל כלי 
קשת שאליו הוסף טימפני, הנותן את קולו 
בבולטות ובהתמכרות בתיבות האחרונות. 

מה הביא לידי השינוי הזה? בשנות 
השלושים הירבה סיבליוס להאזין לרדיו, 

והאיכות הירודה שבה הגיעו אל אוזניו 
שידורי ה-AM רבי ההפרעות ונטולי 

 הסטריאו והרמקולים הבוסריים הסבו 
 לו עוגמת נפש רבה. הוא הגיע לידי 
 מסקנה כי לרדיו יש להלחין אחרת 

מאשר לאולם הקונצרטים. 

בשנת 1939 באה ההזדמנות להוציא את 
הרעיון המקורי הזה מן הכוח אל הפועל: 

 אֹולין ַדאוּנס, מבקר המוסיקה של 

הניו יורק טיימס, מעריץ גדול של סיבליוס 
ומקדם נלהב של המוסיקה שלו בארצות 

הברית, הציע כי במסגרת יריד עולמי 
העתיד להתקיים בניו יורק*, תושמע ברדיו 

ברכת פינלנד לעולם, בלבוש יצירה של יאן 
סיבליוס בניצוח המלחין. סיבליוס בן ה-73, 
שפעילותו המוסיקלית הייתה מצומצמת 

למדי בעשור שלפני כן, הסכים, ולכבוד 
השידור כתב עיבוד מיוחד לאנדנטה 

פסטיבו הוותיק שלו, כך שחגיגיות הסיום 
תצא לאור - בעזרת תיפופי טימפני רבי 

תהודה - גם מעבר לגלי האתר ולנחשולי 
האוקיאנוס. השידור של 1 בינואר 1939, שבו 

ניצח סיבליוס - בטמפו איטי במיוחד - על 
תזמורת רדיו הלסינקי, הוקלט על גליל 

שעווה והוא התעודה היחידה של סיבליוס 
כמנצח**. זאת גם הייתה הפעם האחרונה 

שבה ניצח בחייו. 

המנגינה האצילית, חסרת התפרים, קרובה 
 ככל שרק אפשר לתפילה או למניפסט 
דתי אוניברסלי. בטרם קדנצת ה"אמן" 

המסיימת, ניתן לחוש בה - כמו בעת אכילת 
ָמן שמימי - ברכיבי טעם מן התשיעית של 

בטהובן, הְוְלָטוָוה של סמטנה, העולם החדש 
 של דבוז'אק וההימנון הלאומי הבריטי 

.God Save the King/Queen

*היריד העולמי של ניו יורק 1939/40 השתרע 
על פני קרוב ל-5000 דונמים בפארק "פלאשינג 
מדֹוז" ובשתי עונותיו ביקרו בו כ-44 מיליון איש. 

סיסמת היריד הייתה "שחר של יום חדש" והוצגו 
 בו חזונות טכנולוגיים, תרבותיים וכלכליים. 

**ניתן לשמוע את ההקלטה ביוטיוב. 



כ-9 דקות ארוֹו ֶפרט )1935( / ְפראטֶרס )"אחים"( לתזמורת כלי קשת ולכלי הקשה 

מלחין האסטוני ארוֹו ֶפרט, מחשובי ה
המלחינים החיים עימנו היום, משוייך 

לזרם המינימליסטי־דתי. בילדותו, באחת 
מערי השדה של אסטוניה, נהג להשתעשע 

בקלידים גבוהי הצליל ונמוכי הצליל של 
הפסנתר המשפחתי, שכן מרכז הפסנתר 

יצא מכלל פעולה. לימודי מוסיקה סדירים 
החל ללמוד בגיל מבוגר יחסית בטאלין 
הבירה, ובמקביל עבד כטכנאי הקלטה 

ברדיו והלחין מוסיקה לתיאטרון. 

בילדותו ובנעוריו חווה ֶפרט את רוב מוראות 
המאה העשרים: כיבוש נאצי וסובייטי 

ובירוקרטיה רודנית. בהיות אסטוניה חלק 
מן הגוש הסובייטי, הייתה חסומה בפני 

השפעות מערביות, אף כי בשנות השישים 
והשבעים הבקיעו פה ושם חידושי הלחנה 
מבעד למסך הברזל. ארוו ֶפרט, שההלחנה 

באה לו בקלות, היה ממבשריו העיקריים של 
האוונגרד המוסיקלי באסטוניה. בתחילה 

הלחין בסגנון הניאו־קלאסי הרוסי בהשראת 
שוסטקוביץ' ופרוקופייב, אחר כך החל 
להתנסות בפולי־טונליות, בסריאליזם 

ובדודקפוניות מבתי מדרשם של שנברג 
וברטוק ומשסיבכה אותו כתיבתו "הבלתי 
סובייטית" עם השלטונות, לקה בשיתוק 
יצירתי של עשור, חיפש מקלט במערב 

)וינה ואחר כך ברלין(, נטה לכיוון הדת והחל 
לחקור את המוסיקה הליטורגית הקדומה 
של הכנסייה הפרבוסלאבית, את השירה 
הגרגוריאנית ואת התפתחות הפוליפוניה 

ברנסנס האירופי. 

מן השיתוק והדממה בקע לפתע סגנון 
מינימליסטי ייחודי, שֶפרט קורא לו 

"טינטינאבולציה". מקבילה עברית למונח 

עשויה להיות "דינדוניוּת", כי המילה 
נגזרת מן האונומטופיאה הלטינית 

Tintinnabulum )פעמונון(. אופן ההלחנה 
הזה מושתת על עקרונות ההרמוניה 
המערבית, אך גם על ִהלכות השירה 

הגרגוריאנית. ֶפרט אמר על שיטתו: "גיליתי, 
שדי אם צליל אחד מנוגן יפה. צליל יחידי 

 זה... או רגע אחד של שקט, זה 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 'דינדוניוּת'".

גם היצירה המנוגנת בקונצרט הזה, 
"פראטרס", שייכת לסגנון הזה. את היצירה 
הלחין ֶפרט בשנת 1977, מיד אחרי שנודע לו 

על מות בנג'מין בריטן*, אשר את יצירותיו 
גילה במאוחר והוקיר. בשם פראטֶרס 

)Fratres( "אחים" בלטינית, ביקש לבטא 
את קרבתו הרוחנית אל המלחין הבריטי. 

כמו הבולרו של ראוול, המהפנט אותנו 
בפשטותו ה"ִכְבָיכולית", גם פראטרס עשוי 

 על פניו מבנים פשוטים, כתוצאה של 
חישוב מתמטי: בין עשר חזרות של דפוס 

נקישות קצר ואחיד של מקלות קובניים** 
)נקישה־שתי נקישות־נקישה־שתי נקישות(, 

כלי הקשת גבוהי הצליל משמיעים סדרות 
 אקורדים קצרות על רקע ִהמהוּם יציב
וחדגוני של כלי הקשת נמוכי הצליל. 

התצורות מתפתחות בהתמדה מתוך שילוב 
הרמוני )ולפרקים דיס־הרמוני( בין כלי 

הקשת השונים, אך בלי שינויי מנעד חדים. 
ֶפרט אמר פעם בראיון: "הרגעי והנצחי 

 נאבקים בתוכנו כל העת". אמירה זו 

מודגמת היטב ביצירה הזאת: על רקע של 
אי־השתנות צלילי הבסים, המסע המתגוון 

של ההרמוניות והמשקלים בכינורות 
ובוויולות מעביר את אוזן השומע בין מתח 

רגעי לרוגע מתמשך. 

 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, לכינור 

ולפסנתר ועוד ועוד. 

כשניגנו גדעון קרמר וֵיֶלנה בשקירובה 
בארץ, בספטמבר 2006, את הגרסה לכינור 

ולפסנתר שנכתבה במיוחד בעבורם, כתב 
מבקר המוסיקה חגי חיטרון: "זו אינה 

מוסיקה מודרנית במובן המרתיע אוזניים 
 שמרניות, אלא מינימליסטית־מיסטית. 

סביר להניח שאילו הובאה מוסיקה 
כדוגמתה לשיפוטם של מודרניסטים 
קשוחים לפני 50 שנה... היתה נבעטת 

הצדה בבוז. כיום "מותר" להיענות לקסם 
המוזר שהפשטות המוצהרת של 'פראטרס' 

מצליחה להלך על שומעיה".

 *בריטן הלך לעולמו בדצמבר של 1976 
 Cantus in Memoriam וֶפרט הלחין גם את

 Benjamin Britten לזכרו.
**Claves בלשון נגני הטימפני.



I himmelen
I himmelen, i himmelen, där Herren Gud själv bor,
hur härlig bliver sällheten, hur outsägligt stor!
Där ansikte mot ansikte jag
evigt, evigt Gud får se, se Herren Sebaot.

I himmelen, i himmelen, vad klarhet hög och ren!
Ej själva solen liknar den uti sitt middagsken!
Den sol, som aldrig nedergår
och evigt oförmörkad står, är Herren Sebaot.

I himmelen, i himmelen, vad sälla utan tal!
Av änglarna och helgonen, vad glans i ärans sal!
Min själ skall bliva dessa lik,
av evighetens skatter rik, hos Herren Sebaot.

Text: Laurentius Laurinus

בשמי מרום
ר, ם ֱאלֹּהַ ּדָ ׁשָ ֵמי ָמרֹום, ׁשֶ ׁשְ ֵמי ָמרֹום, ּבִ ׁשְ ּבִ

ר ֶנֱהָדר! תַֹאר ְואֹׁשֶ ל־ּתְ ָרָכה ּבַ ֵאיזוֹ ּבְ
ם ִלְראֹות  ִנים אוָּכל ׁשָ ִנים ֶאל ּפָ ּפָ
־ַהֶנַּצח, ֱאלֹוֵהי־ְצָבאֹות. ֶאת ֱאלֹוָהּ

ֵמי ָמרֹום, ָמקֹום ּכֹה ַזְך, ָטהֹור! ׁשְ ֵמי ָמרֹום, ּבִ ׁשְ ּבִ
בַֹהק־ֵאל ִלְזהֹר! ֶמׁש לֹא יוַּכל ּכְ ֶ ֵהן ַאף ַהּשׁ

ם ֵאינֹו ׁשֹוֵקַע, ֶמׁש ׁשָ ֶ ַהּשׁ
נֵי ֱאלֹוֵהי־ְצָבאֹות. , ּפְ נֵי־ֵאל נֹוֵגּהָ אֹור־ֶנַצח ִמּפְ

ִלי ֲהגֹות ִמּלָה, ֵמי ָמרֹום, ִמּבְ ׁשְ ֵמי ָמרֹום, ּבִ ׁשְ ּבִ
ה! ִהּלָ ֵבית ַהּתְ ים וַּמְלָאִכים ּבְ ִבים ְקדֹוׁשִ יֹוׁשְ

ֵגל מֹות ּתָ ׁשָ ין ַהּנְ י ּבֵ ַנְפׁשִ
י ֱאלֹוֵהי־ְצָבאֹות. ְתַנת־ֵאל, ׁשַ ּמַ ר ּבְ ֵ ְוִתְתַעּשׁ

הטקסט בשבדית מאת לאורנטיוס לאורינוס / עברית: בני הנדל

קארין רנקוויסט היא מלחינה ומנצחת 
שבדית זוכת פרסים ופרופסור להלחנה 

בקולג' המלכותי למוסיקה בשטוקהולם. 
היא כותבת יצירות קאמריות ותזמורתיות 

ומוסיקה לתיאטרון ולמקהלה. ביצירות 
הקוליות היא מרבה לשלב אלמנטים 

פולקלוריים, כגון שירת "קוְּלִנינג", שהיא 
המקבילה השבדית־נורבגית לשירת "היֹודל" 

של אוסטריה ושוייץ. 

כיוון שמקצת "קוְּלִנינג" נשמע בשיָרּה, נאמר 
כי סביבתו הטבעית היא שדות המרעה 

ההרריים של חצי האי הסקנדינבי. הרועות 
משלחות את קולן בצליל צורמני גבוה, מתוך 

שימוש בַפלֶסט. אין בשירה הזאת מילים 
ואין בה ויבראטו, שכן עליה להגיע רחוק 

ככל האפשר. למעשה אין זאת שירה לשם 
שירה, כי אם הפקת קול ייעודית, כדי לכנס 

את פרות העדר או את בני הצאן, או כדי 
לתקשר עם רועות אחרות ועם בני משפחה 

בעמק בשעת סכנה. 

השיר "בשמי מרום" הוא מזמור כנסייתי 
רב־בתים שנכתב בידי הכומר השבדי בן 

המאה ה-16 לאורנטיוס לארינוס. הוא מושר 
 בכנסיות בלחנים עממיים ואמנותיים 

)לאדוורד גריג הנורבגי יש גרסה משלו(. 
בהלחנתה של רנקוויסט יש כביכול סתירה 

בין השירה הכנסייתית הזכה של המקהלה 
לבין הזעקות "הפראיות" של "הרועות". 

מנצחים שונים פותרים בדרכים שונות את 
ההשמה־יחד המקוטבת הזאת, אם בדרכי 

העמדה או באמצעות "תירבות" הפקת הקול 
של הרועות. ייתכן שכוונתה המודרניסטית 

של רנקוויסט הייתה דווקא לתת לנו 
צילום מוסיקלי פנורמי, שבו נשמעים בעת 
ובעונה אחת )או בעקיבה( צלילי התפילה 
הבוקעים מן הכנסייה הכפרית אל על, אל 

שמי המרום, ומנגד, מן המרומים משתפלות 
זעקותיהן של שליחות הקהילה, הדואגות 

לִפרנוסה היומיומי במזון ובצמר.

כ-20 דקות  ארבעה שירים א־קפלה 

קארין ֶרנְקוויְסט )1957( / בשמי מרום



Peace upon you, Jerusalem
I rejoiced that they said to me,
‘Let us go to the house of Yahweh'.

At last our feet are standing
At your gates, Jerusalem!

Jerusalem, built as a city,
In one united whole.

There the tribes go up,
The tribes if Yahweh,
A sign for Israel to give thanks
To the name of Yahweh.

For there are set the thrones of judgement,
The thrones of the house of David.

Pray for the peace of Jerusalem,
Prosperity for your homes!

Peace within your walls,
Prosperity in your palaces!

For love of my brothers and my friends
I will say, ‘Peace upon you!’

For love of the house of Yahweh our God
I will pray for your well-being. 

Psalm 122

 אדברה נא שלום בך, ירושלים
אְֹמִרים ִלי י ּבְ ַמְחּתִ שָׂ

ית ְיהָוה ֵנֵלְך."  "ּבֵ

  
עְֹמדֹות ָהיוּ ַרְגֵלינוּ

ָלִים! ָעַרִיְך, ְירוּׁשָ ׁשְ ּבִ

נוָּיה,    ַלִים ַהּבְ ְירוּׁשָ
ו. ּה ַיְחּדָ ָרה־ּלָ ֻחּבְ ִעיר ׁשֶ ּכְ

ָבִטים,  ם ָעלוּ ׁשְ ָ ּשׁ ׁשֶ
ְבֵטי־ָיּה, ׁשִ

ָרֵאל     ֵעדוּת ְלִישְׂ
ם ְיהָוה.  ְלהֹדֹות ְלׁשֵ

ט,     ּפָ בוּ ִכְסאֹות ְלִמׁשְ ה ָיׁשְ ּמָ י ׁשָ ּכִ
ִוד. ְסאֹות ְלֵבית ּדָ  ּכִ

ָלִים,     לֹום ְירוּׁשָ ֲאלוּ ׁשְ ׁשַ
ָליוּ אֲֹהָבִיך! ִיׁשְ

ֵחיֵלְך;     לֹום ּבְ ְיִהי ׁשָ
ַאְרְמנֹוָתִיְך! ְלָוה ּבְ ׁשַ

ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי    
ְך. לֹום ּבָ ָרה ּנָא ׁשָ  ֲאַדּבְ

ּ ית ְיהָוה ֱאלֵֹהינו ְלַמַען ּבֵ
ה טֹוב ָלְך. ֲאַבְקׁשָ

תהלים קכ"ב

ארוו פרט מחלק את זמנו בין ברלין לבין 
טאלין, ויצירותיו נשמעות במרכזי המוסיקה 

הגדולים של הגלובוס. בשיר הזה, אחת 
מִגרסות התרגום לאנגלית של מזמור 

תהילים קכ"ב, שומעים אולי את השנים 
שעשה פרט בחקר המוסיקה הגרגוריאנית. 
עם זה שומעים בו גם את המאה העשרים, 

הנוכחת בפוליפוניה שהקנטוס פלאנוס* 
הגרגוריאני לא הכיר. נוכח גם האידיום 

הייחודי של ארוו פרט: הרמוניות 
 דיסוננטיות ושימוש בצלילי "דרֹון" 

)צלילי המהום או זמזום משוכים(, מיצגיו 
של הכוח האלמותי שביקום ובקיום. את 
הצלילים המשוכים האלה נשמע בעיקר 

לקראת הסוף, כאשר אלמנט השלום 
והשלווה, מתנת אל הנצח, משתררים על 
ירושלים. פרט הלחין את השיר ב-2002 
לקולות סופרן ואלט, ומקהלת הנערות 

של הטלוויזיה האסטונית השמיעה אותו 
לראשונה בניו יורק בשנת 2003 בוועידת 

האיגוד העולמי של מנצחי מקהלות.

*"שירה פשוטה", מונופונית
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רט )1935( / אדברה נא שלום בך, ירושלים ארוֹו ּפֶ



סיבליוס הלחין כמאה שירים לקול ולפסנתר 
ועשרות שירי מקהלה בלא ליווי. בשולי 

"מלחמת השפות" בפינלנד, סביב מעמדן 
הרשמי של הפינית והשבדית, הקפיד סיבליוס 

"לספק חומר" לשתי אוכלוסיות הדוברים. 
 השבדית הייתה שפת אמו, אך אמו שלחה 

אותו לבית ספר המלמד בפינית, "שפת עמו". 
פה ושם הלחין גם טקסטים לטיניים בעבור 

הכנסייה, ואנגליים בעבור בתי ספר אמריקניים.

הקריירה ארוכת השנים של סיבליוס כמלחין 
שירי מקהלה החלה בשנותיו כסטודנט במכון 

הלסינקי למוסיקה*, רבים מהם כתרגילים 
בשיעורי מרטין ֶוֶגליוּס, מיסד המכון. את רוב 

השירים בפינית נטל סיבליוס מן הקלוולה 
)Kalevala(, האפוס הפיני, ומ"אסופת האחות" 
שלו, הקאנֶטֶלַטר )Kanteletar(. עם זה הלחין 

גם משירי הסופר הפיני בן ראשית המאה ה-19, 
אלקסיס קיווי, כגון השיר שלפנינו.

 "שיר לבי" הוא השיר האחרון משישה 
באופוס 18 של סיבליוס, שהושלם בשנת 1889. 

 השיר, העוסק במותו של ילד, הוא אחד 
 השירים המושמעים ביותר שלו. הוא חובר 

 בזמן שָיאן וַאיינו ציפו לילדם השלישי, 
ולמרבה הצער, קירסטי, הבת השלישית מן 

השש שנולדו להם, נפטרה ממחלת הטיפואיד. 
 הדבר קרה כשנה אחרי כתיבת השיר, 

בשנת 1900, וסיבליוס ניגן את מנגינת השיר 
בפסנתר לזכרה**. 

 *ראו הערת השוליים הראשונה בעמוד הרומנסה.
**הדבר מעלה לתודעה את נסיבות מחזור השירים 

של ריקרט/מאהלר "שירים על מות ילדים". 

יאן סיבליוס / שיר לבי

Jean Sibelius: Sydämeni laulu
Tuonen lehto, öinen lehto! 
Siell’ on hieno hietakehto, 
Sinnepä lapseni saatan. 
 
Siell’ on lapsen lysti olla, 
Tuonen herran vainiolla 
Kaitsea Tuonelan karjaa. 
 
Siell’ on lapsen lysti olla, 
Illan tullen tuuditella 
Helmassa Tuonelan immen. 
 
Onpa kullan lysti olla, 
Kultakehdoss’ kellahdella,
Kuullella kehräjälintuu. 
 
Tuonen viita, rauhan viita! 
Kaukana on vaino, riita, 
Kaukana kavala maailma.

Text: Aleksis Kivi )1834-1872(
 

יאן סיבליוס: שיר לבי
אֹול, חֶֹרׁש ַלְיָלה, חֶֹרׁש ׁשְ

ל חֹול, ע ׁשֶ ִמיָטה ּבֹו ֵיׁש, ַמּצַ
ט. ֵאָליו אֹוִביל ַיְלִדי ַהּקָ

י:  ַצַער לֹא ֵיַדע ַיְלּדִ
ל טוּאֹוִני דֹות ִמְרֶעה ׁשֶ שְׂ ּבִ

ֶאת צֹאן טוּאֹוֶנָלה* הוּא ִיְרֶעה. 

י:  ַצַער לֹא ֵיַדע ַיְלּדִ
ים  ְרּדִ ִקיָעה אֹותֹו ּתַ ַעת ׁשְ ׁשְ ּבִ

ִנים. אֹול ִלְבַנת־ּפָ ְ ַעְלַמת ַהּשׁ

ר ַרב. ָמחֹות ֵיַדע ְואֹׁשֶ שְׂ
ל חֹול ָזָהב, ָעֵלי ַעְרשֹׂו, ׁשֶ

ְחָמס**. יַרת ּתַ ַמע ׁשִ ִיׁשְ

ֵלו! חֶֹרׁש טוּאֹוִני ׁשָ
ַוי ְוָעְגַמת־ֵלב ָרחֹוק ִמּדְ

ל ֶחֶלד ּבֹוְגָדִני. ֶשׁ

המילים בפינית של אלקסיס קיווי )1872-1834(
עברית: בני הנדל

*במיתולוגיה הפינית, טוּאֹוֶנָלה הוא עולם 
 המתים, השאול, וטוּאֹוִני הוא מלכו.

**עוף לילי הניזון מחרקים.



המלחין הנורבגי קנוט ניסטד נפטר בשנתו 
בשיבה טובה, בעוד התוכנייה הזאת נכתבת 

והולכת, ב-9 בדצמבר 2014. 

ניסטד גדל באוסלו בבית נוצרי אדוק. 
לשירת מזמורים ולמוסיקה קלאסית היה 

משקל גדול בחיי היומיום בבית, ולכן רוב 
הלחנותיו מבוססות על טקסטים תנכיים 

וליטורגיים. מוסיקה כנסייתית עתיקה, 
 בעיקר ֶזֶמר גרגוריאני ויצירות פלסטרינה, 

השפיעו השפעה מכרעת על כתיבתו. 
אחרי תום לימודיו בנורבגיה נסע ללמוד 

מעבר לים, בין השאר אצל אהרון קופלנד. 
עם שובו החל שלוש קריירות מקבילות 

 וארוכות־שנים: בין השנים 1982-1946 היה 
נגן העוגב של כנסיית טֹורשֹוב באוסלו, 
בשנת 1950 ייסד את "מקהלת הסולנים 

הנורבגית" )Det Norske Solistkor( וניצח 
 עליה במשך 40 שנה, ובין 1964 ל-1985 
 לימד ניצוח באוניברסיטת אוסלו. הוא 
זכה בפרסים ובעיטורים רבים ובתואר 
אבירות מאת מלך נורבגיה על תרומתו 

למוסיקה של ארצו. 

 שם היצירה שלפנינו מעידה על ייעודה: 
מחווה של כבוד ליוהאן סבסטיאן באך. 
השיר פותח בשתי השורות הראשונות 

 משיר הקודש של באך "בוא, מוות 
 מתוק", ואז חמש קבוצות זמרים שרות 

את אותה המוסיקה, אך בהבדלי מפעם, 
מתוך שהן מחכות לשירת חבריהם בתום 

כל פראזה. בכך נוצר אפקט קסום של 
 הימשכות צלילים וִערבולם. כדברי 

מבקר אחד: "במבט ראשון נדמה כאילו 
 פעלול אינטלקטואלי יש כאן, אך לא 
כך: נצחיות באך, על־זמניותו, מודגמת 

ביצירה בזה שהיא עצמה נטולת מפעם, 
נטולת "זמן".

קנוּט ניְסֶטד )2014-1915( / באך האלמֹותי

Komm, süßer Tod )Come, sweet death(
Komm, süßer Tod, komm sel'ge Ruh!
Komm, führe mich in Friede.

First lines from song by Bach & anon. author )BWV 478( 

קנוט ניסטד: באך האלמֹותי
רוְּך, ּבֹוא, ָמֶות ָמתֹוק, ּבֹוא רַֹגע ּבָ

ְלָוה.  ַ ּבֹוא, ַהְנֵחִני ֶאל ַהּשׁ

שורות ראשונות משיר של באך ומשורר לא ידוע )רי"ב 478( 



כ-14 דקות  ג'ובאני בטיסטה פרגולזי )1736-1710( / ארבעה קטעים מתוך סטאבט מאטר 

גראווה / אנדנטה / אלגרו / לרגו, פרסטו

רגולזי היה נגן עוגב וכנר איטלקי, פ
מלחין של אופרות, יצירות כליות 
ומוסיקה דתית. הוא נולד בעיר הקטנה 

ֶיִזי שבמרכז איטליה ומשנת 1725 חי ויצר 
בנאפולי, לשם הגיע לצורך לימודי מוסיקה.

מבין יצירותיו זכו להצלחה - בימי חייו ועד 
היום - האופרה ּבוָּפה "המשרתת הגבירה" 

והיצירה הכנסייתית "סטאבאט מאטר", 
 שהספיק להלחינה בשנה האחרונה של 

חייו הקצרים. מלבד אלה הלחין עוד 
אופרות, סונטה לכינור, קונצ'רטו לכינור, 
מגניפיקט ומיסה. הוא הספיק לנהל את 

תזמורותיהם של שני אצילים נאפוליטניים, 
בטרם נפטר ממחלת השחפת במנזר 

 ,)Pozzuoli( פרנציסקני בפוצואולי 
לא הרחק מנאפולי, ושם גם נקבר.

את שתי מערכות "המשרתת הגבירה" 
הלחין פרגולזי כהפוגה קומית בתוך 

האופרה הרצינית "האסיר הגאה", שאין 
משמיעים היום. האינטרמצו המשעשע 
קיבל חיים משלו, ואחרי שהוצג בפריס 

בשנת 1752, עורר שם ריב גדול בין שמרנים, 
תומכי האופרה הצרפתית הרצינית, לבין 

מצדדי האופרה ּבוָּפה האיטלקית, שפרגולזי 
נחשב למופת האופנתי שלה.

אופנתיותו גלשה גם אל התחום הליטורגי: 
הכנסייה שהזמינה ממנו הלחנה של 

הסטאבט מאטר, טקסט שנוהגים לשיר 
 בימי התענית שלפני הפסחא, פסחה בכך 

 על סטאבט מאטר אחר שכבר היה בידיה - 

1. Chorus: Grave 
Stabat mater dolorosa 
juxta Crucem lacrimosa, 
dum pendebat Filius.

2. Aria )soprano(: Andante 
Cuius animam gementem, 
contristatam et dolentem 
pertransivit gladius.

8. Chorus: Allegro 
Fac, ut ardeat cor meum 
in amando Christum Deum 
ut sibi complaceam.

12. Duet )soprano, mezzo-soprano( Largo 
Quando corpus morietur, 
fac, ut animæ donetur 
paradisi gloria. 
Chorus: Presto
Amen.

1. מקהלה: גראווה
ת ָיגֹון, ּדֹוֶאֶבת, ֵאם ֻמּכַ

ֶבת,  ָלב ּבֹוָכה ִנּצֶ מוּל ַהּצְ
ָנּה. לוּ ֶאת ּבְ ם ּתָ ׁשָ

2. אריה )סופרן(: אנדנטה 
ַח ְתַיּפֵ ּה ַהּמִ ֶאת ִלּבָ
ֵאב ּפֹוֵלַח. ַלַהב ַהּכְ
ִיּסוָּריו ֵהם ְיגֹוָנּה.

8. מקהלה: אלגרו
י ַיְצִליַח י ַעד ּכִ ַחְזִקי ִלּבִ

יַח, ׁשִ ֶלֱאהֹב ֶאת ַהּמָ
ֶחֶסד ֶאל. ה ּבְ ְוָכְך ֶאְזּכֶ

12. דואט: )סופרן, מצו־סופרן( לרגו 
י ְבמֹוִתי ה ּכִ ָנא ֲעׁשֶ

ָמִתי  ָנֵתן ְלִנׁשְ ּתִ
ֵמיִמית.  ִהּלָה ׁשְ ּתְ
מקהלה: פרסטו

ָאֵמן.

 ושהושמע בה רק שנים מעטות לפני כן - 
משל אלסנדרו סקרלטי, גם הוא מלחין 

נפוליטאני שאיננו קוטל קנים. מתברר כי 
גם בבארוק התחלפו האופנות די מהר.

הסטאבט מאטר, טקסט שירי פרנציסקני מן 
המאה ה-13, מביא את תיאור ייסורי מרים 

אם־ישו לנוכח צליבת בנה ותפילה לטיהור 
הנפש מפי הקהילה המתפללת. 

פרגולזי חילק את 20 הבתים לידי 12 פרקים, 
ואותם שם בפי סופרן ואלט ובידי תזמורת 

כלי קשת ובסו קונטינואו. היום תשמיע 

מקהלת טפיולה ארבעה פרקים מן התריסר: 
הפרק הראשון ובו שירה פוגלית לירית 
ונוגה מפי המקהלה, הפרק השני, ארָיה 

במשקל 3/8 מפי הסופרן, הפרק השמיני, 
שבו אלגרו האמונה מביא את המקהלה עד 

לידי אפקטים של חדווה וצחוק, והפרק 
השניים־עשר, דואט קורע לב בין סופרן 

לאלט ו"אמן" מהיר מפי המקהלה. 

היצירה כתובה לסופרן ולאלט גבריים, אך 
בחלוף הדורות יותר ויותר נשים שרות את 

 התפקידים. היום הפתעה: נשמע סופרן 
גברי - את המנצח פאסי היוקי.

עברית: בני הנדל

מחירי כרטיסים: 120 ₪, 150 ₪, 200 ₪
60 ₪ לצעירים עד גיל 35 )ביציע(

 למנויי הקאמרטה 20% הנחה 
ברכישת כרטיס בקופת התזמורת בלבד



כרטיסים בקופת התזמורת 1-700-55-2000
ובאתר www.jcamerata.com )ללא עמלה(

תזמורת, שני פסנתרנים וזמר-יוצר אחד

שלומי שבן וירון קולברג
בערב שמשלב מוסיקה קלאסית עם יצירתו של שלומי שבן

מנצח: אבנר בירון

ערב חד פעמי
ש

צילומים: דודי חסון, גיל מארי צימרמן, גלית דויט

מחירי כרטיסים: 120 ₪, 150 ₪, 200 ₪
60 ₪ לצעירים עד גיל 35 )ביציע(

 למנויי הקאמרטה 20% הנחה 
ברכישת כרטיס בקופת התזמורת בלבד

תל אביב, המשכן לאמנויות הבמה
יום חמישי, 15.1.15 בשעה 21:30



כ-15 דקות ֵאיינֹויוּהַאני ָראוָּטוואָרה )1928( / מיסת ילדים 

יינֹויוּהַאני ָראוָּטוואָרה, יליד הלסינקי, ֵא
הוא הבולט במלחיני פינלנד דהיום, 

והוא מוזכר תדיר בנשימה אחת עם סיבליוס 
הגדול. הוא התחנך באקדמיה למוסיקה 

ע"ש סיבליוס ולימים שימש בה פרופסור. 
לסיבליוס הייתה יד גם בגיבוש דרכו 

המקצועית של המלחין הצעיר. באמצע 
שנות החמישים המליץ סיבליוס לקרן 

קוסביצקי לאפשר לראוטווארה להשתלם 
 בארצות הברית, וכך הגיע מפינלנד 
החצי־סובייטית למעוז המערביות: 

בג'וליארד שבניו יורק למד אצל וינסנט 
רסיֶקטי ובמרכז טנגלווד שבבוסטון -   ּפֶ

אצל רוג'ר ֶסֶשְנז ואהרון קופלנד.

בשנות החמישים החל ראוטווארה 
להלחין בסגנון הניאו־קלאסי בהשראת 

אנטון ברוקנר, אחר כך התנסה במוסיקה 
סריאלית* ודודקפונית מבית מדרשם של 

שנברג, בולז, שטוקהאוזן, סטרווינסקי, 
בריטן וקופלנד, ומשנות השמונים סגנונו 

אקלקטי, כמתאפשר ממצע הפוסט־
מודרניזם באמנות. 

ראוטווארה שייך למלחינים המעטים 
הכותבים באופן מכוון ותדיר בעבור מקהלות 

ילדים, דבר שהחל לקרות בהיסטוריית 
ההלחנה די מאוחר. בריטן היה בין 

 הראשונים שהתייחס אל מקהלת ילדים 
לא כאל קוריוז או כאל נספח למקהלת 
בוגרים, וכמוהו זולטן קודאי. אולי בשל 

התייתמותו המוקדמת מאוד של ראוטווארה 
משני הוריו, עולם הילדות הוא מחוז שהוא 

אוהב לפקוד שוב ושוב. בתקליטור של 
מקהלת טפיולה שיצא השנה, כל היצירות 

1. Chorus: Kyrie 
Kyrie eleison, christe eleison, kyrie eleison.
2. Strings: Meditatio super Kyrie
3. Chorus: Gloria
Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus 
Bonae voluntatis.
4. Strings: Meditatio super Gloriam
5. Chorus: Agnus Dei
Agnus Dei, 
Qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis, 
Dona nobis pacem.
6. Strings: Meditatio super Agnum Dei
7. Chorus and strings: Hallelujah
Hallelujah!

1. המקהלה: קיריה
יֵענוּ ַרֵחם. ֲאדֹוֵננוּ ַרֵחם.  ֲאדֹוֵננוּ ַרֵחם. מֹוִשׁ

2. התזמורת: הרהורים על קיריה
3. המקהלה: גלוריה
ְמרֹוִמים ִהּלָה ָלֵאל ּבַ ּתְ

לֹום  וָּבָאֶרץ ׁשָ
ִלְבנֵי ָאָדם ׁשֹוֲחֵרי טֹוב.

4. התזמורת: הרהורים על גלוריה
5. המקהלה: ַאגנוּס )או: אניוּס( ֵדאי

ה ָהֱאלִֹהים,  שֶׂ
ָנַטְלּתָ ָעֶליָך ֶאת ֶחְטֵאי ָהעֹוָלם,  ׁשֶ

ַרֵחם ָעֵלינוּ, 
לֹום. ָנא ָלנוּ ׁשָ ּתְ

6. התזמורת: הרהורים על אגנוס דאי
7. המקהלה והתזמורת: הללויה

ֲהְללוָּיּה!

הן משל ראוטווארה: טקסטים מן הַקֶלַוָלה, 
שירים של פדריקו גרסיה לורקה ומיסת 

הילדים שנשמע הערב.

המיסה לקולות ילדים )סופרן ואלט( 
ולתזמורת כלי קשת נכתבה בשנת 1973 
במיוחד בעבור מקהלת טפיולה במלאת 

עשור לייסודה, והוקדשה לֶאְרִקי פֹוְהיֹוָלה, 
המייסד והמנצח הראשון. זוהי מיסה 

קצרצרה, מעין מיני־מיסה־בֶרוויס, שבה 
המקהלה שרה א־קפלה ארבעה מפרקי 
המיסה, ובין הפרקים התזמורת מנגנת 

"התיחסויות מוסיקליות". הילדים והילדות 

מביאים בקולותיהם את התמימות הילדית, 
והתזמורת תורמת את "הערותיה הבוגרות".

"תמימות ילדית" אמרנו ולא "שירה 
ילדותית". אין כאן מעין שירי ילדים. 

המלודיות וההרמוניות של קטעי הנגינה 
חריפות ואפלות לעתים, וכך גם המלודיות 

וההרמוניות של פרקי השירה.  

*הסריאליזם דוגל בהשמעת גובהי הצליל, 
 הדינמיקות, הכלים שבתזמור והמקצבים 

בסדרה קבועה מראש.



כ-2 דקות יאן סיבליוס / מזמור מתוך "פינלנדיה" אופ' 26 

שנת 1899, שבה חוברה הפואמה ב
הסימפונית "פינלנדיה", הייתה ארץ 

הפינים דוכסות בעלת אוטונומיה מוגבלת 
באימפריה הרוסית. מרירות המיעוט כלפי 

השלטון הכובש הולידה את "פינלנדיה": 
שואפי חירות פינים רצו בשנה ההיא למחות 

נגד הדיכוי שהפעיל נגדם הצאר ניקולאי - 
גיוסם לצבאו, אילוצם ללמוד רוסית, צנזורה 
הדוקה - וביקשו לארגן מפגן פוליטי, ששמו 

היה "חגיגות העיתונות". 

 בימים ההם, טרם המצאת המצגות 
מבוססות החשמל, החליטו המפיקים 

להרשים את קהלם בחזיון אור־קולי חי: 
לשם תיאור עברה הזוהר של פינלנד, הוכנו 
 ,)Tableaux Vivants( "שבע "תמונות חיות

שזו מהותן: שחקנים עוטי תלבושות הועלו 
אל בימה מוארת, ושם עמדו או נעו בפוזות 

מסוגננות, וברקע מוסיקה. מי שנתבקש 
לספק את המוסיקה היה המלחין הצעיר 

סיבליוס, שזה עתה שב מווינה ומברלין 
והלחנה לבמה הייתה בין יכולותיו. תמונת 

הסיום נועדה להמחיש את עתידה העצמאי 
המקוּוה של פינלנד, והיא שזכתה מעטו 

של סיבליוס בפואמה הסימפונית הקצרה 
"פינלנד מתעוררת". 

התלהבות הקהל הייתה כה גדולה, עד 
כי היצירה הצמיחה כנפיים: כעבור שנה, 

שנת ראשית המאה העשרים, נטלה אותה 
הפילהרמונית של הלסינקי, שזה עתה 

הוקמה, לסיבוב הופעות באירופה, שסיומו 

היה בתערוכה העולמית בפריס. "פינלנדיה", 
כשמה החדש, התפרסמה אז ומחברה עמה. 

תוכניתנו תסתיים בשירת המזמור החותם 
את הפואמה הסימפונית, קטע שקט, 

עורג ואופטימי, הבא אחרי שוך התרועות 
והרעמים שהפואמה עתירה בהם בתחילתה. 
רבים טועים לחשוב כי מנגינת המזמור היא 

שיר פיני עממי, אך סיבליוס נשבע בזמנו 
בכל היקר לו, כי זהו פרי רוחו ועטו. 

המזמור היה כה פופולארי ומתנגן, עד 
כי מפליא הדבר שרק בשנת 1941 זכה 

למילים. ֵוייקו קֹוסֵקְנֵיִמי חיבר ללחן מילים 
פטריוטיות, והשיר אינו מפסיק לנשוף 

בעורפו של ההמנון הלאומי של פינלנד. 

Oi Suomi katso, sinun päiväs koittaa, 
Yön uhka karkoitettu on jo pois, 
Ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa, 
Kuin itse taivahan kansi sois. 
Yön vallat aamun kirkkaus jo voittaa, 
Sun päiväs koittaa oi synnyinmaa!

Oi nouse, Suomi, nosta korkealle, 
Pääs seppelöimä suurten muistojen, 
Oi nouse, Suomi, näytit maailmalle, 
Sä että karkoitit orjuuden, 
Ja ettet taipunut sä sorron alle, 
On aamus alkanut, synnyinmaa!

Finnish Text by Veikko Antero Koskenniemi, 1941

יַע, ה ִהּגִ יֹוֵמְך, הֹוי ִפיְנַלְנד, ֶזה ַעּתָ
ָבר ֵהִאיר, ְלָתה ּגָלוּת, ַהּבֶֹקר ּכְ ּכָ

ִמיַע, ָהֶעְפרֹוִני קֹולֹות ִצְפצוּף ַמׁשְ
ֲאִויר.  ֵמיִמי רֹוֵחף לוֹ ָבּ יר ׁשְ ְוׁשִ

חֹר ִהְכִריַע. ְ ַחר ֶאת ַהּשׁ ַ ִהּנֵה ַהּשׁ
ָעָלה יֹוֵמְך, ַאְרִצי ָהֲאהוָּבה!

, בֹוּהַ ְך ּגָ ָהִריִמי, ִפיְנַלְנד, ֶאת רֹאׁשֵ
ִאים. ִזְכרֹונֹות ּגֵ ְך ָעטוּר ּבְ רֹאׁשֵ
ט, ִלְתמֹּהַ מוֵּלְך עֹוָלם ִיְזקֹף ַמּבָ

ִאים. ַדְכּ ַרְקּתָ ֶאת עֹל ַהּמְ יַצד ּפָ ּכֵ
ם ִלְגוֹוַע, ְך ּכֹוֵחְך, רוֵּחְך לֹא ּתַ לֹא ּדַ

ּבֹוְקֵרְך ָעָלה, ַאְרִצי ָהֲאהוָּבה!

עברית: בני הנדל



Program notes: Benny Hendel Design: Hagit Maimon

Pasi Hyökki conductor )Finland(
Tapiola Children's Choir )Finland(
Iris Globerson-Hirsch organ

Jean Sibelius )1865-1957(
Romance in C op.42 

Jean Sibelius 
Andante Festivo op.117  
for strings and timpani

Arvo Pärt )1935( Fratres )Brethren(  
for string orchestra and percussion 

Four a-capella songs:
Karin Rehnqvist )1957( I Himmelen 
Arvo Pärt Peace Upon You, Jerusalem 
Jean Sibelius Sydämeni Laulu  
)Song of my Heart( op.18/6 
Knut Nystedt )1915-2014( Immortal Bach

Intermission

Giovanni Battista Pergolesi )1710-1736( 
Excerpts from Stabat Mater 

Einojuhani Rautavaara )1928(  
A Children's Mass 

Jean Sibelius Finlandia Hymn 

Tel Aviv /  Tel Aviv Museum of Art
Saturday, January 3 2015 at 20:00
Sunday, January 4 2015 at 20:00
Friday, January 9 2015 at 13:00

Jerusalem / Jerusalem Theater, Henry Crown Hall
Tuesday, January 6 2015 at 20:00
 
Karmiel / Performing Arts Center
Wednesday, January 7 2015 at 20:30

Rehovot / Weizmann Institute, Wix Auditorium
Thursday, January 8 2015 at 20:00 

 We wish to thank conductor Maya Shavit for her 
assistance in bringing about the visit of the Tapiola 
Choir in Israel, the Embassy of Finland in Israel, and 
Prof. Galit Hasan-Rokem for her assistance with the 
translation of the Finnish and Swedish lyrics.
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