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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: נועם פרסקו, קרן יער; נתן בירמן, חצוצרה; אביגיל ארד, צ'לו

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 

אבנר בירון מנצח
ניצה שאול קריינית/זמרת 

אסתי רופא חליל
דני ארדמן קלרינט

גן לב סקסופון
דמיטרי לויטס חצוצרה
יפים אייזנשטדט צ'לו 

מרינה כץ צ'לו
קרן פנפימון־זהבי כלי הקשה

וולפגנג אמדאוס מוצרט )1791-1756(
סימפוניה מס' 1 במי במול מז'ור, ק' 16

ֶלה )1925-1878( אנדרה ַקְפּ
"אגדה" לסקסופון אלט ולתזמורת

וויליאם וולטון )1983-1902(
 9 שירים מתוך "פאסאד" 

מאת אידית' סיטוול 

הפסקה

וולפגנג אמדאוס מוצרט 
 סימפוניה מס' 41 )"יופיטר"( 

בדו מז'ור, ק' 551

ירושלים / מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית 
)קונצרט עם תהליך העבודה(

יום ב' 8.12.14 בשעה 10:00 

ירושלים / תיאטרון ירושלים, אולם הנרי קראון
יום ג', 9.12.14 בשעה 20:00

כפר סבא / אודיטוריום ספיר
יום ד', 10.12.14 בשעה 20:30

זכרון יעקב / אלמא מרכז אמנויות
יום ה', 11.12.14 בשעה 20:00

תל אביב / מוזיאון תל אביב לאמנות
מוצ"ש, 13.12.14 בשעה 20:00

גני תקווה / מרכז הבמה
יום ב', 15.12.14 בשעה 20:30

מודיעין / היכל התרבות
מוצ"ש, 20.12.14 בשעה 20:30
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דשנות ומעוף מאפיינים את המנצח ח
והחלילן אבנר בירון, מייסדה, מנהלה 
ומנצחה הקבוע של הקאמרטה הישראלית 
ירושלים. בעבודה שיטתית ויצירתית הקנה 
לתזמורת יוקרה בארץ ובעולם, והופעותיה 

תחת שרביטו זוכות לשבחי הביקורת, לאמון 
המנויים הוותיקים ולהערכת המצטרפים 
החדשים. מלבד 30 עונות הקונצרטים על 

בימות המוסיקה בארץ, הופיעה הקאמרטה 
באולמות המרכזיים של פריס, אמסטרדם, 
ברלין, לוצרן, באזל, ז'נבה, מדריד, ניו יורק, 

וושינגטון, לוס אנג'לס, שיקגו, אלסקה, 
בייג'ין, שנחאי, טביליסי, ירוואן ועוד. 

לצד העלאת נכסי צאן הברזל של המוסיקה 
הקלאסית, אבנר בירון משלב ברפרטואר 
הקאמרטה יצירות מעניינות ונדירות מן 
המוסיקה העולמית, והוא מזמין בעבור 

התזמורת יצירות חדשות ממלחינים 
ישראלים. חלק ניכר מזמנה וממרצה של 

התזמורת מיוחד לפעולות חינוך למוסיקה 
בקרב תלמידים בירושלים וברחבי הארץ. 

את הקריירה המוסיקלית שלו החל אבנר 
בירון כחלילן בתזמורת הפילהרמונית 

הישראלית ובתזמורת הקאמרית 
הישראלית. לפני כן למד ביולוגיה 

באוניברסיטה העברית והשתלם בניצוח 
באקדמיה למוסיקה בווינה ובמוצרטאום של 
זלצבורג. גישתו למוסיקה ולאינטרפרטציה 

מושפעת מהשכלתו הרחבה במוסיקה 
ובמדע. כחלילן הירבה להופיע בירון 

בהרכבים קאמריים וברסיטלים וניהל כיתות 
אמן רבות משתתפים בארץ ובחוץ לארץ. 

כמורה וכמחנך העמיד דורות של חלילנים 
ושל מורים לחליל. הוא אף הקים את 

"אנסמבל סולני הגליל", הרכב וירטואוזי 
שזכה להצלחה בינלאומית בזמן קצר.

אבנר בירון ניצח על התזמורת הפילהרמונית 
הישראלית, התזמורת הסימפונית ירושלים 

רשות השידור והסינפונייטה באר שבע, 
והוא מוזמן לנצח על תזמורות ברחבי 

העולם. כמוכן כיהן כמנהל המוסיקלי של 
פסטיבלים, ביניהם "אבו גוש" ו"ימי מוסיקה 

וטבע בגליל". 

ב-1994 נתמנה בירון לראש האקדמיה 
למוסיקה ולמחול בירושלים. בשלוש 

הקדנציות של כהונתו הצעיד את האקדמיה 
להישגים מרשימים: הוא יזם פתיחת 
מחלקה למוסיקה מזרחית, הקים את 

 התזמורת הקאמרית של האקדמיה ויסד 
את הפקולטה למוסיקה רב־תחומית. 

בירון נבחר לכהן כחבר הוועדה המתמדת 
של ארגון האקדמיות הגבוהות למוסיקה 
באירופה )AEC(. ב-2005 זכה בפרס שרת 

 החינוך על מצוינות ותרומה אמנותית 
רבת שנים למוסיקה בארץ.

אבנר בירון / מנהל מוסיקלי ומנצח
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ניצה שאול / קריינית, זמרת

 קריירה של ניצה שאול הנצה ה
בלהקת פיקוד המרכז. במקביל 

למדה פיתוח קול ונגינה בגיטרה קלאסית 
ובפסנתר. אחרי תום שירותה הצבאי, 

החלה לשחק בתיאטרון העממי ובתיאטרון 
הקאמרי. מלגה מטעם קרן התרבות 

אמריקה־ישראל סללה את דרכה ללימודי 
תיאטרון בלונדון - באקדמיה המלכותית 

לאומנויות הבימה ובדרמה ֶסנטר. הופעת 
הבכורה שלה בווסט אנד הייתה בהצגה 
"The Red Devil Battery Sign", מחזהו 
 האחרון של טנסי וויליאמס, והוא שבחר 

בה לגלם את התפקיד.

בתום לימודיה החלה ניצה לפתח קריירה 
בינלאומית בטלוויזיה ובקולנוע: באנגליה 
זכתה בתפקיד הראשי בסדרה היוקרתית 
ֶקסֶלר של ה-BBC ובהופעת אורח בסדרה 
המיתולוגית Dr. Who, וכן הופיעה בסדרה 
 .ITV ובעיני חתול של TVS רדיו של רשת

ברשת הגרמנית ZDF הופיעה בהמגילה של 
מאנגר וזלצר. 

בישראל השתתפה ניצה בסרטים השוטר 
אזולאי, חגיגה בסנוקר, גבעת חלפון 

אינה עונה, שרגא קטן והעיט, בסדרות 
הטלוויזיה פלורנטין, רמת אביב ג', אסתי 
המכוערת, אלביס, אולי הפעם, רוקדים 

עם כוכבים ושטיסל ובמחזמר כמו בסרט, 
המבוסס על שירים מתוך סרטים ישראליים 

מכל הזמנים. 

ניצה מתמחה בתפקידי קריינות־שירה 
ביצירות מוסיקליות. היא הופיעה עם 

הפילהרמונית הישראלית, תזמורת נתניה, 
הקאמרית הקיבוצית, הסינפונייטה 
הישראלית באר שבע והקאמרטה, 

בין השאר בחלום ליל קיץ למנדלסון, 
בהנסיך המאושר של ג'אן באך ובפאסאד 

של וֹולטון. כמו כן הופיעה עם תזמורות 
סימפוניות בארצות הברית, בניו זילנד, 

בשבדיה ובגרמניה. הופעתה בפרנקנשטיין! 
מהומה לשנסונייר ולתזמורת מאת 

ר נעשתה  המלחין האוסטרי היינץ־קרל גרוּּבֶ
על פי בקשה מפורשת של המלחין, אף כי 

נכתבה במקור לבריטון, והיא זכתה לאהדת 
הקהל ולשבחי הביקורת. 

ניצה שאול כתבה והגישה סדרות קונצרטים 
לנוער עם הפילהרמונית הישראלית 

 והתזמורת הקאמרית הישראלית, יצרה 
את קלטות המוסיקה הקלאסית לילדים 

דו רה מי פה, שזכו לפופולריות בארץ 
 ובאירופה ושתי סדרות מוסיקה בערוץ 2: 

בקצה השרביט - מוסיקה קלאסית ממבט 
אישי, והסדרה מוסיֵכּיף - הפנינג של 

מוסיקה קלאסית לילדים, עם תזמורת 
סימפונט רעננה. 

בעבור האופרה הישראלית יצרה ניצה את 
צלילי קסם, סדרת קונצרטים למשפחה. 

בסדרה, המוגשת זו העונה השמונה־עשרה 
בהצלחה מרובה, ניצה שאול מציגה 
את סיפורי הילדות וההתפתחות של 

יותר מארבעים מלחינים מכל הזמנים, 
ומשתתפים בה מיטב הנגנים והרקדנים 
בארץ. בשבוע הספר האחרון ראה אור 

 ספרה התשיעי: כולם אוהבים את כרמן, 
 על ילדותו של ז'ורז' ביזה. בימים אלה 

 ניצה עובדת על מחזמר חדש: חלום 
קוסטה ריקה.



זוהר צפוני 
פאסי היוקי מנצח )פינלנד(

מקהלת הילדים טפיולה )פינלנד( 

יצירות מאת: יאן סיבליוס, ארוֹו ֶפרט, קארין רנקוויסט, 
 איינֹויוּהאני ראוּטווארה וקנוט ניסטד וקטעי מקהלה 

מסטאבט מאטר של ג'ובאני בטיסטה פרגולזי 

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: אולם הנרי קראון
יום ג', 6.1.15 בשעה 20:00
כרמיאל: היכל התרבות

יום ד', 7.1.15 בשעה 20:30
רחובות: אולם ויקס במכון ויצמן

יום ה', 8.1.15 בשעה 20:00

פלאי הטבע
אבנר בירון מנצח

קרול גרסיה מצו סופרן )ספרד(

בטהובן סימפוניה מס' 6 "הפסטורלית" 
פרדריק דיליוס "בהישמע הקוקייה הראשונה באביב" 

ז'וזף קנטלוב שירים מחבל אוברן 

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

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

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

מוצ"ש, 7.2.15 בשעה 21:00

הקונצרטים הבאים



כ-10 דקות וולפגנג אמדאוס מוצרט )1791-1756( / סימפוניה מס' 1 במי במול מז'ור, ק' 16 

מיהת מוצרט מתחילה כבר בהיות ת
הילד בן שלוש. אביו לאופולד, ממורי 

המוסיקה המפורסמים באירופה, הבחין כבר 
אז, כי הדרדק ניחן בשמיעה מוסיקלית שאין 
כמותה ובזיכרון יוצא דופן, והחל להנחיל לו 
באורח שיטתי את תלמודו המוסיקלי: נגינה 

בכינור ובצ'מבלו, תאוריה והלחנה. 

בהיותו בן חמש החל וולפגנג לחבר קטעי 
מוסיקה קטנים ולהעלותם על הכתב בסיוע 

אביו. ליאופולד, בראותו את ההתקדמות 
מרקיעת השחקים של בנו, הבין כי במחונן 

 הקטן טמונה ברכה כלכלית גדולה. 
כשהיה וולפגנג )וֹולפרל( בן שש ואחותו 

 מריה אנה )ַננרל( בת אחת־עשרה, הוציאם 
האב מזלצבורג למסע הופעות במינכן 

 ובווינה. הילד הוצג לראווה בחצרות 
מלכים ואצילים כפלא, בעוד אחותו, 

שניחנה אף היא בכישרון מוסיקלי לא דל, 
ליוותה את ה-Wunderkind בפסנתר. לצורך 

ההופעות הפומביות חיבר מוצרט כמה 
דואטים לכינור ולמקלדת. 

הילדים, ובמיוחד וולפגנג, הותירו רושם 
עז על שומעיהם. הקהל התפעל מיכולתו 
של וולפגנג לנגן בפסנתר קטע מוסיקלי 

תוך כדי חיבורו ממש, ומיכולתו לזהות 
בקלות )ובעיניים מכוסות( כל צליל שנוגן 
באוזניו. הקהל המשועשע מילא את כיסי 

לאופולד בכסף או בחפיסות סיגריות, והוא, 
ההורה־מורה־אומנת־אמרגן, גמר אומר 

להראות לא רק לגרמנים ולאוסטרים, אלא 
לגלובוס כולו כי גאון כזה עדיין לא ראה 

העולם. הנה דוגמה לנימת התפעמותו, 
העולה ממכתב שכתב בשנת 1763 לחברה 

מזלצבורג: "ארבע סוָנטות של "מר וולפגנג 

מוצרט" עומדות לראות אור. שערי בנפשך 
איזה רעש יעשו סוָנטות אלה ברחבי תבל, 
כשיראו כתוב על השער שזוהי יצירה של 

ילד בן שבע. אני אומר לך: בכל יום אלוהים 
מראה נסים חדשים באמצעות הילד הזה. 

למשל, כשהוא מַלווה )והוא מַלווה די הרבה 
בקונצרטים( הוא מתאים את סולם הנגינה 

 ."prima vista* ,על המקום, לפי הצורך

ובאותו הזמן, הילד ילד. הנה קטע ממכתב 
ששלח לאמו ממקום חנייתם בטירול 

באותה שנה, 1763: "לבי מלא שמחה, כי חם 
ב שלנו חבר'מן וכשהדרך  בכרכרה והרּכָ

מאפשרת, הוא נוסע כמו הרוח. יש לי 
רק בעיה קטנה: בחדר שלנו יש מיטה 

אחת, וכפי שייקל לך להבין, מאמא, קשה 
לי להירדם ליד פאפא, אז טוב שאנחנו 

עוברים כבר למקום אחר".

את הסימפוניה הראשונה**, במי במול מז'ור, 
חיבר מוצרט שנה אחרי כתיבת המכתב 

הזה, בלונדון, בהיותו בן שמונה, בעיצומו 
של מסע בן שלוש שנים, שבו חנו האב ושני 

ילדיו גם בווינה, במינכן, בברן, בפריס, בהאג, 
בפירנצה, במילנו, ברומא ובנאפולי. בלונדון 
ליווה הילד את המלכה בשירתה וניגן לפניה 

ולפני המלך ארבע שעות תמימות. שם גם 
פגש את יוהאן כריסטיאן באך, המבוגר ממנו 
ב-21 שנה, ובסימפוניית הנעורים הזאת ניתן 
למצוא את סממני סגנון ההלחנה של יוהאן 
כריסטיאן באך, לצד סממני הסגנון של בני 
באך אחרים וכן, כמובן, טביעות הסגנון של 

לאופולד מוצרט.

התזמור הוא: שני אבובים, שתי קרנות, 
צ'מבלו וכלי קשת. הפרק הראשון - מולטו 

אלגרו במשקל מרובע - כתוב בצורת 
הסונטה; הפרק השני - אנדנטה במינור 
היחסי )דו מינור( ובמשקל זוגי - מצודד 

למדי, אף כי עדיין אין בו עומק הרגש 
 שנפגוש ביצירות מוצרט המאוחרות; 

והפרק השלישי - פרסטו ריקודי במשקל 
שלוש שמיניות - הוא רונדו עם שני 

קופלטים )מעין פזמון חוזר עם שני בתים(. 

 אשר לפרק האמצעי, הנה פרט ראוי 
לציון: על רקע טריולות*** מהירות בכלי 

הקשת, הקרנות חוזרות על מהלך של 
 ארבעה תווים משוכים, דו־רה־פה־מי, 

כלומר עליה בצליל אחד הנענית בירידה 
בצליל אחד, מהלך מוכר במוסיקה כמוטיב 

ה"קֶרדו" במיסה הקתולית. תמיהה לא 
קטנה היא שמהלך זה מופיע בסימפוניה 
הראשונה של הילד בן השמונה, ואחר כך 

שוב בפרק הפינאלה של סימפוניה מס' 41, 
אשר - כך הכתיב הגורל - הייתה לסימפוניה 

 האחרונה של מוצרט, ושאותה נשמע 
בסיום הקונצרט.

 *בראייה ראשונה.
**כלל לא ברור אם אמנם זוהי הסימפוניה 

הראשונה שהלחין מוצרט, אלא רק כי היא 
המוקדמת ביותר ששרדה. לעיריית לונדון 

אין ספק: על הבית ברח' אבורי 180, לא הרחק 
מארמון בקינגהם, שבו שהו המוצרטים בזמן 

ההוא, קבועה לוחית עגולה, המסבירה כי בית זה 
הוא המקום שבו הלחין מוצרט את הסימפוניה 

 הראשונה שלו בשנת 1764.
***שלושה תווים המנוגנים בפעמת שני תווים.



סדרה של 4 קונצרטים המציגה את המלחינים הגדולים של המוסיקה הקלאסית
הסדרה מיועדת לבני 9-4  |  מנחה: איריס רגב

מיצירותיו של באך
רוני פורת מנצח

יזהר קרשון צ'מבלו / אדי רזניק, כרמלה ליימן כינור
מרינה כץ צ'לו / אסתי רופא חליל

 ירושלים: מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית
יום ד', 17.12.14 בשעה 17:00

 תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ה', 18.12.14 בשעה 17:00 

זכרון יעקב: אלמא מרכז אמנויות
יום ו', 19.12.14 בשעה 11:00

כרטיסים באלמא מרכז אמנויות: 04-6300123

 כרטיסים לירושלים ותל אביב ניתן לרכוש 
במשרדי התזמורת: 1-700-55-2000 

www.jcamerata.com :ובאתר

מוצרט
אורי לשמן מנצח 

 ירושלים, המינהל הקהילתי, 
הגבעה הצרפתית

יום ב', 9.2.15 בשעה 17:00
מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ד', 11.2.15 בשעה 17:00 

בטהובן
נועם זילברברג מנצח 

 ירושלים, המינהל הקהילתי, 
הגבעה הצרפתית

יום ב', 30.3.15 בשעה 17:00
מוזיאון תל אביב לאמנות

יום ד', 1.4.15 בשעה 17:00

היידן
יונתן שפנדורף מנצח

 ירושלים, המינהל הקהילתי, 
הגבעה הצרפתית

יום ד', 17.6.15 בשעה 17:00
מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ה', 18.6.15 בשעה 17:00
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בשיתוף

הקונצרטים הבאים בסדרה

לגדול על 
הגדולים
המלחינים הגדולים 

לילדים הקטנים



13 דקות ֶלה )1925-1878( / "אגדה" לסקסופון אלט ולתזמורת  אנדרה ַקְפּ

ותו בטרם עת של אנדרה קפלה מ
הוא כנראה אבידה גדולה למוסיקה 

הצרפתית שבין שתי מלחמות העולם. 
קפלה נולד בשעה שאמו הפליגה בין עיר 

מגוריה, לה־ַאְבְר, לבין העיר השכנה אֹונְפֶלר, 
שתיהן בשפך הסיין שבחבל נורמנדי. אביו, 
מטובי מכווני הפסנתרים של לה־ַאְבְר, גילה 

חיש את כשרון ילדו השביעי, ולימדֹו לנגן 
בפסנתר ובכינור. ואמנם, פירות ההשקעה 

מיהרו להבכיר: בגיל תשע זכה הילד 
בפרס הראשון בתחרות כינור, בגיל 12 עבד 

רֶז'ר המקומי, ובגיל  כפסנתרן חזרות בפֹולי ּבֶ
14 היה לכנר בתזמורת הגראן תיאְטר של 
עירו. עדיין בלה־ַאְבר מצא לו מורה ראוי - 
אנרי וֹוֶלה )Woollett(, וזה לימדו פסנתר, 

הרמוניה וקונטרפונקט. 

ב-1896 נרשם קפלה לקונסרבטוריון של 
 פריס, שם למד הרמוניה אצל ְגַזווֶיה 

 ֶלרוּ )Leroux(, הלחנה אצל שארל 
ֶוה )Lenepveu( ופסנתר אצל פול   ֶלֶנּפְ

וידאל )Vidal(. באותה שנה התקבל 
לתזמורת קולון הפריסאית כנגן טימפני, 

ואחר כך הפך בה עוזר מנצח. בה בעת החל 
לנצח גם על שתי תזמורות אחרות, ובהיותו 

בן 20, היה למנהל המוסיקלי של תיאטר 
אוֵדאון, משרה שהחזיק בה עד 1910. 

אירוע מכונן בחיי קפלה היה זכייתו במקום 
הראשון בתחרות פרס רומא* לשנת 1901, 

שבה הגיע מתחרהו, מוריס ראוול, רק 
למקום השלישי. בניגוד לראוול המרדן, היה 

קפלה די מתוחכם, כדי שבשעת הלחנת 
הקנטטה שהושמה לפני המתמודדים**, 

יימנע מעיוותי טונאליות לא רצויים 
ומ"ווגנריזמים" מבהילי ועדות שיפוט. 

בשנת 1907 הכיר קפלה את דביסי, אז כבר 
מלחין מהולל, וזה זיהה מיד את "מוָּצקוּת 
טוּב הטעם" של המלחין הצעיר. הידידות 

ושיתוף הפעולה התפתחו מהר. קפלה 
הגיה פרטיטורות של דביסי )המאסטרו 
כינהו 'בית עלמין לטעויות'(, עיבד כמה 

מיצירותיו ושיכתב אחרות. הוא שהכין את 
התזמורים של מוסיקת בלט המריונטות 

"תיבת הצעצועים", של היצירות לפסנתר 
סולו "סוויט ברגמסק" ו"פינת הילדים" ושל 

המחזה המוסיקלי "מות הקדושים של סן 
סבסטיאן", שעליו אף ניצח ב-1911. 

קפלה היה מנצח פרפקציוניסטי ושמו 
נודע בעולם. בשנת 1910 גייסה אותו אופרת 
בוסטון כמנצח, והוא היה למנהלה האמנותי 

בין 1912 ל-1914. באותה שנה מונה למנהל 
האופרה של פריס, אך עם פרוץ "המלחמת 

הגדולה" התנדב לצבא. במהלך הקרבות 
התחזקה אמונתו הדתית, דבר שהתבטא 

בכמה יצירות שכתב אחרי המלחמה***, אך 
באחד הקרבות גם ספג מנה גדושה של גז, 
שבגינה לקה בדלקת קרום בית החזה. הוא 

הפסיק לנצח וכעבור שנים מספר הביאה 
הדלקת לידי מותו בטרם עת. 

בהלחנותיו הראשונות היה קפלה מושפע 
מסזאר פרנק. אחר כך פיתח משיכה 

למזרח: בשנת 1900 הלחין סוויטה פרסית 
לחמישייה מוכפלת של כלי נשיפה והעניק 

לפרקיה שמות מקאמים )שארקי, נהוואנד(. 
לקראת סוף חייו נטש במידה רבה את חיבת 

האימפרסיוניזם שקנה לו במחיצת דביסי 
ופנה אל הסגנון הניאו־קלאסי. ביצירותיו 

הקוליות ספוגות הקתוליוּת שב אפילו אל 
סממנים גרגורייניים. בשלב כלשהו נפתח 

אל האוונגרדיזם והוא היה ראשון המנצחים 
הצרפתים שניצח על "חמישה קטעים 
לתזמורת" אופ' 16 של ארנולד שנברג. 
קפלה הלחין שירים, מוסיקה קאמרית 

ותזמורתית, יצירות לפסנתר סולו ולהרכבים 
שונים, קטעי מקהלה ועוד. 

את "אגדה" כתב קפלה ב-1903, בשבתו 
בווילה מדיצ'י שברומא. היצירה הוזמנה 

בידי פטרונית המוסיקה האמריקנית אליז 
הול, ראשונת נגניות הסקסופון של ארצות 

הברית. התזמור הוא: אבוב, קלרינט, 
בסון, סקסופון אלט וכלי קשת. אף כי רק 
הסקסופון מופיע בכותרת כסולן, היצירה 

נותנת מקום למונולוגים, לדיאלוגים ולרבי־
שיח של כל משתתפיה. היצירה אינה קרויה 

רפסודיה, אך היא כזאת: אחרי פתיחה 
בונת קשב בכלי הקשת וכניסה מרשימה 
של הסקסופון - כלי לחלוטין לא שיגרתי 
במוסיקה הקונצרטית של תחילת המאה 

העשרים - האגדה מתגלגלת ומזדמרת 
בפרק אחד, כפלג הְמַשּנֶה תדיר צבעים, 

מצבי רוח ודינאמיקה. כל שנותר לעשות 
הוא לדמיין את הסיפור שהיא מספרת. 

*מילגה ללימודי אמנות באקדמיה המלכותית 
הצרפתית ברומא. ממשלת צרפת החלה 

להעניקה לציירים ולפסלים באמצע המאה ה-17. 
את הפרס בעבור הלחנה הוסיף נפוליאון ב-1803 

ואז גם העביר את האקדמיה לווילה מדיצ'י, 
 לשם נשלח קפלה.

**הטקסט נסב סביב מירה/סמירנה המיתולוגית, 
 ֵאם־אדוניס, שהאלים הפכוה לעץ מור.

 Le Miroir de( "הבולטת בהן "בבואת ישוע***
Jésus( למצו־סופרן, למקהלה, לנבל ולכלי קשת.



כ-25 דקות וויליאם וולטון )1983-1902( / "פאסאד" 

מוסיקה המלווה שירים מאת אידית' 
סיטוול )1964-1887( לקריין, חליל/

פיקולו, קלרינט, סקסופון אלט, חצוצרה, 
כלי הקשה, צ'לו

ביוני 1923 נפל דבר בלונדון: ב-12 
אל בימה באולם* לא גדול 

במרכז העיר, לפני קהל מובחר, עלו 
שישה נגנים עם מנצח לא מוכר. מאחורי 

מסך מצויר עמדה המשוררת האמידה 
והאקסצנטרית אידית' סיטוול, ולתוך 

מגאפון דיקלמה שירים שמובנם לא נקלט. 
האנסמבל השמיע מוסיקה כרומאטית 
וג'זית. הקהל היה המום. וירג'יניה וולף 

התקצפה על החוצפה. נואל קווארד יצא 
בזעם. למחרת כתב הדיילי אקספרס כי 

הסקנדל ייזכר עוד זמן רב; המנצ'סטר 
גארדיאן דיבר על קאקופוניה אכזרית. רק 
מבקר "האילוסטרייטד לונדון ניוז" שיבח: 

"בתחילה חשב הקהל שמדובר בבדיחה 
אבסורדית, אך כיוון שתמיד יש יסוד רציני 
בשירת מיס סיטוול ובמוסיקת מר וולטון... 

החל הקהל להאזין עצור־נשימה". 

נתחיל בתיאור דיים סיטוול, כי את שירתה 
לא נתרגם, ולמיטב הידיעה לא תורגם 
פאסאד לשום שפה. כוח השירים הוא 

בצורות, בקצבים, באליטרציות, בקונוטציות. 
אין עלילה, אף כי יש משמעויות, אך הן 

שבורות ודלגניות, צפות ומציפות. אולי לכן 
פאסאד: חזית )או חזות(. אשר ל"רצינות" 

שדיבר בה מבקר האילוסטרייטד, זו 
נתגלתה לקהל שנים אחר כך, משהחל 

 להתרגל לשירה מודרנית, לאמנות 
לא־פיגורטיבית ולמוסיקה א־טונאלית. 

בשנת 1955, שנה אחרי שצורפה אידית' 
סיטוול למסדר המצויינות של האימפריה 

הבריטית והיא הייתה לֵדיים )מקביל לסר(, 
כתב עליה הטיימס הלונדוני: "היא משמיעה 

את דברה לשם צליל וצבע, ומתוך מודעות 
לאל ומתוך כבוד לאדם". מבקר אוהד למדי 

הודה שיש עודפות בדימוייה, אך אוהד 
אחר ראה את העודפות בחיוב, וקרא לה 

"קישוטיות בארוקית הנוסכת חן באפרוריות 
העידן המודרני".

אשר לוויליאם וולטון, קשה היה לחזות בעת 
"סקנדל פאסאד" של 1923 כי יהיה למלחין 

בריטי נחשב לצד אלגר, ווהן־וויליאמס 
ובריטן. בילדותו לא היה עילוי. כבן השני 
)מתוך ארבעה( של זמרת ומורה לזמרה 

מלנקשר שבצפון אנגליה, הייתה השירה 
כוחו העיקרי. לימים סיפר כי החלטתו 

להלחין נבעה בעיקר מאי יכולתו להיטיב 
לנגן בכלי כלשהו בעת לימודיו בקולג' 

קרייסט צ'רץ' שבאוקספורד, שאליו נסע 
בתחילה לשם התפרנסות משירה במקהלה. 

מזל גדול נקרה בדרכו באוקספורד בכך 
שהכיר את שלושת בני סיטוול: האחות 

הבכירה אידית' ושני אחיה. 

רט וַסֶצ'ֶוֶרל סיטוול  אחרי ששמעו אֹוְסּבֶ
רביעיית פסנתר שהלחין וולטון בגיל 16, 

החליטו כי הוא גאון והזמינוהו לביתם 
המרווח בלונדון. ההזמנה באה בזמן טוב, כי 
וולטון לא הצליח לסיים את בחינותיו ולא 

ידע לאן יפנה. האירוח המתוכנן לכמה ימים 
התארך לחמש־עשרה שנה: מ-1920 ועד 

1935 גר וולטון בעליית הגג של וילה סיטוול, 
השיל את מבטאו הצפוני והיה ללונדוני 

מתוחכם ול"מלחין הבית". 

בתחילת המאה מיצבו עצמם הסיטוולים 
כקליקה ספרותית לעומתית ל"קבוצת 

 בלוּמסֶּברי", שבה היו וירג'יניה וולף 
 וא. מ. פורסטר. נוסף לדיור ולכלכלה, 

הם העניקו לוולטון חינוך נרחב: בזכותם 
 למד אצל אנסרמה ובוזוני, ראה את 

הבלטים הרוסיים של דיאגילב ופגש את 
גרשווין. משבוצעה רביעיית כלי קשת א־

טונאלית שלו בזלצבורג )ב-1923, שנת 
 בכורת פאסאד(, ְלקחֹו אלבן ברג לפגוש 

את שנברג. הקונצ'רטו לוויולה משנת 
1929 הוא שהזניק את וולטון אל קידמת 

המוסיקה הבריטית. פאול הינדמית הסכים 
ליטול עליו את נגינת הוויולה בבכורה, 

והביקורות היו נלהבות. בשנות השלושים 
הלחין וולטון קנטטה, "משתה בלשאצר" 

שמה, סימפוניה ראשונה וקונצ'רטו לכינור 
בעבור יאשה חפץ, ובהמשך - מוסיקה 

לסרטים, אופרה ועוד סימפוניה. הוא היה 
לסר וויליאם וולטון בשנת 1951.

ב"פאסאד", המוסיקה השנונה של וולטון 
משתלבת במוסיקליות ובריתמיות של 
 המילים ומעניקה להן השלמה, ניגוד, 

ו...חידוד המשמעות, שכן האנסמבל של 
וולטון הוא מעין תזמורת ריקודים, שסוגותיו 

הפופולאריות קלות לזיהוי: פולקה, טנגו, 
פוקסטרוט. לאורך השנים פושטו העיבודים, 

ביניהם תפקיד הקלרינט, אחרי שוולטון 
נשאל על ידי נגן קלרינט מוקדם: "תגיד, 

קלרינטיסט הזיק לך אי־פעם?" 

*האולם הזה ב"בית גרֹוסֶונֹור" היה לאולפן 
 ה-BBC שבו הקליטו הביטלס ביולי 1963 את 

.A Taste of Honey



כ-25 דקות וויליאם וולטון )1983-1902( / "פאסאד" 

הצורה בפאסאד אינה חזות הכל
לצד החדשנות השירית המשתובבת יש ב"פאסאד" גם אמירה 

אינטלקטואלית. היום אין ספק כי המהלך שעשו אידית' 
סיטוול וויליאם וולטון הוא מענה למוסיקת הבלט האוונגרדית 

"מצעד" )Parade 1917(, של קֹוקטֹו־סאטי־פיקאסו־באָלה, 
ולמחזור "פיירו הסהרורי" )Pierrot Lunaire 1912(, של 

ז'ירוּ־הרטֶלבן־שנברג*. היצירה הווינאית הא־טונאלית הייתה 
חסרת הומור לחלוטין, ואילו סיטוול־וולטון בחרו לצורך 

הסקנדל שלהם באופציה ההומוריסטית, ממש כיוצרי הבלט 
הצרפתים־ספרדים־איטלקים. 

לשם הדגמת דרך הבעתה של א' סיטוול, ניגע בהרחבת־מה 
בדימויי השיר הראשון הורנפייפ, שם המוכר בזירת המוסיקה 
האנגלית כ"שיר מלחים ערני". השיר מתחיל בַמּלַח ומסתיים 
בפרפראזה על האמירה המיוחסת למלכה ויקטוריה "אין זה 

משעשע אותנו!" )!We are not amused(. בתוך השיר המלכה 
ויקטוריה מוזכרת יותר מפעם אחת וכן אלברט בעלה, ולצדם 

המשורר הוויקטוריאני הבולט טניסון, המופיע הן בשמו והן 
 .)the Laureate( "בכינויו "המשורר הלאומי

יחד עם הפמליה המלכותית הזאת מופיעים, לצד צלילי 
האליטרציה הרוחשים ומפלי החריזה המתנגנים כגלים, 
 borealic( גם דימויים ימיים ממש: גל, קצף, קרחון צפוני

iceberg(, אל הים היווני גלאוציס, האלה היוונית ונוס 
)היושבת בציורים בתוך צדפה(. 

צרור דימויים שלישי הוא רימוזים למחוזות האימפריה: עירק, 
אז תחת מנדט בריטי, קרויה בפיה Babylon, פרס מיוצגת 

על ידי השאח הגרום, אפריקה מועלית לתודעה על ידי סוס 
היאור וה"שליט רכוב הזברה מזנזיבר" )אז אי בריטי(. אסיה, 
אפריקה וסין )Cathay( מוזכרות בפירוש. האמירה היוצאת 

מן הפנטסיה השירית הזאת היא אולי כי מצחיק נסיונה 
של בריטניה, שנפגמה מן מלחמה הגדולה, לשמר את חזות 

האימפריה הימית המכניעה תחתיה בבלים, פרסים, זנזיברים 
והוטנטוטים. השיר מנוגן כֶזֶמר מלחים כרומאטי.

אשר לשאר השירים לא נכביר:
 •  Tango-Pasodoble מעורר אווירה לטינית. 

 ליוויו הוא פרודיה על שיר מיוזיק־הול של אותו הזמן,
;"I Do Like to be Beside the Seaside"

•  ה-Tarantella היא ריקוד דרום־איטלקי; 

•  ה-Polka פולקה; 

 •  ההתייחסויות לווילהלם טל ולפרות שווייציות 
 ;Jodelling Song-מצטרפות לאלפיניוּת המנגינה ב 

 •  החצוצרה והקלרינט מכתיבים נימה ג'זית 
;Something Lies Beyond the Scene-ב

 •  ב-Scotch Rhapsody חמתות חלילים נשמעות, 
בשעה שהשיר מזכיר את נגינתן;

 •  "Fox-Trot "Old Sir Faulk מתאר את אביה של 
 חברת ילדות של אידית', שהיה גמלוני כחסידה, 

ואת הפוקסטרוט תורמת המוסיקה. 

 וולטון מקדים למחזור תרועה )Fanfare( אשר בה, 
 ובעיקר בדברי הסקסופון והחצוצרה, יש אלוזיה לשיר 
 הדגל של חיל הים המלכותי, !Rule Brittania שהולחן 

בידי תומאס ארן. 

*פרט מעניין הוא שסיטוול בחרה להכניס ל"פאסאד" 21 שירים, 
כמספר השירים ב"פיירו הסהרורי" )שהוא גם אופ' 21(



Hid where the leaves drip with sweet…
But a word stung him like a mosquito…
For what they hear, they repeat!

9. Tarantella
Where the satyrs are chattering, nymphs with their flattering

glimpse of the forest enhance
All the beauty of marrow and cucumber narrow and

Ceres will join in the dance.
Where the satyrs can flatter the flat-leaved fruit

and the gherkin green and the marrow,
Said Queen Venus, 'Silenus, we'll settle between us

the gourd and the cucumber narrow.'
See, like palaces hid in the lake, they shake —

Those greenhouses shot by her arrow narrow!
The gardener seizes the pieces, like Croesus,

for gilding the potting-shed barrow.
There the radish roots and the strawberry fruits

feel the nymphs' high boots in the glade.
Trampling and sampling mazurkas, cachucas and turkas,
Cracoviaks hid in the shade.
Where, in the haycocks, the country nymphs' gay flocks

wear gowns that are looped over bright yellow petticoats,
Gaiters of leather and pheasants' tail feathers

in straw hats bewildering many a leathern bat.
They they haymake,
Cowers and whines in showers,

the dew in the dogskin bright flowers;
Pumpking and marrow and cucumber narrow

have grown through the spangled June hours.
Melons as dark as caves have for their fountain waves

thickest gold honey, and wrinkled as dark as Pan, 
Or old Silenus, yet youthful as Venus,

are gourds and the wrinkled figs whence all the jewels ran.
Said Queen Venus, 'Silenus we'll settle between us

the nymphs' disobedience, forestall

With my bow and my quiver each fresh evil liver:
for I don't understand it at all!'

13. Polka
'Tra la la la la la la la la -

See me dance the polka',
Said Mr. Wagg like a bear,
'With my top hat
And my whiskers that —
)Tra la la la( trap the Fair.

Where the waves seem chiming haycocks
I dance the polka; there
Stand Venus' children in their gay frocks, —
Maroon and marine, — and stare

To see me fire my pistol
Through the distance blue as my coat;
Like Wellington, Byron, the Marquis of Bristol,
Busbied great trees float.

While the wheezing hurdy-gurdy
Of the marine wind blows me
To the tune of "Annie Rooney", sturdy,
Over the sheafs of the sea;

And bright as a seedsman's packet
With zinnias, candytufts chil,
Is Mrs. Marigold's jacket
As she gapes at the inn door still,

Where at dawn in the box of the sailor,
Blue as the decks of the sea,
Nelson awoke, crowed like the cocks,
Then back to the dust sank he.



Fanfare - Instrumental

1. Hornpipe
Sailor come
To the drum
Out of Babylon;
Hobby-horses
Foam, the dumb
Sky rhinoceros glum

Watched the courses of the breakers' rocking-horses and with Glaucis,
Lady Venus on the settee of the horsehair sea!
Where Lord Tennyson in laurels wore a gloria free,
In a borealic iceberg came Victoria; she
Knew Prince Albert's tall memorial took the colours of the floreal
And the borealic iceberg; floating on they see
New-arisen Madam Venus for whose sake from far
Came the fat and zebra'd emperor from Zanzibar
Where like golden bouquets lay far Asia, Africa, Cathay,
All laid before that shady lady by the fibroid Shah.
Captain Fracasse stout as any water-butt came, stood
With Sir Bacchus both a-drinking the black tarr'd grapes' blood
Plucked among the tartan leafage
By the furry wind whose grief age
Could not wither — like a squirrel with a gold star-nut.
Queen Victoria sitting shocked upon the rocking horse
Of a wave said to the Laureate, 'This minx of course
Is as sharp as any lynx and blacker-deeper than the drinks and quite as
Hot as any hottentot, without remose!

For the minx',
Said she,
'And the drinks,
You can see
Are hot as any hottentot and not the goods for me!'

6. Tango-Pasodoblé
When
Don
Pasquito arrived at the seaside
Where the donkey's hide tide brayed, he
Saw the banditto Jo in a black cape
Whose slack shape waved like the sea —
Thetis wrote a treatise noting wheat is silver like the sea;
The lovely chat is sweet as foam; Erotis notices that she
Will
Steal
The
Wheat-king's luggage, like Babel
Before the League of Nations grew —
So Jo put the luggage and the label
In the pocket of Flo the Kangaroo.
Through trees like rich hotels that bode
Of dreamless ease fled she,
Carrying the load and goading the road
Through the marine scene to the sea.
'Don Pasquito, the road is eloping
With your luggage, though heavy and large;
You must follow and leave your moping
Bride to my guidance and charge!'

When
Don
Pasquito returned from the road's end,
Where vanilla-coloured ladies ride
From Sevilla, his mantilla'd bride and young friend
Were forgetting their mentor and guide.
For the lady and her friend from Le Touquet
In the very shady trees upon the sand
Were plucking a white satin bouquet
Of foam, while the sand's brassy band
Blared in the wind. Don Pasquito

Façade by Dame Edith Sitwell )1887–1964(



And they heard Macpherson say:
'Where do the waves go? What hotels
Hide their bustles and their gay ombrelles?
And would there be room? 
— Would there be room? Would there be room for me?
There is a hotel at Ostend
Cold as the wind, without an end,
Haunted by ghostly poor relations
Of Bostonian conversations
)Like bagpipes rotting through the walls.(
And there the pearl-ropes fall like shawls
With a noise like marine waterfalls.
And 'Another little drink wouldn't do us any harm'
Pierces through the Sabbatical calm.
And that is the place for me!
So do not take a bath in Jordan, Gordon,
On the holy Sabbath, on the peaceful day —
Or you'll never go to heaven, Gordon Macpherson,
And speaking purely as a private person
That is the place — that is the place — that is the place for me!

20. Fox-trot' )'Old Sir Faulk'(
Old

Sir
Faulk,

Tall as a stork,
Before the honeyed fruits of dawn were ripe, would walk,
And stalk with a gun
The reynard-coloured sun,
Among the pheasant-feathered corn the unicorn has torn, forlorn the
Smock-faced sheep
Set

And
Sleep;

Periwigged as William and Mary, weep …
'Sally, Mary, Mattie, what's the matter, why cry?'
The huntsman and the reynard-coloured sun and I sigh;

With forget-me-notes,
And to lovers true

Still the sweet bird begs
And tries to cozen
Them: "Buy angels' eggs
Sold by the dozen."

Gone are clouds like inns
On the gardens' brinks,
And the mountain djinns, —
Ganymede sells drinks;

While the days seem grey,
And his heart of ice,
Grey as chamois, or
The edelweiss,

And the mountain streams
Like cowbells sound —
Tirra lirra, drowned
In the water's dreams
Who has gone beyond
The forest waves,
While his true and fond
Ones seek their graves.'

18. Scotch Rhapsody
'Do not take a bath in Jordan,

Gordon,
On the holy Sabbath, on the peaceful day!'
Said the huntsman, playing on his old bagpipe,
Boring to death the pheasant and the snipe —
Boring the ptarmigan and grouse for fun —
Boring them worse than a nine-bore gun.
Till the flaxen leaves where the prunes are ripe,
Heard the tartan wind a-droning in the pipe,



And Robinson Crusoe
Rues so
The bright and foxy beer, —
But he finds fresh isles in a negress' smiles, —
The poxy doxy dear,
As they watch me dance the polka',
Said Mr. Wagg like a bear,
'In my top hat and my whiskers that, —
Tra la la la, trap the Fair.

Tra la la la la la —
Tra la la la la la —
Tra la la la la la la la

La
La
La!'

15. Something Lies beyond the Scene'
Something lies beyond the scene, the encre de chine, marine, obscene
Horizon

In
Hell.

Black as a bison,
See the tall black Aga on the sofa in the alga mope, his
Bell-rope
Moustache )clear as a great bell!(
Waves in eighteen-eighty
Bustles
Come
Late with tambourines of
Rustling
Foam.
They answer to the names
Of ancient dames and shames, and
Only call horizons their home.
Coldly where )Chinese as these black-
armoured fleas that dance( the breezes

Seeking for horizons
Wide; from her orisons
In her wide
Vermilion
Pavilion
By the seaside
The doors clang open and hide
Where the wind died
Nothing but the Princess
Cockatrice
Lean
Dancing a caprice
To the wind's tambourine!

17. Jodelling Song
'We bear velvet cream,
Green and babyish
Small leaves seem; each stream
Horses' tails that swish,

And the chimes remind
Us of sweet birds singing,
Like the jangling bells
On rose trees ringing.

Man must say farewells
To parents now,
And to William Tell
And Mrs. Cow.

Man must say farewells
To storks and Bettes,
And to roses' bells,
And statuettes.

Forests white and black
In spring are blue



'Oh, the nursery-maid Meg
With a leg like a peg
Chased the feathered dreams like hens, and when 
they laid an egg
In the sheepskin
Meadows
Where
The serene King James would steer
Horse and hounds, then he
From the shade of a tree
Picked it up as spoil to boil for nursery tea,' said 
the mourners.
In the
Corn, towers strain,
Feathered tall as a crane,
And whistling down the feathered rain, old Noah 
goes again —
An old dull mome
With a head like a pome,
Seeing the world as a bare egg,
Laid by the feathered air; Meg
Would beg three of these
For the nursery teas
Of Japhet, Shem, and Ham; she gave it
Underneath the trees,
Where the boiling

Water
Hissed,

Like the goose-king's feathered daughter — 
kissed,
Pot and pan and copper kettle
Put upon their proper mettle,
Lest the Flood — the Flood — the Flood begin 
again through these!

21. Sir Beelzebub
When
Sir
Beelzebub called for his syllabub in the hotel in Hell

Where Proserpine first fell,
Blue as the gendarmerie were the waves of the sea,

)Rocking and shocking the bar-maid(.
Nobody comes to give him his rum but the
Rim of the sky hippopotamus-glum
Enhances the chances to bless with a benison
Alfred Lord Tennyson crossing the bar laid
With cold vegetation from pale deputations
Of temperance workers )all signed In Memoriam(
Hoping with glory to trip up the Laureate's feet,

)Moving in classical metres(…
Like Balaclava, the lava came down from the
Roof, and the sea's blue wooden gendarmerie
Took them in charge while Beelzebub roared for his rum.

…None of them come!



כ-33 דקות וולפגנג אמדאוס מוצרט / סימפוניה מס' 41 )"יופיטר"( בדו מז'ור, ק' 551 

אלגרו ויווצ'ה / אנדנטה קנטבילה / 
מינואט, טריו / מולטו אלגרו

"סימפוניית יופיטר היא אחת הכבירות 
שביצירות מוצרט. הרעיונות שבפינאלה 

פורצים זה מזה כזיקוקי אש. שפע 
מוסיקליותו כתפרחת צליל וצבע. לתחכום 

אין תחתית". המנצח קלאודיו אבאדו

שמתן של סימפוניה מס' 1 של מוצרט, ה
כנראה הראשונה שלו, ושל סימפוניה 

מס' 41, בוודאות האחרונה שלו, עשויה 
להאיר היטב את המטמורפוזה שעבר ילד 

הפלא המחונן לידי גאון בוטח ובשל. 

אביו לאופולד, אשר בשנת 1763 יצא מגדרו 
לנוכח המחשבה שסוָנטות בנו "יעוררו רעש 
בעולם, כשייָראה כתוב על הכריכה שזוהי 
יצירת ילד בן שבע", כותב מווינה 22 שנים 

אחר כך לבתו ננרל שני משפטים מהדהדים 
עוד יותר: "בשבת היה אצלנו ֶהר יוזף היידן 

ואמר לי: 'אלוהים ֵעדי... בנך הוא המלחין 
הגדול ביותר שאני מכיר, הן אישית והן על 

פי השמועה". 

היידן היה אדם טוב, אבל ידע את ערך עצמו 
כגדול מלחיני אירופה בזמן ההוא, ואם 

כך אמר, הייתה ללאופולד סיבה מצויינת 
להתגאות. פסיקת היידן דלעיל נאמרה 

בשנת 1785, שלוש שנים לפני חיבורו של 
טריפטיך הסימפוניות של מוצרט שיתברר 

כי יהיו האחרונות, ושנכתבו כבמשיכת 
קולמוס אחת: מס' 39 האלגנטית, מס' 

40 חדורת הסבל ומס' 41 הדגולה ומלאת 

התחכום והעליצות. שלוש הסימפוניות 
חוברו בין יוני לאוגוסט 1788, ואין בידינו 

מידע לצורך מה ובהזמנת מי הלחין אותן 
מוצרט. להניח כי ֵיצר ההלחנה בלבד 

הניע אותו לא יהיה סביר, כי מוצרט היה 
בקשיים גדולים, אישיים וכלכליים ורחוק מן 
המותרות שעשויים להרשות לעצמם אמנים 

עשירים: עשיית אמנות לשם אמנות. 

עוד נושא הנעלם מעינינו הוא מדוע 
קרויה הסימפוניה "יופיטר", כפי שמופיע 

לראשונה בתיעוד מפסטיבל אדינבורו של 
שנת 1819. ייתכן שאת השם קבע המוסיקאי־

האמרגן הגרמני יושב לונדון יוהאן פטר 
סלומון. מכל מקום, המבקרים, המבצעים 
והשומעים לדורותיהם גומרים עליה את 

ההלל, וכמו קלאודיו אבאדו שצוטט לעיל 
מחפשים בעבורה - ובעיקר בעבור הפינאלה 
שלה - את שמות התואר העוצמתיים ביותר 

שבמילון - בין מהולל לנשגב, בין אלמותי 
 לאלוהי, כיאה ליצירה הקרויה יופיטר, 

כשם ראש ֵאֵלי רומי. 
 

טראגית היא העובדה שיצירה כזאת יצאה 
מידי יוצר שהיה מצוי בשעת יצירתה 

במיצר איום, ומפתיעה ביותר העובדה 
שהיצירה צוהלת כל כך. אמנם שמץ 

מתחושות האופל, הקדרות והסבל המובעים 
בסימפוניה מס' 40 נשמעים גם בפרק ב' 

האטי של סימפוניית יופיטר, אך העליצות 
שבה היא נפתחת והאקסטזה שבה היא 

מסתיימת, מנין הן באות?

הנה כיצד נראתה שנת 1788 בעבור 
מוצרט: אביו נפטר שנה לפני כן, התינוקת 
השלישית בשורת ארבעה תינוקות שמתו 

לזוג מוצרט נפטרה ביוני 1788, בריאותו של 
מוצרט עצמו הייתה רופפת, ואשר למצבו 

הכלכלי, די אם נביא פיסקה מאחד ממכתבי 
התחינה הרבים שהפנה אל חברו ומיטיבו 

 מיכאל פוכברג: "ידידי היקר, בוודאי 
סיפרו לך אנשי המשק כי אמש באתי 

לביתך בלי הזמנה, כדי לאכול, כפי 
שהרשית לי בזמנך. אתה יודע את מצבי: 

כיוון שלא הצלחתי להיעזר בחברים, פניתי 
אל המלווים. לוקח זמן למצוא את מעט 

ההגונים בחבורה הלא־הגונה הזאת. ברגע 
זה אני כל־כך חסר פרוטה, שאני מבקש 

ממך, כי תעזור לי ככל שתוכל".

הסימפוניה כתובה לחליל, לזוגות אבובים, 
בסונים, קרנות וחצוצרות, לטימפני ולכלי 

קשת. הפרק הראשון, בצורת הסונטה 
ובמשקל מרובע, מטיל אותנו מיד אל 

עליזות שופעת תיפוף ותרועות. בפרק 
השני, האטי, גם הוא בצורת הסונטה 

ובמשקל משולש, נגרעים הטימפני 
והחצוצצרות, ואת השירתיות העורגת 

מלוות הרמוניות דיסוננטיות המעניקות לו 
מתח ואופל. הפרק השלישי, מינואט וטריו 

רב־חזרות, הוא עיבוד משוכלל של מחול 
ֶלנדלר אוסטרי, והטריו שבו צופן גרסה 

 מינורית של מוטיב הקֶרדו הקתולי - 
דו, רה, פה מי - שהופיע כזכור באופן מפתיע 

בסימפוניה מס' 1. סביב מוטיב הקרדו 
וסביב שלושה נושאים מלודיים נוספים 
מוצרט בונה, בתיחכום מענג, במהלכים 
פוגאליים ובמהירות מסחררת, את פרק 
הסיום, המסכם את מעלות הבארוק של 

באך והנדל ומפגישן עם תמצית הקלאסיות 
המתגלמת במוצרט, תלמיד־חבר של היידן 

ומבשרו של בטהובן.



Program notes: Benny Hendel Design: Hagit Maimon

Avner Biron conductor
Nitza Shaul narrator/singer
Esti Rofé flute
Danny Erdman clarinet
Gan Lev saxophone
Dmitry Levitas trumpet
Yefim Eisenstadt cello
Marina Katz cello
Karen Phenpimon Zehavi percussion

Wolfgang Amadeus Mozart )1756-1791(
Symphony no. 1 in E-flat Major, K. 16

André Caplet )1878-1925(
Légende for alto saxophone  
and orchestra

William Walton )1902-1983(
9 poems from "Façade" by Edith Sitwell 

Intermission

Wolfgang Amadeus Mozart
Symphony no. 41 )"Jupiter"(  
in C Major, K. 551

Jerusalem / Jerusalem Theater, Henry Crown Hall
Tuesday, December 9 2014 at 20:00 

Kfar Saba / Sapir Auditorium
Wednesday, December 10 2014 at 20:30

Zichron Yaakov / Elma Arts Center
Thursday, December 11 at 20:00

Tel Aviv / Tel Aviv Museum of Art
Saturday, December 13 2014 at 20:00 

Ganei Tikva / Stage Arts Center
Saturday, December 15 2014 at 20:30

Modi'in / Performing Arts Center
Saturday, December 20 2014 at 20:30
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Office: 13 HaHagana St. )HaGiv'a HaTsarfatit( Jerusalem | Tel: +972-2-5020503 Fax: +972-2-5020504
Internet: www.jcamerata.com | Email: info@jcamerata.com 

The Orchestra is supported by: The Ministry of Culture and Sport | The Municipality of Jerusalem 
and by the generous support of various donors. 
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2nd Violin 
Andrea Hallam* 
Étienne Meneri*
Eduard Reznik**
Anna Kobzareva 
Michael Kontsevich 
Keren Shoshani
 

Prof. Shlomo Biderman
Prof. Shmuel Cabilly
Robert Drake
Izaak Elron*

Marketing Manager: Tamar Umansky 
Sales: Dagan Feder
Stage Manager: Valery Aksyonov 

Viola  
Michael Plaskov*
Doron Alperin
Boris Rimmer 
Andrei Shapelnikov

Prof. Menachem Fisch*
Prof. Benny Geiger* 
Efrat Weiman Gershony
Yair Green*

Cello  
Yefim Eisenstadt* 
Marina Katz*
Zvi Orleansky*
Alexander Sinelnikov** 

Bass  
Dmitri Rozenzweig* 
Genadi Litvin 

Prof. Moshe Hadani*
Prof. Uri Karshon
Raanan Kop, CPA*
Nissim Levy

Flute  
Esti Rofé*
 
Oboe  
Muki Zohar*  
Ori Meiraz

Yair Mendels*
Dov Shafir
Baruch Shalev*
Ilan de Vries*

Bassoon  
Mauricio Paez*  
Kristijonas Grigas

French Horn
Alon Reuven*

The Israel Camerata Jerusalem
Music Director and Founder: Avner Biron
Advisor: Josef Bardanashvili

The musicians *principal player **assistant principal

Guest musicians: Noam Fresco, horn; Natan Birman, trumpet; Avigail Arad, Cello

Honorary fellow violonist: Arik Kobiliansky

Board of Directors and Members of Association

Administration

*Member of the board 

Legal Advisor: Adv. Ami Folman
Accountant: Sarit Yitshaki 
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