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שגרתי

וטיולים
צלילים
וזגי

חיטרון

ן״׳׳ץ דובר

בשורת

יצירות של באן,נזנדלסון ויחזקאל בראון לטקסטים מתהלים
קונצרטיםקוליים עם
יוטמעו בפרויקט ירושלמי חדש ,המשלב

ווקאליים
קונצרטים

רוזת
$DN2$מחרוזת$DN2$

שישעיהו

נסות
$DN2$המכונסות$DN2$

סיורים

היצירות לאבוב ותזמורת המכו־
$TS1$המכונסות$TS1$
בדיסק

ההולםהאלטרנטיבי
והאבוב״.

שתתקיים בסוף השבוע הזה ,מיום

שמדובר בו,

המנגן,

דיסק

ששמו

הוא ״מחרוזת
כאמור,

הוא

באך

אלוף

חמישי עד מוצאי שבת ,קצתם מש־
$TS1$משלבים$TS1$
!_
הוליגר,
האבובנים הוותיק
שידו רבלו במוסי־
$TS1$במוסיקה$TS1$
(מבצע וגםמלחין
קאמרטה ברן ובראשה המ־
$TS1$המנצח$TS1$
ועם תזמורת
אחת
הבארוק ,בשתי ״סטבאט מאטר״
$DN2$והאחרת $DN2$מאתפרסל ,שזה לה ביצוע בכורה
רת
ם$DN2$סיורים.הרעיון אינו חדש ,אך הוא
לבים
$DN2$במוסיקה $DN2$מכל התקופות .שיאי שימוש באבוב
קה
$DN2$המנצח $DN2$הכנר אריך הובארת
נצח
ויוואלדי.
מאת
והאחרת
מאתפרגולזי
מתממש הפעם בצורה מרוכזת ומושכת
Hoebarth
),
כארץ ,מעיר גורן .נחמדלהבחין (האם
ich
בקרבי״
״ברוב
תנ״כי:
הוא
במיוחד ,בתמיכה כספית של גופים ציבו־
$TS1$ציבוריים$TS1$
בהן
כאן,
לוקטו
באך
ביצירות
שני
מימק״א
ייצאו
03:21
ב-
כך,
אחר
מולחן
אלה
בשתי
כי
מקרים?
צירוף
זה
שרעפיי
ידועות
לכינור ואבוב
מאוד :למשל הקונצ׳רטו
 hatte viel Bekuemmernisכל־
$TS1$כלשון$TS1$
הסיורים שהוזכרו קודם ,וגם בהם משו־
$TS1$משולבים$TS1$
הפסוק ״שבחיירושלים אתה׳״ ,מתהלים
2$1ST$מכ $1ST$כמ־
ריים
ם $DN2$ובהשתתפות ימק״א ביוזמה(לא
1$1ST$ומ$1ST$מו־
$DN2$כלשון $DN2$הפסוק מתהלים צ״ד .פסוק זה
שון
 $2כירת
J$1ST$יסה$1ST$הסי־
$DN2$משולבים $DN2$קונצרטים (באתרים אחרים
האולם) .הקונצרטיםייערכובאולם קמ״ז,כלומר תהלים  147וזה גם המספר לבים
רי״ב ( 1060הכנר הוא הובארת),
בעיר).
J$2ND$יסה$2ND$
לחן בפרק המקהלה הכביר הפותח את
הקנטטה מס׳ 12
נפוניה הפותחת את
1$2ND$ומ$2ND$
מוביליב
גורן מבטיח כי את הסיורים
:גדול היפהפהובאולם הרצאות קטן בתוך הקטלוגי של הקנטטה של באך .יבצעו כל
תלונות,אנחות״) ,והאדאג׳ו מתוך
הקנטטה מס׳  21של באך ,שהיא הארו־
זאת המקהלה על שם ברתיני ,עם אנס־
$TS1$אנסמבל$TS1$
הבנייןעצמו ,וגם בכנסייה הסקוטית ,במ־
$TS1$במערת$TS1$
$TS1$הארוכה( $TS1$״בכי,
מדריכיםיודעי דבר שעובדיםברגיל עם
כה
 $DN2$צדקיהו(ליד שער שכם ובכנסיית מבל
האורטוריה לחג הפסחא.
$DN2$אנסמבל $DN2$״בארוקדה״ בניצוח רונן בורשבסקי ״יד בן צבי״.
$DN2$הארוכה $DN2$מכל הקנטטות שלו ומן המבוצעות
ערת
״המשיח״(ליד שער יפו ) .קצתםייפתחו,
יוצאת דופןבמכלול היא יצירה ידו־
$TS1$ידועה$TS1$
ביותר שבהן .לפרק המקהלה קודמת
סולנים ממיטב כוחותינו.
ועם זמרים
מרצ׳לו,מלחיןאיטלקי
$DN2$ידועה $DN2$שלאלסנדרו
שמ־
$TS1$שמציבה$TS1$
פתיחה כלית ארוכה
תוגש תוכנית מג־
00:71
לפני כן ,ב-
:דומהלנהוגבפסטיבל
באבוב ובכינור
$TS1$מגוונת $TS1$הללוהו
הבינלאומי הסתווי
(״סינפוניה״
עה
$DN2$שמציבה $DN2$באחת אווירה קודרת ומלאת הוד
ציבה
האבובן היינץ
בגיל 72
$DN2$מגוונת $DN2$מפי קבוצת שמונה זמרים מתוך
וונת
למוסיקה קאמרית ,בנגינתפעמוניהמגדל
לצירופה :היא
בן זמנו של באך .ההצדקה
הוליגר ,עם
תזמורת שווייצית ומנצח אוסטרי ,מזמר
סולו.
ידועה בעיבוד של באךלצ׳מבלו
גם יחד .אבובסולו מזמר בה.
״האנסמבלהקולי החדש״ ,ובשבת בבוקר
הפסיכולוג ד״ר גבישפלח.
(בידי
הוליגר ושל אנס־
$TS1$אנסמבל$TS1$
כצפוי ,נגינתם של
תפארת הכתיבה
פרק פתיחה זה
שעליותהילתו .שמו של
את באךבכלי
המצטיינים
הזמרים
00:11
והאט־
$TS1$והאטרקציה$TS1$
גורן
את המיזםכולו מנהל חגי
יופיעו
עי־
$TS1$עינת$TS1$
פותח גם את מח־
של באךלאבוב
דיסק שהפיקה חברת  ecmעםהוליגר
$DN2$עינת $DN2$ארונשטייןואלון הררי ,עם תזמורת
נת
מתרחשת ביום חמישי
ציה $DN2$הראשונה
רקציה
$DN2$אנסמבל $DN2$הנגנים המצומצם ״קאמרטה ברן"
$TS1$מחרוזת $TS1$מבל
״סולני תל אביב״ ,אנ־
$TS1$אנסמבל$TS1$
בערב :אנסמבל
וצ׳מבלו ),בהובלת הובארת
(כלי קשת
קולגיום״ ,הזמרת קרן הדר
ל $DN2$״זמרי
סמבל
(הוא גם הכנר הראשון שלרביעיית
ינגן הקרןאלון ראובן,כולם בניצוחו של
״מוזאיק״) ,היא מצוינת.
את הערות ההסבר לאלבום כתב
הידיים
:רקטל ,מגישים תוכנית עשירה גרושה
(אך לא דחוסה ),ולא שגרתית :במרכזה
הוליגר עצמו .זה טקסט יבש כחציר,
מככבת ,הפלאופלא ,מוסיקהישראלית
שהדיסק
היהרסיטל ראשוןבאולם המשופץ של הקונסרבטוריון לטעמי ,לא רקהברקרולה המפו־
שכמו מתנצל בפדאנטיות על
התל אביבי (ברחוב שטריקח והומחש בו כי דבר לא נג־
$TS1$נגרע$TS1$
לכאורה :״אורגדול״ מאת יח־
$TS1$יחיקאל$TS1$
חדרנית
כולל יצירותלאבוב שהן גרסה קודמת
רסמת (הקטע עליוני) אמורהלה־
^יחיטךןן
תנגן במגע שופני מתרפק.
$DN2$נגרע$DN2$מהצליל המשובח שאיפיין את המקום(לו רק יהיה כך
 $DN2בראון לזמרת קרן יער ומיתרים,
יקאל
משוערת ,משוחזרת,לגרסאות מאוחרות
רע
שבסונטה
על רקע זה היה רושם
גם בתום השיפוץ שלהיכל התרבות) .הפסנתרן היה בוריס
טהטקסט שלה מספרישעיהו .כדאי לש־
$TS1$לש:גוע$TS1$
ידועות שבהןכליהסולו הוא אחר .באך,
הפסנתרן
הווירטואוזית של פרוקופייב
גילטבורג,יליד  1984אמן רבניסיון (בין השאר למד אצל
כמו קומפוזיטורים בארוקיים אחרים ,לא
 $DN2את ה״אור״ הזה של בראון ,והדברים
:גוע
מרגיש בבית ,משוחרריותר ,וכאן הטכניקההמשוכללת שלו
שכבר הופיע עם תזמורות נחשבות רבות וקצר
אריה ורדי
היסס לשאול מעצמו ,מסיבות פרקטיות.
;כתביםבלשון המעטה.
להזניח היבטים שאינם טכניים .אגב ,די־
$TS1$דיסק$TS1$
עושה אתשלה,בלי
בינלאומיות,לרבות הפרס השני בתחרות
פרסים בתחרויות
הקנטטה הנ־
$TS1$הנפלאה$TS1$
עוד כלולים בקונצרט
פירוט של ״מה הפך למה״ הוא טרחנות.
סק
רובינשטיין  2011בתל אביב .היה כיףלשמוע אותוברסיטל
ה $DN2$״הנותן לאללבדולמשול״ מאת
פלאה
גילטבורג שלוש סונטות של פרוקופייב(מס׳
$DN2$דיסק $DN2$שבו מבצע
בער הדיסק :יצירות נהדרות ,ביצוע
יצא השנה בחברת "אורכידקלאסיקם" והוכתר
מס ומס׳
שהורכב בשוםשכל.
קנטטה
מהמעלה הראשונה .נגד :מי שמכירים את
^נדלםון (ההולכת
בעקבות
"גרמופון״.
גילטבורג רוסיתכולה ,אמנם ,אבל
התוכנית שבהר
תסכול ,כי לאחר
הקנטטה  21של באך יחוו
כבחירת החודש של עורך כתב העת
באותו שם שחיבר באך ומבוססת על
גילטבורגב׳׳תמונות״
אותה מידה של ביטחון הקרין בוריס
*ותו כוראל ידוע שזה שמו) ,יצירות
האינסטרומנטלית מצפיםלהמשך,
הפתיחה
עולמות שונים :צ׳ייקובסקי(״עונותהשנה״) ,הסונטה מם׳
של מוסורגסקי .קטע הפרומנדה
של פרוקופייב ,ו״תמונות בתערוכה״ של מוסורגסקי.
?צרות למקהלה ותזמורת מיתרים מאת
לקטעי אבוב.
שלאמגיע ,כי הדיסק מוקדש
(״טיול״) הפותח היה צעקני
״טיולי״ ,אבלזומחלוקת על פרשנות.
מעט,אסרטיווי ,לא
״העונות״ שלצ׳ייקובסקי היא יצירה מסו־
$TS1$מסוכנת$TS1$
במובן מסוים,
היידן ומאת מוצרט וסימפוניית
תסכול דומה מזומןלשוחרי קנטטה מס 12
עלומים
מנדלסון.
־בת חן של
ולמכיריה ,וכך גם בקשרלאורטוריית
והולכת,
בהמשך נשמעהלי גישתו משכנעת במידה גוברת
למבצע; לא אתגרים טכניים ,אלא מוסיקה חשופה
כנת
$DN2$מסוכנת$DN2$
אף כי לא האירה פנים חדשות ביצירה.הגיוון
עם ״מעט״צלילים והרבה סיפור .כמעט כמולנגן סונטה
מהאירועים הבארוקיים של ״פנטסיה
הפסחא .את הלקט חותםקונצ׳רטו שמס־
$TS1$שמספרו$TS1$
הצלילי היה
מרשים ,קטעי פורטיסימו הוגשמובצליל מלא וחזקבלי שום
פרקים מי־
$TS1$מיניאטוריים$TS1$
גילטבורג הוכיח שהסיפור ב12 -
של מוצרט.
(הפסטיבלכולל גם
וראלית״בירושלים
$DN2$שמספרו 1059 $DN2$שני פרקים ממנו זהיםלפרקים
פרו
מוסיקהקלה) ראוילהזכיר בין השאר את
כליים מתוך הקנטטה מס׳ ( 35״הרוחוהנ־
$TS1$והנפש$TS1$
ליותר.
רפקנות .סיכום :פסנתרןמצוין ,אמין ,שמעורר ציפיות
ניאטוריים
$DN2$מיניאטוריים $DN2$שצ׳ייקובסקי מספר קרובללבו ,והיצירההמל־
$TS1$המלבבת$TS1$
בבת
הקונצרט שיהיה ביום שישי בערב :במ־
$TS1$במכזו$TS1$
הסולני הוא
$DN2$והנפש$DN2$מתבלבלים״ ) ,שבההכלי
פש
$DN2$המלבבת $DN2$גרמה הנאה .הסתייגות:הצלילבכללותו היהלפעמים
ולאולם ,והנימה מאופקת ,כמו
גדול מדי ,יחסיתלתוכן
 $DN2הקנטטההפופולרית מס׳  147של
־כזו
עוגב ,לא אבוב .מצטערלכפור מעט בח־
$TS1$בחשיבותו$TS1$
הפסנתרן בוריס גילטבורג ,אולם
הקונסרבטוריון
רסיטל של
אביב,
בתל
01.72
:אךולצדה יצירות קצרות ששמן ״שבחי
לסנטימנטליות.
נזהרת מלהתקרבלפסנתרנות שופנית או
שיבותו
$DN2$בחשיבותו $DN2$של האבוב ,אך הגרסה האחרת ,עם
ויוואלדי והאח־
$TS1$והאחרת$TS1$
אחת מאת
ירושלים״
העוגב עדיפהבבירור.
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