
 
 
 

 אוליאר-קוסטין קנליסמנהל: 
 

 03-6055169| פקס.  03-5466228| טל.  6200003אביב -, תל25לואי מרשל 
 icm.org.il| אתר  chamber@icm.org.ilדוא"ל 

 

 המרכז למוסיקה קאמרית
 2017-2018|  ח| תשע" 29 -העונה ה

 
 ד"ר רז בנימיניניהול מוסיקלי והפקה: 

 
 שנה למותו של דביסי 100 –בין פריז למוסקבה 

Between Paris and Moscow 
100th anniversary of Claude Debussy's Death 

 
  ,26-29.4.18Thu-Sun, 'איום -'היום 

 

 Guy Braunstein violin כינורגיא בראונשטיין 

 Gilad Karni viola ויולהגלעד קרני 

 Zvi Plesser cello צ'לו צבי פלסר

 Elias Elias violin *כינור אליאס אליאס

 Jonathan Aner piano פסנתריונתן ענר 

 Itamar Golan piano פסנתר איתמר גולן

 Victor Stanislavsky piano פסנתר ויקטור סטניסלבסקי

 Gili Schwarzman flute חליל גילי שוורצמן

 Ada Ragimov harp נבל עדה רגימוב

 
מהטה, יתארח בקונצרט הסיום של -הכנר הצעיר אליאס אליאס, בוגר הקונסרבטוריון וסטודנט בבית הספר ע"ש בוכמן* 

 (צ'לו -עילי דהאן  ,כינור –פסנתר, פיודור לודביג  -איל פלץ מהטה )-הסדרה ככנר שני. סטודנטים נוספים מבית הספר בוכמן
יופיעו בהופעות אורח בסיומי  (פסנתר –דויד מרגלית  ,סקסופון -י גרוסמן אר-בןותלמידים נוספים של הקונסרבטוריון )

 כמפורט בגוף התכניות.הקונצרטים הראשונים בסדרה 
 

 מאזינים יקרים
 אנא זכרו לכבות מכשירים מצפצפים

 והשתדלו להימנע ככל האפשר מדפדוף בתוכניה בזמן הנגינה
 

יקיר  –, יורם פטרושקה יו"ר הועד המנהל –ההנהלה הציבורית: גבי ברון 
הקונסרבטוריון, עוזי דודזון, עו"ד מוריה הופטמן דורון, נתן וולך, גדעון טהלר, אילן 
כהן, פרופ' תומר לב, דליה מזור, יעקב מישורי, עוזי עילם, דניאלה רבינוביץ', אמנון 

 .שדה, ענת שרון, פרופ' נועם שריף
מבקר פנים,  –רת, יהושע )יוש( רוזן ועדת ביקו –עו"ד יצחק גולדנצוויג, אלון ורבר 

 –חשב, רו"ח ניסים דוידוב  –יועץ משפטי, רו"ח יוסף גורודנסקי  –עו"ד בן ציון אדורם 
 .רו"ח מבקר

מנהל הקונסרבטוריון, השופטת בדימוס מיכל רובינשטיין  –קוסטין קנליס אוליאר 
גוני ואגודת מנהלת פיתוח אר –יו"ר אגודת הידידים, מיכל ארד אברמוב  –שמגר 

 .הידידים
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 אגודת הידידים של הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

 שמגר -השופטת בדימוס מיכל רובינשטיין –יו"ר אגודת הידידים 
    מיכל ארד אברמוב –מנהלת אגודת הידידים 

 
 

 נדבנים מייסדים 
 ומה בעילום שםמיכל ויובל רכבי | ענת וגבי ברון | יורם פטרושקה | קרן עזריאלי ישראל | תר

 מייסדים
דן יקיר | מיה ליקוורניק )מייסדת האגודה והיו"ר הראשונה( | משפחת *דניאל חוסידמן )מקסיקו( | בתיה כהנא ו

תרומת המשפחה לזכר חיים סורוקה לזכר נורית סורוקה | פייזר | ג'יימס פקר | קרן משפחת צבי ועפרה מיתר | 
 ה בעילום שםגילה שטסל | אילה ואילון תירוש | תרומ

 יקירים
מינה צאלים | ד"ר נועה *הקרן ע"ש אדל וג'ון גריי )ארה"ב( | תרומת אלכס לואיס לזכר אשתו רות | | רחל גוטסמן *

קרן ד"ר יעקב איסלר ז"ל | קרן מארק נטע | -קרן בוקסנבאוםרוזנברג לזכר סבתה המוזיקולוגית שולמית רוזנברג | 
 תרומות בעילום שם 2|  ריץ'

 םעמיתי
ישראל |  HSBCאלמא מרכז אמנויות מלון יוקרה | בנק  –הגב' לילי אלשטיין דורית ושי און |  | אביב ושו"ת בע"מ

אילה וישראל ברון | משפחת גור | גזית גלוב בע"מ | משפ' גרינשפון חלילית כלי נגינה | הרמטיק נאמנות בע"מ | 
ול | סלע קפיטל | פרויקט אלכס | מלגה להרכב קאמרי ע"ש ברכה וצבי יפה | מרום כלי נגינה בע"מ | טובה וסמי סג

 בעילום שם ותתרומ 4יעל שני | *הרמן וסלומאה שטייניץ | 

 ידידים
גבי ויהודה אוסטרומצקי | תאודור אור | נורית וניב אחיטוב | אורקה אייל | ציפורה ומרדכי *משפחת אברמוב | 

וך | נילי אקרשטיין ליפי | עדנה ואורי ארבל | אורה בהרב | נורית אנגל | ורד ויעקב אנ אליסון | אסתי וד"ר מיכאל
-אברהם בן| נועה בן חמו |  בסט-בוקשפן | ד"ר איתמר בורוביץ' | אילנה ואברהם ביגר | תרומה לזכר עו"ד דן בן

'ני וחנינא ברנדס שמן | ורד ויעקב בר | אני ברמן | ג-מנוחה ורזיאל בן פורת | נטע בן פורת ברונו | לימור בןנפתלי | 
רחל ובולק משפחת גוטסמן | |  לכבוד ארנן גבריאלי ז"ל עדנה גבריאלי| אירית ברנוביץ' | אלישבע ואהרן ברק | 

אורה גולדנברג | תמר ורוני גולדנברג | דבורה ודוד גולדפרב | מיכל )אגמון( וחיים גונן | רות גורנשטיין |  |  גולדמן
ן | שרה ודוד גיליס | אילנה ומשה גינת | ברכה ויעקב גלברד | גלריה רוטשילד אמנות | רון | יעל וזהר גילו-יורי גיא

צביה ויוסי גרוס | אופליה ושרי גרינשפון לזכר ההורים פואה ווירה | ימימה גרינשפון לזכר מיקי גרינשפון | נעמי 
חם הורוביץ | אורה הולין לזכר גדעון ויוסף גרנות | עמירה דותן | מירי וארנון דיסקין | דנקו פרויקטים בע"מ | מנ

טל תעופה  –פויו זבלדוביץ' | רנה ויצחק זמיר | דוד חיות | שרון חלוץ ופז ליטמן | גדעון טהלר מיכאל ורומן | הולין | 
מלי ויורם ינובר | שרית ודרור יעקובסון | יקב תשבי | דפנה כהן מינץ לזכר שרה  | חוה ושמעון טופורבע"מ | 

ג'ודי ואליהו כספי | ציפה ואריק כרמון | שוש | | טלי ושלמה כהנא | תרומה לזכר פרופ' משה ונורה כוכבי רבינוביץ' 
מטריקס אי.טי.בע"מ |  |  נורית ורלי לשםדורון  לויטס | תמרה לוי |  –כרמל | אילנה וזאב לאור | לב גרופ בע"מ 

דליה ואייבי נאמן | ד"ר בת עמי וד"ר שמחה סדן | |  רינה משל גרוניסמשפחת מילנר | דליה מלמד | אריאל מרקל | *
שטרנברג | -דפנא סמט לזכר צילי לב*זהרה סימקינס מנור | תמי ואורי סלונים | אורלי ויורם סלע | *ורדה סאמט | 

 רונית פרבר |*עידית וקובי פאר | מיה פלד | יעל דנה ורות פקר | נעמי ועוזי עילם | ע.צ.ה תעשיות ומסחר בע"מ | 
 | לכבודו של גיורא קפלן הגלר-עדנה קפלן יפעת וערן פרנקל | אסתר קובו ||  אהובה ואמנון פרי לזכר יונתן יוחאי

ציפי רובין | סביונה אשר רבינוביץ' | |  'יהודית קצין | איריס ואלון קריא | קרן בוכמן היימן | אפרת ואיתמר רבינוביץ
עיהו רוטנשטרייך | ד"ר רומן וציפי רויטמן | תמר ויחזקאל ריבה | יעל רוטלוי | דליה וישראל רוזנבלט | סופיה ויש

 שטרסברג טובהושבתי שביט | אילנה שגיא לזכר צלי שגיא | תמימה שחר לזכר יוסף שחר | רות ומאיר שטרית | 
שלמה שרון | מיכל ומאיר שמגר | לאה ויוני שמשוני | ד"ר הדסה שני | ד"ר אהוד שפירא | ניבה שפירא | רותי וכהן | 

לרחל רדר |  80לאורה רוזן | תרומת החברים לרגל מלאת  80רותי וארלה שרף | תרומת החברים לרגל מלאת 
| תרומת הנצחה לזכר אסף רוז |  .תרומת החברים מחוג ההרצאות לזכר צבי יפה | תרומת החברים לכבוד יורם א

 תרומות בעילום שם 14
 

אשר ייעדו תרומותיהם למרכז למוסיקה קאמרית וששמותיהם מסומנים תודה מיוחדת לידידי הקונסרבטוריון 
 בכוכבית ברשימה לעיל

 
  אברמוב-לפרטים ולהצטרפות ניתן לפנות למיכל ארד

 michal@icm.org.ilבדוא"ל: |  077-3200355טלפון: ב
 

 המתנדבותחוג 
אורית דקל | ג'יל טייכר  שולה דורון | |  נר-נפתלי | חנה בר-חדוה בןבסט | -הדה בןהקמה וייעוץ |  –ארי -שולמית בן
 חני שטסל נגל | רכזת מתנדבים  | רוחי נרקיס | רינה סניור | מיה פרבר | רחל רדר –ארי -| נורה לב

 



 כינור  –גיא בראונשטיין 
החל להופיע  אביב ולמד כינור אצל חיים טאוב, ולאחר מכן בניו יורק, אצל גלן דיקטרו ופנחס צוקרמן. מגיל צעיר-נולד בתל

בעולם כסולן וכנגן מוסיקה קאמרית. הופיע כסולן עם תזמורות נודעות רבות, בהן, תזמורת טונהאלה ציריך, הסימפונית 
במברג, תזמורת הרדיו של קופנהגן, תזמורת הרדיו של פרנקפורט, הפילהרמונית של לה סקאלה, הפילהרמונית של ברלין, 

, תזמורת צפון הולנד, BBC -ל ברלין, הסימפונית של בוסטון, הפילהרמונית של התזמורת המוצרטאום מזלצבורג שטאצקאפ
הסימפונית הלאומית הדנית, תזמורת הקפיטול הלאומית של טולוז, הסימפונית של בורנמות', הסימפונית של המבורג, 

טלים ובקונצרטים של מוסיקה הפילהרמונית של תאטרון הפניצ'ה, תזמורת מוצרט, הפילהרמונית הישראלית ועוד. הופיע ברסי
קאמרית באולמות החשובים ביותר בעולם ושיתף פעולה עם מוסיקאים נודעים כאייזק שטרן, אנדראס שיף, זובין מהטה, 
מאוריציו פוליני, יפים ברונפמן, דניאל ברנבוים, סר סיימון ראטל, מיצוקו אושידה, לאנג לאנג, עמנואל אקס, גארי ברתיני, פייר 

היה למוסיקאי הצעיר ביותר שמונה אי פעם למשרת הכנר  2000אר, סמיון ביצ'קוב ואנג'ליקה קירשלאגר. בשנת לורן איימ
. מנגן 2012-2013הראשי של הפילהרמונית של ברלין. במשרה זו, שהיתה משרתו התזמורתית הראשונה, הוא כיהן עד עונת 

 . 1679על כינור נדיר, פרנצ'סקו רוג'רי משנת 
 

 ויולה –גלעד קרני 
זכה לשבחים ברחבי העולם על גוון הצליל והפרשנות שלו. הופיע כוויולן ראשי עם הטובות בתזמורות העולם. כסולן, כנגן 
תזמורת וכנגן בהרכבים קאמריים הוא מופיע ברפרטואר מגוון ברחבי העולם ומשתתף בהקלטות רבות. זכה בפרסים 

 ARD( ופרס שלישי בתחרות 1994וויולה )טרטיס הבינלאומית ל בתחרויות רבות, בהם, פרס ראשון בתחרות ליונל
תחת , באוסטריה, דנמרק, צרפת, שוויץ, גרמניה, ארה"ב וישראל(. הופיע כסולן עם תזמורות רבות 1993הבינלאומית במינכן )

ניק )קרואטיה(, משתתף בפסטיבלים נודעים, בהם, דוברוב שרביטם של דייויד זינמן, שארל דוטאה, ברנרד הייטינק ועוד.
קוהמו, באסטד ולפלנד )שבדיה(, האקדמיה הנורדית )דנמרק(, רולנדצק )גרמניה(, נויישדט )גרמניה(, דאבוס )שווייץ(, 
קאפוסבר )הונגריה(, קול המוסיקה בגליל העליון, הפסטיבל למוסיקה קאמרית בירושלים, וכן בפסטיבלים אספן, ניופורט, סנטה 

ליום הולדתו  70-טיבלים נוספים באירופה ובקנדה. הופיע לצידו של אייזק שטרן בחגיגות הפה ולה הויה בארה"ב ובפס
שהתקיימו בתל אביב, ועם רביעיית גווארנרי באולם קרנגי בניו יורק. כמו כן, שיתף פעולה עם אמנים רבים נוספים מהצמרת 

בתישבילי, ניקולאי ליזה נידס קואקוס, יוליה פישר, יו מה, היינריך שיף, מקסים ונגרוב, לאו-העולמית, בהם מנחם פרסלר, יו
קונצרטים בהשתתפותו משודרים בקביעות בתחנות רדיו באירופה, ארה"ב  אנדרס שיף.ו זניידר, מישה מייסקי, יוליאן רכלין

 2007-2008וישראל. הקלטותיו לחברות נקסוס וסוני קלאסיקל זכו לביקורות נלהבות ואף היו מועמדות לפרס הגראמי. בעונת 
ביצע בבכורה עולמית עיבוד לוויולה ולתזמורת ל"רומיאו ויוליה" של פרוקופייב שנכתב עבורו באולם הפילהרמוני הנודע בברלין 
וכן באמריקה הצפונית והדרומית. נוסף על הקריירה הסולנית שלו, הוא מכהן כוויולן הראשי של תזמורת טונהאלה בציריך, 

 למוסיקה בלוזאן ובאוניברסיטת קלאודיוס למדעים בשוויץ ומנחה כיתות אמן ברחבי העולם. וכחבר סגל ההוראה באקדמיה 
 

 צ'לו  –צבי פלסר 
כסולן, מוסיקאי קאמרי ומורה בכיר. מרבה להופיע ברחבי העולם ומשתף פעולה עם מאוד נהנה מקריירה מגוונת צבי פלסר 

ירושלים רשות הפילהרמונית הישראלית, הסימפונית  –תזמורות בארץ הופיע עם כל ה  טובי המנצחים והנגנים של ימינו. כסולן

תזמורת עם הירושלים, סימפונייטה באר שבע ועוד. בנוסף הופיע  , הסימפונית הישראלית ראשון לציון, הקאמרטההשידור

רג והפילהרמונית המבו של ארה"ב בוואשינגטון, סנט מרטין אין דה פילדס, הסימפונית של שנחאי, הסימפונית של הלאומית

הופיע כסולן עם  2015, סטיבן סלואן וסרג'ו קומיסיונה. בינואר עם מנצחים כגון: זובין מהטה, אשר פיש, דייויד שטרן ,של סופיה

הוברמן והוא כלי הקשת ברביעיית  היה חברבקונצרט מיוחד בניצוחו של סיר סיימון ראטל.  התזמורת הפילהרמונית של ברלין

 ,בכירים בעולםמוסיקאים משתף פעולה עם בתחום המוסיקה הקאמרית הוא צ'רטנטה שבסיסה בניו יורק. חבר בקבוצת קונ

שאנז אליזה,  כגון: אולםנודעות, הפילהרמונית של ברלין. בעונות האחרונות הופיע על במות  בכללם נגנים מובילים מהתזמורת

אולם וויגמור ומרכז סאוט'באנק בלונדון ועוד.  ;בברלין פילהרמוניה; הקונצרטהאוז בווינה ;מוזיאון הלובר ואולם פלייל בפאריס

ד, אקו ביפן, מרלבורו בארה"ב, סרוונטינו במקסיקו, קוהמו בפינלנ –מוסיקה בעולם ביניהם  מרבה להשתתף בפסטיבלי

מונה למנהל  2011הבינלאומי למוסיקה קאמרית בירושלים. בשנת רולאנדסאק בגרמניה, סלון דה פרובאנס בצרפת והפסטיבל 

מוריו  .שם למד אצל זארה נלסובה ,ארד בניו יורקלילמוסיקה ג'ו פסטיבל קול המוסיקה בגליל העליון. בוגר ביה"ס המוסיקלי של

מכהן בסגל ההוראה וראש מחלקת כלי הקשת והתכנית למוסיקה קאמרית בארץ ודייויד סויר בארה"ב.  הראשיים היו צבי הראל

ובבית הספר הגבוה  , ארה"ב,לימד גם באוניברסיטת צפון קרוליינהל בירושלים. בעבר באקדמיה למוסיקה ולמחו

ויזיה ורדיו רבות ברחבי ותחנות טלהקליט לכיתות אמן וסדנאות ברחבי העולם. להנחות בווירצבורג, גרמניה. מוזמן  למוסיקה

וביה"ס התיכון   למוסיקה בירושלים של המרכזקליאוס, מרידיאן והליקון. בוגר היחידה לנגנים מחוננים לחברות העולם וכן 

התרבות , וכן במלגות קרן בוושינגטון 41-בתחרות הבינלאומית הושפירא  לאמנויות תלמה ילין. זכה בתחרות פרנסואה

  .אמריקה ישראל לאורך כל לימודיו
 

 כינור –אליאס אליאס 
 ,קונסרבטוריון הישראלי למוסיקההש דוניה וויצמן בחיפה וקונסרבטוריון ע"הוא בוגר ה, 1998יליד  ,הכנר הצעיר אליאס אליס

ישראל, מלגות קרן תרבות חיפה ופרסי הצטיינות ומלגות -. זוכה מלגות קרן התרבות אמריקהאצל המורה דליה יעקב, אביב-תל
. 2010מטעם הקונסרבטוריונים בהם למד. כמו כן, זכה בפרס השלישי בתחרות הכנר הצעיר הארצית בתל אביב בשנת 

 בכיתתו של חגי שחם.באוניברסיטת תל אביב, שם הוא לומד כיום מהטה -למוסיקה ע"ש בוכמןהתקבל בהצטיינות לבית הספר 
הופיע מספר פעמים עם התזמורת הסימפונית חיפה, עם הקאמרטה ירושלים בסדרת קונצרטים ברחבי הארץ ובקונצרט חגיגי 

בתל אביב. השתתף מספר פעמים בתכנית פרלמן בארץ ובארה"ב של קרן התרבות אמריקה ישראל באולם קלרמונט 
השתתף בסיור קונצרטים של מוסיקה קאמרית באיטליה  2016ובסמינרים של התזמורת הפילהרמונית הצעירה. בשנת 

 ,ובספרד. השתתף בכיתות אמן בקשת איילון, במרכז למוסיקה ירושלים, בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ובמסגרות נוספות
בהדרכת יצחק רשקובסקי, אידה הנדל, מרים פריד, דורון סלומון, חגי שחם, סרג'ו שוורץ ועוד. בשנה החולפת השתתף בסיור 

מהטה, ניגן בקונצרט של מוסיקה קאמרית עם חגי שחם, -קונצרטים בברזיל עם התזמורת הסימפונית של ביה"ס ע"ש בוכמן
 כנית פרלמן בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה. נוספים והשתתף בתבכירים הלל צרי ומוסיקאים 



 פסנתר  –יונתן ענר 
יונתן ענר הופיע כסולן עם התזמורות המובילות בישראל, בהן הפילהרמונית הישראלית בניצוח זובין מהטה. הוא זכה בפרסים 

חיים. כפי שתואר על -ת בןבאיטליה, בתחרות שוברט הבינלאומית ובתחרו Città di Senigalliaבתחרות הפסנתר הבינלאומית 
אקסלנס". הוא חבר בדואו ברילענר עם -, יונתן ענר הוא "מוסיקה קאמרי פרFrankfurter Rundschauידי העיתון 

וכריסטוף  בהם זמרי הטנור איאן בוסטרידג' הקלרניתנית שירלי בריל ובטריו אוברון. שיתף פעולה עם אמנים מובילים,
אביב, זכה בפרסים -רמן ומייקל טרי ועם רביעיות פוגלר ואריאל. כחבר לשעבר בשלישיית תלטבאה צימ םהוויולניפרגרדיאן, 

 Vittorio Gui -ו Città di Trapaniבתחרות מלבורן הבינלאומית למוסיקה קאמרית, בתחרויות הבינלאומיות למוסיקה קאמרית 
המוסיקה הקאמרית האירופית בצרפת. הופיע בגרמניה ובתחרות  Erst-Klassik, בתחרות יוזף יואכים ובתחרות באיטליה

יורק, הטונהאלה -נודעים כדוגמת הפילהרמוני של ברלין, הקרנגי בניו מותברסיטלים ובקונצרטים של מוסיקה קאמרית באול
בציריך, אודיטוריום הלובר בפריז, מרכז קנדי בוושינגטון, וכן באסיה, אוסטרליה וישראל. השתתף בפסטיבלים של ברגן, 

הולשטיין, רהיינגאו, היידלברג ורדיו צרפת. בוגר בית הספר הגבוה למוסיקה בהנובר, שם למד אצל אריה ורדי, בית -ויגשלזו
אינגלנד בבוסטון. כמו כן, עבד רבות עם -הספר הגבוה למוסיקה בלובק כתלמידו של קונראד אלזר וקונסרבטוריון ניו

היה חבר סגל ההוראה למוסיקה קאמרית באקדמיה למוסיקה  2010-2017הפסנתרנים מארי פרחייה ואנדרס שיף. בין השנים 
 הוא מכהן במשרה דומה באוניברסיטה למוסיקה ואמנויות הבמה בפרנקפורט.  2017ע"ש האנס אייזלר בברלין ומאז 

 

 פסנתר  –איתמר גולן 
ו. הוא זכה לשבחי הביקורת על זה למעלה משני עשורים שאיתמר גולן משתף פעולה עם המוסיקאים הבולטים ביותר של זמננ

הוא נולד בווילנה, פועלו, והוא אחד הפסנתרנים המבוקשים ביותר של דורו ומופיע על הבמות היוקרתיות ביותר ברחבי העולם. 
. זכה 7ליטא, ועלה לישראל עם משפחתו בהיותו בן שנה. החל את לימודי המוסיקה בישראל והופיע בקונצרטים לראשונה בגיל 

ישראל שאפשרו לו ללמוד אצל עמנואל קרסובסקי ואצל חיים טאוב, המנטור שלו -במלגות קרן התרבות אמריקה בקביעות
אינגלנד בבוסטון במלגה מלאה. מאז נעוריו נמשך במיוחד -למוסיקה קאמרית. בהמשך למד אצל לאונרד שור בקונסרבטוריון ניו

דעות, בהן הפילהרמונית הישראלית והפילהרמונית של ברלין למוסיקה קאמרית, אך הופיע גם כסולן עם כמה תזמורות נו
בניצוח זובין מהטה, הפילהרמונית המלכותית בניצוח דניאלה גאטי, הפילהרמונית של הלה סקאלה, הפילהרמונית של וינה 

ים רפין, מקסים בניצוח ריקרדו מוטי ותזמורת פילהרמוניה בניצוח לורין מאזל. במהלך השנים שיתף פעולה, בין היתר, עם ואד
ונגרוב, יוליאן ראכלין, מישה מאייסקי, שלמה מינץ, עברי גיטליס, אידה הנדל, קיונג ווה צ'ונג, שרון קם, ינין יאנסן, מרטין פרוסט 

רווינייה. וותורליף תדין. משתתף בקביעות בפסטיבלים בינלאומיים נודעים רבים, בהם, זלצבורג, ורביה, לוצרן, טאנגלווד 
נבחר לסגל  1991-וסוני קלאסיקל. ב EMI , טלדק,ת לחברות המובילות, בהן דויטשה גרמופון, וורנר קלאסיקס, דקההקליט רבו

הוא מלמד מוסיקה  1994, והיה לאחד המורים הצעירים שם מעולם. מאז Music of School Manhattan-ההוראה של ה
 בפרויקטים אמנותיים רבים.  קאמרית בקונסרבטוריון של פריז. מתגורר בפריז, שם הוא מעורב

 

 פסנתר – טור סטניסלבסקיקוי
בזירה מרשימה  הצלחהפסנתרני הדור הצעיר בישראל, זוכה למבין הבולטים והמצטיינים ויקטור סטניסלבסקי נמנה עם 

שתתף המקומית והבינלאומית ונהנה מקריירה מגוונת כסולן עם תזמורות, ברסיטלים וכנגן מוסיקה קאמרית. ההמוסיקלית 
 , פסטיבל ישראלןיג'יי, פסטיבל הפסנתר של שנגחאי, פסטיבל ב)שיקגו( רבינייההם ב ,חשוביםבינלאומיים בפסטיבלים 

ולתחנות רדיו באירופה, ארה"ב והמזרח הרחוק.  קול המוסיקהלוהקליט רבות  והפסטיבל הבינלאומי למוסיקה קאמרית באילת,
בהם בעולם, יוקרתיים מה אולמותבבצפון אמריקה ובדרומה, קוריאה,  הופיע במדינות רבות באירופה, בסין, בדרום

ואולם המרכז הלאומי לאומנויות הבמה בניו יורק,  Y92הפילהרמוני בברלין, הקונצרטחבאו באמסטרדם, קרנגי בניו יורק, אולם 

ועוד רבים, לצד הופעות קבועות  מרכז האומנויות של סיאול, ארמון צריצינו במוסקבה, הקונצרטים של ה'עיר האסורה' בבייג'ין
הופיע עם בחו"ל בארץ.  השורה הראשונההופיע כסולן עם תזמורות בכל האולמות והיכלי התרבות החשובים בישראל. 

תזמורת רשות השידור הלאומית של דרום לט הלאומי הסיני, במפונית של היהתזמורת הלאומית של סין, התזמורת הס
ג'ון קובלי,  גוןוזכה לעבוד עם מנצחים כ ,ואחרותיורק -התזמורת של"סמיט מיוזיק פסטיבל" בניו ,הסימפונית של מילנוקוריאה, 

כנגן מוסיקה קאמרית מבוקש שיתף פעולה עם טובי ואחרים.  אורי סגליואל לוי, קאינן ג'ונס, לי שינצאו, ניקולאס קרת'י, 
סיים בהצטיינות יתרה את הופמן וזמרת הסופרן חן רייס. המבצעים בהם הכנרים כריסטיאן טצלף ודיוויד גארט, הצ'לן גארי 

דניאל גורטלר ואריה אצל במהלכם למד , מהטה באוניברסיטת ת"א-לימודי התואר הראשון והשני בביה"ס למוסיקה ע"ש בוכמן
זכה קונלון ואחרים. כמו כן, זכה להשתלם אצל מארי פראייה, לאון פליישר, מנחם פרסלר, קלוד פרנק, רוברט לווין, ג'יימס  ורדי.

-, בתחרות הבינלאומית לפסנתר של סין ב2009בהם פרסים ראשונים בתחרות אנדורה בינלאומיים, פרסים  10-בלמעלה מ
באותה  .יורק-זכה בפרס הראשון בתחרות ע"ש ולדימיר ויארדו בניו 2006-. בבאיטליה Ettore Pozolliובתחרות הבינ"ל  2007

פרס שרת החינוך והתרבות לביצוע המצטיין של יצירה ישראלית כלית בע"ש רפי גורלניק ו סנתרבפ בפרס הראשוןשנה זכה גם 
, כיתות אמן בקונסרבטוריון למוסיקה של שנגחאי בסין ובאוניברסיטה של קלגרי בקנדההנחה  ." בישראלתחרויות האביב"ב

ת ת"א. יליד אוקראינה, עלה לארץ עם מהטה באוניברסיט-וכיום נמנה עם סגל ההוראה של ביה"ס למוסיקה ע"ש בוכמן
זכה במלגות כילד והחל את לימודיו בקונסרבטוריון ע"ש רובין בחיפה אצל ריאטה לסוכין. לאורך השנים  1990-משפחתו ב

 "ל במעמד מוסיקאי מצטיין. שירת בצהו ישראל-אמריקה של קרן התרבותהצטיינות ובמענקים 

 

 חליל  –גילי שוורצמן 
שוורצמן מופיעה כסולנית באולמות הנודעים באירופה, בהם המוזיקפריין בווינה, הפילהרמוני בברלין, החלילנית גילי 

האודיטוריום הלאומי במדריד ואולם המלכה אליזבת בלונדון. הופיעה עם תזמורות רבות, בהן, הקאמרטה הברלינאית, 
ת של פוטסדם, תזמורת צפון הולנד, הסימפונית הסימפונית של ולנסיה, התזמורת הסימפונית של ברלין, התזמורת הקאמרי

הקאמרית הישראלית ועוד. משתתפת בקביעות בפסטיבלים מובילים  ,האירופית, הקאמרית של טאלין, הסימפונית ירושלים
מוסיקאים ההפסטיבל למוסיקה קאמרית ירושלים, בהם היא משתפת פעולה עם וכדוגמת זלצבורג, לוצרן, זגרב, רולנדצק 

של זמננו, בהם דניאל ברנבוים, אליסה ויילרשטיין, יוג'ה וואנג, ליזה בתיאשווילי, תורליף תדין, ראדק בבוראק, ונצלן  המובילים
פוקס, עמנואל פאהו ועוד. בשלוש השנים האחרונות היא מסיירת בקביעות עם הרכב קאמרי של מוסיקאים מהפילהרמונית של 

ות כיתות אמן בכנסים ובאקדמיות באירופה ובאסיה. קונצרטים בהשתתפותה ברלין. מוזמנת לעיתים קרובות להופיע ולהנח

יראה אור בחברת פנטטון קלאסיקס אלבומה החדש  2018-19. בעונת BBC-שודרו בתחנות רדיו שונות בגרמניה וכן ב



מאת דבוז'ק, וולף ובטהובן. בהשתתפות אליסה ויילרשטיין, עמיחי גרוס, גיא בראונשטיין וסוזנה יוקו הנקל, ובו עיבודים ליצירות 
 מערב בניצוחו של דניאל ברנבוים. -היתה חברה בתזמורת הדיוואן מזרח 2007-2012בין השנים 

 
  נבל – עדה רגימוב

. בוגרת הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה בתל אביב ישראל-קרן התרבות אמריקהת ויקה ומלגסזוכת פרס מיי אדוארדס למו
בירושלים תחת הדרכתה של מריאנה שוורצברט, ובעלת תואר שני מהקולג' המלכותי למוסיקה  והאקדמיה למוסיקה ומחול
יגנה קטעי נואנגליה הופיעה תחת שרביטם של דיוויד ג'ונס וקרלו ריצי בבוויילס וקריל תומס. אצל ודרמה בוויילס, שם למדה 

הופיעה בארץ והיתה פעילה בה.  ,יהודי מנוחין , מיסודו שלLive Music Now. כמו כן, התקבלה לתכנית BBC3סולו לרדיו 
משתתפת קבועה כסולנית בסדרת "הנבל במרכז" בקונסרבטוריון ברסיטלי סולו בשידורי רדיו ממרכז פליציה בלומנטל והיא 

תזמורת המהפכה והתזמורת הקאמרית הישראלית, והופיעה עם בהן , שונות הישראלי למוסיקה. מופיעה עם תזמורות
מופיעה בהרכבי : בעבודתה סגנונות מגווניםלמוסיקה קלאסית היא משלבת שונים ביניהם אנסמבל מיתר. מעבר אנסמבלים 

כלי הקשה  ,מנית ושירי לדינו בארץ ובחו"ל, מקליטה ומופיעה עם להקות פופ ופולק וחברה בטריו נבל'מוסיקה עות
 "הרפר טרוניק". -ואלקטרוניקה 

 

 
 

 שנה למותו 100 –קלוד דביסי 
הן . יצירותיו הבשלות 20-ותחילת המאה ה 19-לוד דביסי נמנה עם המלחינים המשפיעים ביותר של סוף המאה הק

חדשנותן. את שלבו מודרניזם וחושניות באופן כה מוצלח עד שיופיין הצרוף מטשטש לעיתים וייחודיות וכובשות 

הוא עצמו התנגד לתווית(, ואימוץ סולמות דביסי נחשב למייסד ולנציג הראשי של האימפרסיוניזם המוסיקלי )אף ש

 שבאו אחריו. רבים ומבנים טונאליים לא מסורתיים על ידו היה פרדיגמאטי עבור מלחינים 

. בעודו סטודנט 11אם תופרת והחל את לימודי הפסנתר בקונסרבטוריון של פריז בגיל לדביסי נולד לאב חנווני ו

)המוכרת במיוחד כפטרונית של צ'ייקובסקי(, והועסק על  ה פון מקנדז'ד האשת העסקים הרוסייאת שם, הוא פגש 

ניסיון מוסיקלי הצעיר ידה כמורה למוסיקה לילדיה. באמצעות נסיעות, קונצרטים והכרויות, סיפקה פון מק לדביסי 

ורב  ליצירות מלחינים רוסים, כבורודין ומוסורגסקי, אשר הותירו חותם משמעותיאותו רב. חשוב מכל, היא חשפה 

זכה בפרס היוקרתי "פרס רומא" על  1884-, וב1880-השפעה על המוסיקה שלו. דביסי החל בלימודי הלחנה ב

פרס זה מימן שנתיים נוספות של לימודים ברומא, אשר . (L'enfant prodigue)הקנטטה שלו "הבן האובד" 

ת, היתה פורה מאוד עבור התבררו כמתסכלות מבחינה יצירתית. התקופה שבאה מיד לאחר מכן, לעומת זא

ְיירֹוְיתהמלחין הצעיר. נסיעתו ל ( ביססו בהתאמה את החלטתו להתרחק 1889וביקורו בתערוכה העולמית בפריז ) בָּ

 מההשפעה של וגנר ואת העניין שלו במוסיקה של תרבויות המזרח הרחוק.

ים פריזאים רבים )בהם מלארמה, לאחר תקופה בוהמית למדי, במהלכה הוא יצר קשרי ידידות עם סופרים ומוסיקא

. היתה זו 1894-סאטי ושוסון(, זכתה יצירתו "פרלוד לאחר הצהרים של הפאון" להצלחה עצומה בביצוע הבכורה ב

האופרה החשובה שלו, "פלאס ומליסאנד", שהושלמה  יצירה מהפכנית של ממש, שמיקדה את קולו היצירתי הבשל.

. הרושם הרב שהותירו שתי יצירות אלה זיכה את 1902-תה הראשונה בלסנסציה בהצג הבשנה שלאחר מכן, היית

התקפות תדירות ממבקרים שלא הצליחו להבין את סגנונו החדשני(, ובמהלך ב)אך גם דביסי בהכרה נרחבת 

עד כדי כך שהמונח  –הוא ביסס את מעמדו כדמות המובילה במוסיקה הצרפתית  20-העשור הראשון של המאה ה

 משמעות חיובית וכגנאי גם יחד, הפך לאפנתי בפריז. "דבוסיזם", ב

. הוא ות בקרב החברה הצרפתית המוסיקלית, כמלחין, כמבצע וכמבקרדביסי בילה את שנותיו הבריאות הנותר

 לאחר מאבק ממושך בסרטן המעי וכשהוא סובל מדיכאון עמוק עקב מלחמת העולם הראשונה. 1918-נפטר ב

הז'אנרים, תוך שהוא מתאים את שפתו המוסיקלית המובחנת לדרישות של כל אחד  דביסי היטיב לכתוב כמעט בכל

( הן המוכרות ביותר, ביססו את 1905מהם. יצירותיו התזמורתיות, מהן "הפרלוד לאחה"צ של הפאון" ו"הים" )

לול הריבוד של מצלול על גבי מצ –מעמדו כרב אמן של צבע ומרקם כלי. תשומת לב ורגישות זו לגוון צליל 

היא שקישרה את דביסי בתודעה הציבורית לציירים  –את הדמיון  המעוררבהתמזגות לכדי מכלול גדול 

 האימפרסיוניסטים. 

היום נחשבים לאבן פינה  בייחוד קבצי הפרלודים והאטיודים אשר מאז כתיבתם ועד –יצירותיו לפסנתר סולו 

בייחוד  –מתרבויות המזרח והן מהעת העתיקה  ה של השפעות הןמעלידי ביטוי את ההט ותמביא –ברפרטואר 

המוסיקה מפנטטוניות )שימוש בסולמות בני חמישה צלילים(, מודאליות )שימוש בסולמות מיוון העתיקה ו

ים מלודיים והן של גושי אקורדים ושימוש הכנסייתית של ימי הביניים(, נטייה לכתיבה בתנועה מקבילה הן של קוו

 חלק את האוקטבה לשישה מרווחים שווים(. בסולם הטונים השלמים )המ

"פלאס ומליסנד" וקבצי השירים שכתב ביססו את הקשרים האדוקים של דביסי עם הספרות והשירה הצרפתית, 

. כתביהם של במיוחדבייחוד עם הכותבים הסימבוליסטים, והם מתבלטים כיצירות המתאפיינות בהבעה מעודנת 

ימי נעוריו ורלן, בולטים בין הטקסטים שבחר להלחנה, ומתמזגים באופן מלארמה, מטרלינק, בודלר, וידידו מ

 . לוסימביוטי עם הלכי הרוח ואופני ההבעה הייחודיים 

 ע"פ אלאן שרוט

 



 20:30, 26.4.18', היום 

 פסנתר ויקטור סטניסלבסקי|  צ'לו צבי פלסר

Zvi Plesser Cello | Victor Stanislavsky Piano 

 

 :Claude Debussy (1862-1918) קלוד דביסי:

 ,Sonata for Cello and Piano ד'( 12 -)כ 135ל.  נטה לצ'לו ופסנתר,סו

L. 135 

Prologue: Lent, sostenuto e molto risoluto  
Sérénade: Modèrèment animé 

Finale: Animé 

 

 :Claude Debussy (1862-1918) קלוד דביסי:

  39. , לנוקטורן וסקרצו לצ'לו ופסנתר
 ד'( 5 -)כ

Nocturne and Scherzo, for cello  

and piano, L. 39 

 

 :Sergei Prokofiev (1891-1953) סרגיי פרוקופייב:

 סונטה לצ'לו ופסנתר בדו מז'ור, 

 119אופ. 

 
 ד'( 24 -)כ

Sonata for Cello and Piano  

in C major, Op. 119 

Andante Grave - Moderato Animato 
Moderato - Andante dolce 

Allegro, ma non troppo 

 

סקה פ  Intermission ה

 

 :Sergei Rachmaninoff (1873-1943) סרגיי רחמנינוב:

 בסול מינור,  סונטה לצ'לו ופסנתר

 19אופ. 

 
 ד'( 35 -)כ

Sonata for Cello and Piano  

in G minor, Op. 19 

Lento - Allegro moderato 
Allegro scherzando 

Andante 
Allegro mosso 

 

 

 

: מהטה באוניברסיטת תל אביב-כמןמבית הספר למוסיקה ע"ש בוהרכב סטודנטים בתום הרסיטל יופיע 
 הלל צריצ'לו. מדריך:  – עילי דהאןכינור,  – פיודור לודביגפסנתר,  – איל פלץ

 

 :Claude Debussy (1862-1918) קלוד דביסי:

 Piano Trio in G major, L. 3 ד'( 22 -)כ 3ל. שלישיית פסנתר בסול מזו'ר, 

Andantino con moto allegro 
Scherzo - Intermezzo. Moderato con allegro 

Andante espressivo 
Finale. Appassionato 

 

 
 
 



  ופסנתר דביסי: סונטה לצ'לו 
לבסוף, ממנו ימות מסרטן, סבל עצמו הוא , 1915שנותיו האחרונות של דביסי היו קשות. אימו מתה במרס 

אך השלים  קאמריות,מחזור של שש סונטות באותן שנים הוא תכנן מלחמת העולם הראשונה סערה בכל אירופה. ו

ביצירות (. 1917(; ולכינור ופסנתר )1915(; לחליל, ויולה ונבל )1915רק את השלוש הראשונות: לצ'לו ופסנתר )

"סונטה", התרחק דביסי מסגנונו המוכר, שמצא את ביטויו ביצירות  אלה, הנושאות את הכותרת הגנרית המופשטת

את ההשראה לסגנון של סונטות מאוחרות . למקורות השראה חוץ מוסיקלייםבעלות כותרות תיאוריות, הרומזות 

. בהחייאת 18-אלה מצא דביסי תוך הפניית מבטו לאחור, אל האלגנטיות, האיפוק והבהירות של המאה ה

-, מבשרות סונטות אלה על התנועה הניאו20-פני ההבעה העתיקים בלבוש הרמוני של המאה ההטכניקות ואו

העיד דביסי עצמו על הסונטה לצ'לו כי "הפרופורציות והצורה של הסונטה הן כמעט  ,קלאסית. במכתבו למו"ל שלו

ת של דביסי על קלאסיות במשמעות האמיתית של המילה". עם זאת, נכון יותר יהיה לדבר במקרה של הסונטו

-בארוק", כיוון שהן מבוססות לא על המודל הבטהובני הגרמני של פיתוח תמאטי ושל צורת הסונטה )תצוגה-"ניאו

חזרה(, אלא על המבנה החטיבתי הטיפוסי ליצירותיהם של מלחיני הבארוק הצרפתי, לקלייר וקופרן. לא -פיתוח

 אלה "קלוד דביסי, מוסיקאי צרפתי".  מקרה הוא שדביסי חתם על המהדורה המקורית של סונטות

משימוש מסורתי נושאים, או אפילו ובהימנעות מפיתוח תמציתיות בלצ'לו האיפוק בא לידי ביטוי מיוחד בסונטה 

ברצפים זוהי מוסיקה לא של נושאים מפותחים במלואם, אלא של פרגמנטים תמאטיים המופיעים  .בהם

 בצורות ובדמויות שונות. אסוציאטיביים 

נרחב שבא לביטוי בשינויי טמפו תכופים הבעה טווח תיבות בלבד, אבל מקיף  51נמשך  הפותחהאיטי הפרק 

במשפט אצילי בן שלוש תיבות בגוון מודאלי. הצ'לו עונה בתגובה , בפסנתרהוראות ביצוע. הפרק נפתח ובשפע 

פסוקים  ,הפרקמרבית רך הרה, ולאועד מ. כמעין אילתור, שלאחריה הוא מציג נושא לירי יותר בקו יורד ,מעוטרת

כשההבחנה בין מנגינה לעיטור ומובילים להעצמה רגשית, ומתפוגגים ללא גבולות ברורים, מתפתחים מוסיקליים 

מתפתל הוא לקראת סיום חוזר הנושא הלירי הפותח בצ'לו ומוביל אל המנעד הנמוך, ממנו מטושטשת במכוון. 

 , במרווח של קווינטה זכה המנוגנת בצלילים עיליים. מעודןוחותם באופן ביותר המנעד הגבוה בהדרגה אל ועולה 

ת. דביסי שקל לכנות את הפרק "פיירו כועס על ושירתי, נטולת מוזרהזו סרנדה הפרק השני מכונה סרנדה, אבל 

לידי באים פנטזיה, הלצה וסרקזם . (את רוח הקומדיה דל'ארטהזו לעלות בסונטה היתה כוונתו המקורית ) הירח"

באמצעות אפקטים מיוחדים בצ'לו: פיציקטי הקשתיים, גליסנדי, משיכת הקשת על הצוואר ונגינת צלילים ביטוי 

 ,רה, למעט התפרצות שלשונים באמצע הפרקההפסוקים המעטים בנגינה עם קשת מתפוגגים עד מאווריריים. 

 המצוינת בהוראה "באירוניה". 

מהמשקל המוסיקלי של היצירה כולה. דביסי מדגיש את קע חלק ניכר , בו מושאנרגטי מאודהוא פרק הפינאלה 

הפרק, הבנוי מסדרה של חטיבות, תוך שהצ'לו המתח הפסיכולוגי בהוראות טמפו רבות ושונות המופיעות לאורך 

הצ'לו בתחינה מלודית נרגשת ללא ליווי, לפני שהסונטה פורץ . לקראת סיום מנהלים דיאלוג שופעוהפסנתר 

 פרץ של עוצמה הקשתית. נחתמת ב

אבל מתחת לפני השטח הסגפניים טמונה מוסיקה כובשת. , מופשטתועל פי התיאור לעיל נשמעת הסונטה חריפה 

יתר על כן, למרות כל המגמות החדשניות הבולטות בה מצד אחד, ועל אף הפנייה למקורות השראה עתיקים מצד 

צועפות המאפיינות את יצירותיו הטיפוסיות ביותר של דביסי. שני, ספוגה הסונטה עדיין בהרמוניות העשירות והמ

מוסיקה זו יש כוח משלה, ומאזינים שיניחו בצד את דעותיהם המוקדמות באשר לאיך אמורה המוסיקה של דביסי ל

 יפה באופן נוגע ללב.  החמור הגנונאת סלהישמע, ימצאו 

 רודה ורוברט מרקובע"פ אגודת המוסיקה של לה הויה, בלייר ג'ונסטון, ריצ'רד 

 
 39דביסי: נוקטורן וסקרצו לצ'לו ופסנתר, ל. 

היצירה שלפנינו היא אחת מיצירותיו של דביסי להן קשר רוסי מובהק, הן ברקע לכתיבתה והן בחשיפתה וגילויה 

המחודש על ידי הצ'לן הרוסי הגדול מסטיסלב רוסטרופוביץ' )עבורו נכתבה גם הסונטה של פרוקופייב שתבוצע 

 המשך הערב(. ב

מתחילת הקריירה שלו הגדיר רוסטרופוביץ' את מפעל חייו בשני כיוונים: הפיכת הצ'לו לכלי פופולארי ועידוד כתיבת 

מדיניות הסובייטית, והן ההקונצרטים הרבים שביצע בפני ההמונים כחלק מבמסגרת . הן עבורורפרטואר חדש 

. על מנת להרחיב את של רוסטרופוביץ'מרכזי ברפרטואר  שיטת ההוראה שלו, תפסו קטעים קצרים מקוםבמסגרת 

 הרפרטואר הזה, הוא עודד מלחינים לערוך עיבודים לשירים ולכתוב קטעים קצרים לצ'לו, ואף עשה זאת בעצמו. 

אף שרפרטואר הקטעים הקצרים של רוסטרופוביץ' היה בעיקרו מפרי עטם של מלחינים רוסים, הוא נמשך לא 

תית. בפריז הוא חיפש אחר עיבודים ליצירות של מלחינים צרפתים, בהן הקטע בצורת הבנרה פחות למוסיקה צרפ

הוא הוסיף לרפרטואר שלו גם עיבודים לקטעי פסנתר של ו ,במקור כווקליזה לקול בס 1907-של ראוול, שנכתב ב

 דביסי. 

לצ'לו ופסנתר, נוקטורן התגלתה מחדש היצירה המוקדמת מאוד של דביסי  20-של המאה ה 70-בתחילת שנות ה

 . לראשונה הוסקרצו, שלא פורסמה מעולם. רוסטרופוביץ' היה נלהב מאוד מההזמנה לבצע



מכל מקום, מטעה, שכן זהו קטע אחד ולא שניים. קרוב לוודאי שהנוקטורן אבד, ורק הסקרצו נותר.  היצירה,כותרת 

שפחת פון מק באירופה. נדז'דה פון מק, אשת , כאשר דביסי בילה את הקיץ השלישי שלו עם מ1882-הוא נכתב ב

כפסנתרן הבית וכמורה  18-העסקים הרוסייה המוכרת כפטרונית הידועה של צ'ייקובסקי, שכרה את דביסי בן ה

שלישיית בקיץ הראשון עם המשפחה לחמישה מילדיה. נוכחותם של כנר וצ'לן בבית הובילה את דביסי לכתוב 

רכב הסטודנטים בסוף ערב זה(, ומאוחר יותר את הנוקטורן והסקרצו. במקור כתב פסנתר )יצירה שתבוצע על ידי ה

 דביסי את היצירה לכינור, אך מאוחר יותר החליט לשכתב אותה לצ'לו. 

 ע"פ אליזבת וילסון 

 
 119פרוקופייב: סונטה לצ'לו ופסנתר בדו מז'ור, אופ. 

התוודה פרוקופייב כי הוא "פטריוט ומתגעגע העולם, שנים בהן חי בפריז ונסע ברחבי  15-, לאחר קרוב ל1936-ב

את החורף האמיתי ולשמוע את השפה הרוסית באוזניי". לאחר סיור הופעות שוב "לראות  וכי הוא כמהלמולדתו" 

לברה"מ עם אשתו  1936-והבטחות נדיבות מהשלטונות הסובייטיים, שב פרוקופייב ב 1932-מוצלח בברה"מ ב

אחת התקופות האכזריות ביותר מבחינה פוליטית וחברתית בהיסטוריה של רוסיה. לאחר הראשונה ושני בניו, ב

שרחמנינוב היגר לארה"ב, ובזמן שסטרווינסקי התמקד בביסוס שמו ומעמדו ברחבי אירופה ושוסטקוביץ' סבל 

ר של רוסיה. מהצנזורה שהפעיל נגדו סטלין, היה נחוש פרוקופייב לבסס את מעמדו כאחד המלחינים הגדולים ביות

אולם המציאות טפחה על פניו, ואף כי למשמע צליליה של הסונטה לצ'לו כיום קשה להעלות זאת על הדעת, היא 

 נכתבה באחת התקופות הקשות ביותר בחייו. 

( והבלט 1938) 58הקונצ'רטו לצ'לו אופ.  –זכו רק שתי יצירות של פרוקופייב לביצועי בכורה  30-בשלהי שנות ה

ושתיהן נתקלו בביקורת שלילית. עם תחילת המלחמה הקרה, בשנים שלאחר מלחמת  –( 1936) "יוליהרומיאו ו"

העולם השנייה, הכריז סטלין כי על כל האמנות הסובייטית להיות מרוממת רוח ולשקף את תהילת האומה והעם 

במשטר הסובייטי, פעל הסובייטים. אנדריי ז'דנוב, חבר הפוליטבירו שקיבל את האחריות על מדיניות התרבות 

לפיתוח ואכיפת האורתודוכסיה התרבותית הסובייטית. צוויו עיכבו את הצמיחה האמנותית בברה"מ עד מותו של 

, בנאום בקונגרס המפלגה הקומניסטית, הוא גינה את 1948-סטלין, כלומר למשך כל יתרת חייו של פרוקופייב. ב

קי על כתיבת מוסיקה "קוסמופוליטית ופורמליסטית" מידי, ודבריו פרוקופייב, שוסטקוביץ', חצ'טוריאן ומייסקובס

הובילו לחרם לא רשמי על מלחינים אלה. השלטונות הסובייטים החלו לאכוף עקרונות נוקשים על המלחינים, ודרשו 

שיצירתם תתמוך "במאבק נגד המגמות המודרניסטיות העוינות את העם" ולעגו באופן פומבי לכל מי שהעז לחטוא 

מצבו הבריאותי של פרוקופייב הלך והתדרדר והוא שקע לחוסר ביטחון. עם זאת,  ,ב"תרבות בורגנית". באותה עת

יצירתיותו לא נפגעה והוא המשיך להלחין, אף שרוב יצירותיו נאסרו לביצוע פומבי וחייו היו רחוקים מסגנון החיים 

 הנוח לו ציפה בשובו לרוסיה.  

השלים פרוקופייב את כתיבת הסונטה לצ'לו ולפסנתר. סונטה זו, לצד הסימפוניה  , בשנותיו האחרונות,1949-ב

(, הן שלוש יצירותיו הכליות האחרונות 1952( והסימפוניה קונצ'רטנטה לצ'לו ותזמורת )1951-52השביעית )

פגש לאחר  הבולטות. פרוקופייב ייעד את הסונטה )כמו את הסימפוניה קונצ'רטנטה( לרוסטרופוביץ' הצעיר, אותו

. הוא הבטיח לו שיכתוב עבורו יצירה, ולאחר שקיבל הזמנה 1947שביצע את הקונצ'רטו הזנוח שלו לצ'לו בדצמבר 

ליצירה חדשה ממועצת הרדיו, החליט לכתוב עבורו את הסונטה לצ'לו. רוסטרופוביץ' ליווה את פרוקופייב בכתיבת 

ן זכתה יצירה זו לאישור לביצוע פומבי, אך לא לפני מסכת תלאות, הסונטה וייעץ לו בעניינים טכניים. באופן יוצא דופ

אותה תיאר בזיכרונותיו הפסנתרן סביאטיסלב ריכטר, שהיה שותפו של רוסטרופוביץ' לביצועה הראשון: "אנחנו 

ביצענו את הבכורה לסונטה לצ'לו של פרוקופייב. לפני שניגנו אותה בקונצרט, היה עלינו לבצע אותה באגודת 

לחינים, היכן שאדונים אלה חרצו את הגורל של כל יצירה חדשה. בתקופה זו, יותר מבכל תקופה אחרת, הם היו המ

צריכים להחליט אם פרוקופייב הפיק יצירת מופת חדשה, או, בניגוד לכך, יצירה שהיתה 'עוינת לרוח העם'. שלושה 

נים חברי מועצת הרדיו, ורק בשנה שלאחר חודשים לאחר מכן, היה עלינו לנגן אותה שוב במפגש מליאת המלחי

". מפאת מחלתו 1950במרס  1-מכן יכולנו לבצע אותה בפומבי, באולם הקטן של הקונסרבטוריון של מוסקבה, ב

נעדר פרוקופייב מהקונצרט, אך היצירה זכתה להצלחה, כפי שהעיד מייסקובסקי ביומנו: "אתמול רוסטרופוביץ' 

 יצירה מוסיקלית פלאית!".  –ו של פרוקופייב בקונצרט וריכטר ניגנו את הסונטה לצ'ל

בסונטה לצ'לו ניכרים הסממנים ה"קלאסיים" וה"ליריים" שפרוקופייב זיהה כהיבטים חשובים באישיותו המוסיקלית. 

היא כוללת שלושה פרקים במבנים מסורתיים קלאסיים: צורת סונטה, סקרצו עם טריו ורונדו. יחד עם זאת, ועל אף 

שתחתיה היה נתון פרוקופייב בזמן כתיבת היצירה, זו יצירה אקספרסיבית מאוד. מרתק ומרגש לראות כיצד  האימה

יצר בהצלחה כה מרובה ביצירותיו האחרונות מוסיקה שנראית אולי שמרנית לחלוטין, אבל מפלסת נתיבים הוא 

פרוקופייב של הסונטה לצ'לו  הבעתיים חדשים בדרכים שקטות שפקידי השלטון לא היו פיקחים מספיק לשמוע.

, אבל הוא בעצם רק 1914-ופסנתר עשוי להישמע אולי מלחין מבוית בהשוואה לפרוקופייב של הסוויטה הסקיטית מ

 מלחין שלמד דרכים מעודנות יותר, סבלניות יותר, ובסופו של דבר בהירות יותר להתבטא. 

בפרק הראשון, הכתוב בצורת סונטה מסורתית, אך שלא  החיבור בין צורניות קלאסית להבעתיות וליריות בולט מיד

במפעם איטי. הפרק נפתח בסולו צ'לו קצר נמוך וקודר המשמש כמעין "הרמת מסך". הפסנתר מצטרף,  –כמקובל 

ומתוך הערותיו המזדמנות צומחת מנגינה קטנה וטובת מזג שליווי האקורדים היציב שלה ניטל עד מהרה על ידי 



רשימים בפריטה. הנושא השני, בסול מז'ור, הוא אחד הנושאים הליריים ביותר שכתב פרוקופייב הצ'לו באקורדים מ

 עשיר, מלא וגמיש מאוד.  –מעודו 

הפרק השני כתוב אמנם במפעם מתון, אבל הוא קל, קופצני, אנרגטי ושובב. מבחינת טמפו ומשקל החטיבות 

והנושא שלהן מזכיר שיר ילדים. חטיבת הטריו החיצוניות של הפרק קרובות יותר למארש מאשר לסקרצו, 

 האמצעית מציגה ניגוד בולט ומשיבה את המבע הלירי, עם מנגינה רחבת הבעה בצ'לו וליווי שופע בפסנתר. 

הפינאלה, מהיר אך לא יותר מידי, כתוב בצורת רונדו עם נושא חוזר קל, חינני, מזדמר אך נונשלנטי, המושפע 

וסיקה הצרפתית של התקופה, ושופע רעיונות מגוונים המופיעים לאורכו. הפרק לא ממוסיקה עממית אך גם מהמ

נעדר אנרגיה ומרץ, אך פרט לכמה התפרצויות מקומיות נשמר לאורכו לרב איפוק אלגנטי, הנצבט במקצבים 

הקונדסיים הטיפוסיים למלחין. גם פרק זה כולל חטיבה איטית ולירית יותר, המעידה על הקשר הברור של 

והקודה פורצת בלהט הבעה סוערת,  ,פרוקופייב למסורת הרוסית. לקראת סיום משחרר פרוקופייב את הרסנים

 וירטואוזית ומרשימה, תוך חזרה לצלילים המהדהדים של הצ'לו מפתיחת הפרק הראשון. 

של המפלגה יתכן כי הליריות המועצמת ביצירותיו המאוחרות של פרוקופייב היתה תגובה להחלטה הידועה לשמצה 

אשר גינתה את הפורמליזם במוסיקה. פרוקופייב עצמו הסביר את מחויבותו למלודיה  1948-הקומוניסטית מ

בדבריו: "בשאלת חשיבות המלודיה מעולם לא היה ספק בדעתי. אני אוהב מלודיה. אני רואה את המלודיה כדבר 

רותיי. למצוא מלודיה שהיא מובנת למאזין לא החשוב ביותר במוסיקה; ובמשך שנים עמלתי על שיפור איכותה ביצי

מומחה ובאותה עת מקורית: זו המשימה הקשה ביותר של המלחין". בהתייחסו ליצירות המאוחרות של פרוקופייב 

כתב ריכטר "לאחר הסימפוניה החמישית, החל השלב האחרון בחייו של פרוקופייב. הוא ניתן היה להבחנה 

 ת חדשות, אולי הגבוהות מכולן. אבל זה נותר השלב האחרון...". במוסיקה שלו. הוא התנשא לפסגו

הסונטה לצ'לו היא שיר דמדומים נפלא ושופע הבעה. מחווה נישאה, לירית ומתוחכמת לכוח ההשראה היצירתית 

כפי שמעיד גם הציטוט מתוך המחזה "בשפל" של גורקי אותו קבע פרוקופייב מעל הפרק  ,של גאון ולרוח האנושית

 זה נשמע גאה". –ון: "בן אנוש הראש

 ע"פ אנדרו גולדשטיין, ברנדה דאלן, לורנס בודמן ובלייר ג'ונסטון

 
 19רחמנינוב: סונטה לצ'לו ופסנתר בסול מינור, אופ. 

הביא את המלחין הצעיר  1897-הכישלון המוחלט של הסימפוניה הראשונה של רחמנינוב בביצוע הבכורה ב

משפחתו חיפשה סיוע והגיעה לד"ר ניקולאס דאהל, רופא ממוסקבה שהיה מצוי  לדיכאון ולהתמוטטות מוחלטת.

, העיד 1900ומווינה. רחמנינוב, שהחל טיפולים בינואר  מפריזבחידושים האחרונים בתחום הפסיכיאטריה שהגיעו 

לתוצאות כאלה בזיכרונותיו: "קרוביי הודיעו לד"ר דאהל שהוא חייב, בכל דרך, לרפא אותי ממצבי האפאתי, ולהביא 

שאהיה מסוגל להלחין שוב. דאהל שאל איזה סוג יצירה מצופה ממני, ונאמר לו 'קונצ'רטו לפסנתר', שאת כתיבתו 

החלטתי בייאושי לזנוח לעד. כתוצאה מכך, יום אחר יום שמעתי את אותה נוסחה היפנוטית חוזרת ללא שינוי וללא 

אתה תעבוד  –ץ של ד"ר דאהל: 'אתה תתחיל לכתוב קונצ'רטו הפסקה, בעודי שוכב חצי רדום בכורסה בחדר הייעו

איכות היצירה תהיה מעולה'. אף שקשה להאמין, טיפול זה באמת עזר לי. שבתי להלחין  –בקלות הרבה ביותר 

בתחילת הקיץ... הרגשתי שהטיפול של ד"ר דאהל חיזק את מערכת העצבים שלי לרמה פלאית... חדוות היצירה 

 שלאחר מכן, וכתבתי מספר יצירות גדולות וקטנות, כולל הסונטה לצ'לו".נמשכה בשנתיים 

זו היצירה הראשונה שזיכתה את  ההייתאכן, הקונצ'רטו השני לפסנתר הושלם בתוך שנה וזכה להצלחה אדירה. 

'לו כתב את הסונטה לצ 1901רחמנינוב בפרסום בינלאומי. מלא בטחון וגאווה, המשיך רחמנינוב מיד, ובמהלך קיץ 

, 1901בדצמבר  2-אנטולי ברנדוקוב. המלחין והצ'לן ביצעו את היצירה בבכורה ב הוותיק, ופסנתר עבור ידידו

 . 1901בדצמבר  12הפרטיטורה את התאריך קבע רחמנינוב על מספר שינויים לאחר במוסקבה. 

ת זו שופע, ווירטואוזי, המוסיקה של רחמנינוב לפסנתר ידועה בכתיבתה השופעת, ותפקיד הפסנתר ביצירה קאמרי

מאתגר, ומרהיב באפקטים, לא פחות מאשר בקונצ'רטי לפסנתר או ביצירות לפסנתר סולו שלו. על אף הכלי הנוסף, 

מרקמי הפסנתר עדיין עשירים בשפע מנגינות נגדיות במנעד האמצעי המלוות את המלודיות הנהדרות המתנגנות 

 מנעד הבריטון של הצ'לו. ליריות שעולה גם בבמקביל למעל ביד ימין, 

הסונטה לצ'לו של רחמנינוב מרשימה מאוד בממדיה, במנעדה הרגשי ובמצלוליה הסימפוניים כמעט. רבים 

רליס, נושאים את חותם ההמנונים הדתיים של הכנסייה סיאמנושאיה, כפי שציין הצ'לן הנודע סטיבן 

 בססיביות על צלילים בודדים ובהצללות פעמוניות. האורתודוכסית, בייחוד בשימוש במרווחים צפופים, בחזרות או

הפרק הראשון הוא פרק גדול בצורת סונטה. הוא נפתח במבוא איטי, המציג חלק ניכר מהיסודות התמאטיים 

שישמשו במהלך הפרק עצמו. לתשומת לב מיוחדת ראוי מוטיב חצי הטון העולה, המוצג במנעד האמצעי של הצ'לו 

יחזור לעיתים קרובות ויחלחל לנושאים שיוצגו בהמשך. המבוא מוביל לפרק גופו, ה זבפתיחת היצירה. מוטיב 

הנפתח בנושא הראשי הלירי ומלא הרגש אותו מציג הצ'לו מעל ליווי רוגש. הנושא השני, מנגינה נוגעת ללב 

הוצג בפשטותה, מוצג בפסנתר. חטיבת הפיתוח הסוערת נובעת ברובה באופן מבריק מאותו מוטיב חצי טון ש

במבוא. באופן טיפוסי לפרקים גדולים רבים ביצירותיו של רחמנינוב )כמו הפרק הראשון של הקונצ'רטו השני 

לפסנתר(, חטיבת החזרה מגיחה ללא הבחנה ברורה מתוך נקודת השיא של חטיבת הפיתוח. לאחר חזרת 



ם נשמעים במרוצה אל הסיום, הנושאים הפרק נחתם באופן רחמנינובי טיפוסי: הטמפו מואץ, תוך שחלקי נושאי

 והפסנתר חותם את הפרק במחווה ריתמית של דפיקה בדלת שתהיה למוטיב החתימה הטיפוסי של רחמנינוב. 

הפרק השני, אלגרו סקרצנדו, מסתחרר בהפכפכות רגשית. הוא מתחיל בבהילות בתפקיד פסנתר המזכיר את "שר 

איימים יותר ברפסודיה על נושא של פגניני של רחמנינוב היער" של שוברט מצד אחד ואת הקטעים המהירים והמ

מצד שני. הצ'לו מציג רעיון ריתמי משני בחשיבותו, אבל עד מהרה מתחילים להתעורר גם הדחפים הליריים והצ'לו 

מציג מנגינה נהדרת המשמשת כנושא השני של הסקרצו. הליריות תופסת את קדמת הבמה בחטיבת הטריו 

ף עליו שורה קסם סנטימנטלי שמזכיר את הנושאים האיטיים בקונצ'רטי השני והשלישי האמצעית, בדואט סוח

 לפסנתר, לפני שסערת הסקרצו חוזרת ומובילה את הפרק לסיומו המתפוגג בפריטה בצ'לו. 

הפרק האיטי הוא היהלום שבכתר, שיר נפלא חם ונוסטלגי. הוא נפתח בסולו פסנתר ארוך למדי המציג את הנושא 

מי והנרגש עם צליליו החוזרים המהדהדים כפעמונים, מעל ליווי ארפג'ים המתנודד באמביוולנטיות בין מז'ור האינטי

מרירה אקזוטית משהו. לאחר כניסת הצ'לו מתפתח החומר התמטי באופן -למינור ומספק עטיפה מצלולית מתוקה

וכים, הכהים והמהורהרים מובילים המזכיר את הפרק השני של הקונצ'רטו השני לפסנתר. המשפטים האלגיים האר

 לשיא נסער ועוצמתי לפני הצלילה לשלווה מנחמת של סיפוק חם החותמת את הפרק ברכות. 

פרק הפינאלה הנמרץ, בסול מז'ור, כתוב בצורת סונטה ומציג ניגוד בולט בין נושא פותח חסון, צוהל ונמרץ, לנושא 

תוך שהמלחין מתמרן ביד אמן  ,ים חוזרים ומופיעים לכל אורך הפרקשני המנוני ביופיו, שופע רגש ויופי. שני הנושא

את משחק הגומלין בינם. לקראת סיום הקצב מאט והצ'לו שב ומהרהר במוטיב הצעדים מהמבוא שפתח את 

 בהקיץ זה וחותם את היצירה בלהט. -היצירה, אך הסיום המבריק פורץ עד מהרה, שם קץ לחלום

 מק'בורני, דונלד ג. גיסלסון ורוברט קאמינגסע"פ ריצ'רד א. רודה, ז'ראר 

 
 3דביסי: שלישיית פסנתר בסול מז'ור, ל. 

, בהיותו בן עשר. הוריו קיוו שהוא יהפוך לפסנתרן 1872דביסי החל את לימודיו בקונסרבטוריון של פריז בסתיו 

הקונסרבטוריון בשנת בפרס השני בתחרות הפסנתר של רק שזכה לאחר וירטואוז ויחלץ אותם מהעוני בו חיו. 

מורו  1880בשנת  הוריו נאלצו להודות שחלומם לא יתגשם לעולם.לא זכה בכל פרס,  , ושנתיים לאחר מכן1877

לפסנתר התרשם מזכייתו של הנער בפרס הראשון בקריאת פרטיטורות, והמליץ עליו בפני הפטרונית של 

את ילדיה בנסיעותיהם. דביסי הועסק על ידה וחובותיו חיפשה פסנתרן ללוות אותה וש, נדז'דה פון מקצ'ייקובסקי, 

כללו נגינת דואטים לפסנתר עימה, הוראת פסנתר לילדיה וליווי ביתה הזמרת. באותו קיץ התלווה דביסי למשפחה 

וביצעה  להופיע מידי ערביחד נדרשה השלישייה . , אליו הצטרפו גם צ'לן וכנר רוסיםבטיולה ברחבי אירופה

 , שוברט ומלחינים רוסים. בטהובן שלמיצירותיהם 

ייתכן שבעקבות ניסיון זה כתב דביסי בשלהי הקיץ של אותה שנה את שלישיית הפסנתר בסול מז'ור. קולו הייחודי 

שניים מהמלחינים  –, ולאורך היצירה ניכרות השפעותיהם של פרנק ושל שומאן 18בהיותו בן  ,טרם התפתח בשלב

עם זאת, ניתן להבחין בה גם ברמזים לסגנונו העתידי. בייחוד בולטים כאן שני  שהיו חביבים על דביסי הצעיר.

מאפיינים טיפוסיים. האחד, שימוש תכוף בצלילי נקודת עוגב ממושכים כבסיס לחילופי הרמוניות בקולות האחרים, 

את מוסיקה עתיקה היוצרים אפקטים עיטוריים. השני, נטייה לתבניות מלודיות ולמהלכים הרמוניים מודאליים בהשר

חשבו הקשורים גם להשפעת המוסיקה הרוסית על דביסי הצעיר ונומוסיקה ממקורות עממיים. מאפיינים אלה, 

 בזמנו לחולשות קומפוזיטוריות, הפכו בהמשך למקורות הכוח והאווירה הייחודיים של סגנונו של דביסי. 

. שחזור היצירה ו, או אבדידועל  והושמדביסי ששל דשלישיית הפסנתר נחשבה בעבר כאחת מיצירותיו המוקדמות 

אחד ההישגים המוסיקולוגיים המרשימים של התקופה. אף שמידה מסוימת לנחשב  20-של המאה ה 80-בשנות ה

של הלחנה מחדש נדרשה, מרבית היצירה הורכבה ממגוון מקורות אותנטיים, בהם מספר כתבי יד חלקיים והעתק 

 זור היו שותפים מספר חוקרים, בראשם המוסיקולוג אלווד דר. של תפקיד הצ'לו המקורי. לשח

. המחווה הפותחת מוצגת במשפט המבוא של הפסנתר המסורתית פרק הראשון מתרחק מאוד מצורת הסונטהה

בהסטה מטרית, והיא מוסטת למיקום הראוי, על הפעמה החזקה, רק עם כניסת הכינור. לאחריה, מופיעה מוסיקה 

מציג הצ'לו מנגינה מעודנת בשלשונים העוברת  לקראת אמצע הפרק. ה"וראה "מהר ומלא תשוקיותר, בהאנרגטית 

המוסיקה על ידי עד מהרה עד מהרה גם לכינור. ההופעה החוזרת החרישית של החומר הפותח נקטעת 

  .חרישיתבהתפוגגות . לקראת סיום מופיע שוב החומר הפותח והפרק נחתם האנרגטית

א בעל קסם מיידי. ניתן לשמוע בו הרבה מהשנינות האופיינית לשומאן, המתמזגת כאן עם פרק הסקרצו הקצר הו

 העיטוריות והמהלכים ההרמוניים הטיפוסיים לדביסי. 

הפרק השלישי, איטי ומלא הבעה, נפתח בנושא מעודן המוצג תחילה בצ'לו ועובר לאחר מכן לכינור. החטיבה 

, כפי שהוא מוכר, לפסנתר ירים את סגנון הכתיבה המוקדם של דביסיהאמצעית כוללת ארפג'ים מתגלגלים, המזכ

 לדוגמה, מפרק "אור הירח" המפורסם מתוך הסוויטה ברגמסק. 

הפינאלה מספק סיום חזק ליצירה. ניתן למצוא בו רמזים לסגנונו ההרמוני החופשי העתידי של המלחין, במעברים 

סיום ימוש באקורדים בלתי צפויים החורגים מנוסחאות החפוזים והכרומטיים בין חטיבה אחת לאחרת, ובש

  מסורתיות.

 ע"פ בלייר ג'ונסון וג'ון נואל מור



 11:30, 27.4.18, יום ו'

 פסנתריונתן ענר |  כינורגיא בראונשטיין 

Guy Braunstein violin | Jonathan Aner piano 

 

 :Claude Debussy (1862-1918) קלוד דביסי:

  148ל.  נתר,סונטה לכינור ופס
 ד'( 13 -)כ

Sonata for Violin and Piano, 

L. 148 

Allegro vivo 
Intermède. Fantastique et léger 

Finale. Très animé 

 

 :Sergei Prokofiev (1891-1953) סרגיי פרוקופייב:

  1סונטה לכינור ופסנתר מס' 

 80בפה מינור, אופ. 

 
 ד'( 28 -)כ

Violin Sonata No. 1 

in F minor, Op. 80 

Andante assai 
Allegro brusco 

Andante 
Allegrissimo 

 

 :Ernest Chausson (1855-1899) :ארנסט שוסון

  25פואמה, לכינור ופסנתר, אופ. 
 ד'( 16 -)כ

Poème, for violin and Piano, 

Op. 25 

 

סקה פ  Intermission ה

 

  :Maurice Ravel (1875-1937) מוריס ראוול: 

 Tzigane, for Violin and Piano ד'( 10 -)כ  ופסנתרציגאן, לכינור 

 

 פיוטר איליץ' 

 צ'ייקובסקי:

(1840-1893) Pyotr Ilyich  

Tchaikovsky: 

 פסנתר טרילוגיה לכינור ו
 )עיבוד: גיא בראונשטיין(

 
 ד'( 20 -)כ

Trilogy for Violin and Piano 
(arr.: Guy Braunstein) 

Pas de deux from “Swan Lake” 
Lensky's Aria from “Eugene Onegin” 

The Letter Scene from “Eugene Onegin” 

 

 
 

  :תלמידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקהבתום הרסיטל יופיע דואו של 
 )נטליה בלומנפלד :המורה) פסנתר –דויד מרגלית גן לב(,  :סקסופון )המורה – ארי גרוסמן-בן

 

 :Claude Debussy (1862-1918) יסי:קלוד דב

 רפסודיה לסקסופון אלט ופסנתר, 

 98ל. 

 
 ד'( 10 -)כ

Rhapsody for alto saxophone 

and piano, L. 98 

 
 



 148דביסי: סונטה לכינור ופסנתר, ל. 
י הקרנות עבר ניתוח קשה, טיפול 1909-שנותיו האחרונות של דביסי היו שנים אומללות. הוא חלה בסרטן המעי וב

, דיכאה אותו עוד יותר, אך גם 1914-וטיפולים תרופתיים, אך ללא הועיל. מלחמת העולם הראשונה, שפרצה ב

גל של להט לאומי, והוא התחיל לכתוב קובץ של שש סונטות לשילובי כלים שונים. הוא הספיק להשלים בו הציתה 

(; וסונטה לכינור, 1916ויולה ונבל ) ,נטה לחליל(; סו1915רק שלוש מתוך שש הסונטות המתוכננות: סונטה לצ'לו )

רב חייו התרחק דביסי מהצורות והז'אנרים המסורתיים של הסימפוניה, הקונצ'רטו  .1917שהושלמה באפריל 

והסונטה, והקדיש עצמו לכתיבת יצירות נושאות כותרות תיאוריות במבנים חופשיים. חזרתו של דביסי, 

כך של הסונטה בשנותיו האחרונות, עשויה להראות מוזרה, אבל הוא הדגיש  האיקונוקלסט, לצורה המובנית כל

ולא הסונטה הגרמנית. ביצירות מאוחרות אלה החל דביסי  18-שהמודל שלו היה הסונטה הצרפתית של המאה ה

השנים הקודמות, לכיוון בהירות מרקמית  15-20-גם להתרחק מהמוסיקה הציורית והחושנית שאפיינה אותו ב

ואת נטיותיו הלאומיות, הוא חתם על הפרטיטורות  קלאסית. על מנת להבהיר עוד יותר את עמדתו-ולית ניאוומצל

 של יצירות אלה בחתימה "קלוד דביסי, מוסיקאי צרפתי". 

יצירתו האחרונה, והוא התקשה מאוד בכתיבתה. ממעמקי עגמומיותו הוא כתב לחבר:  ההסונטה לכינור היית

, וכדוגמה למה שיכול ליצור אדם חולה בעת מלחמה". דביסי תיינת מנקודת מבט תיעודי"סונטה זו תהיה מענ

, וביצע את היצירה פעם נוספת בספטמבר, במה 1917 במאי 5-הספיק לנגן את תפקיד הפסנתר בביצוע הבכורה ב

 . 1918שהייתה הופעתו הפומבית האחרונה. בריאותו המתדרדרת ריתקה אותו לחדרו והוא מת במרס 

הסונטה לכינור הייתה לא רק יצירתו האחרונה של דביסי, אלא גם יצירתו היחידה לכינור. הוא הקדיש אותה 

, דביסי לא שקל מעולם לכתוב 1908-ב םהיכרותלאשתו, אמה, אך היא נכתבה עבור הכנר ארתור הרטמן. לפני 

יסי, הבטיח לו דביסי שיכתוב עבורו לאחר שהרטמן עיבד לכינור כמה מהשירים ומקטעי הפסנתר של דב , אךלכינור

 פואמה לכינור ותזמורת, הבטחה שלא הספיק לממש. 

, המשלבת בין התפרצויות ועצמתית הסונטה לכינור היא יצירה מבריקה, ביחס ליצירה דבריו הקודריםעל אף 

רכזי, לבין מסורת הכנרות הקונצרטית של הזרם המ, ובין פנטסטיות ואקזוטיות לבין רגעים נוגים ומהורהרים יותר

נגינת הכינור הצוענית. היא מתאפיינת באיזון נפלא בין מתיקות, להט, הומור, מלנכוליה ונוסטלגיה. למעשה, היא 

 , בייחוד לאור התנאים הקשים בהם נכתבה.  של דביסי אחת העדויות המשובחות ביותר לכישרונו היצירתי והאמנותי

ן שני הכלים. בשונה מסונטות מתקופות קודמות, או סונטות אחרות דביסי מציע בסונטה זו מרקם ייחודי ליחסים בי

מזמנו של דביסי, הכלים אינם מלווים כאן אחד את השני באופן מובהק, אלא כלי אחד מוביל באנרגיה מניעה קדימה 

זה,  כנגד מלודיה או מוטיב נגדי בכלי השני. התוצאה היא סוג שונה של מצלול ומרקם. שני הכלים מאתגרים זה את

 אבל בסופו של דבר ההתדיינות בינם מקרבת אותם זה לזה. 

מבחינה צורנית מאמץ כאן דביסי את הקונספטים של הסונטה, אך מתאים אותם באופן חופשי לצרכים ההבעתיים 

הייחודיים לו, בהתאם לתפיסתו הכללית את הצורה המוסיקלית: "אני משוכנע יותר ויותר שמעצם טבעה לא ניתן 

מקצבים. השאר הוא ברובו אחיזת עיניים מהמוסיקה לצורות מסורתיות וקבועות. היא עשויה מצבעים ו לצקת את

 קפואים שרכבו על גבם של המאסטרים".   םשהומצאה על ידי אידיוטי

דקות בלבד. על הפרק הראשון שורה באופן כללי תחושה  13-הסונטה בנויה משלושה פרקים תמציתיים ומשכה כ

ד כדי כך שדביסי לא חש צורך לכלול ביצירה פרק איטי נפרד כפי שמקובל בסונטות. למעשה, מלודית מאוד, ע

מחוות הלגטו, הטשטוש של המשקל המשולש באמצעות חלוקות ריתמיות זוגיות והנטייה למשכי צליל ארוכים, 

תת הכרתית של תחושה ל"מהיר וחיוני", אשר מטרתה לכוון את המבצעים  –סותרים את הוראת הביצוע של הפרק 

בהילות, יותר מאשר לתאר את פני השטח של המוסיקה. דביסי מטשטש בכוונה הן את המשקל והן את הסולם 

במהלך התיבות הפותחות את הפרק הראשון, ורק בהדרגה מתבסס הסולם סול מינור. הפתיחה הכובשת של 

נמרצת היא  ית הריקודית במי מז'ורהפרק נשמעת מבוישת ונזירית כמעט, נוסטלגית ונוגה, אבל החטיבה האמצע

את האנרגטיות לפני  ותיותר. תבניות הארפג'י של הפסנתר בהמשך, תוך מעברים בין סולמות שונים, מעצימ

 בקודה סוערת. לבסוף שדביסי משיב את החומר הפותח בחרישיות, אך חותם את הפרק 

פרק הראשון. הוראת הביצוע שציין הפרק השני, אינטרמצו, מביא שינוי חד בהלך הרוח לאחר הסיום התקיף של ה

 .דביסי לפרק זה היא "פנטסטי ]או גחמני[ וקל", והוא עובר בקלות בין מוסיקה סקרצנדית לכזו בעלת אופי אילתורי

הנושא העיקרי הגחמני והקוקטי. מציג את לפני שהוא ועיטורים הכינור פותח בסדרה של קפיצות, הסתחררויות 

והבעתי", ובהמשך "הבעתי ונטול חומרה", הוא נושא מלודי כרומטי, חושני ונפלא, הנושא השני, שהוראתו "מתוק 

 המתנהל בלאות נינוחה. הנושא הפותח חוזר ופרץ אנרגיה מהכינור מתפוגג עד מהרה כשהפרק הולך וגווע לסיומו. 

ר את הנושא הפינאלה נפתח בתנועת גלים מסתורית במנעד הגבוה של הפסנתר, עם הטעמות של קו מלודי המזכי

השני של הפרק הקודם. הכינור נכנס בהיזכרות קצרה בנושא הנוסטלגי מפתיחת הסונטה, לפני שפורץ הפרק גופו 

"נושא המסתובב סביב , אותו תאר המלחין כבקילוח מהיר של שלשונים מהירים עולים ויורדים ,בנושא העיקרי

אינטרלודים חושניים, עשירים בגליסנדי, אקורדים עצמו, כמו נחש המכיש את זנבו". לאורך הפרק מופיעים כמה 

שבורים, האטות וטרילים, אך ככלל הוא מציג מפגן וירטואוזי כשהכינור נע במהירות על כל טווח המנעד שלו 

והפסנתר נדרש למגע אווירתי קל. האנרגיה הסוחפת של הנושא הראשי מניעה את הפרק לסיומו הערני, ובאופן לא 

 תמת היצירה באישור עוצמתי ואיתן של הסולם הראשי, סול מז'ור. אופייני לדביסי נח



משהשלים את כתיבתה הוא חש אך יתכן כי דביסי לא היה מרוצה מיצירה זו במהלך העבודה עליה וחש תסכול, 

נוח יותר וכתב לחבר: "בהתאם לרוח מלאת הניגודים של טבע האדם, היא מלאה המולה צוהלת... היזהר בעתיד 

 הנראות כשוכנות במרומים, לעיתים קרובות הן תוצר של נפש קודרת ועגמומית". מיצירות 

 ע"פ אריק ברומברגר, בלייר ג'ונסטון ואן שישפורטיש

 
 80בפה מינור, אופ.  1פרוקופייב: סונטה לכינור ופסנתר מס' 

את הכותרת  1945-1948ישראל נסטייב, כותב הביוגרפיה של פרוקופייב, נתן לפרק העוסק בחיי המלחין בשנים 

ניצח פרוקופייב על הבכורה לסימפוניה החמישית שלו שזכתה להצלחה רבה,  1945"השנים הקשות". בינואר 

עוד צפויות לו שנים רבות נטולות דאגה של יצירה בשירות המוסיקה הסובייטית. אך לא כך  53ונראה היה שבגיל 

ית, בעודו יוצא מדירת חבר במוסקבה, לקה פרוקופייב היו הדברים. רק שבועיים לאחר בכורת הסימפוניה החמיש

בפתאומיות בהתקף לב קל. הוא איבד הכרה, נפל בגרם המדרגות ונלקח לבית חולים, שם אובחנו התקף לב וזעזוע 

מוח. מרגע זה היה עליו לזנוח את סגנון חייו הנמרץ ואת לוח הזמנים החברתי והמוסיקלי העמוס שלו. הוא בילה 

נטילה קבועה של תרופות. בסוף האביב של שנת ב, בכניסה ויציאה מבתי חולים ו1953-יו, עד למותו באת יתרת חי

אותו העמיד השלטון ברוסיה לרשות מלחינים מקצועיים, ובילה שם  ,נסע פרוקופייב למעון הקיץ באיבנובה 1945

די מכדי להשתתף בבכורה של את הקיץ בעבודה על הסימפוניה השישית שלו. הוא שב בסתיו, אבל היה חולה מי

האופרה שלו "אירוסין במנזר" בתיאטרון קירוב, או בהפקת הבלט שלו "רומיאו ויוליה" בבולשוי. ההמולה של 

ק"מ ערבית  65-הוא רכש בית כפר בניקולינה גורה, כ 1946ובתחילת  ,מוסקבה הקשתה על בריאותו השברירית

 וקופייב אהב את המקום ועזב אותו רק לצורך פגישות דחופות. למוסקבה, בינות לעצים ושיחים סמוך לנהר. פר

חזר פרוקופייב לסונטה בפה מינור לכינור ופסנתר, שאת כתיבתה החל שמונה שנים מוקדם  1946במהלך קיץ 

יותר אך זנח במהלך השנים הקשות של הטיהורים של סטאלין ומלחמת העולם השנייה. הגורם להחייאת הפרויקט 

החדשה עם הכנר דויד אויסטרך. אויסטרך ליווה את המלחין בכתיבת היצירה וביצע אותה בבכורה עם היה הידידות 

. הסונטה זכתה להצלחה רבה. המלחין ניקולאי מאיסקובסקי תיאר אותה 1946הפסנתרן לב אובורין באוקטובר 

ית" ואת ה"ההוד האפי כ"יצירה של גאון", ועיתון התעמולה הסובייטי פראבדה ציין את "הרוח הרוסית הלאומ

הרציני" שלה. אויסטרך תיאר את הסונטה כ"אחת הסונטות המעולות ביותר לכינור בספרות העולמית", וכ"יצירה 

אפית עצומה בה תמונת העבר של רוסיה מתעוררת לחיים, ומחשבות המלחין על גורל עמו מקבלות צורה". היא אף 

 . 1947זיכתה את פרוקופייב בפרס סטלין הנחשק לשנת 

סונטה זו היא אכן אחת מיצירותיו הטובות והעמוקות ביותר של פרוקופייב. היא קודרת ורצינית יותר בהלך רוחה 

א' )שהיא למעשה עיבוד של הסונטה לחליל וכתיבתה 94מאשר הסונטה השנייה ומלאת האור לכינור, אופ. 

ם של המוסיקה, הלך הרוח הוא לעיתים מתחת לפני השטח הליריי .(1943-הושלמה שלוש שנים מוקדם יותר, ב

. שפתו על ידי קטעים ליריים קורניםהקדרות ורק מעת לעת מופגת , קרובות אפל, קפוא ואפילו ברוטאלי

המודרניסטית האגרסיבית )אך טונאלית ביסודה( של פרוקופייב, מתובלת בדיסוננסים חריפים ובמקצבים הקשתיים 

 בהלוויה של פרוקופייב. יצירה זו ע אויסטרך לבצלא במקרה בחר ממריצים. 

הפרק הראשון, איטי מאוד, הוא חמור באופיו, ונפתח בקו יורד מבשר רעות בפסנתר, המזכיר קו בס חוזר ביצירות 

ברוקיות. מעל קו בס זה מצטרף הכינור בכניסות רוטנות ומהוססות, כמעין אוושת מוות. הלך הרוח נותר מתוח 

ובלה מהפסנתר, ועושה זאת לבסוף עם נושא הזועק בכאב, שחלק ניכר ממנו מנוגן כשהכינור נאבק לתפוס את הה

בשני קולות. לפתע המוסיקה נעשית אוורירית כשהפסנתר מנגן בעדינות את הנושא הראשון במנעד הגבוה, בעוד 

"קר"  את ההוראהמעל תפקיד הכינור קבע כאן הכינור המעומעם גולש מעל בריצות מעוררות אימה. פרוקופייב 

(freddo)  .וציין שהוא צריך להישמע "כמו הרוח בבית הקברות". הפרק נחתם ברכות אך בצינה 

פרוקופייב תאר את הפרק הרציני הפותח כ"מעין מבוא נרחב" לפרק השני, הנמרץ והסוער, הכתוב בצורת סונטה. 

והכינור מחליפים דיסוננסים  פרק זה מפר את השלווה של המבוא בנושא הראשון הנוקב והנוקשה שלו, כשהפסנתר

זועמים ואקורדים תקיפים. נושא שני לירי רחב, שהוראתו "הירואי", מספק תחושת אצילות ותקווה לרגע, אך לא 

 יכול להפיג את החרדה והטירוף שמשליט הנושא הראשי על הפרק. הפרק נחתם בזינוק של הכינור מעלה. 

. 1946-רק בתאר "איטי, עדין וענוג", לפני המלחמה, אך השלימו פרוקופייב החל את כתיבת הפרק השלישי, אותו 

הוא נפתח בנושא לירי חולמני, המרחף בתחושת פנטזיה מעל תנועת שלשונים מתגלגלת, ברוח המזכירה את 

דביסי וראוול. נושא משני, המבוסס בעיקרו על שלושה צלילים החוזרים באובססיביות, מעורר תחושת ייאוש, 

 ולך ונעשה אפל יותר, ונשמע עגום ומפוחד בסיום. והפרק כולו ה

הפינאלה מהיר מאוד וכתוב במקצבי מחול מורכבים לא סימטריים, המועצמים על ידי האיכות האגרסיבית של 

החומרים התמאטיים. הכינור והפסנתר מתמזגים מעת לעת בקווים מוטעמים סוערים. הנושא הסואן הפותח נשמע 

כשהמתח הולך הוא קורס הירותו מאוימת עד מהרה על ידי זרמים תת קרקעיים אפלים, וצוהל וכמעט שובב, אבל ב

ומצטבר מהאקורדים ההולמים בפסנתר בבס. הסונטה נחתמת באווירה קודרת, בחזרה לטמפו ולהצללות של 

הפרק הראשון עם אזכור הרוחות הקרות ולאחריהן הנושא האקספרסיבי של הפרק הפותח, החושף לסיום את 

 וקופייב במלוא כנותו, בעגמומיות וייאוש. פר



אף שפרוקופייב לא סיפק כל רמז לכל הקשר חוץ מוסיקלי ליצירה, נסטייב האמין כי "לסונטה יש איכות כלשהי של 

פואמה נרטיבית ונראה כי יש לה תכנית נסתרת". לדבריו, "ארבעת הפרקים מציגים ארבע תמונות מנוגדות מאוד זו 

ן, אולי, בשירה האפית הרוסית. הפרק הראשון הוא מנגינה קומפקטית ברוח בילנה, המזכיר לזו, שמקור השראת

הרהור של זמר נודד מימי קדם על גורל מולדתו; השני מציג סצנה של מפגש ברוטאלי בין כוחות לוחמים; השלישי 

וסיים, שיר תהילה לחירות יוצר דימוי פואטי של קינה של נערה צעירה; והפינאלה הוא המנון לכוחם של הצבאות הר

נרטיבית -העם וכוחו. בסיום הפינאלה, חומר מהפרק האיטי הפותח חוזר, באופן המדגיש את האיכות האפית

הבסיסית של היצירה... פרוקופייב הצליח למלא כאן את המסגרת הצנועה של סונטה לכינור בתוכן אפי בממדים 

פרשנים סובייטים למהר ולהציע פרשנות תקינה פוליטית גם  ה הקודר של היצירה הוביליסימפוניים ממש". אופי

ממרחק מכל מקום, ליצירה: היו ששמעו בה את ההתנגדות לנאצים, אחרים מצאו בה תיאור של רוסיה המדוכאת. 

 הזמן ברור שעדיף לתת למוסיקה עוצמתית זו לדבר בעד עצמה מאשר לכפות עליה פרשנויות חיצוניות. 

 אריק ברומברגר, הארי האסקל, טירונה גרייב ורוברט קאמינגסע"פ ריצ'רד א. רודה, אית'ן אלרד, 

 
 25שוסון: פואמה לכינור ופסנתר, אופ. 

, לאחר שהוסמך 24ארנסט שוסון, בן למשפחת קבלני בניה פריזאים אמידים, פנה לקריירה מוסיקלית רק בגיל 

 כשעםחיי האמנות של פריז, היה אינטלקטואל מהמעלה הראשונה וביתו הווה מוקד משיכה ל הואלעריכת דין. 

. העיראורחיו נמנו אמנים גדולים כגון דגה ורודן, ומרבית הסופרים, האמנים, המוסיקאים והאינטלקטואלים של 

עם לתמיכה כלכלית ואלבניז, שאף זכה דביסי בהם תמך במוסיקאים רבים אחרים, שוסון נודע בנדיבותו הרבה ו

שם עז על אלבניז הצעיר ולימים, כפי שיפורט בהמשך, ולפריז מספרד. מעשים אלו הותירו ר ו עם משפחתוהגיע

 , עת התנגש בקיר באחוזתו בזמן רכיבה על אופניים. 44גמל למיטיבו בנדיבות ורוחב לב דומים. שוסון נהרג בגיל 

פוקתו מצומצמת יחסית. בדומה עצמאותו הכלכלית של שוסון אפשרה לו לעבוד בזמן ובאופן הנוחים לו, ולכן ת

הושפע רבות מווגנר והשפעה זו בולטת במיוחד ב"פואמה" לכינור ולתזמורת הוא למרבית המלחינים בני תקופתו 

וציין כי  1896-ליריות הרגשנית והשופעת שבה. שוסון הלחין את היצירה בובבשפה ההרמונית הדרמטית והעשירה 

ייב, מהסופרים האהובים עליו, אך לבסוף נטש את הרעיון התכניתי. בתחילה התבסס על סיפור קצר של טורגנ

קהל ומוסיקאים כאחד, אך ספגה קיתונות של רותחין ממבקרי ההיצירה נתקבלה בהתלהבות עצומה בקרב 

"על אף נטייתם של חובבי המוסיקה מנער ועד זקן להתעלף מרוב התלהבות, אני  כי המוסיקה. מבקר אחד כתב

של . הסגנון "יקה זו היא נטולת ערך לחלוטין, ואפילו מזיקה. אין בה ולו רעיון מוסיקלי אחדדבק בדעתי שמוס

 .א מו"ל לפואמהוהקשה על שוסון למצ , שנחשב בזמנו מודרניסטי אך כיום מייצג את הרומנטיקה בשיאה,היצירה

אלבניז כיסה את הוצאות ההוצאה לאור  .הישועה באה בדמותו של אלבניז, שכבר היה מלחין מפורסם ומצליח

"תמלוגים" על מנת שיועברו לשוסון. שוסון  וזאת לשוסון ואף סיפק ל הלבל יגלו"ל הממכיסו האישי, השביע את 

היא אחת היצירות של שוסון התלהב מן ההצלחה ועד מותו לא ידע על מעורבותו של אלבניז. כיום, הפואמה 

 , הן בגרסה עם פסנתר והן בגרסה עם תזמורת.ביותר ברפרטואר לכינור תהפופולאריו

. לאחר מותו של שוסון, שלההבכורה את גן יאף ניוז'ן איזאי, ש שוסון הקדיש את היצירה לידידו, הכנר הבלגי הנודע

 "הייתי בין הראשונים שהבינו, אהבו והעריצו את המוסיקאי המופנם והמשורר הכן והעדין שבו". כתב איזאי לבניו 

ח חיות נפלא, והפואמה אכן מגלמת באופן מושלם את סגנונו של שוסון, בשילוב משכר של הקסום והנוגה עם כ

היוצרים תחושה דמוית חלום אצל המאזינים. היצירה פותחת באיטיות מסתורית בטרם נכנס הכינור בשירה 

 .רפסודית. לאחר קדנצה ארוכה בכינור, פותחים הכנר והפסנתרן באלתור חלומי עם קטעי התרגשות עדינים

 . לסיום נוגה וכנועאט לעבר שיא גדול, ונרגעת -המוסיקה נבנית אט

 שרי גרינברג

 
 , לכינור ופסנתרראוול: ציגאן

אני )1924בשנת  "ציגאן"ראוול חיבר את  (, אחייניתו של הכנר Jelly d’Arányi, עבור הכנרת ההונגריה ֶילי ד'אֹורָּ

יוזף יואכים. פירוש השם הוא "צועני", והיצירה שואבת את השראתה, בין השאר, ממוזיקה הונגרית וצוענית 

מצטרפת ציגאן ליצירות אחרות של ראוול . מבחינה זו 1922-ם הראשון בשד'אוראני ניגנה לראוול במפגש

אני ביצעה ששאבו השראתן )שחרזדה, רפסודיה ספרדית ורבות אחרות(  מאקזוטיקה אמיתית או מדומיינת. ד'אֹורָּ

 רת. של הגרסה לכינור ופסנתר, והשתתפה באחד הביצועים הראשונים של הגרסה לכינור ותזמואת הבכורה 

מבנה המזכיר, בין השאר, את מחול הצ'רדש ההונגרי. החלק הראשון,  –היצירה בנויה משני חלקים, איטי ומהיר 

ה" לכינור ללא ליווי, המאפשרת מידה של חופש ריתמי אלתורי למבצע, שגם יכול לחשוף האיטי, הוא ברובו "קדנצ

מצטרף לקראת סופו של החלק הפסנתר מגוון של אמצעים טכניים, ניגודים רגשיים דרמטיים וקשת צבעים רחבה. 

חלק זה הוא . הליוויהראשון. החלק השני נפתח במנגינה המובהקת הראשונה ביצירה, העוברת מן הכינור אל 

בתחילה מהוסס, אך הולך וצובר תאוצה ואינטנסיביות ריתמית, ואופי יותר ויותר מובהק של מחול. הצבעוניות 

 העממית שאפיינה את החלק הראשון מתעצמת כאן אף יותר. 

 אורי גולומב

 



 צ'ייקובסקי/בראונשטיין: טרילוגיה לכינור ופסנתר 
כנר ההונגרי ייקובסקי ל'הקשר בין צעיבד הכנר גיא בראונשטיין בהשראת את הטרילוגיה מיצירות צ'ייקובסקי ערך ו

צ'ייקובסקי העריץ את אאואר ובזכותו קיבל אאואר את משרת הפרופסור לכינור בקונסרבטוריון של לאופולד אאואר. 

, במהלך התקופה שחי אאואר בסנט פטרסבורג, הוא כיהן ככנר הראשון 1917-ל 1868סנט פטרסבורג. בין 

את כל יצירותיו לכינור וכן את כל הסולואים הרבים לכינור לו צ'ייקובסקי הקדיש ו ,בתזמורת התיאטראות של העיר

 במוסיקה הסימפונית שלו ובבלטים. 

)דואט לשני רקדנים( מתוך הבלט הנודע "אגם הברבורים".  Pas de deux-הקטע הראשון בטרילוגיה הוא ה

, ועל אף שהוא זכה לביקורות קשות בהצגת הבכורה, הוא נמנה כיום 1875-76 צ'ייקובסקי הלחין את הבלט בשנים

עם הבלטים הפופולאריים ביותר. העלילה, בהשראת אגדות עם רוסיות ו/או גרמניות, מספרת את סיפורה של 

על ידי בלט בולשוי  1877במרץ  4-אודט, נסיכה אותה הופך מכשף מרושע לברבור. הבלט הוצג לראשונה ב

הופיעה הפרימה בלרינה אנה סובצ'נסקיה  1877באפריל  26-קבה לכוריאוגרפיה של יוליוס רייזינגר. בבמוס

בהופעת הבכורה שלה כאודט/אודיל, ומההתחלה היא לא הייתה מרוצה מהבלט. היא ביקשה ממריוס פטיפה, 

וד לשני רקדנים( )ריק pas de deuxהכוריאוגרף הראשי של התיאטראות הקיסריים בסנט פטרסבורג, ליצור 

היה מקובל שבלרינה תבקש  19-)ריקוד לשישה רקדנים( במערכה השלישית. במאה ה pas de six -שיחליף את ה

ריקוד חלופי, ולעיתים קרובות ריקודים אלה, שנכתבו על פי דרישה, היו הקניין החוקי של הבלרינה עבורן הם נוצרו. 

לודוויג מינקוס, המלחין עימו הרבה לשתף פעולה ביצירות הבלט  לפי מוסיקה של pas de deux -פטיפה יצר את ה

בסנט פטרסבורג. צ'ייקובסקי זעם על השינוי הזה והכריז כי בין אם הבלט טוב או רע, הוא היחיד שאמור להיחשב 

סובצ'נסקיה רצתה לשמר את וכיוון שחדש,  pas de deuxכאחראי למוסיקה שלו. הוא הסכים לכתוב 

מוסיקה מותאמת למחול עד כדי כך שהבלרינה לא תצטרך אפילו , הוא אף נאות להלחין של פטיפההכוריאוגרפיה 

לערוך חזרות נוספות. סובצ'נסקיה היתה כה מרוצה מהמוסיקה החדשה של צ'ייקובסקי וביקשה ממנו שיכתוב 

נמצאה  1953-נחשב כאבוד במשך שנים רבות, עד שב pas de deux -וריאציה נוספת, אותה הוא אכן כתב. ה

יצר הכוריאוגרף ז'ורז' בלנשין את  1960-ב .במקרה פרטיטורת חזרות שלו בארכיון של תיאטרון הבולשוי במוסקבה

 pas -כפי שהוא מוכר ומבוצע עד היום. גם בגרסתו המקורית התזמורתית, לכל אורך הpas de deux -המחול ל

de deux .ניתן תפקיד סולו בולט לכינור 

באים בטרילוגיה הם שני הקטעים הידועים ביותר מתוך האופרה המפורסמת של צ'ייקובסקי "יבגני שני הקטעים ה

האריה של לנסקי וסצנת המכתב. נישואיו הקצרים מאוד של צ'ייקובסקי )אשר הסתיימו לאחר חודשיים,  –אונייגין" 

יו הציבוריים באמצע חייו. אבל גם אם ללא גירושין רשמיים( היו אירוע מכונן שהוביל למשבר אישי קשה ולמאבק

הקשר בינו לבין אנטונינה מיליוקובה, בייחוד החיזור והמכתבים, היו ההשראה לאחת האופרות הרומנטיות הגדולות 

פי לליברטו שכתב יחד עם קונסטנטין שילובסקי, על  1878-יבגני אונייגין. צ'ייקובסקי השלים את האופרה ב –ביותר 

מספרת את סיפורו של אונייגין, ג'נטלמן רוסי גנדרן וחובב מסיבות. בעודו מבקר היא . הפואמה האפית של פושקין

בנשף עם חברו לנסקי, הוא שובה בקסמיו את טטיאנה, אחותה של ארוסתו של לנסקי, אולגה. כשטטיאנה מצהירה 

כבוד טטיאנה, מתרגז מאוחר יותר מגיע אונייגין לנשף הנערך לעל אהבה לאונייגין במכתב הוא דוחה אותה בבוז. 

מרכילות שהוא שומע אודות יחסיו עם טטיאנה, וכנקמה בלנסקי, ששכנע אותו לבוא לנשף מלכתחילה, הוא 

מפלרטט עם אולגה ומתחיל בדו קרב עם לנסקי. לנסקי מת ואונייגין מבלה את השנים הבאות בהרהורים בנכר. 

יאנה, הוא מגלה שהיא נשואה לנסיך גרמין. כשהוא שב ומבקש לכפר על העבר ולזכות שוב באהבתה של טט

טטיאנה מודה שהיא עדיין אוהבת אותו, אך כעת זה מאוחר כי היא נשואה ותישאר נאמנה לבעלה, על אף שאינה 

 שמחה בנישואיה. האופרה שומרת על מבנה העלילה אך הופכת את דמותה של טטיאנה למרכז הכובד הרגשי. 

קרב, היא אחד מרגעי הסולו הגדולים של האופרה. בעודו -ייה, ממש לפני הדוהאריה של לנסקי מתוך המערכה השנ

ממתין להגעתו של אונייגין, הצפוי להרוג אותו, לנסקי שוקע לעגמומיות. "לאן, לאן הלכתם, הו הימים המוזהבים של 

ור נפלא של אביבי", הוא שר ותוהה אם אולגה תשכח אותו כאשר הוא יתפוגג מזיכרון העולם. האריה היא תיא

השלמה, ובנקודה זו מתרחקת האופרה מפושקין. הסצנה המקורית של פושקין טעונה באירוניה, אבל עבור 

למעשה, המוסיקה שכותב צ'ייקובסקי ללנסקי צ'ייקובסקי היא הייתה הזדמנות לדרמה אנושית משמעותית. 

שבגינן הוא הפך את טטיאנה לדמות אטרקטיבית יותר מזו של אונייגין, דמות שהוא די תעב. זו אחת הסיבות 

 הראשית של האופרה, על אף שבפואמה של פושקין אונייגין הוא הגיבור הראשי.

צ'ייקובסקי נמשך מלכתחילה לפרויקט של כתיבת האופרה על ידי סצנת המכתב המפורסמת )מערכה ראשונה, 

מוסיקה לסצנה הזאת, לפחות לחלקה תמונה שנייה(, בה טטיאנה מצהירה על רגשותיה לאונייגין. הוא כתב את ה

השני, תחילה, ובנה סביבה את שאר האופרה, אשר הייתה לבסוף לאופרה הפופולארית ביותר שלו. אם הליברטו 

מספק הזדמנויות רבות לסצנות דרמטיות, המוסיקה של צ'ייקובסקי מבטאת את הדרמה כמעט בכל הזדמנות. 

את התמימות שלה, אך גם את פעולת הכתיבה, בליווי המשלב כשטטיאנה כותבת את המכתב, המוסיקה מבטאת 

בין קווים ליריים מעודנים לבין מוטיב ערני וקצבי. התוצאה היא תחושה של שילוב בין ביטוי רגשות אינטימי לפעולה. 

 נושא האריה )שבמקור מושר על ידי הזמרת כמובן( הוא נוגע ללב ויפיפייה, והסצנה כולה, הנחשבת לאחד השיאים

 , הולכת ומתעצמת מבחינה רגשית.19-של המוסיקה במאה ה

 ע"פ ג'ף קאונטס ורוברט קאמינס 



 
 98דביסי: רפסודיה לסקסופון אלט ופסנתר, ל. 

. במובן זה דביסי לא היה יוצא מן הכלל .לא הצליחו לעולם להשלימןשמלחינים רבים קיבלו הזמנות ליצירות חדשות 

אשר  –פי הזמנה, דביסי מצא את הלחנת הרפסודיה לסקסופון אלט ותזמורת כמלחין שהתקשה במיוחד לכתוב על 

 משימה לא נעימה באופן מיוחד. כ – Boston Orchestral Club-על ידי אליזה הול, נשיאת ה 1903-הוזמנה ב

תקווה ב –והיה אז, טרם עידן הג'ז, עדיין לא אופנתי במיוחד  1841 -הכלי שהומצא ב –הול החלה לנגן בסקסופון 

שישפר חולשה נשימתית ממנה סבלה. כיוון שעלויות כספיות לא היו עניין שהטריד אותה, היא החלה להזמין יצירות 

לכלי, לו אז היה עדיין רפרטואר מצומצם מאוד, ופנתה למספר מלחינים צרפתים בולטים, בהם דביסי. רבות חדשות 

ל יכולותיו הטכניות, לא השלים את ההזמנה לרפסודיה דביסי, שלא התעניין במיוחד בכלי וכמעט לא ידע דבר ע

 . במשך מספר שנים

הול, שלא נרתעה בקלות, נסעה לפריז ולחצה לקבל תאריך השלמה. דביסי כתב לידידו, המלחין והמנצח אנדרה 

חד: "האמריקאים הם, כפי שמקובל לומר, עקשנים... גברת הסקסופון מסז'ה, אודות ביקורה בסגנון לא נעים במיו

הגיעה, והיא חוקרת על היצירה שלה. כמובן, הבטחתי לה שזה הנושא היחיד שמעסיק את מחשבותיי... ולכן הריני 

ודה, כאן, מחפש נואשות אחר שילובים חדשניים המתוכננים להציג לראווה כלי מימי זה". ובפני אלבר לויז הוא התו

כבר לפני יותר משנה,  'נאכלה'"בהתחשב בכך שיצירה זו הוזמנה, ואף התשלום עבורה ניתן... ושההכנסה ממנה 

אני מבין שאני בפיגור איתה. הסקסופון הוא כלי נשיפה בעל עלה שאת מאפייניו איני מכיר היטב. האם הוא מתמסר 

 לעדינות רומנטית כמו הקלרינט?".

היצירות האחרות שהזמינה בפריז, ודביסי, שנכח באולם, כתב מאוחר יותר שבעיניו את אחת הול ביצעה  1905-ב

היה זה מגוחך לראות אישה לבושה בשמלה ורודה מנגנת על כלי כה חסר חן, והוסיף כי הוא לא השתוקק להנציח 

רסה הוא שב לעבוד על היצירה, ושלח סוף סוף להול טיוטה בלתי גמורה בג 1911-את המחזה. עם זאת, ב

נטל על עצמו  (Jean Roger-Ducasse)לסקסופון ופסנתר בלבד עם הנחיות לתזמור. המלחין ז'אן רוג'ר דוקאס 

את משימת השלמת היצירה לאחר מותו של דביסי, באופן שביטא את הבנתו העמוקה את השפה המוסיקלית של 

 דביסי. 

המשך היא זכתה לכינוי "רפסודיה באירוע מורי להיקרא "רפסודיה אוריינטלית", אך ביצירה אמורה היתה יבמקור ה

של האגודה הלאומית למוסיקה". כותרת ראויה יותר, שכן ניכרת ביצירה זו, כמו ביצירות רבות של מלחינים 

, 1919במאי  11-ספרדי. ביצוע הבכורה ליצירה בצורתה המלאה נערך בהסגנון ההשפעה של  ,צרפתים בתקופה

 פוניסט הסולן איב מאייר. בניצוח אנדרה קאפלה, עם הסקסו

הרפסודיה כתובה בפרק אחד. היא מתחילה במבוא קצר בליווי שלאחריו ניתנת לסולן קדנצה הכוללת את היסודות 

לאחד משני הנושאים הראשיים של היצירה. התהליך ההדרגתי של בניית הנושאים מזכיר רגעים מיצירתו 

 הסימפונית הידועה של דביסי "הים". 

 'יימסון ואליזבת ויוזף קאהן ע"פ מייקל ג
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 נבל עדה רגימוב|  חליל גילי שוורצמן|  פסנתר איתמר גולן|  ויולהגלעד קרני 

Gilad Karni viola | Itamar Golan piano | Gili Schwarzman flute | 

Ada Ragimov harp 

 

 :Claude Debussy (1862-1918) קלוד דביסי:

  137ל.  לחליל, ויולה ונבלסונטה 
 ד'( 16 -)כ

Sonata for Flute, Viola and Harp,  

L. 137 

Pastorale 
 Interlude 

Final 

 

  Alexander (1865-1936) אלכסנדר גלזונוב:

Glazunov: 

 .Elégie for Viola and Piano, Op.44 ד'( 7 -)כ 44אלגיה לוויולה ולפסנתר, אופ. 

 

 סרגיי פרוקופייב

 ים בוריסובסקי:וד

(1891-1953) 

(1900-1972) 

Sergei Prokofiev 

Vadim Borisovsky: 

 סוויטה לוויולה ולפסנתר מתוך "רומיאו 

 64ויוליה", אופ. 

 
 ד'( 14 -)כ

Suite for Viola and Piano from  

“Romeo and Juliet”, Op. 64 

Introduction 
The street awakens 

The young Juliet 
Dance of the Knights 

 

סקה פ  Intermission ה

 

 :André Jolivet (1905-1974) אנדרה ז'וליבה:

  סוויטה קטנה לחליל, ויולה ונבל
 ד'( 12-)כ

Petite Suite, for Flute, Viola 

and Harp 

Prélude. Modéré 
Modéré sans traîner 

Vivement 
Allant 

[Without title] 

 

 :Gabriel Fauré (1845-1924) גבריאל פורה:

 Après un rêve, Op. 7 No. 1 ד'( 3 -)כ 1מס'  7"בעקבות חלום", אופ. 

 

 :César Franck (1822-1890) צזאר פרנק:

  פסנתרלוויולה )לכינור( וסונטה 

 מז'ור בלה 

 
 ד'( 26 -)כ

Sonata for Viola (Violin)  

and Piano in A major 

Allegretto ben moderato 
Allegro 

Recitativo: Fantasia 
Allegretto poco mosso 



 137דביסי: סונטה לחליל, ויולה ונבל, ל. 
בסדרה של שש סונטות לכלים שונים אותן תכנן  ההשנייהיתה היצירה  1915הסונטה לחליל, ויולה ונבל משנת 

( ולכינור 1915ולפסנתר )לצ'לו  –דביסי לכתוב. מפרויקט גדול זה הספיק דביסי להשלים רק עוד שתי סונטות 

. שלוש הסונטות הנוספות נותרו בחזקת מאוויים 1918טרם מותו ממחלת הסרטן בשנת  –( 1917ולפסנתר )

סונטה  ;מתוכננים לפרטי פרטים, אך בלתי ממומשים. דביסי תכנן להלחין סונטה רביעית לאבוב, קרן וצ'מבלו

ונה, בצורת קונצרט, לכל הכלים שהשתתפו בסונטות וסונטה אחר ;חמישית לקלרנית, בסון, חצוצרה ופסנתר

 הקודמות בתוספת "צלילו הנעים של הקונטרבס".

קלאסיציזם, להתרגשותו המחודשת מן המוסיקה שחיברו בצרפת -מובהקת של דביסי לניאו הנטיייצירות אלו גילו 

י ש"פולחן האביב" של סטרווינסקי גם תגובה של שינוי כיוון לאחר שחש דביס ההייתדורות לפניו, ראמו וקופרן. זו 

ולא הספיק לראות איך גם סטרווינסקי עצמו  1918העיב על הצלחת יצירתו "משחקים". דביסי הלך לעולמו בשנת 

 קלאסיקן. -הופך לניאו

הכריכה המאוירת של תווי הסונטה.  –בייחוד בעת מלחמה  –"קלוד דביסי, מוסיקאי צרפתי", כך הכריזה בגאווה 

ם מן העבר, לצד נאמנות לאמונתו של דביסי ינטה לחליל, ויולה ונבל משלבת הצדעה למלחינים צרפתיואכן, הסו

: "מוסיקה צרפתית היא בהירות, 1904באשר לתפקידה של המוסיקה הצרפתית, כפי שהצהיר כבר בשנת 

עין -מראית לענג... אנחנו צריכים לשחרר את המוסיקה מכל להכואלגנטיות. מטרתה של המוסיקה היא לפני 

מדעית. מורכבות קיצונית אינה עולה בקנה אחד עם אמנות. יופי צריך להיות ברור לחושים, הוא צריך לגרום לנו 

 לחוש עונג מיידי, הוא צריך למצוא את דרכו אלינו בגלוי ובנסתר, ללא כל מאמץ מצידנו לחוש בו ולהבין אותו".  

ב של חליל, אבוב ונבל, אבל הוא בחר לבסוף בהרכב הנוכחי, הרעיון המקורי של דביסי היה לחבר סונטה להרכ

ידי חיבורם של אווריריות צליל החליל, העמעום הצלילי, הנוטה לצרידות, של -המשלב עידון ואווירה אינטימית. על

הוויולה והפריטה המעודנת של הנבל, התקבל גוון צליל המזכיר במידה לא מועטה את צלילי מוסיקת הצ'מבלו של 

המאה  תא –פרן ואת ציוריו של אנטואן ואטו, ובהם ליצני קומדיה דל'ארטה הפורטים על גיטרות. במלים אחרות קו

ובמקצב  –פסטורלה  –ניכר גם בתוכנה של היצירה: בכותרת הפרק הראשון  18-עשרה. הקשר למאה ה-השמונה

 המנואט שבחלקים החיצוניים של האינטרלוד המרכזי. 

את הסונטה כתוב מבנה במבנה חופשי והוראת הביצוע שלו היא "איטי, מתוק ובמפעם פרק הפסטורלה הפותח 

. הפרק כולל שישה תאים מלודיים אותם מפתח דביסי לאורכו בואריאציות (Lento, dolce rubato)חופשי 

 חופשיות. כאשר הוא חוזר על תאים מלודיים אלה, הוא מציג אותם בסדר שונה מהצגתם הראשונה, אך ברושם

דרמטי ברור. האווירה, שלווה לכאורה, אך טעונה למעשה בתחושה של תשוקה עצורה. ההפסקה בתיבה השנייה, 

 לדוגמה, מתפרצת במתח פסיכולוגי. 

הפרק השני, אינטרלוד, בטמפו של מנואט, מזכיר את המנואט מתוך יצירתו המוקדמת של דביסי לפסנתר, "סוויטה 

אלה משתמשים בצורת המחול העתיקה במשמעות מעורפלת ולא כמודל (. שני פרקי מנואט 1890ברגמסק" )

 מפורש. במנואט הנכחי, מכל מקום, התבנית הריתמית מוגדרת באופן חד יותר. 

בפרק הפינאלה, שהוראתו "מהר אך במתינות ובנחישות", מתבהרת הסיבה בגינה זנח דביסי את התזמור המקורי 

יאבד פרק זה חלק ניכר מאופיו. למעשה, הפתיחה  ההוויולהנלהבים של  חליל, אבוב ונבל. ללא צלילי הפריטה –

 שלו תהיה בלתי ניתנת לזיהוי. 

המאפיין הבולט ביותר ביצירה הוא הזרימה האחידה שנעה בכל היצירה מפרק לפרק, ומקטע לקטע. לתחושת 

אין כל צורך בניגודים השלמות תורמת גם החזרה על נושא הפסטורל ממש לפני סוף הפינאלה. דביסי החליט ש

, הוהוויולחריפים, ולמעשה הם מיותרים, כאשר צליל האנסמבל הוא כה ברור. החליל, בייחוד ברגיסטר הנמוך, 

 .גם יחד כשצליליה מדי פעם מעומעמים, מצטרפים לצלילו השקוף של הנבל במצלולים שהם קרירים וחושניים

 שיפמן ובלייר ג'ונסטון ע"פ יוסי

 
 44פסנתר, אופ. ה לוויולה וגלזונוב: אלגי

וזמן לא רב לאחר מכן  9פטרסבורג, בנו של מו"ל אמיד. הוא החל ללמוד פסנתר בגיל אלכסנדר גלזונוב נולד בסנט 

כה מהירה עד שבתוך שנתיים  ההייתקורסקוב והתקדמותו -החל ללמוד אצל רימסקי 1879-החל גם להלחין. ב

נחשב גלזונוב, הן בתוך רוסיה והן  1914-ל 1895אשר כסטודנט. בין החשיב אותו קורסקוב כעמית צעיר יותר מ

מעמדו בתקופה שבה את מחוץ לה, כמלחין הרוסי החי הגדול ביותר, אך אף על פי כן הוא התקשה לבסס 

צ'ייקובסקי היה כבר מפורסם ורב השפעה. יצירותיו כוללות שמונה סימפוניות ויצירות סימפוניות נוספות, שני 

י לפסנתר, קונצ'רטו לכינור, קונצ'רטו לסקסופון, מספר בלטים, אופרות, שבע רביעיות כלי קשת ועוד יצירות קונצ'רט

מערבי של -כליות וקאמריות רבות. בסגנונו הוא גישר בין האסכולה הרוסית הלאומית לבין הסגנון האירופאי

לאקספרימנטים של בני זמנו וניתן לראות בו צ'ייקובסקי. באופן כללי הוא היה שמרן בתפיסותיו והתייחס בסקפטיות 

-, הוא מונה ב1928-את הרומנטיקן הרוסי האחרון. לפני שעזב את רוסיה מפני השלטון הסטליניסטי והיגר לפריז ב

אף למנהלו, והיה בין היתר מורם של פרוקופייב  1905-לפרופסור בקונסרבטוריון של סנט פטרסבורג, וב 1899

 ושוסטקוביץ'. 



עבור הוויולן הדני פרנץ הילדברנד אשר חי ופעל בסנט פטרסבורג במשך  1893-לוויולה ופסנתר נכתבה ב האלגיה

. מקובל להתייחס אליה כיצירת זיכרון 19-שנים רבות. זו אחת היצירות המקוריות הספורות לוויולה מן המאה ה

א קלאסי, עם חלק -ב-כתובה במבנה אלאנטון רובינשטיין או לצ'ייקובסקי, אשר מתו שניהם שנה קודם לכן. היא 

ראשון מינורי וחלק אמצעי מז'ורי, שופעת מלודיות רוסיות יפיפיות, נוסטלגיה וחום. מפעמה מתון והיא מתנודדת 

 . אופייה הוא כשל נאום פרידה והיא צבועה מעת לעת בעצבות, אך ללא פאתוס. 9/8בעידון במשקל 

 ע"פ קארל שפלינה וסילברטראסט

 
 64פסנתר מתוך רומיאו ויוליה, אופ. ב/בוריסובסקי: סוויטה לוויולה ופרוקופיי

אף שהבלט "רומיאו ויוליה" הוא כיום אחת מהיצירות האהובות ביותר של פרוקופייב, הולדתו לא הייתה קלה כלל 

מתוכננת. , בהזמנת תיאטרון קירוב, אבל שינויים פוליטיים הובילו לביטול ההפקה ה1934-35-ועיקר. הבלט נכתב ב

תחת זאת חתם המלחין על חוזה עם הבולשוי, אך עם השלמת היצירה נקבע כי המוסיקה בלתי ניתנת לריקוד. 

בברנו. בינתיים ערך פרוקופייב מהמוסיקה שתי סוויטות סימפוניות וסוויטה  1938-הבכורה התקיימה לבסוף רק ב

הפנו הקירוב והבולשוי את תשומת ליבם  לפסנתר, אשר התקבלו היטב על ידי הקהל. רק לאחר הצלחות אלו

 בהתאמה.  1946-וב 1940-ליצירה והעלו את הבלט על בימותיהם ב

( מוכר לרבים כמייסד אסכולת הוויולה הסובייטית. הוא החל את 1900-72הוויולן המוסקבאי ודים בוריסובסקי )

ייסד עם כמה  1922-ם השלמת לימודיו בלימודיו ככנר בקונסרבטוריון של מוסקבה, אבל עד מהרה עבר לוויולה, וע

. חמש שנים לאחר שהשלים את לימודיו בקונסרבטוריון הוא 1964מעמיתיו את רביעיית בטהובן בה היה חבר עד 

התקבל לסגל ההוראה שם והופיע ברסיטלים רבים בוויולה ובוויולה ד'אמורה. מלחינים כמו שניטקה, חצ'טוריאן, 

שלו וכתב על  13לו ולתלמידיו מיצירותיהם. שוסטקוביץ' הקדיש לו את הרביעייה מס'  ושוסטקוביץ' הקדישו שצ'דרין

"הכישרון העצום, המיומנות האדירה והלב הגדול" שלו. הינדמית כתב כי: "בהתאחדות העולמית של נגני הוויולה, 

צא זמן גם לערוך ולעבד בוריסובסקי הוא היו"ר!". נוסף על הקריירות המפותחות שלו כנגן וכמורה, בוריסובסקי מ

יצירות של מלחינים רבים. באישורו המלא של פרוקופייב, הוא עיבד תחילה  250-לוויולה ולוויולה ד'אמורה יותר מ

פרקים פסנתר, ומספר שנים מאוחר יותר עיבד עוד חמישה סוויטה של שמונה פרקים מתוך "רומיאו ויוליה" לוויולה ו

ת. העיבודים מוצלחים באופן יוצא דופן, בייחוד לאור המורכבות של הפרטיטורה נוספים, שניים מהם לשתי וויולו

 המקורית, והכתיבה של בוריסובסקי לפסנתר מיומנת לא פחות מכתיבתו לוויולה. 

פרוקופייב ייחס נושאים מוסיקליים שונים לדמויות השונות בבלט ולרגשותיהן, עם לייטמוטיבים שחוזרים ומשתנים 

מורתית. הליריות הנהדרת של רומאו ויוליה, בייחוד במוסיקת האוהבים, מועצמת בגרסה בפרטיטורה התז

התזמורתית המלאה על ידי התזמור המגוון ושופע הדמיון. עם זאת, בצמצום הקטעים מתוך הבלט לשני כלים 

ייב, אלא גם בלבד אובד, באופן מפתיע, רק מעט מאוד. זאת לא רק הודות לטבע העל זמני של הכתיבה של פרוקופ

הודות לשימוש מלא הדמיון במנעד המלא של הוויולה, בצלילים עיליים, בפיציקטו ובטכניקות שונות של הפקת צליל, 

כולל נגינה קרוב לגשר ונגינה עם העץ של הקשת. לבחירת הסולם לכל אחד מהקטעים יש גם כן השפעה מכריעה 

 על הקלות והצלצול של תפקיד הוויולה. 

 ם נשמע מבחר של ארבעה פרקים מתוך עיבודיו של בוריסובסקי. בקונצרט היו

 ע"פ מת'יו גונס

 
 ז'וליבה: סוויטה קטנה לחליל, ויולה ונבל

המלחין הצרפתי הפורה, אנדרה ז'וליבה, נולד למשפחה פריזאית אמידה אשר סיפקה לו רקע באמנות, ספרות, 

כשרה המוסיקלית של בנם בגיל צעיר וכבר בנעוריו למד מוסיקה ותיאטרון. אביו הצייר ואימו הפסנתרנית החלו בה

צ'לו ועסק בהלחנה. שיעורי הרמוניה ונגינה בעוגב החל באחת הכנסיות בפריז שבמקהלתה היה חבר. את 

ההשפעות הראשונות שאב מדביסי, ראוול ודיקא, אך הוריו ריפו את ידיו מלפתח קריירה כמוסיקאי ולכן השלים 

תי ספר שונים בפריז, תוך שהוא ממשיך לטפח את עיסוקיו האמנותיים. החשיפה הראשונה תואר בחינוך ולימד בב

, כאשר האזין לקונצרט מיצירותיו של ארנולד שנברג, בו בוצעה יצירת 1927-טונאלית היתה ב-למוסיקה פוסטשלו 

למד אצל פול לה  1928-1933רושם עצום. בין השנים עליו אשר הותירה  "פיירו סהרורי"המופת האקספרסיוניטית 

פלם )תלמידם של ד'אינדי ורוסל(. להתמקדות של לה פלם בלימודי מוסיקה פוליפונית עתיקה תהיה השפעה 

יצירה האקספרימנטאלית של בקסמיה של הז'וליבה נשבה  1929עמוקה על המוסיקה של ז'וליבה. בקונצרט בשנת 

משת בכלי הקשה רבים ובכלי האלקטרוני החדש, המשת , יצירה"אמריקות" בן ארצו שהיגר לארה"ב, אדגאר וארז,

שנים השלוש , ובמשך . עד מהרה היה ז'וליבה לתלמידו האירופאי היחיד של וארז(Ondes martenot)אונד מרטנו 

-הבאות וארז הכיר לו את טכניקות התזמור וארגון הצליל המהפכניות שלו ועודד אותו להתנסות בסגנונות הלחנה א

, לאחר שוארז חזר לארה"ב, נכנס ז'וליבה לתקופה המאגית ביצירתו, בה התמקד 30-טונאליים. בשנות ה

ובמהלך שנות השלושים  ,הוא חיפש השראה בעולם המוסיקלי הרחבכישוף וחניכה. שירת בפרקטיקות של פולחן, 

ר בחפשו אחנסע למרוקו ולאלג'יר ושמע בפעם הראשונה את הצלילים הכובשים של החליל הצפון אפריקאי. 

  .השפעות מאפריקה וממזרח אסיה, הוא החל להשתמש ביצירותיו במקצבים סינקופיים מאוד



אוליביה מסיאן, שיצירתו התבססה על אסתטיקה דומה, היה לאחד התומכים הגדולים של המוסיקה של ז'וליבה 

וסיקה המודרנית. והצהיר כי היא מבטאת את השאיפה החדשה לשלב עניין רוחני ומנעד רגשי רחב יותר אל תוך המ

שדגלה בקידום מוסיקה , La Spiraleיחד עם מוסיקאים צרפתים נוספים ייסדו השניים את הקבוצות האוונגרדיות 

, שביקשה לפתח שפה מוסיקלית צרפתית מודרנית, תוך התנגדות La Jeune France -ו ,בת זמנםקאמרית 

ינאי והתנועות ו, וכן הסריאליזם הו"השישייה"סאטי וקלאסית, -התנועה הניאו –למרבית הזרמים שרווחו באותה עת 

 הלאומיות של מרכז אירופה. 

והתגבש סגנונו  ,המסורתבהשפעת במהלך שנות מלחמת העולם השנייה התמתן סגנונו ההרפתקני של ז'וליבה 

קלי של כיהן ז'וליבה כמנהל המוסיהמלחמה אחר להבשל והמאוזן שאפיין אותו בשלושים השנים הבאות עד מותו. 

הקומדי פראנסז, ובתוקף משרה זו סייר במזרח אסיה, פולינזיה ואפריקה, וחקר מוסיקה של תרבויות אחרות. 

שאיבת השפעות ממסורות מוסיקליות של ארצות אחרות אפשרה לו להמשיך את המסורת של האקזוטיציזם 

 הצרפתי, שנוסדה על ידי ביזה, שאברייה, דביסי, ראוול ומסיאן. 

תמצת ז'וליבה את הכוונה הפילוסופית של עבודתו היצירתית: "מנקודת המבט האסתטית,  1946נת במאמר מש

של קבוצות אנושיות. על המוסיקה כשירת כישוף מאגית מטרתי היא להשיב למוסיקה את טיבה העתיק והמקורי 

רמים מוסיקליים רבים להיות ביטוי מצלולי הקשור באופן ישיר למערכות הקוסמיות האוניברסאליות". אף שבחן ז

חשובים, סגנונו של ז'וליבה ייחודי: דיסוננטי אך בהיר, עשיר בפרטים אך רחב הבעה, עכשווי בשפתו אבל קטארטי 

 באפקט שלו. 

. היא כתובה במסורת 1941-הסוויטה הקטנה ראתה אור בדפוס רק לאחר מות המלחין ונכתבה ככל הנראה ב

יצירות אשר נכתבו בתבנית הסוויטה  –יצירתו של דביסי באותו שם היצירות "העתיקות", אליה שייכת גם 

. בסגנונה היצירה משלבת 18-למאה ה 20-הבארוקית, בהשראת המשיכה של מלחינים צרפתים רבים בני המאה ה

אלמנטים של שירת כישוף בחליל, גליסנדי קסומים בנבל, ליריות שירתית והדים למוסיקה של טרובדורים מימי 

וליסודות מלודיים וריתמיים של מוסיקה כפרית עתיקה אשר לעולם אינם נשמעים בנאליים הודות למיזוגם הביניים 

אל תוך מרקמים מרתקים עם ליווי שופע דמיון. בולטת ביצירה השפעתו של דביסי על ז'וליבה, אך ביסודות 

וליבה. זו יצירה שבכוחה הכפריים המשולבים בה ובמהלכים ההרמוניים המשוטטים ניכר חותמו האישי של ז'

 התיאטרלי לפתוח את הדמיון של המאזין לעולמות אחרים. 

למשמע צליליה של יצירה זו, קשה לתאר שהיא נכתבה בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, אך יתכן שאין זה 

צא מפלט מקרה שכפי שדביסי פנה להרכב זה של חליל, ויולה ונבל במהלך מלחמת העולם הראשונה, גם ז'וליבה מ

 בעיצומה של התופת. של הרכב זה בצליליו הענוגים ומעוררי הדמיון 

היצירה בנויה מחמישה פרקים קצרים, הקשורים זה לזה מבחינה תמטית. הפרק הראשון, פרלוד, הוא קלאסי מאוד 

הוא חורג בשימוש בשלושת הכלים באופן חמור ואחדותי. הפרק השני, בניגוד לכך, מעניק לכל כלי תפקיד מובחן. 

מתבנית מוגדרת של מחול בארוקי כלשהו, ומפקיד את החומר המלודי תחילה בידי החליל, אליו מצטרפת הוויולה 

בהמשך. הנבל מלווה באופן ווירטואוזי לפני שהוא מצטרף להצגת המלודיה הסינקופית הלוכדת את האוזן. הפרק 

ני שהחליל מציג מנגינה העוברת בהמשך בין הכלים. השלישי מזכיר ג'יג. הפרק הרביעי נפתח באופן אילתורי, לפ

הפרק האחרון, בו פיקולו מחליף את החליל, בנוי במתכונת דומה: הוויולה מנגנת בהרעדות צליל, הנבל מעיר 

כמו מאלתר, לפני שכל השלושה חוברים יחדיו לנושא הראשי של הפרק המתפתח לשיא והפיקולו בארפגי' וגליסנדי 

 נרגש. 

, לורנה מגי וריצ'רד לנגהם סמית'ד א. רודה ואריק ברומברגרע"פ ריצ'ר  

 

  1מס'  7פורה: "בעקבות חלום", אופ. 
באחת מהתבטאויותיו הרבות של דביסי אודות ייעודה של המוסיקה והאסתטיקה שלה הוא כתב: "על המוסיקה 

ממורכבות קיצונית מתארים היטב  לשאוף בענווה לענג; מורכבות קיצונית מנוגדת לאמנות". חושניות, עידון וסלידה

 19-את האסתטיקה המגולמת במרבית יצירותיו ויצירות של מלחינים צרפתיים אחרים שפעלו בין סוף המאה ה

בין פורה למסיאן. מלחינים אלה יצרו מוסיקה אקספרסיבית המתאפיינת בשילוב של  – 20-לתחילת המאה ה

קמים הדחוסים של ברהמס, וגנר ורומנטיקנים גרמנים אחרים. שקיפות ותחכום המשוחררים מעול המורכבות והמר

הם גם הגיבו להשפעה המכריעה של המוסיקה הגרמנית בצרפת על ידי ייסוד מוסדות לקידום ולטיפוח המוסיקה 

 של מלחינים צרפתיים. 

אנס ומורו של עם המלחינים הראשונים הבולטים והחשובים ביותר בתנועה זו נמנה גבריאל פורה, תלמידו של סן ס

. מרבית המוסיקה של פורה 1905-1920, אשר כיהן גם כמנהל הקונסרבטוריון הנודע של פריז בין השנים ראוול

מעוררת רושם של אמירה אישית ופרטית, שיחה אינטימית בין המלחין למוזה שלו. אף שהוא כתב כמה יצירות 

מוסיקה המתאימה  –מרית במובן המילולי של המונח גדולות ממדים, האידיאל שלו כל חייו היה ליצור מוסיקה קא

לא נועדו עבורו,  –סימפוניות וקונצ'רטי  –לביצוע בבתים פרטיים ובאולמות קטנים. הז'אנרים הסימפוניים הגדולים 

 ויצירתו מתאפיינת תמיד במידה מסוימת של איפוק רגשי. 



הוא כתב יותר ממאה  1861-1921ין השנים פורה נודע במיוחד כאחד המאסטרים הגדולים של השיר הצרפתי. ב

שירים המהווים את חוליית המעבר בין הרומנטיציזם הגרמני לבין המוסיקה של דביסי וראוול. לדברי ראוול, פורה 

 הציל את המוסיקה הצרפתית מהשליטה של הליד הגרמני. 

משיריו המוקדמים של פורה, אך , הוא אמנם אחד 7(, הראשון בקובץ שלושת השירים אופ. 1877"בעקבות חלום" )

הוא ללא ספק השיר המפורסם ביותר שלו ולכן זכה גם לעיבודים כליים רבים. הטקסט, גרסה צרפתית מאת רומאן 

בוסין לפואמה איטלקית אנונימית, מתאר חלום של מפגש רומנטי על טבעי כמעט, הרחק מהאפילה ולעבר האור 

 . יהאקסטאטלשוב ללילה המסתורי ולחלום  המעורר. אבל החולמת, שכעת ערה, משתוקקת

את התנודה בין בליריות מאופקת המלודיה והמהלכים ההרמוניים המעודנים והגמישים של פורה מיטיבים להמחיש 

שלווה לייסורים ואת המסתורין שמבטא הטקסט. ליווי הפסנתר קל אך מספק יסוד של פעימה מתמדת אשר יחד 

תורים מקנים לשיר תחושה של דחף, חוסר שקט ומתח מול הקו המלודי עם המהלכים ההרמוניים הבלתי פ

החולמני. הקו המלודי מתנהל במנעד לא גדול במיוחד, אך לעיתים במרווחים לא שגרתיים וללא תמיכה חזקה של 

הכפלות בליווי הפסנתר. השיר כמכלול אקספרסיבי מאוד והוא אחד השירים המרשימים והנוגעים ביותר ללב 

 ר השיר הצרפתי. אברפרטו

מעבר לביצועיו הקוליים מוכר השיר "בעקבות חלום" גם בעיבוד לצ'לו ופסנתר שערך לו פאבלו קזאלס. הערב 

 . (Milton Katims)שערך הוויולן, המנצח והמעבד האמריקאי מילטון קאטימס  נשמע אותו בעיבוד לוויולה ופסנתר

 וזף קאהן, אן פיניי ואיזבל מודיע"פ דיוויד ברג, דיוויד ה. אדלפלט, אליזבת וג'
 

 פסנתר בלה מז'ור פרנק: סונטה לוויולה )לכינור( ו
אשר יחד עם ת מופת פסנתר מאת צזאר פרנק היא אחת מאבני היסוד של הרפרטואר לכינור, יצירהסונטה לכינור ו

מוסיקה קאמרית הביאה להתפתחות סגנון צרפתי ייחודי של  של פרנקחמישיית הפסנתר ורביעיית כלי הקשת 

רומנטית. המוסיקה של פרנק ניחנה במקוריות רבת עוצמה. הוא היה מהמייסדים של התפישה הצורנית הציקלית, 

שעיקרה גלגול של נושאים מפרק אחד לשני תוך גיוון דינאמי, ריתמי והרמוני, על מנת להקנות אחדות לפרקי 

אסיות, וחמוש בהרמוניות כרומטיות עשירות, יצר סינתזה היצירה כמכלול. לקראת סוף חייו התקרב יותר לצורות קל

 ההלהט המיסטי שלו ,רגשות עזים, המגיעים לעיתים עד לאקסטזה של ממש מביעהאישית וייחודית. המוסיקה שלו 

 שלפנינו. בולט במיוחד בסונטה 

 תהווריאציוואת  ה במיוחד בה כתב גם את הסימפוניה ברה מינורי, שנה פורי1886-פרנק הלחין את הסונטה ב

)לו הקדיש גם שוסון  הסימפוניות לפסנתר ותזמורת. הסונטה הולחנה כמתנה לנישואיו של הכנר הבלגי יוז'ן איזאי

, וזכתה לביצוע בכורה פומבי בדצמבר של אותה השנה הכלולה גם היא בתכנית הסדרה(לכינור שלו את הפואמה 

פן בפסנתר. בעקבות הפופולריות הרבה שלה -במוזיאון לאומנות מודרנית בבריסל, עם איזאי בכינור וליאונטין בורד

היום נאזין לביצועה בגרסה לוויולה  ה למספר כלים, בכללם צ'לו, חליל, ויולה ואפילו טובה וקונטרבאס.עובדה הסונט

  הפסנתרן רובר קסאדסו והוויולן ג'וזף וילאנד.  ולפסנתר שנערכה על ידי

 המקצב דמוי .הובתהייבהססנות המתחיל  הסונטה נפתחת לא בפרק מהיר וסוער, כמקובל, אלא בפרק פואטי מתון

 ,בוויולהתורם להבעה הפיוטית של הפרק כולו. הנושא הראשי, על בסיס ארפג'ו, מוצג  9/8הברקרולה במשקל 

ושלושת צליליו הראשונים חוזרים לכל אורך היצירה. על הנושא השני הלירי והרחב מופקד הפסנתר. שלא כמו 

שאר בעולמו שלו. הפתיחה במרבית הסונטות, שני הכלים כמעט שאינם מחליפים חומר תימטי וכל אחד נ

 המאופקת מתפתחת אט אט לשיא ענק לפני ההתפוגגות בסוף הפרק לרפריזה רכה. 

ההקלה המעודנת של סיום הפרק הראשון היא קצרת מועד, ובניגוד מוחלט פותח הפרק השני המהיר והדרמטי 

פו. שינויי אווירה וחילופי בפסנתר, כשרעם צלילים מהירים נמוכים מוביל במהירות אל הפרק גו סוערתבתשוקה 

טמפו עוצרי נשימה מוסיפים לדרמה. כוחה הרב של אנרגיה נסערת זו אינו מאפיל על הדומיננטיות של המלודיה 

המוביל חזרה לבהלת  וויולהובפסנתר ונושא שלישי מהורהר ויפהפה ב בוויולהבפרק זה, עם שני נושאים סוערים 

 לסיום הפרק בשיא מחשמל. ההולכת וגוברת מובילה  , אך הסערההפתיחה. הקודה מתחילה בשקט

פנטזיה, הוא במובנים רבים המרשים והמפתיע ביותר בסונטה. האופי האילתורי שלו -הפרק השלישי, רצ'יטטיב

בהדרגה  תנכנסהוויולה , המבוסס על הנושא הראשי של הפרק הראשון. לוויולהנקבע בדיאלוג הפותח בין הפסנתר 

בטרם דעיכתה בסיום הפרק באווירה של קבלת  ,מטפסת לשיאים שלהשר המלודיה הרכה למצב של אקסטזה כא

 הדין וצער. 

הכניעה המוחלטת שמאפיינת את סיום הפרק השלישי מתפוגגת מיד בפתיחה הצוהלת של הפינאלה. פרק שובב, 

די על ידי אפיזודות אפורלאורך כל הפרק. הקנון נקטע באופן ס ההמציג קנון בין הכלים על מלודיה קולחת, המופיע

סיום היצירה המבוססות על נושאים מהפרק השלישי ומהפרק הראשון. הקנון צובר מומנטום ומגיע לשיא סוער לפני 

 צחון. יתחושת נבושופעת שמחה ב

 שרי גרינברג
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 קלוד דביסי

 הנרי מוטון:

(1862-1918) 

(1872-1954) 

Claude Debussy 

Henri Mouton: 

ופסנתר לפי שלישייה לחליל, צ'לו 
 "פלאס ומליזנד"האופרה 

 
 ד'( 10 -)כ

Trio for Flute, Cello and Piano 

after "Pelléas et Mélisande" 

 Schwarzman, Plesser, Golan שוורצמן, פלסר, גולן

 

 :Jean Cras (1879-1932) ז'אן קראז:

  יולה וצ'לוכינור, וחמישייה לנבל, חליל, 
 ד'( 22 -)כ

Quintet for Harp, Flute, Violin,  

Viola and Cello 

Assez animé 
Animé 

Assez lent sans traîner 
Très animé 

  ,Ragimov, Schwarzman, Braunstein שוורצמן, בראונשטיין, קרני, פלסררגימוב, 

Karni, Plesser 

 

  Dmitry (1906-1975) דמיטרי שוסטקוביץ': 

Shostakovich: 

 בדו מינור,  1שלישיית פסנתר מס' 

 8אופ. 

 
 ד'( 13 -)כ

Piano Trio No. 1 in C minor, Op. 8 

Andante – Allegro – Andante – Moderato – Allegro – Andante – Coda: Allegro 

 Braunstein, Plesser, Stanislavsky בראונשטיין, פלסר, סטניסלבסקי

 

סקה פ  Intermission ה

 

 :Claude Debussy (1862-1918) :קלוד דביסי

  כלי קשתלנבל ו מחולות קודש וחול
 ד'( 9 -)כ

Danse sacrée et danse Profane  

for Harp and Strings 

  ,Ragimov, Braunstein, Elias, Karni בראונשטיין, אליאס, קרני, פלסררגימוב, 

Plesser 

 

 :César Franck (1822-1890) צזאר פרנק:

  Piano Quintet in F minor ד'( 35 -)כ בפה מינור חמישיית פסנתר 

 Molto moderato quasi lento 
Lento, con molto sentimento 

Allegro non troppo, ma con fuoco 

 Braunstein, Elias, Karni, Plesser, Aner בראונשטיין, אליאס, קרני, פלסר, ענר

 

 

 
 
 
 



 וטון: שלישייה לחליל, צ'לו ופסנתר לפי נושאים מתוך האופרה "פלאס ומליזנד"דביסי/מ
, היא אחת היצירות החשובות 1893-1902"פליאס ומליסנד", האופרה שבכתיבתה עסק דביסי בין השנים 

והמרכזיות במכלול יצירתו, ואחת היצירות המכוננות בתהליך התגבשות סגנונו הייחודי והחדש, בו פנה עורף 

דרמה הגועשת ולעומס המוסיקלי והרגשי של הרומנטיקה הגרמנית בכלל ושל ווגנר בפרט, לטובת גיבוש שפה ל

מוסיקלית חושנית אך מאופקת, עליה שורה איכות חלומית ומהפנטת כמעט. אף שניכרת באופרה זו השפעתו של 

דקלום ווקאלי לטובת  יה לרצ'יטטיבההבדל המסורתי בין ארובוויתור על  ,לתזמורתבה בתפקיד המרכזי שניתן וגנר 

העזות המאפיינות את האופרות של וגנר )בראשן מן התשוקות  תנמנע, הרי שהיא מותאם למקצבי השפהה זורם

לפי המחזה של הסימבוליסט הבלגי מוריס מטרלניק,  דרמה סימבולית חמקמקהטריסטאן ואיזולדה( ומבוססת על 

תזמור המצטיין בדקות מעצים הם. את אווירת המסתורין של האופרה שגיבוריה מסתפקים בביטוי עקיף לרגשותי

 . 20-עד היום נחשבת אופרה זו לאופרה הצרפתית הידועה ביותר מן המאה ה .מרומזת ובעוצמה סוגסטיבית

, שבע שנים לאחר הצגת הבכורה המוצלחת של האופרה, הזמין בית ההוצאה לאור הצרפתי הידוע 1909בשנת 

Durand & Fils  מהרברט מוטון, פרופסור לקומפוזיציה בקונסרבטוריון לייג', עיבוד לנושאים מתוך האופרה

, ונחשבו דרך 19-פורי לאריות מתוך אופרות היו מקובלים מאוד במהלך המאה ה-לשלישיית פסנתר. עיבודי פוט

סיקאים חובבים אשר רווחת להפיץ אופרות חדשות לפני עידן ההקלטות בקרב הקהל הבורגני, שרבים ממנו היו מו

, כשתעשיית ההקלטות הייתה 20-נגנו בהרכבים קאמריים בביתם. עיבודים כאלה נערכו עדיין גם בתחילת המאה ה

עוד בראשית דרכה. עבור מו"לים ממולחים הייתה זו גם דרך קלה וזולה להבטיח הכנסה נאה נוספת מאופרות 

 שכבר זכו לפופולאריות. 

, "פליאס ומליסנד" לא כוללת אריות של ממש, או נושאים מזדמרים סגורים אותם 19-בשונה מהאופרות במאה ה

פורי פופולאריות. על כן, עיבודו של מוטון שונה באופיו, והוא -ניתן לערוך במחרוזת כמקובל באותן יצירות פוט

חה למעשה יצירה קצרה חופשית רציפה המשתמשת בנושאים מתוך האופרה ומציעה מעין תמצית שלה בהצל

רבה. אף שניתן לקשר את הנושאים המוסיקליים למצבים רגשיים ואירועים באופרה, העיבוד של מוטון הוא למעשה 

יצירה אינסטרומנטלית העומדת בפני עצמה. באותה עת, גם בעיבוד של מוטון לא אובד כישרונו של דביסי לצבעי 

קרוב לוודאי שדביסי היה מודע לעיבוד זה ואישר צליל וסולמות ייחודיים, ולא אובדת המהות של הקסם של דביסי. 

 אותו.

אך ציין שניתן להחליף את הכינור  –כינור, צ'לו ופסנתר  –מוטון כתב את היצירה לשלישיית פסנתר מסורתית 

 ובהרכב זה נאזין לה הערב.  –בחליל 

 ע"פ ג'רלד פנש, לין רנה בייליי וו. ואזאן

 
 יולה וצ'לוקראז: חמישייה לנבל, חליל, כינור, ו

, לאב שהיה קצין רפואה 1879ז'אן אמיל פול קראז נולד בעיר ברסט, בחבל ברטאן שבצפון מערב צרפת, בשנת 

הוא התגייס לצי  17. בגיל 13ימי. הוריו היו חובבי מוסיקה, ומגיל צעיר הוא היה מוקף מוסיקה והחל להלחין בגיל 

הצבאית שפיתח. הוא העלה את הפסנתר שלו על כל כלי  הצרפתי, אך לא זנח את המוסיקה גם במקביל לקריירה

שיט בו שרת וכך יכול היה להמשיך לטפח את שתי האהבות שלו במקביל: הים והמוסיקה. קראז התיידד עם 

המלחין אנרי דיפארק, תלמידו של צזאר פרנק, אשר נתן לו שיעורי קומפוזיציה אינטנסיביים במשך שלושה חודשים 

פשתו מהצי. היו אלה לימודיו הסדירים היחידים. שמו כמלחין החל להתפרסם עם הבכורה , בעת חו1900בשנת 

, אך הוא תרם תרומה משמעותית לרפרטואר המוסיקה הקאמרית 1922-לאופרה שלו "פוליפמוס" בפריז ב

הצרפתית. בתחום זה כתב שתי שלישיות פסנתר, רביעיית כלי קשת, חמישיית פסנתר, שלישיית כלי קשת, 

 .ואת החמישייה לחליל, נבל וכלי קשת שבתכנית הערבהרכבי דואו יעיית סקסופונים, כמה יצירות לרב

 Quintette-אם יש דוגמה טובה במיוחד לאופן שבו הדרישה לרפרטואר מובילה ליצירתו, הרי היא המקרה של ה

Instrumental de Paris( נוסד בוויולה  חליל, כינור,נבל, . אנסמבל זה, על הרכבו הכלי הייחודי ,)על  1924-צ'לו

ומורה בקונסרבטוריון  Concerts Lamoureuxידי נגן הנבל פייר ז'אמה, הנבלן של התזמורת הפריזאית הידועה 

, היתה הקטליזאטור לכמה מהיצירות הקאמריות הטובות ביותר שהולחנו 1958של פריז. החמישייה, שפעלה עד 

שגרתי זה בתקופה שבין מלחמות העולם ואחריה, בהם פיירן, קוקלאן,  על ידי מלחינים צרפתים רבים להרכב לא

 לסור, איבר וכמובן גם קראז. -רוסל, שמיט, ד'אינדי, רופארטז, ז'וליבה, דניאל

ההרכב הכלי הייחודי מכוון למוסיקה המעוררת אסוציאציה לכרי דשא, גבעות ויערות, ולסצנות ברוח העת העתיקה 

שאר היצורים המיתולוגיים אשר העסיקו גם את המשוררים הסימבוליסטים הצרפתים של נימפות, פאונים וכל 

בתקופה. קראז עסק בנושאים אלו באופרה שלו "פוליפמוס", המתארת את הסיפור המיתולוגי הידוע של ניסיונו של 

י החמישייה הציקלופ פוליפמוס לחטוף את נימפת הים גלתיאה מאהובה אציס, בנם של פאון ונימפת נהרות. אף כ

מעוררת בדמיון את חופי ארקדיה, המסגרת האידיאלית גם היא נועדה להיות יצירה של מוסיקה אבסולוטית, 

 לסצנת האהבה של אציס וגלתיאה. 

 , וניתן לשמוע את גליו, על סיפון אניית הקרב "פרובנס"1928-הים היה אכן מקור ההשראה ליצירה אשר נכתבה ב

לאורך היצירה כולה, בעוד המלודיות המלטפות בחליל וההרמוניות בכלי הקשת בארפג'י של הנבל המפכים 

 משלימים את המצלול הטיפוסי מאוד למוסיקה צרפתית של מפנה המאות. 



החמישייה של קראז ראויה להיחשב כיצירת מופת: קלות הכתיבה, האיזון הנוצר כתוצאה מהמיזוג הנפלא בין 

כל אלה הופכים אותה לאחת היצירות הטובות ביותר  –זם לליריות תמציתיות להבעה שופעת, בין קלסיצי

ברפרטואר המוסיקה הקאמרית הצרפתית. היא מגלמת את מהות השפה הבשלה של המלחין, שהשפעותיו של 

דביסי ניכרות בה: שפה טונאלית חופשית המשלבת אלמנטים מודאליים )סולמות עתיקים( ופנטטוניים )סולמות בני 

בהשראת מוסיקה מהמזרח הרחוק(, שימוש בתבניות ליווי הרמוניות עיקשות סוחפות, רמיזה  חמישה צלילים

 רב קוליות בהירה, חלקה ואוורירית יחד עם חוש מבני מפותח אך לא שגרתי. ולאוריינטליזם 

ע הפרק הראשון מדגים היטב את התפיסה המבנית האורגנית של המלחין. עבור קראז, בדומה לדביסי, המבנה נוב

מאינסטינקט מפותח ובוטח יותר מאשר מקונפורמיות עם צורות אקדמיות. הוא מנכס את הצורות הללו אך מעצב 

הרעיונות ו ,אותן מחדש על מנת להתאים אותן לצרכיו. כך לדוגמה, הגבולות שבין תצוגה, פיתוח וחזרה מטושטשים

. מיד בהתחלה המלחין משחק עם הרעיונות דומים זה לזה ואינם מנוגדים זה לזה, כפי שמחייב הקאנון האקדמי

שלו, משלב אותם זה לצד זה וזה על גבי זה, כך שתצוגת הנושאים היא כבר גם הפיתוח. הודות לכך, הלוגיקה של 

גלויה עוד יותר עבור המאזין כיוון שהיא מקשרת בין הצורה לאבני היסוד שלה באופן אינהרנטי ובלתי ניתן היצירה 

ות הראשונות של הפרק הראשון, הקריאה החולמנית הכפרית של החליל העוברת לצ'לו מעל להפרדה. מיד מהתיב

ליווי ארפג'ים מתמיד בנבל חודרת היישר ללב. מחול חיוני אותו מוביל החליל, ולאחר מכן סימן שאלה כבד נושא 

לבת את כל משמעות חבויה בכינור, מספקים את החומר לחטיבת פיתוח מבריקה. חטיבת החזרה הדחוסה מש

 , לפני הסיום המסחרר עם נושא המחול. מופתיתבסינתזה ומרקם פוליפוני אקספרסיבי בהחומרים הללו בתמצות 

הפרק השני מתפקד כסקרצו, אך ללא המאפיינים הטיפוסיים לפרק סקרצו: הוא כתוב במשקל זוגי ולא במשקל 

סקרצו. הפרק נפתח בנושא בעל אופי ריקודי  משולש, וגם המבנה החופשי אינו עונה על התבנית המקובלת לפרקי

וקליל הנשמע כמתאים לפרק סקרצו. הנושא השני מעט מתון יותר, אך הפעימה המתמדת הממשיכה בצ'לו, 

ות שומרים על אופיו הנמרץ. בהמשך הפרק מפנה המרץ הריקודי את מקומו, כשקראז פונה יוההתפרצויות הסינקופ

לה בעיבוד חופשי שופע ארפג'י בנבל, הנשמע כמעין פנטזיה חלומית. הציפייה לפיתוח נרחב של חומרים תמטיים א

א של פרקי סקרצו, אינה מתממשת, ולאחר -ב-לחזרה מדויקת על החטיבה הריקודית הפותחת, כמקובל בתבנית א

 שהפיתוח מתעצם להבעה נסערת יותר הפרק מסתיים בהתפוגגות מכשפת. 

א נימה מיוסרת קמעה. הוא כתוב כסדרת ואריאציות חופשיות על נושא הפרק האיטי הוא פרק מדיטטיבי הנוש

 קבוע. הפרק הולך ומתעצם עד לשיא רוגש, לפני שהוא נחתם בשלווה שטופה במצלוליו הענוגים של הנבל. 

הפינאלה הוא פרק מרשים ברוח מחול סוער במשקל משולש, שופע המצאות מצלוליות, תוך שילובים אקוזטיים של 

, טרילים עיטוריים, סולמות מתרוצצים מעלה ומטה וארפג'י גועשים בנבל. תבנית לירית קצרה הנשמעת פיציקטי

בחליל אינה מתפתחת באופן ממשי והופכת עד מהרה לאזכור של האלמנטים הפנטטוניים משני הפרקים 

 ית הפנטטונית.הראשונים. פיתוח רב דמיון של נושא הריקוד מוביל לסיום צוהל אך פתוח, המבוסס על התבנ

 ע"פ מישל פלורי
 

 8בדו מינור, אופ.  1שוסטקוביץ': שלישיית פסנתר מס' 
, 1923שוסטקוביץ' כתב את שלישיית הפסנתר הראשונה שלו, לה נתן במקור את הכותרת "פואמה", בשנת 

(. אביו נפטר , לאחר שלוש שנות לימודים בקונסרבטוריון בפטרוגרד )כפי שסנט פטרסבורג נקראה אז16בהיותו בן 

שנה קודם לכן, המחסור במזון ובחימום ברוסיה שלאחר המהפכה הפך את החיים לקשים מאוד, ובריאותו 

השברירית גם כך של שוסטקוביץ' התדרדה עוד יותר. הוא לקה בשחפת של בלוטות הלימפה ועבר ניתוח זמן קצר 

טוריום בקרים, שם התאהב בנערה בשם לפני רסיטל סיום הלימודים שלו. לאחר מכן הוא נשלח להחלמה בסנ

טטיאנה גליבנקו. בהשראת התאהבות זו הוא עשה את הצעד הראשון שלו בתחום המוסיקה הקאמרית וכתב את 

שלישיית הפסנתר בפרק אחד. את השלישייה, שחותם סערת אהבת הנעורים ניכר בה, הקדיש שוסטקוביץ' 

ר ששבה למוסקבה, עד לנישואיה לגבר אחר כעבור תשע לטטיאנה, שעימה שמר על קשר חם בהתכתבות גם לאח

 שנים. 

מששב לפטרוגרד, ועל מנת להשלים את ההכנסה הדלה של משפחתו, החל שוסטקוביץ' לעבוד כפסנתרן מלווה 

שוסטקוביץ' ושני חברים ערכו ביצוע ניסיון  ,בסרטים אילמים באחד מבתי הקולנוע בעיר. על פי כמה מקורות

, כליווי לסרט שהוקרן באותו יום. אם סיפור זה נכון, הרי שאין 1923באוקטובר  25-בקולנוע, ב לשלישיית הפסנתר

זה מפתיע, כפי שתיארה אחותו של שוסטקוביץ', שהקהל לא היה תמיד סובלני לליווי של שוסטקוביץ': "לעיתים 

קולנועי בשלישיית פסנתר  קרובות התעוררו שערוריות, ואנשים שרקו וצעקו בוז". יש, מכל מקום, משהו כמעט

גם בדצמבר עם שני חבריו שוסטקוביץ' , אותה שב וביצע מוקדמת זו, עם הניגודים החריפים בקצב ובהלך הרוח

 בקונסרבטוריון של פטרוגרד.  1923

בשנה שלאחר מכן, כשהוא חש מדוכא על ידי משטר ההוראה הנוקשה של הקונסרבטוריון בפטרוגרד, נסע 

כתב  1924באפריל  8-בה על מנת להגיש מועמדות להמשך לימודים בקונסרבטוריון שם. בשוסטקוביץ' למוסק

שוסטקוביץ' לאימו ותאר את הבחינה בה הוא ניגן כמה קטעי צ'לו ואת שלישיית הפסנתר בפני פאנל שכלל את 

נסקי. הם נגנו המלחין מייסקובסקי: "ניגנתי את הקטעים לצ'לו בעצמי, ואת הטריו עם הכנר ולאסוב והצ'לן קלב

בלתי צפויה. לא יכולתי לעולם לצפות אותה. הם החליטו להתייחס לטריו  הבאופן מחריד... אבל התוצאה היית



סונטה, והתקבלתי מיד לקורס הלחנה חופשית". שוסטקוביץ', מכל מקום, לא עבר בסופו של דבר -כיצירה בצורת

והוא המשיך ללמוד בפטרוגרד. ביצוע נוסף לשלישייה  למוסקבה, בעיקר בגין הדאגה של אימו לבריאותו הירודה,

אנטולי יגורוב  ן, עם הכנר ניקולאס פיודורוב, הצ'ל1925במרס  20-נערך, עם זאת,  בקונסרבטוריון של מוסקבה ב

 והפסנתרן לב אובורין. 

ה נותרה עלומה שוסטקוביץ' ביצע את הטריו עוד מספר פעמים, אבל הוא לא ראה אור בדפוס במהלך חייו, והיציר

 22, אז יצאה לאור מהדורה שנערכה ממספר כתבי יד שונים, שאף לא אחד מהם היה פרטיטורה שלמה. 1983עד 

 התיבות האחרונות של תפקיד הפסנתר היו חסרות, והושלמו על ידי תלמידו של שוסטקוביץ', בוריס טישצ'נקו. 

ם מנוגדים וחטיבת פיתוח שגואה לשיאים. אך יותר הטריו כתוב בפרק אחד בצורת סונטה נרחבת, עם שני נושאי

מאשר פרוצדורה צורנית זו, מרשימים ביצירה זו מנעד החומרים בהם משתמש שוסטקוביץ' והטרנספורמציות 

שהנושאים עוברים. הנושא הפותח, מבוסס על מוטיב של שלושה צלילים יורדים בחצאי טונים מקוננים, שבין 

ות ערגה. נושא זה מספק מיד בהמשך את החומר לפסאז'ים נרגשים, לגרסה חזרותיו נשזרות קפיצות מלא

עוקצנית, נמרצת וחריפה )אחד הרגעים הגרוטסקיים הדומים ביותר לשוסטקוביץ' הבשל(, ולשיא דרמטי. מוטיב 

שך חצאי הטונים ישוב ויופיע לאורך היצירה ויחלחל למרקמיה המשתנים. הנושא השני הלירי והרומנטי, מוצג בהמ

בצ'לו מעל אקורדים שמימיים במנעד הגבוה בפסנתר. שוסטקוביץ' שאל נושא זה, לפי עדותו, מסונטה לפסנתר 

פני שהשלימה. על אף המקור המושאל, נשמע נושא זה קשור במידת מה לנושא לאך זנח  1920-שהחל לכתוב ב

רו. לאחר הפיתוח הדרמטי, הנקטע הראשון: חצאי הטון היורדים פינו מקומם, אבל הקפיצות מלאות הכמיהה נות

באופן פתאומי, הנושאים חוזרים בסדר הפוך והיצירה נחתמת בהצהרה חוזרת עוצמתית ומרשימה של הנושא 

הלירי, הנקטעת על ידי בהלת תנועה מוטורית סוערת חטופה. קודה נלהבת זו חותמת את היצירה בסיום בהיר 

ו מכירים אותו מיצירותיו המאוחרות יותר, ומסגירה את העובדה ואופטימי שאינו טיפוסי לשוסטקוביץ' כפי שאנ

 שהנער הצעיר, בתקופה הטרום סטליניסטית ולפני מלחמת העולם השנייה, עוד האמין ברומנטיקה. 

על פני השטח, נשמע פרק שלישייה זה כרפסודיה חופשית ומעוררת דמיון עם כמה נושאים או מוטיבים חוזרים, 

עברים פתאומיים חדים בין חטיבות אנרגטיות לחטיבות ליריות. אולם, בהאזנה מעמיקה יותר במבנה אפיזודי עם מ

מתברר כי היצירה בנויה באופן לכיד, כשכל חטיבה צומחת בתהליך של טרנספורמציות תמטיות מהחומרים 

 הקודמים, ותוך שילובים משתנים של הנושאים העיקריים. 

צירה סטודנטיאלית, ועל אף שהיא כתובה בעיקרה בסגנון פוסט רומנטי, הרי על אף שנהוג להתייחס לשלישייה זו כי

שוסטקוביץ' היה מלחין  16שבכל קנה מידה זו יצירה משמעותית, ובייחוד כיוון שהיא מעידה על כך שכבר בגיל 

עות הצבועות וניתן לזהות בה כבר כמה מסימני ההיכר של סגנונו הבשל: מלודיות ליריות שופ ,מוכשר, מיומן ומקורי

בהרמוניות חמוצות, ניגודים פתאומיים של קצב ואנרגיה, חיבה למקצבים עיקשים ולתנועה מוטורית מתמדת, 

מרקמים דלילים המפנים מקומם לפסאז'ים רומנטיים נטולי עכבות ושיאים עצמתיים, ובייחוד אותו מאפיין טיפוסי 

 כ"אובססיה לגרוטסקי". של שוסטקוביץ' שאחד ממוריו ביקר בהתייחסו ליצירה זו 

שלישיית פסנתר זו בנויה לתלפיות ושופעת הבעה חיונית. זו יצירה מורכבת, מלאת רגש, ובניגודיה הקיצוניים היא 

גם רב משמעית באופן כובש. כמו ביצירותיו הבשלות של שוסטקוביץ', כנות מתערבבת באירוניה, תקווה בייאוש, 

י. כל אלה יבואו לידי ביטויים המובהק בשלישיית הפסנתר השנייה היפה בגרוטסקי והמציאותי בסוריאליסט

, בעיצומה של מלחמת העולם 1944-, שיכתוב שוסטקוביץ' כמעט עשרים שנה מאוחר יותר, ב67והידועה, אופ. 

 השנייה, ואשר נחשבת לאחת מיצירות המופת הגדולות ביותר שלו. 

 פה וג'ייסון ס. היילמאןע"פ רוברט פיליפ, קאי כריסטיאנסן, ג'יין ויאל י

 

 דביסי: מחולות קודש וחול לנבל וכלי קשת
לדביסי, בהזמנה לכתיבת יצירת מבחן חדשה לנבל  "פלייל"פנתה חברת ייצור כלי הנגינה הפריזאית  1904-ב

כרומטי, שיועד לשימוש במבחני התעודה בקונסרבטוריון של בריסל. החברה הציגה את הנבל הכרומטי כפטנט כבר 

. שלא כמו הנבל הקונצרטי הרגיל, שמיתריו מכוונים לפי הצלילים של הסולם המז'ורי, ולו שבע דוושות 8971-ב

המאפשרות את ההנמכה וההגבהה של הצלילים להפקת הצלילים הכרומטיים, הנבל החדש של פלייל היה ללא 

 כלי. דוושות. תחת זאת, לכל צליל כרומטי היה מיתר נפרד משלו לאורך כל המנעד של ה

היתה אחת השנים החשובות, הפוריות והסוערות ביותר בחייו של דביסי. הוא היה שקוע בעבודה על יצירתו  1904

, ובאותה שנה אף עזב את אשתו לטובת אמה ברדק. אשתו ניסתה לשים קץ לחייה "הים"הסימפונית הגדולה, 

ללא ספק, בברכה על ידי דביסי שהיה  ורבים מחבריו נטשו אותו בכעס. ההזמנה ליצירה חדשה לנבל התקבלה,

 כמעט חסר כל אז. 

בתגובה לפנייה של פלייל כתב דביסי את מחולות קודש וחול, לנבל ולכלי קשת, יצירה שהפכה ברבות הימים לאחת 

בעוד ליווי כלי  ,הנבל במוקדזו יצירה מעודנת מאוד המציבה את המפורסמות והמבוצעות ביותר ברפרטואר הנבל. 

תפקיד הנבל רירי )מסיבה זו מקובל לבצע את היצירה גם בגרסה קאמרית ולא עם תזמורת כלי קשת(. הקשת אוו

טיפוסי מאוד לכלי, ולמעשה גם לא קשה במיוחד לביצוע, על אף הרושם שיוצרים הפסאז'ים האקזוטיים והמבריקים 

מורתי הרגיל, כיוון שהנבל והאפקטים האקורדיים העשירים. כמעט מלכתחילה בוצעה היצירה לרב על הנבל התז



הכרומטי נזנח עד מהרה, בעיקר בשל ממדיו הגדולים והזמן הרב הדרוש לכיוונו לפני כל הופעה, וכן בעקבות 

 תלונות של נבלנים על פגיעה בהדהוד ובגוון הצליל של הכלי. 

פסטלית מחול הקודש הפותח מתאפיין בהילת טקסיות רצינית עתיקה הודות למפעם האיטי, לשקיפות ה

ולהרמוניות המודאליות שלו. הוא מתחיל באופן מסתורי, כאילו ממצב בראשיתי כלשהו, במנגינה שקטה אך 

הנבל וכלי הקשת בשלווה מתפתלים לה עונה הנבל בנושא באקורדים שבורים. בהמשך  ,מפוארת באוניסון

ס שוב לנושאים הפותחים. גם לדביסי, תוך שהם עוצרים מעת לעת להתייחמאוד באקורדים מקבילים טיפוסיים 

 שלמים המופיעה בהמשך המחול מחזקת את האופי השמימי משהו. בטונים התנועה 

המנוגן ללא הפסקה לאחר האצה הדרגתית, הוא מהיר יותר וכתוב כמעין ואלס במשקל משולש יציב  ,מחול החול

על אף המקצב היציב והברור יותר, וברור, המקנה למחול זה את איכותו הארצית היציבה כניגוד למחול הפותח. 

משחקי הגומלין בין הנבל לכלי הקשת קפריזיים הרבה יותר, בייחוד בתנועות הגאות והשפל של הנושאים 

השם "מחול חול", לא במובן של תועבה או זימה, את . ככזה משקף מחול זה "הים"והעוצמות, בסגנון המזכיר את 

'ים מהירים שנועדו להפגין זהמוסיקה הבהירה והערנית תוססת בפסא אלא במובן של אהבת הטבע והקיום הארצי.

 את היכולות של הכלי החדש ומובילים את המחול לבסוף לסיומו בפריטה מוטעמת. 

 ע"פ מייקל ג'יימסן, פטריק קסטילו ואריק ברומברגר

 
 פרנק: חמישיית פסנתר בפה מינור

צרפת המושפלת לשקם את כבודה הרמוס באמצעות  ( שאפה1870-71פרוסית )-לאחר תבוסתה במלחמה הפרנקו

סנס, אנרי דיפרק ורומן בוסין את "האגודה -יצירת אמנות צרפתית עצמאית. בכדי לממש שאיפה זו הקימו קמיל סן

הלאומית למוסיקה", במטרה לקדם כתיבת יצירות חדשות בסגנון צרפתי ייחודי. זרם לאומי זה נאלץ להתמודד עם 

סנס פסל מכל וכל את המוסיקה של -מוסיקלית הגרמנית, החדשנית והנועזת של וגנר. סןאהדה גוברת לשפה ה

וגנר, ודבק בשמרנות בצורות ובסגנון מוסיקלי מן העבר, תוך שאיפה לפשטות מרבית. המלחין סזאר פרנק, 

בין סגנונו לעומתו, הבין שלא בשמרנות ובהכחשה תצליח צרפת ליצור אסכולת מוסיקה עצמאית, והוא ניסה לגשר 

של וגנר ל"צרפתיות", כשהוא יוצק אל תוך צורות מוסיקליות קלאסיות שפה רומנטית רבת רגש ועיבוד תמאטי על 

סנס לזה החדשני של פרנק לשיא, -הגיע הוויכוח בין המחנה השמרני של סן 1886פי מורשתו של וגנר. בשנת 

 ק נתמנה לעמוד בראשה. סנס מהאגודה שאותה הקים, ופרנ-ולאחר עימות קשה התפטר סן

אשר יחד עם  ,יצירת מופתהיא היצירה שעמה בישר פרנק על סגנונו החדש,  1879חמישיית הפסנתר משנת 

הסונטה לכינור ורביעיית כלי הקשת שלו הביאה להתפתחות סגנון צרפתי ייחודי של מוסיקה קאמרית רומנטית. 

ציקלית, שעיקרה גלגול של נושאים בין פרקי  מטיתתזוהי אחת מיצירותיו הראשונות העושה שימוש בתפיסה 

שנים במהלכן לא  36את החמישייה כתב פרנק לאחר היצירה תוך גיוון דינאמי, ריתמי והרמוני כדי להשיג אחדות. 

הקדיש את מירב מרצו למוסיקה לכלי שבו ניגן, עוגב, ולמוסיקה קולית. חמישיית הפסנתר כתב מוסיקה קאמרית ו

 ברה בצורת קאמרית זו, במוסיקה רבת בטחון ודמיון שאינה מראה שום סימני "חלודה". היא היצירה שש

, חולל תדהמה כללית. 1880בינואר  17-בקונצרט האגודה הלאומית למוסיקה, בשל החמישייה ביצוע הבכורה 

בייחוד מפרי הקהל, ככל הנראה, לא היה מוכן ברובו לאינטנסיביות הדרמטית ולאופי הטרגי של היצירה החדשה, 

עטו של מלחין שנודע עד אז בעיקר ביצירותיו הכנסייתיות המעודנות. הפורמליסטים הוכו בהלם מהכוח הרגשי של 

החמישייה, אולם אלה שלא היו מוגבלים על ידי שיקולים צורניים, ובייחוד תלמידיו של פרנק, העריכו את 

סנס, אשר ניגן -ביותר בין המזלזלים ביצירה היה סןהאינטנסיביות ההבעתית שלה וקבלו אותה בתשואות. הבולט 

 ואת תפקיד הפסנתר בביצוע הבכורה, אך עזב את הבמה בזעף ובפתאומיות מיד עם סוף הנגינה, והותיר מאחורי

ולהט ההבעה חסר שפתו המוסיקלית הנועזת והחדשנית של פרנק את הקהל המריע ואת כתב היד שהוקדש לו. 

סנס. אולם אפילו מלחין -בניגוד ברור לעקרונות הטעם, האיזון והפרופורציות של סןהתקדים של היצירה עמדו 

מהפכן כמו פרנץ ליסט, שנמנה עם מעריציו הגדולים ביותר של פרנק, טען כי החמישייה "בחיפושה אחר הבעה 

מורתית. דרמטית" עברה "את הגבולות הלגיטימיים של מוסיקה קאמרית" וסבר כי עדיף אולי שתשמע בגרסה תז

, חשדהגם אשתו של פרנק לא רוותה נחת מהשפה המוסיקלית החושנית ושופעת הרגש של החמישייה. היא 

 אוגוסטה מארי הולמס.  – צעירהה תוכנראה בצדק, שהיצירה מבטאת את רגשותיו כלפי תלמיד

רה את החוק על אף ההתנגדויות, ההצלחה הפומבית של החמישייה היתה כה אדירה עד שהאגודה הלאומית הפ

שקבעה לעצמה וארגנה ביצוע שני ליצירה מאוחר יותר באותה שנה, אך עם פסנתרן אחר. חמישיית הפסנתר של 

פרנק זכתה להיחשב, ונחשבת עד ימינו, כאחת מחמישיות הפסנתר הגדולות, לצד אלה של שומאן, ברהמס, דבוז'ק 

נוסף על גדולה וסוחפת, שופעת מחוות בולטות וצבע. זו מוסיקה  –ושוסטקוביץ', וכל מאזין מזהה מיד את עוצמתה 

, בפיתוח רב קולי של חומרים , מצטיינת החמישייה בשפה הרמונית עשירה ומגוונתהבעתה הרגשית החזקה

, אך גם באימוץ של בכתיבה וירטואוזית לפסנתר, המשקפת את שליטתו המדהימה של המלחין בכלי זה, יםתמאטי

באופן מיוחד ראויה היצירה לציון הודות לריכוזיות התמאטית שלה: חמישיית  רת.סגנון כתיבה לעוגב ולתזמו

כמעט  –הפסנתר היא אחת הדוגמות המשובחות ביותר לטיפול הציקלי של פרנק בנושאים, רעיון אותו שאל מליסט 

ורות כל היצירה צומחת מתוך מתווי נושאים המוצגים בפרק הראשון, אך שבים ומופיעים בפרקים הבאים בצ

 ובגרסאות חדשות ובמגוון רחב של הלכי רוח. 



היצירה בנויה משלושה פרקים רחבי יריעה. הפרק הראשון, בצורת סונטה, נפתח במבוא איטי רפסודי ומרשים 

מנגינה עדינה ולירית יותר  –וכנגדה  ,המציג, לסירוגין, שני רעיונות: מחווה דרמטית ודקלומית קצרה בכלי הקשת

משתלבים שני הרעיונות הללו בגרסאות מקוטעות ומאיצים לקראת פרק האלגרו גופו הפורץ  בפסנתר. בהדרגה

מבוא. הנושא בכלי הקשת מתפקיד בתקיפות עם נושא פותח סוער ונמרץ העומד בסימן המוטיב הקצבי המנוקד 

הראשון.  השני, שהוראת הביצוע שלו היא "בעדנה אך עם תשוקה", מוצג בפסנתר וחוזר בסולם שונה בכינור

מרבית הפרק מעוררת תחושה של חוסר מנוחה, כתוצאה ממעברי סולמות רבים ותכופים, מהימנעות מפתרונות 

של מתחים ומשפה הרמונית כרומטית מאוד. חטיבת הפיתוח מגיעה לשיא סוער במיוחד ומסתיימת בקטע המזכיר 

מנגינת הפסנתר מן הפתיחה עם הנושא  חזרת הנושאים אינטנסיבית מאוד. לקראת סוף הפרק נפגשתו ,את המבוא

הראשי של הפרק באופן דרמטי והמוסיקה נסחפת בסערה, עד שפרנק נוטל שוב את המושכות, הסערה דועכת 

 . (estinto)והמוסיקה גוועת בשלושה אקורדים מסיימים עם הוראת הביצוע יוצאת הדופן "נכחד" 

וב בין האקורדים המוזרים בפסנתר, לבין הפרגמנטים הפרק האיטי נפתח בתחושה של עולם אחר הנוצרת מהשיל

המלודיים שמנגן מעליהם הכינור הראשון. למעשה, גם הפרגמנטים הללו נובעים מהפתיחה של הפרק הראשון, ועד 

מהרה הם משתלבים ליצירת הנושא הראשי של הפרק. האווירה הולכת ונעשית טראגית יותר, אך אז מופיעה 

מגיעה  ,ת הנמוכים בליווי הפסנתר במנעד הגבוה. באמצע הפרק, לאחר נחשול כרומטימנגינה עדינה בכלי הקש

המוסיקה לסולם חדש והנושא השני מהפרק הראשון חוזר כשיר פשוט. בחטיבה השלישית חוזר הנושא הראשי של 

נתר הפרק ביד ימין של הפסנתר עם ליווי בכלי הקשת. באחד הרגעים הענוגים ביותר ביצירה משתלבים הפס

והכינור הראשון בדואט, עם ליווי רך של מנגינה נגדית בכינור השני. המוסיקה מפסיקה, ובנשימה עצורה חוזרת 

 באופן לא צפוי אל סולם הבית והפרק מסתיים בחרישיות. 

", ופתיחת בלהטמתוך השקט של סוף הפרק השני מזנק הפרק המסיים לחיים. פרנק מציין את הוראת הביצוע "

ת מעורערת ועצבנית, כשהכינורות דוחפים קדימה ברטט בצלילים מהירים ובתנועה כרומטית מעל הפרק נשמע

הרמוניות משתנות. הנושא הראשי, כשהוא מגיע לבסוף, צומח מתוך החומר שהוצג בפרק השני. פרנק מפקיד אותו 

צג במנעד הגבוה של . הנושא השני, מעט נינוח יותר, מולהכרזה תקיפהבחזרות מתעצמות עד בכלי הקשת כעת 

פרק הראשון, אך כעת בלבוש חדש, רך וענוג. להפסנתר ומזכיר את מנגינת הכינור הראשון שפתחה את המבוא 

המוסיקה חוזרת אל המרקמים הרוגשים והרוחשים עם טרנספורמציות של נושאים שונים מהפרק הראשון.  לקראת 

ריתמית, אבל הדחף חוזר וקודה דרמטית וכרומטית סיום שב הנושא השני הרומנטי מן הפרק הראשון בהרחבה 

 צמתית בקפיצות גדולות של אקורדים אינטנסיביים בפסנתר. ובמיוחד דוחפת את הפרק לקדנצה הפתאומית והע

לשמע ביצוע חי של היצירה, ניתן להבין את ההתלהבות של תומכי פרנק בביצוע הבכורה. אולם, ניתן גם להבין את 

שמוסיקה קאמרית צריכה להישאר בגבולות אינטימיים ומאופקים, שכן מעט מאוד יצירות הבהלה של אלה שחשו 

 בספרות הקאמרית משתוות לחמישיית הפסנתר של פרנק בדרמטיות וברוח הסוערת. 

 ע"פ יואל גרינברג, אריק ברומברגר, אשלי ג'קסון, הקטור בלמן וברנדה דאלן

 
 של דביסי  ולמותשנה  100 –: בין פריז למוסקבה פוסטלוד

של דביסי היתה השאיפה לטעת את המוסיקה של  למותושנה  100נקודת המוצא לתכנית הסדרה המוקדשת לציון 
מלחין גדול ומקורי זה בהקשרים רחבים יותר, מעבר ליצירתו שלו. החיבור לתמונה הרחבה יותר של המוסיקה 

תי להרחיב את רשת ההקשרים מעבר שאפ ךטבעי, אהיה  20-ותחילת המאה ה 19-הצרפתית בסוף המאה ה
קשריו עם הפטרונית  –לגבולות מקובלים אלה. הגשר בין צרפת לרוסיה עלה הן מתוך הביוגרפיה של דביסי עצמו 

והן מתוך  –וההשפעה של המוסיקה של מלחינים רוסים כמוסורגסקי ובורודין על יצירתו  נדז'דה פון מקהרוסייה 
צרפתית שמשה פעמים רבות את אנשי  :בתקופה הרוסיתהאינטליגנציה ההשפעה הרבה של תרבות צרפת על 

מלחינים ו ;20-אמנים ומשכילים רוסים רבים הגרו לצרפת בתחילת המאה ה ;התרבות וההשכלה ברוסיה בתקופה
בילו תקופות משמעותיות בחייהם בצרפת, השתמשו  –בהם פרוקופייב, רחמנינוב וסטרווינסקי  – רוסים רבים

את הקשר  ממלחינים צרפתים אחרים.ית בכותרות ליצירותיהם והושפעו רבות הן מדביסי והן בשפה הצרפת
יצירותיו של  –המובהק בין המוסיקה הרוסית לדביסי ניתן למצוא דווקא ביצירות שאינן כלולות בתכנית הערב 

 –מוסיקה הרוסית מוסורגסקי לפסנתר ולתזמורת ויצירות הפסנתר של דביסי. עם זאת ההשפעות שספג דביסי מה
באות לידי ביטוי מזוכך ומעודן גם  –שימוש במודוסים עתיקים וחיבה למהלכים הרמוניים בתנועות מקבילות 

ביצירותיו הקאמריות המאוחרות המייצגות את דביסי בתכנית זו. באותה עת, השפעה מובהקת של המוסיקה 
הכלולות בתכנית הסדרה, ובמידה מסוימת ופייב ניתן למצוא ביצירותיו של פרוקעל המוסיקה הרוסית הצרפתית 

אפילו במלוס הלירי של רחמנינוב. באשר למקומו של דביסי בסצנת המוסיקה הצרפתית, מציעה תכנית זו הצצה 
עם המוסיקה הגרמנית, בראש ובראשונה עם וגנר. דביסי עצמו החל של המוסיקה הצרפתית המורכבים  םליחסי

ביסס את שפתו המוסיקלית החדשה והמעודנת כתגובת נגד לעומס הרגשי של גנר, אך ואת דרכו בהערצה לו
המוסיקה הרומנטית הגרמנית. את ההשפעה הברורה של האידיום המוסיקלי הצרפתי החדש שפיתח דביסי ניתן 

, גנריאני ניתן למצוא בעיקר ביצירותיו של פרנקולמצוא ביצירותיהם של ז'וליבה וקראז. לעומת זאת, את החותם הו
פורה, המבוגר מדביסי, והיה האב הרוחני ובמידה מסוימת גם במוסיקה של שוסון, שהיה ידידו הקרוב של דביסי. 

הגדול של המגמות החדשות במוסיקה הצרפתית בתקופה, זוכה לייצוג צנוע, אך משמעותי, עם אחד משיריו 
 מבין ממשיכי דרכו של דביסי.  המפורסמים ביותר. כך גם ראוול, תלמידו של פורה, המלחין הידוע ביותר

 רז בנימיניר ד"


