
קלאסי

3K

4;|-

T-׳

MHti

vr

lilii

feiMj

a«a1a!iftfi^׳ag»^3

.1snu"•׳;

KMsI

׳-.־???"-.
*1,t*W

?v*.!"" ""•iVil.J^'׳!V־t :.׳1.•.

׳י','י:.',?-.•
Vi,

IMS
*WvvS

tmirn

;tlVJ cxjr«i ׳1

אוונגרדיתלמוזיקהמופעוטציורביןהקעורפרנאסום"."אדקליי,פול

שהפכהנבואה

גרועהלבדיחה
ששפתמיובליותרלפניחזוואחריםטליוסףהדעתןהקומפוזיטור

עברו,דורותשלושהמובנת.ותהיהלאוזנייםתיכנסהאוונגרדיתהמוזיקה
מהאזהתבדתה.תחזיתם

גוזנימגדצילום:לגורו""מחכיםאתגםהבנתילאבתחילהאבני.צבי

חיסרוןחגי

TS1$$לאנטי!TS1$$לאנטי־סימפטיהליישאםץ—-

$DN2$!לאנטי$DN2$$1מי־המוזיקולוגיתשלפטיהST$ימI$1ST$

$2ND$ימI$2ND$כלפיזמורה־כהןכל

אמצעשלהאוונגרדיתהמוזיקה

המלהכימוגזם,זהה-02?המאה

ליישכן?מהמוגזמת."אנטיפטיה"

זמו־שללמבוכהחזקהסימפטיה

רה־כהן

$TS1$זמורהכהן$TS1$

$DN2$זמורהכהן$DN2$האוונגר־המוזיקהנוכח

דית.

$TS1$.האוונגרדית$TS1$

$DN2$.האוונגרדית$DN2$האוונגרדיתהמוזיקהנוכחגם

וההול־שטוקהאוזן)בולז,בלידתה

כים

$TS1$וההולכים$TS1$

$DN2$וההולכים$DN2$)נגזרותיהנוכחוגםבדרכם

כיום.

שלקונצרטכללטעמי,זאת,עם

יותרמענייןאוונגרדיתמוזיקה

היצירותשלקונצרטמכלכמעט

הקומפו־מאתהידועותהנשגבות
זיטורים

$TS1$הקומפוזיטורים$TS1$
$DN2$הקומפוזיטורים$DN2$,ברהמם.עדבאךהגדולים

אוונגרדייםקונצרטיםלקראת

ציפייהסקרנות,תמידשוררת

חיובי.לזעזועלגילוי

שלהלןוהדבריםהנ"להדברים
ההיס־עםראיוןבעקבותנכתבים

טוריון

$TS1$ההיסטוריון$TS1$

$DN2$ההיסטוריון$DN2$כאןשפורסםצוקרמןמשה
מנדלאמירעמיתישבוע.לפני

הופעתבעקבותצוקרמןעםשוחח

המוזיקה"על"דיאלוגהחדשהספר

מכתביםחליפתמאגנם(,)הוצאת

שהת־זמורה־כהןלביןצוקרמןבין

קיימה

$TS1$שהתקיימה$TS1$

$DN2$שהתקיימה$DN2$,4102האחרו־חייהשנתב־

נה.

$TS1$.האחרונה$TS1$

$DN2$.האחרונה$DN2$האגףהמכתבים:נושא
הקונצרטיתבמוזיקההאוונגרדי
ימינו.בת

שהמו־טוענתזמורה־כהןד"ר

זיקה

$TS1$שהמוזיקה$TS1$

$DN2$שהמוזיקה$DN2$ה-02המאהשלהאוונגרדית

המוזיקה,בתולדותטראומההיתה
כיום.גםניכריםשנזקיהטראומה

זאת,מקבלאינוצוקרמןפרופ׳
האוונג־הסגנוןהגעתבראייתו

רדי

$TS1$האוונגרדי$TS1$

$DN2$האוונגרדי$DN2$שלבהכרחית.כמעטהיתה

הקלא־המוזיקהשלבדרכהצפוי
סית

$TS1$הקלאסית$TS1$
$DN2$הקלאסית$DN2$תולדותושלבפרטהמערבית

הדו־שיחבכלל.והמערבאירופה

ממש:ויכוחאינוהמתכתביםבין

צוקרמןשיפוטית,זמורה־כהן
הארותיוהאישית:עמדתימסביר.

כלפיאותי.העשירוצוקרמןשל

חשאניזמורה־כהןשלעמדותיה

לשמשאנסהכאמור.סימפטיה,

מגבר.להן

לאגףהשייכותהיצירותרוב
המאזי־אתמאתגרותהאוונגרדי

נים,

$TS1$,המאזינים$TS1$

$DN2$,המאזינים$DN2$יצירותגםהמעטה.בלשון

וגםה-02מהמאהאוונגרדיות

אינןברובןבימינו.שלהןצאצאיות

זרהנשמעתלשונןקליטות,

לרובחתוםספרמוזיקה,לאוהבי

שח־במאזיניםמדוברהמאזינים.

שים,

$TS1$,שחשים$TS1$

$DN2$,שחשים$DN2$רגשיתקירבהזאת,לעומת

בהתפע־לפעמיםמעורבתעצומה,

לות
$TS1$בהתפעלות$TS1$

$DN2$בהתפעלות$DN2$,ליצירותאינטלקטואלית

שנה.400לאורךשנולדואירופיות

דרךמונטוורדימתקופתיצירות

ושוב־ובטהובןמוצרטוהיידןבאך

רט

$TS1$ושוברט$TS1$

$DN2$ושוברט$DN2$ברטוק,ועדומאהלר,וברהמס

ושוסטקוביץ׳.פרוקופייב

נחכהעודכמה

הלא־הזרה,המוזיקליתהלשון

מובנת,

$TS1$,הלאמובנת$TS1$

$DN2$,הלאמובנת$DN2$כא־טו־בעיקרמאופיינת

נאלית

$TS1$כאטונאלית$TS1$

$DN2$כאטונאלית$DN2$לראשוניונקשרתלחלוטין

השמותדרכם.ולממשיכימולידיה

שנב־ארנולדהםתדירשמוזכרים

רג,

$TS1$,שנברג$TS1$

$DN2$,שנברג$DN2$קר־בולז,פיירוברן,אנטון

להיינץ
$TS1$קרלהיינץ$TS1$

$DN2$קרלהיינץ$DN2$,יאניםשטוקהאוזן

ביש־המוזיקהבתולדותקסנאקים.

ראל,
$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$שייךב-8002()מתטליוסף

האוונגרדיסטי.לזרםבמובהק

טלשלהמוזיקליתהאידיאולוגיה

ברהיטות.מבוטאתנחרצת,היתה

טלאחרים,אוונגרדיסטיםכמו

אוזניי(במוזאת)שמעתיניבא

האוונגרדיתהמוזיקליתשהלשון

לציבורמובנתזמןלאחרתהיה

הקלא־המוזיקהמאזינישלהרחב
סית.

$TS1$.הקלאסית$TS1$
$DN2$.הקלאסית$DN2$התחזיתחלפו,דורותשלושה

עלכתבהזמורה־כהןהתבדתה.
לצוקרמן:ממכתביהבאחדזוטענה
זהלחכות,צריךלי"אומרים

להתרגל.צריךהמאזיןזמן,לוקח

מאהכברעברוהשם,למעןאבל

התרגל.לאעדייןוהמאזיןשנה

שאיןיקירי,משהבעצמך,תודה

גרועה".בדיחהאלאזוטענה

שלההיסטוריהניתוחעל

האוונ־אתשמסבירצוקרמן,פרום׳

גרדיזם

$TS1$האוונגרדיזם$TS1$

$DN2$האוונגרדיזם$DN2$אמורשהיהכשלבבמוזיקה

כתבה:בוודאות,כמעטלהגיע

לבאךיותרקרובהיה"מאהלר
עודבולד.אולשטוקהאוזןמאשר

אחדישראדםפגשתי"לאכתבה:

ח"ח(שהכירה,מוזיקאים)מקרב

יצירהבודדלאיייקחכישהצהיר

בהמשך,בולד.אומסיאן,של
כיכתבההומוריסטית,בהפלגה

עלהז׳דאנוביסטיותלהגבלות
היתהשוסטקוביץ׳ועלפרוקופייב

מלמעלהההגבלותטובה:השפעה

זמורה־כהןמיכל
שבמבחןכתבה
המוזיקההרייטינג,
כשלה.האחנגרדית

צוקרמן,משה
עצםעלתמהבתגובה,

ברייטינגההתחשבות

אתמלחקותהשנייםאתבלמו

כתבהעודהאוונגרדית.האופנה

הרייטינג,הפודינג",שב"מבחן
כשלה.האוונגרדיתהאסכולה

צוקר־משההביעהתגובהבמכתב

מן

$TS1$צוקרמן$TS1$

$DN2$צוקרמן$DN2$ההתחשבותעצםעלתמיהה

ליצירותבהתייחסותברייטינג,

כיהבהירהוזמורה־כהןאמנות,

גמורההתעלמותמידתיות;דרושה

עלמתקבלתאינהמהמאזינים
ממהותומתעלמתהיאבאשרהדעת

המוזיקלית.היצירהמעשהשל

המנגינהאיפה

אבניצביהוותיקהקומפוזיטור

המוזיקה"על"דיאלוגלספרצירף

כיוהעירלזמורה־כהןהוקרהדברי

ביניהםהיולפועלההערכתוחרף

שא־פירט.לאהואדעות.חילוקי

לתי

$TS1$שאלתי$TS1$

$DN2$שאלתי$DN2$טענותיהעללדעתולכן

יצירותשלסגירותןעלהעיקריות.

אכןכיאבניאומראוונגרדיסטיות
מיידית,אינהשהבנתןיצירותיש
הואבזמננו.האמנותתחומיבכל

הפגישהלאחרנבוךשהיהנזכר

"מחכיםההצגהעםהראשונה

זמן".לילקחהבנתי."לאלגודר.

היאזמורה־כהן,שללדעתה

הטונא־שלכוחהבכך,יחידהלא

ליות

$TS1$הטונאליות$TS1$

$DN2$הטונאליות$DN2$טבעית,תופעהבהיותההוא

בצורותמשותפתאוניברסלית,

הקלאסיתלמוזיקהשונות
בכלעממיתולמוזיקההאירופית

מסקנ־עכשוויפופלרבותהעולם
תה:

$TS1$:מסקנתה$TS1$
$DN2$:מסקנתה$DN2$מטו־המוחלטתההסתלקות

נאליות

$TS1$מטונאליות$TS1$

$DN2$מטונאליות$DN2$מנגינות,ממלודיותובכך(
היאמובחנים(מוטיביםאו

יצי־בגישתה,למוזיקה.טראומה

רות

$TS1$יצירות$TS1$

$DN2$יצירות$DN2$א־עלהקפדהתוךשכתובות

טונאליות

$TS1$אטונאליות$TS1$

$DN2$אטונאליות$DN2$חסרותהןמוחלטת

לאמבינים,לאכשהמאזיניםפשר.

נפש.התעלותשוםתתרחש

למרותכיאומראבני

שלטבעיותהבדברשהאבחנה

שלמסקנתהנכונה,הטונאליות

עליו.מקובלתאינהזמורה־כהן
הא־שהסגנוןמצייןהואראשית,

טונאלי

$TS1$האטונאלי$TS1$

$DN2$האטונאלי$DN2$מושגאתהרחיב

מנגי־רקלאכברהיאהמלודיה,

נה

$TS1$מנגינה$TS1$

$DN2$מנגינה$DN2$במוזי־שכיכבוכפימוטיבאו

קה

$TS1$במוזיקה$TS1$

$DN2$במוזיקה$DN2$צלי־שורתאלאשנים,מאות

לים

$TS1$צלילים$TS1$

$DN2$צלילים$DN2$מס־אבניביניהם.קשרשיש

כים

$TS1$מסכים$TS1$

$DN2$מסכים$DN2$הרחב,במובןולומלודיה,כי
סו־לכלבמוזיקהמוסדיסודהיא

גיה,

$TS1$,סוגיה$TS1$

$DN2$,סוגיה$DN2$:היא"המלודיהובלשונו

המוזיקה".נשמת
מוזיקהכימסכיםאינואבני

בהכרחהיאלחלוטיןא־טונאלית

נטולתבהיותהמוגדר,פשרנטולת

במקוםהרגיל.במובןמלודיה

לתפ־יכוליםמסביר,הואמלודיה,

קד

$TS1$לתפקד$TS1$

$DN2$לתפקד$DN2$הצליל;בצבעשינוייםלמשל
חילופיבאמצעותשינוייםאםבין

אםוביןש"צובעים",אקורדים

הכלים.בהרכבשינוייםבאמצעות

יכולהא־טונאליתמוזיקה

רגשי?מסרלהעביר

אבני,אומרובבירור","בהחלט
מוור־"הניצולאתכדוגמהומזכיר

שה"

$TS1$"מוורשה$TS1$

$DN2$"מוורשה$DN2$שנברג.מאת

שמ־א־טונאליתמוזיקהיש

ביעה

$TS1$שמביעה$TS1$

$DN2$שמביעה$DN2$ואושר?שמחה

עםא־טונאליותיצירות"יש

אושמחהסרקסטי.לרובהומור,

שיש".להגידקשהאושר?

שהקו־בהכללהלשערסביר
נספציה

$TS1$שהקונספציה$TS1$
$DN2$שהקונספציה$DN2$הקיצוניתהא־טונאלית
המלך"בגדיתופעתאתמאפשרת
בעליאתדווקאמסננתהחדשים",
המקורי?הקומפוזיטוריהכשרון

"הטענהאחר:נוסחמציעאבני

גםמאפשרהזהשהסגנוןהיא

לכתובמקוריכישרוןלחסרי

מוזיקה".

גםאבל"כן,לשרלטנים?שער

כשרוןחסריהיומוצרטבתקופת
יצירות".שחיברורבים

מבחיניםאנחנושכיוםאלא

מתקופתאלהשיצירותבקלות
ביצירותכךלאסרק.הןמוצרט

סרק.שהןזמננובנות
המתאימההגישהנכון."זה

היאזמננובנותליצירותבהאזנה

מהאתמהןלקבללצפותלא

המא־מוצרט.אומהיידןשמקבלים

זין

$TS1$המאזין$TS1$

$DN2$המאזין$DN2$שלוהקונספטאתלהרחיבצריך

מוזיקה׳".ל׳מהיבקשר

ויצירותיוחייועלמקיףספר

כוללוהואעתה,הופיעאבנישל

הירשברגיהואשמאתסקירות

נסק־השארביןבר־שדה.ורקפת
רת

$TS1$נסקרת$TS1$
$DN2$נסקרת$DN2$האחרונות,מהשניםיצירה
כח־בנויההיאלאחד","אחדשמה

מישה

$TS1$כחמישה$TS1$

$DN2$כחמישה$DN2$וז־לפסנתרקצריםקטעים

מינה

$TS1$וזמינה$TS1$

$DN2$וזמינה$DN2$ראשונה,)בשמיעהביוטיוב

"שדוןשכותרתוהראשון,הקטע
ביקשתימיד(.מקסיםקטן",אדום
בהקשרזויצירהלאפייןמאבני

לעילבטונאליותהקצרהדיוןשל
איןלואופיינישבאופןאמרוהוא
המסורתיבמובןטונאליתיצירהזו

אוהרחב,במובןטונאליתאלא

טונא־מרכזיםבה"ישהמורחב.

ליים.

$TS1$.טונאליים$TS1$

$DN2$.טונאליים$DN2$בסולםשכתובהיצירהלאזו

מסוים".מינוראומז׳ור

ההקבלהאתעודצייןאבני
האוהדלמוזיקהמופשטציורבין

ליצירותההקבלות:אחתגרדית.

אוהדלרבותזמננו,בנותמוזיקה

כותרות,ברגילצמודותגרדיות,

להאזנה,כלשהוכמדריךלפעמים
אבסט־בציוריםלפעמיםגםוכך

רקטיים.

$TS1$.אבסטרקטיים$TS1$

$DN2$.אבסטרקטיים$DN2$אמןקלייפוללמשל(

אבני(שלללבובמיוחדהקרוב

פרנא־ב"אדשהכתירבעבודה

סום".

$TS1$."פרנאסום$TS1$

$DN2$."פרנאסום$DN2$:אלהמוזות,משכןאלקרי

האמנות.משכן


