אירוע אביב
מטע האיגוד הישראלי למוסיקולוגיה
בשיתו בית הספר למוסיקה ע"ש בוכממהטה ,הפקולטה לאמנויות,
אוניברסיטת תלאביב
יו ג' 23 ,בפברואר ,אול קלרמונט19:30 ,

דמיו ופיוט ,מחלה ויצירתיות ביצירתו של רוברט שומא )(1856–1810
במלאת  200שנה להולדתו
Fantasy and Poetry, Illness and Creativity
)in the Works of Robert Schumann (1810–1856
 .1דברי פתיחה :ד"ר בלה ברובר ,יו"ר האיגוד הישראלי למוסיקולוגיה
פרופ' זאב דורמ ,ראש בית הספר למוסיקה בוכממהטה
 .2הגר שרביט )מצוסופר( ודניאל בורוביצקי )פסנתר( ,הקדשה ,מתו +הדסי אופ1840 ,25 .
)ריקרט(
)Widmung (from Myrthen, Friedrich Rückert, opus 25, 1840
 .3פרופ' משה צוקרמ" ,פאוסט ,מנפרד ,קרייזלר וכל השאר"  -הערות על המימד הספרותי
ביצירתו של שומא
 .4פרופ' אליעזר ויצטו" ,ראיתי מלאכי ,פגשתי שדי"  -מחלה ויצירתיות אצל רוברט
שומא
 .5פרופ' יהואש הירשברג ,עול הפיוט בלידר של שומא

 .6הגר שרביט )מצוסופר( ודניאל בורוביצקי )פסנתר(
א .שירי המלכה מריה סטיוארט אופ:1852 ,35 .
פרידה מצרפת – לאחר הולדת בנה – אל המלכה אליזבת – פרידה מ העול – תפילה
ב .מבחר שירי:
 .פרח הלוטוס ,מתו +הדסי ,אופ) 1840 ,25 .היינה(
 .זרד יסמי ,אופ ,27.מס' ) 1840 ,4ריקרט(
 .פעמוניות שלג  ,מתו +אלבו שירי לנוער ,אופ) 1849 ,79 .ריקרט(
a. Gedichte der Königin Maria Stuart, op.135, 1852:
Abschied von Frankreich – Nach der Geburt ihres Sohnes – An die Königin Elisabeth
– Abschied von der Welt – Gebet
b. A Selection of Songs:
)- Die Lotosblume, from Myrthen, op. 25, 1840 (Heine
)- Jasminenstrauch, op. 27, no. 4, 1840 (Rückert
)- Schneeglöckchen, from Lieder Album für die Jugend, op. 79, 1849 (Rückert
 .7פרופ' יהואש הירשברג ,שומא והפסנתר הרומנטי
 .8ברניקה גליקסמ )פסנתר( ,הומורסקה )Humoreske, op. 20 (1839

המשתתפי הערב
ברניקה גליקסמ נולדה בבריה"מ בשנת  1984ועלתה לישראל בשנת  .1991היא סיימה את לימודיה
לתואר ראשו באקדמיה למוסיקה ע"ש רובי בתלאביב בהדרכתו של דניאל גורטלר וכיו
מסיימת את לימודיה לתואר שני בבית הספר הגבוה למוסיקה ע"ש בוכממהטה באוניברסיטת
תלאביב בהדרכתו של פרופ' תומר לב .ברניקה גליקסמ זכתה בפרסי בתחרויות ארציות
ובינלאומיות ,ביניה פרס ראשו בתחרות האמ הצעיר של קול המוסיקה והתזמורת הסימפונית
ירושלי ,פרס ראשו בתחרות הבינלאומית לפסנתרני צעירי בפורט וורת' שבטקסס ,פרס
ראשו בתחרות הבינלאומית במיכלשטט שבגרמניה ,פרס שלישי ,חביבת הקהל ופרס מיוחד על
ביצוע מצטיי של יצירה מהמאה ה 21בתחרות הפסנתר הבינלאומית בסרביה ועוד .בשנת 2001
ראה אור תקליטור של יצירות מאת עמי מענייני בנגינתה.
הגר שרביט ,ילידת  ,1986היא סטודנטית בשנה הרביעית במחלקה הווקלית של בית הספר
למוסיקה עלש בוכממהטה באוניברסיטת תלאביב ,בהדרכתה של פרופסור תמר רחו .הגר
זכתה במילגת הצטיינות מטע ביתהספר בשני  2009–2007וזכתה במקו השני בתחרות
קלרמונט ) .(2008היא שרה כסולנית ע תזמורות שונות ,כגו הקאמרטה ירושלי ,התזמורת
הקאמרית הישראלית והסינפונייטה בארשבע .בי תפקידי הסולו ,שרה בסטאבאט מאטר של
פרגולזי ,ובמגניפיקט והגלוריה של ויואלדי .בי תפקידיה האופראיי הקוסמת ב"דידו ואניאס"
מאת פרסל ,הנער ב"הנער והקסמי" מאת רוול " ,השופטת" ב"רמאי" מאת מנח אבידו
ודורבלה ב"כ +עושות כול" מאת מוצרט.

דניאל בורוביצקי נולד בשנת  1991ברוסיה,בוגר התיכו למדעי ואמנויות בירושלי .תלמיד של
לואיזה יופה ,ארנו ארז וחנה שלגי .עתה לומד בבית הספר למוסיקה ע"ש בוכממהטה אצל
פרופ' תומר לב .חבר ביחידת הנגני הצעירי של המרכז למוסיקה ,ירושלי ,וזוכה מלגות קר
שרת בשני  .2006–2002זכה בתחרות הארצית "רגעי שיא" באשדוד ,בתחרות "דר +האמ" בסנט
פטרסבורג ,ובתחרות פסנתר באתונה ,יוו .ניג ע התזמורת הקאמרית הישראלית וע התזמורת
הסימפונית סנט פטרסבורג,
פרופ' משה צוקרמ נולד בתלאביב וחי ע משפחתו בשני  1970–1960בגרמניה .לאחר שובו
ארצה ,למד סוציולוגיה ,מדע המדינה והיסטוריה באוניברסיטת תלאביב .מלמד משנת 1990
במכו להיסטוריה ופילוסופיה של המדעי והרעיונות ע"ש כה באוניברסיטה זו.

פרופ' אליעזר ויצטו הוא פרופסור לפסיכיאטריה במרכז לבריאות הנפש בבאר שבע ,אוניברסיטת
ב גוריו .הוא חוקר מזה שני רבות את יחסי הגומלי המורכבי בי התנהגות לתרבות ולחברה
ובי הגו לנפש .במסגרת תחו זה עוסק פרופ' ויצטו בהתמודדות של הפרט ע אובד
וטראומה ברמה האישית והחברתית .בי ספריו האחרוני "נפש ,אבל ושכול ,הורדוס מל +רוד
ורדו" ו "גאונות ושיגעו".
פרופ' יהואש הירשברג הוא פרופ' אמריטוס בחוג למוסיקולוגיה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלי.
תחומי מחקריו מגווני וכוללי את ההיסטוריה של המוסיקה האמנותית ביישוב ובישראל,
המוסיקה של המאה הארבע עשרה ,הקונצ'רטו הסולני בתקופת ויואלדי ,והאופרה האיטלקית
בעשור איחוד איטליה.

האיגוד הישראלי למוסיקולוגיה מודה למשתתפי על הופעת הערב ללא תמורה.
הכנסות האירוע מיועדות לקידו פעילותו המחקרית של האיגוד.

