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 18 - 16שיעורים  – 20-המאה ה

 פנחסי - קובריגרוהילה : מרצה

 רקע - 20-המאה ה

 .באירופה 1939, 1914: שתי מלחמות עולם•

 

 .אלקטרוניקה, המצאת הרשמקול: טכנולוגיה•

 

 

 התפתחויות בו זמנית –מוסיקה 
 .שיווק, הקלטות –מוסיקה פופולארית  –ב "בארה1.

 -פוסט , מודרני, ניאו קלאסי: התפתחות כמו באומנות2.
 מודרני

 מוסיקה מודאלית3.

 טונאלית-מוסיקה א4.

 יָהדֹוֶדָקפֹונ  =  סידרתית=  סיראליתמוסיקה 5.

או  , 4:33-ב' קייגון 'ג, יד על הפסנתר –מוסיקה מקרית 6.
 .שימוש לא קונבנציונלי לכלים, בפסנתר המתוקן

 .פוליריתמיות, פוליטונליות: צירוף של אירועים בו זמנית7.

 מינימליסטית - תהליכיתמוסיקה 8.

 מוסיקה קונקרטית9.

הכתיבה הקונבנציונלית לא הייתה   –תיעוד מוסיקלי חדש 10.
 .מספיק מספקת על כן הומצאו פרטיטורות חדשות

 

 הדרך לזיהוי וחלוקה

 הכנסת , שימוש בהרמוניה וטון מרכזי –קלאסי -ניאו•

 , שבע, חמש: משקלים חדשים                      

 .מודאלית, ומתחלפים, מורכבים                      

 ,  דודקפונית, טונלית-מוסיקה א –מודרני •

 .פוליריתמית, פנטונאלית                 

,                                      קונקרטית, מינימליסטית, תהליכית –פוסט מודרני •

 .מקרית                        

 (1945 – 1881)בלה , בארטוק
 

 (1945 – 1881)בלה , ברטוק
 

מגדולי המלחינים הלאומיים  , מלחין הונגרי
.  והמודרניסטים במחצית הראשונה של המאה העשרים

והתפרסם   בודאפשטהוא למד בקונסרבטוריון של 
סגנונו המוקדם היה מושפע מן  . כפסנתרן מזהיר

אבל התעניינותו במוסיקה  , הרומנטיקנים הגרמניים
עממית של מזרח אירופה הביאה אותו לפתח סגנון  

היגר   1940בשנת . מקורי מבחינה טונאלית, חדש
.  לארצות הברית ונפטר שם בעוני כעבור חמש שנים

מוסיקה  , יצירותיו הרבות כוללות יצירות בימתיות
סונאטות  , רביעיות לכלי מיתרים, תזמורתית ומקהלתית

הוא גם  . יצירות לפסנתר ועיבודים של שירי עם, לכינור
 .  אסף אלפי לחנים עממיים
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 קטע שמיעה

 :1945-נערך ב 116' רטו לתזמורת מס'קונצ

  –פרק ראשון 

  –פרק שני 

  –פרק שלישי 

  –פרק רביעי 

   -פרק חמישי 

 המחולות הרומניים 7: קטע שמיעה

 (1967 – 1882) זולטאן, קודאי
 

 (1967 – 1882) זולטאן, קודאי
 
סגנונו הלאומי המובהק  . מחשובי המלחינים ההונגריים

חלקם עם ידידו  , הושפע משירי העם ההונגריים שאסף
הארי  'מיצירותיו הידועות ביותר האופרה . בלה ברטוק

,  והסוויטה התזמורתית המבוססת עליה', יאנֹוש
סלמּו'וה ,  לֶטנור"( מזמור הונגרי)"' סהּונגריקּוס פְּ

,  שאר יצירותיו כוללות אופרות. למקהלה ולתזמורת
,  מוסיקה לפסנתר, יצירות תזמורתיות ומקהלתיות

בהיותו מורה נודע למוסיקה  . מוסיקה קאמרית ושירים
להנהיג רפורמה בחינוך המוסיקלי בבתי   קודאיהוזמן 

ושיטותיו הביאו לרמה גבוהה של  , ספר בהונגריה
 .בקיאות מוסיקלית בקרב ילידי הונגריה

 

 הסוויטה הארי יאנוש –קטע שמיעה 

 Hary Janos Suite 

 Prelude: The fairy tale –האגדה מתחילה  – פרליוד1.
begins 

 Viennese Musical -השעון המוסיקלי של וינה 2.
Clock  

 ליד – שיר3.

 The Battle and Defeat of - נפולאוןהקרב בו מובס 4.
Napoleon  

 Intermezzo - אינטרמצו5.

 Entrance of the Emperor -כניסת הקיסר וחצרו 6.
and his Court  

 

 (1925 – 1866)אריק , סאטי
 

אם כי זכה להצלחה  . מלחין ופסנתרן צרפתי

היה נערץ על  , מסחררת כפסנתרן בבתי קפה

הוא  . המלחינים הצרפתים הצעירים הגלל מקוריותו

חיבר מוסיקה  סאטי. ודביסיהיה ידידם של רווֶל 

אבל היום מרבים לנגן את יצירותיו , לתיאטרון ולבלט

קטעים 'לרבות מהן שמות משעשעים כגון . לפסנתר

 .'בצורת אגס
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 (1918 – 1862)אשיל קלוד , דּביסי (1918 – 1862)אשיל קלוד , דּביסי

, בסגנונו. מייסד האסכולה האימפרסיוניסטית במוסיקה, מלחין צרפתי
בדומה לסיגנונם של הציירים האימפרסיוניסטים והמשוררים  

ניכרים איפוק והימנעות  , הסימבוליסטים הצרפתיים שאיתם התרועע
מקוריותו של  . כריאקציה לסגנון הקלאסי והרומנטי כאחד, מפורמליזם

דביוסי נעוצה בחלקה בשימוש בסולם הטונים השלמים ובאקורדים  
עשרה התחיל -בגיל שתיים. המבוססים על שורת הצלילים העיליים

בהיותו בן עשרים  ' פרס רומא'וזכה ב, ללמוד בקונסרבטוריון בפאריס
בגיל שלושים ושתיים זכה בהצלחה בפואמה המוסיקלית  . ושתיים

בהשראת  , ('אחר הצהרים של פאון'פרליוד ל)' מנחת פאון'התזמורתית 
יצירותיו האחרות של דביסי כוללות  . שיר המשורר הצרפתי מאלארֶמה

מוסיקת ביניים  , מוסיקה תזמורתית', ֶפליאס וֶמליסאנד'את האופרה 
 .רביעייה לכלי מיתרים וקטעים רבים לפסנתר, למחזות

 אחר הצהריים של הפאון: צפייה

 ינסקי'ואסלב ניז: כוריאוגרפיה

 קלוד דביסי: מלחין

 1912: שנת בכורה

 צ של הפאון"אחה

 (1937 – 1865)מוריס , ראוול (1937 – 1865)מוריס , ראוול

יסימלחין צרפתי שעמד יחד עם  בראש האסכולה , ֶדב 

יותר   פורמליתגישתו . האימפרסיוניסטית במוסיקה

והמוסיקה שלו מצטיינת במקוריותם , דביסימזו של 

למד . ההרמוניה והתזמור, המקצב, של המנגינות

אצל פֹוֶרה בקונסרבטוריון של פריס והושפע  

יֶ  . וכן מהמשוררים הסימבוליסטים, יה וסאטימֹשבר 

, אופרות, יצירותיו כוללות מוסיקה לפסנתר ולתזמורת

רבעיה , (במשקל חמש' דפני וקלואה'בניהם )בלטים 

הוא ידוע במיוחד ביצירתו  . לכלי מיתרים ושירים רבים

שנכתבה בהשראת המוסיקה הספרדית  ' בולרו'
 .העממית
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 הבולרו: צפייה

 אר'מוריס בז: כוריאוגרף

 (1912)מוריס ראוול : מלחין

 1961: שנת בכורה

 20-להקת הבלט של המאה ה: להקה מבצעת

 (1971 – 1882)איגור , סטראווינסקי
 

 (1971 – 1882)איגור , סטראווינסקי

אחת הדמויות הבולטות במוסיקה של , מלחין רוסי

למד  , הוא היה בנו של זמר אופרה. המאה העשרים

-רימסקימשפטים ופנה למוסיקה לאחר שנפגש עם 

בפריס שיתף פעולה עם המפיק  . ולמד אצלו קורסקוב

, והתפרסם בסדרה של בלטים שחיבר דיאגילבסרגי 

', האביב פולחן'ו' פטרושקה', 'ציפור האש'כגון 

 שערוריהחוללו " הפרמטיבית"שמקוריותו ועוצמתו 

בראשית שנות  . 1913בהצגת הבכורה בשנת 

 העשרים נטש סטרווינסקי את הסגנון הלאומי הרוסי

 

 המשך קורות סטרווינסקי

בעיקרו את יצירותיו הקודמות ואימץ לעצמו סגנון  

בסגנון זה חיבר את . ניאו קלאסי, יותר" אבסולוטי"

הימי מלחת העולם השניה  . רטו לפסנתר'הקונצ

יצירותיו המאוחרות יותר  . השתקע בארצות הברית

אחדות מהן מבוססות על  . הן מודרניסטיות ביותר

מלבד הבלטים שלו חיבר ' שנים עשר הצלילים'שיטת 

את , יצירות מקהלתיות, סטרווינסקי סימפוניות

רטו לכינור ואת 'קונצ', דרכו של הולל'האופרה 

ס'רטו לתזמורת 'הקונצ  .'ַדאמֶברטֹון אֹוקְּ

 :יצירותיו

לא )בצורת סוויטה  –( 1910)ציפור האש •

 (.מהפכנית

 יצירה פוליטונאלית   –( 1911)פטרושקה •

  יצירה טונאלית   –( 1913)פולחן האביב •

 .פוליריתמית     

 יצירה ניאו קלאסית –( 1920)ינלה 'פולצ•

 פטרושקה: צפיה

 מיכאל פוקין: כוריאוגרף

 איגור סטרווינסקי: מלחין

 1911: שנת בכורה
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 פולחן האביב: צפייה

 עמנואל גת: כוריאוגרף

 איגור סטרווינסקי: מלחין

 2004: שנת בכורה

 ינלה'פולצ: צפייה

 (1975 – 1906)ִדמטרי ', שוסטקוביץ (1975 – 1906)ִדמטרי ', שוסטקוביץ

שהתפרסם בסימפוניות ובאופרות  , מלחין רוסי פורה

שלו וכן במוסיקה לפסנתר ובמוסיקה לסרטים 

בתום לימודיו בקונסרבטוריון של לנינגרד יצא . שחיבר

מעמדו , לו שם של אחד מגדולי המלחינים הסובייטים

לא נתערער על אף הביקורת הרשמית שנמתחה עליו 

 .  לעיתים בברית המועצות

 

   8' סימפוניה מס: קטע שמיעה

 

רֹוקֹופייֶב רֹוקֹופייֶב (1953 – 1891)סרגי , פְּ  (1953 – 1891)סרגי , פְּ

מחשובי המלחינים הרוסים ומי שנודע בסגנונו  

הוא למד בקונסרבטוריון  . המודרניסטי רב ההבעה

ואחרים וקנה לו  קורסקוב-רימסקישל לנינגרד אצל 

בדרך כלל היה מנגן את . שם של פסנתרן בינלאומי

"  קרא אותו לסדר"השלטון הקומוניסטי . יצירותיו שלו

יצירותיו  .קלאסית יותר-ולאחר מכן כתב בצורה ניאו

. 'הליצן'ו' רומיאו ויוליה', 'סינדרלה'כוללות בלטים כגון 

שלושת תפוחי   אהבת'ו' מלחמה ושלום'אופרות כגון 

וסיפור האגדה הסימפוני לתזמורת ולקריין  ' הזהב

, מוסיקה קאמרית, רטי'קונצ, סימפוניות', פטר והזאב'
 .לפסנתר ושירים
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 סטריטדאנס –רומיאו ויוליה  כוריאוגרף רודולף נורייב –רומאו ויוליה 

 (1951 – 1874)ארנולד , שנברג (1951 – 1874)ארנולד , שנברג

עשר -שנים'שפיתח את שיטת , יהודי, מלחין אוסטרי

בקומפוזיציה אטונאלית ונעשה בזכות  ' הצלילים

שיטה זו לאחד המלחינים רבי ההשפעה ביותר 

בסופו של דבר כתב שנברג בסגנון  . במאה העשרים

סגנון המבוסס על  , של הימנעות גמורה מטונאליות

הוא נולד . 'עשר הצלילים-שיטת שנים', דודקפוניה'ה

. ונתמנה למורה בקונסרבטוריון שטרן בברלין בוינה

שם נעשה מורה  , היגר לארצות הברית 1934בשנת 

יצירותיו הרבות  . למוסיקה באוניברסיטת קליפורניה

,  סוויטות, כוללות מוסיקה למקהלה ולתזמורת
 . רטי ושירים'קונצ, אופרות, מוסיקה קאמרית

 

 (1994 – 1912)ון 'ג' קייג הניצול מגטו ורשה: קטע שמיעה
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 (1994 – 1912)ון 'ג' קייג

שהקצה מקום לצלילי טבע  , מלחין אמריקני אוונגרדי

למד אצל הנרי  . מקריים ולדממה בכמה מיצירותיו

מוסיקה  ': יצירותיו כוללות. קאוול וארנולד שנברג

הבלט ', לפסנתר מותקן ולשנים עשר מקלטי רדיו

הוא השתמש באמצעים . 'מבנה מתכת'ו' עונות'

עבד  . אלקטרונים ובטכניקות חזותיות ביצירותיו

יחד עם הכוריאוגרף מרס קאנינגהם וכתב את 

המוסיקה לכל יצירותיו בלי לראותן לפני ערב  

 . הבכורה

 

 סוויטה לפסנתר צעצוע –קטע שמיעה 

Suite for toy piano 

 1936סטיב רייך 
 1936סטיב רייך 

אם כי הוא  , רייך נודע כאחד מחלוצי המינימליזם•

. מתרחק בהתמדה מן הסגנון המינימליסטי הצרוף

הוא פיתח מספר רעיונות קומפוזיציוניים 
( loops)ביניהם שימוש בלולאות , שהשפעתם רבה

כמו ביצירותיו  )ליצירת דפוסי חלוקה לשלבים 

ושימוש  ; "(שייצא החוצה"ו, "יירד גשם", הראשונות

בתהליכים ליצירה וחקר של תפיסות מוזיקליות  

יצירות "(. ארבעה עוגבים", "מוזיקת מטוטלת)"

המאופיינות בשימוש בתבניות חוזרות , אלה

השפיעו  , ונשנות ובאפקטים של חלוקה לשלבים

משמעותית על המוזיקה האמריקאית העכשווית 
 .ועל המוזיקה העכשווית בכללותה

 

מוסיקה למחיאות כפיים   –קטע שמיעה 

1972 

 clapping music 

 1937פיליפ גלאס 

את היצירה המוזיקלית שלו  . הוא מלחין אמריקאי

למרות שהוא עצמו  , נהוג לתאר כמינימליסטית

 גלאס. מעדיף לתאר אותה כמוזיקה תיאטרלית

נחשב כאחד המלחינים רבי ההשפעה של סוף המאה  

הוא מוכר כמלחין שהביא את המוזיקה  . 20-ה

בדומה לקורט וייל וליאונרד )הקלאסית אל הציבור 

,  סימפוניות, הוא כתב אופרות(.ברנשטיין לפניו

. ומוזיקה לפסנתר, מוזיקה לסרטי קולנוע, רטי'קונצ

אמנים , חברים רבים מתחום האמנות לגלאס

מוזיקאים ובמאים עימם שיתף  , סופרים, חזותיים
 .פעולה
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 אז'מוסיקת ג מוסיקה לרחוב סומסום –פיליפ גלאס 

ב  "ז כתרומתה החשובה ביותר של ארה'יש הרואים בג
ז נולד מתוך מיזוג של המוסיקה  'הג. למוסיקה של העולם

אף על פי שאפשר גם לחבר  . האפריקנית והאירופאית
הרי בעיקרה זו  , לעבד ולרשום אותה, אז'מוסיקת ג

מקצבה מבוסס על פעמות קצובות  . מוסיקה מאולתרת
ז הוא  'הג. עם הרבה סינקופות ושינויי קצב, תכופות

בעיקרו יציר של שחורים אמריקנים והם שעמדו בראש  
בתקופת העבדות הושפעו השחורים אמריקנים  . מחדשיו

מן המוסיקה הכנסייתית הפרוטסטנטית והתאימו אותה  
 .ז הראשונות הופיעו בניו אורלינס 'להקות הג. לצרכיהם

נגן   –ארמסטרונג  לואי: אז מפורסמים'נגני ג
 .פסנתרן -אלינגטוןאדוארד קנדי דיוק ,חצוצרה

 
 

 (1937 – 1898)' ורג'ג, גרשווין (1937 – 1898)' ורג'ג, גרשווין

המיזוג שהשיג בין  . יהודי, מלחין ופסנתרן אמריקני

וההרמוניה  ( ז ובלוז'ג)הסגנונות האמריקניים 

השפיע רבות על המוסיקה . האימפרסיוניסטית

יצירתו הגדולה ביותר . האמריקנית במאה העשרים

מחיי השחורים היא ' ובס פורגי'האופרה , של גרשווין

מיצירותיו  . האופרה האמריקנית הידועה ביותר

יצירות אחדות לפסנתר ולתזמורת בניהן  : האחרות

רטו לפסנתר בפה 'הקונצ', בכחול ראפסודיה'

גרשווין . 'אמריקני בפאריס'הסימפונית  והפואימה

 .חיבר גם קומדיות מוסיקליות רבות

 

 summer time –צפייה 

 'פורגי ובס'מתוך האופרה 
 אמריקני בפריס –צפייה 

 ין קלי'ג: כוריאוגרף

 גרשווין' ורג'ג: מלחין

 1951:שנת בכורה
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 (1990 – 1918)לאונרד , ברנשטיין
 

 (1990 – 1918)לאונרד , ברנשטיין
 

הוא . יהודי חשוב-פסנתרן ומלחין אמריקאי, מנצח

ונתמנה  ', סֶקרטי מכון'ובלמד באוניברסיטת הארוורד 

. למנצחה של הפילהרמונית של ניו יורק 1958-ב

סיפור  ': מחזות הזמר, קליל-חופשי'הבלט : מיצירותיו

'  ירמיהו'והסימפוניות ', קנדיד', 'בעיר', 'הפרברים
 .'החרדה תקופת'ו

 

 סיפור הפרברים: צפייה

 רום רובינס'ג: כוריאוגרף

 ליאונרד ברנשטיין: מלחין

 1954: שנת בכורה מחזמר

 1961: שנת בכורה סרט

 (1981 – 1910)סמיואל , ברבר
 

למד , נולד בפנסילבניה. רומנטי-מלחין אמריקאי ניאו

 פרס'ב 1935בפילדלפיה וזכה בשנת ' קרטיס מכון'ב

מאוחר יותר זכה בשני פרסי . האמריקני' רומא

' רטו לפסנתר מס'והקונצ' היואנֶסָ 'ר על האופרה פּוליצֶ 

' לכלי מיתרים יו'אדג': מיצירותיו הידועות ביותר הן. 1
 .'בית ספר לשערוריות'והפתיחה 

 

 יו לכלי מיתרים  'אדג –קטע שמיעה 

D.J. Tiesto 


