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 1שיעור מס  –מוסיקה למחול 

 פנחסי-קובריגרוהילה : מרצה

של  " נול"צפייה בקטע מתוך  –תרגיל 

 2012להקת ורטיגו 

 .איזו תחושה נותנת כל מוסיקה או חוסר המוסיקה•

 ?ם מתאים/מה לדעתכן•

 ?למה ללמוד מוסיקה למחול

 אסוציאציות -! מוסיקה נותנת השלמה רגשית1.

 .קונטקסט תרבותי2.

 ?להשתמש במוסיקהאיך ניתן 

 רוקדים לפי המוסיקה•

 רוקדים את המוסיקה•

 רוקדים בהשראת המוסיקה•

 "מכוונת מהמוסיקה"רוקדים בהתעלמות •

 רוקדים בניגוד למוסיקה•

 מרכיבי השפה המוסיקלית

כמה ואילו '?, טריו וכו/דואט/סולו? מי מנגן –גוון •

 דינאמיקה  : עצמה: הוראות+ ? הרמוני? כלים

–P – Piano 

–PP – Pianisimo 

–F - Forte 

 .סוביקטיבי. צליל= פעמה , קצב –משך •

 .אוקטבה. נותן את המלודיה –גובה •

 

 היצירה המוסיקלית

 צורה –ארגון •

 חזרות•

 רגעי שיא•

 סגנונות•

 

 

 .....קטעי שמיעה
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 קטעי שמיעה

 syrinx. קלוד דביוסי, סיריניכס1.

 (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

 קטעי שמיעה
 מוצרט מוסיקת לילה זעירה. א.ו –מינואט . 2

 .ור'סרנדה לכלי מיתר בסול מז/              

Eine kleine Nachtmusik 

 בצורת סונטה allegro: פרק ראשון

 andante: פרק שני

 מינואט וטריו:פרק שלישי

 רונדו: פרק רביעי

 קודה

 

 

 (1791 – 1756)וולפגאנג אמדאוס , מוצארט

 
 (1791 – 1756)וולפגאנג אמדאוס , מוצארט

 
עם היידן ובטהובן הצעיר הוא משלים יחד את השלישיה . מלחין אוסטרי

הנחשבת לנציגתה המובהקת של המוסיקה הקלאסית במחצית  
על אף סגנונו הקלאסי המאופק יש  . השנייה של המאה השמונה עשרה
והיא רבת רושם דווקא בשל ,  במוסיקה של מוצארט עומק רגשי

מוצארט נולד בזאלצבורג והיה בנו של כנר ומלחין  . איפוקה האלגנטי
כילד פלא סייר באירופה בליווית אביו  . ליאופולד מוצארט, מוכשר

מאוחר יותר הועסק על ידי  .  ואחותו והופיע ברסיטלים לפסנתר
לבסוף  . אבל היחסים בניהם היו מתוחים, הארכיבישוף של זאלצבורג

אך לא בתמורה )השתקע בווינה שם נשא אישה וקנה לו הערכה 
בשנה אחת  . 'חליל הקסם'באופרות שלו ובמיוחד ב( כספית נאותה

במי במול  : חיבר את שלוש הסימפוניות הגדולות ביותר שלו, 1788
בסוף ימיו היה נתון  (. יופיטר')ור 'ובדו מאז, בסול מינור, ור'מאז

.  הוא נקבר בקבר עניים שלא סומן. מוצארט בקשיים כספיים תמידיים
 .  יצירות 600 -בחייו הקצרים חיבר כ
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 קטעי שמיעה

טוריאן סוויטה למחול  'ארם חצ –מחול החרבות . 3

 .ַגיָנֶה

Sabre dance -Ballet Gayane 

 (1978 – 1903)ארם , טּוריאן'חאצ

 

 (1978 – 1903)ארם , טּוריאן'חאצ

 

שרבות מהן מושפעות  , יצירותיו. מלחין רוסי ארמני
כוללות שלושה , מן המוסיקה העממית הארמנית

נשף  , 'סימפוניות, לו'כינור וצ, לפסנתר: רטי'קונצ
בלטים  , ומתוכו ואלס המסכות המפורסם' המסכות
בלט בארבע מערכות ובו מחול  ' גאיַאנֶה'בניהם 

רק  . מוסיקה מקהלתית ומוסיקה קאמרית, החרבות
אחרי הגיעו לגיל עשרים החל ללמוד מוסיקה 

.  בקונסרבטוריון של מוסקבה אצל מיאסקובסקי וְגנֶסין
אם כי הכירו בו כאחד מחשובי המלחינים הסובייטים  

 . אך המשיך ליצור" פורמליזם"על  1848ננזף בשנת 

 ונסה מיי

 (1750 – 1685)יוהאן סבסטיאן , באך 
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 (1750 – 1685)יוהאן סבסטיאן , באך 

 
בן למשפחת מוסיקאים בעלת שושלת  , נולד בַאיזֶנאְך, מלחין גרמני

אך בימיו  , תקופת הבארוק הגיעה לשיאה ביצירותיו. יוחסין ארוכה
רק  , סגנון יצירתו נחשב בזמנו מיושן. התפרסם בעיקר כנגן אורגן

לפני  . מאוחר יותר הכירו בערכה האוניברסלי של המוסיקה שלו
בכנסיית תומס הקדוש בַלייפציג היה באך נגן אורגן ' קאנטור'שנעשה 

הוא היה . בַאְרנֹשטאדט ובמילַהאּוזֶן ולאחר מכן מוסיקאי חצר בויימאר
שאחדים התפרסמו כמוסיקאים  , נשוי פעמיים והיו לו עשרים ילדים

יצירותיו  . שנה לאחר שנתעוור, הוא נפטר בלייפציג. בזכות עצמם
יצירות כליות  , יצירות לאורגן: הרבות מתחלקות לשלוש קבוצות

ויצירות קוליות  ( סוויטות ויצירות לכלי מקלדת, רטי'קונצ)ותזמורתיות 
 (.פאסיונים ומיסות, קנטטות, מוטטים)דתיות 


