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 רנסנס –שיעור שישי 

 פנחסי-הילה קובריגרו: מרצה

 :ההשפעות על המוסיקה

בדרך מתקופת המעבר בין הרנסנס המוקדם . א

. למאוחר חלה הרפורמה של הגרמני מרתין לותר

אז החל הפיצול בין הקתולים  –לותרני 

 .לפרוטסטנטים

 .בכנסיות החלו להתפלל בשפה המקומית. ב

הדפיסו בין היתר . המצאת הדפוס על ידי גוטנברג. ג

אפשר היה להתפלל באותו נוסח בכנסיות  , תווים

 .שונות

 המוסיקה ורוח הרנסנס

ספר  "הסופר האיטלקי קסטליֹונֶה הדגיש זאת בספר 

 :1528" איש החצר

 

 

ומלבד הבנתו  , איש חצר שאינו גם מוסיקאי..."

ובקיאותו העיונית אינו יודע באותה מידה לנגן  

 "...  אינו מוצא חן בעיני, בכלים שונים

 המלחינים העיקריים
   רנסנס מוקדם

 johannes ockeghen (1430 – 1495יוהאנס אוֶקֶחן 
 .חי באזור הולנד של היום כתב מיסות( בקירוב

   מעבר בין רנסנס מוקדם למאוחר

 josquin despres (1440( וסקן מהעיר פרה'ז)וְסֶקן ֶדְפֶרה 'ז
כתב גם מוסיקה חילונית וגם מוסיקה  (. בקירוב 1521 –

כשהתפרסם הכנסייה הזמינה אותו . חי הרבה שנים. דתית
יחד איתו מרכז הקומפוזיציה . לותיקן ליצור עבור הכנסיה

 .עובר לותיקן

 רנסנס המאוחר 

 giovanni pierluigi deי דה ָפֶלסטרינה 'ובאני פרלוג'ג
palesterina כתב מוטטים ומיסות, חי כמעט כל חייו ברומא  . 

 אופי המוסיקה ברנסנס

 קולות ללא ליווי –הרוב הסוחף כתוב באקפלה •

פעמות שאיש לא שומע אותן בשל איטיות  •

 המוסיקה

 החלוקה לתיבות לא שותפה לשכבות השונות•

 .רוב המוסיקה היא פוליפונית•

 צורות מוסיקליות

 מיסה•

 מדריגל•
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 מיסה

 

טקס דתי נוצרי לזכר קורבן הסעודה האחרונה של 

בכנסיה  ' ליתורגיה'הנקרא , ישו בכנסיה הקתולית

. מיסה ביסודה היא תפילה ללא מוסיקה. היוונית

 :הכנסייה חילקה את המיסה

 קטעים שחובה לשיר•

 קטעים שאסור לשיר•

 .קטעים שאפשר לשיר•

 המיסה הגדולה –קטע צפייה 

 Uwe scholz שולץאוו : כוריאוגרף

 k.427 מוצארט.א.ו: מלחין

 2005: בכורהשנת 

 בלט לייפציג: להקה מבצעת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=67vZOoXO9Jo 

 (1520בערך  – 1450)ֹוסֶקן 'ז, דפרה

 

 (1520בערך  – 1450)ֹוסֶקן 'ז, דפרה

 

המוסיקה שלו הייתה כעין חוליה  . מלחין פלמי

מקשרת בין הסגנון הפוליפוני של הרנסנס המוקדם 

, הוא היה תלמידו של אֹוֶקֶחם. ובין הרנסנס המאוחר

שימש זמר בקפלה של האפיפיור ברומא וסייע  

.  אירופי באיטליה-בהנהגת הסגנון הפוליפוני הצפון

, מוטטים, הוא חיבר מיסות. יצירותיו הן רבות הבעה

סוגים אחרים של מוסיקה כנסייתית וגם שנסונים  

 . חילוניים ערניים( סוגים של מדריגלים)

 ההבדל בין מוטט ומדריגל
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  –התפתחות כלי הנגינה 

 ציור מאת האנס ממלינק

חצוצרה  , אבוב טנור, חצוצרה מעוגלת, לאוטה, טרֹוְמָבה מארינָה, ְפַסְלֶטריֹון•

 נבל וִפיֶדל, אורגן נייד, חצוצרה מעוגלת בעלת קנה נייד, ישרה

י ָדה  'באני פיירלּואיג'גו, פֶלסטרינה

 (1594 –בערך  1525)

 

י ָדה  'באני פיירלּואיג'גו, פֶלסטרינה

 (1594 –בערך  1525)

 
בהשפעתם  . גדול המלחינים האיטלקיים בתקופת הפוליפוניה

(  כגון וילרט ולאסוס)של מלחינים פֶלמיים שבאו לאיטליה 
, הביא פלסטרינה את הפוליפוניה המקהלתית לנקודת שיא

רוב . למיזוג מושלם של ערכים מוזיקליים ולבהירות הטקסט
הוא חיבר הרבה . ימיו היה פלסטרינה נגן בכנסיה ברומא

  140-וכן כ, מיסות מוֶטטים ומוסיקה כנסייתית אחרת
על אף שינוי הסגנון שחל אחרי זמנו הוסיפו . מדריגלים

שיטותיו שימשו  . יצירותיו להשפיע על המלחינים שבאו אחריו
'  עליה לפארנסּוס'בסיס לספרו של פוקס על הקונטרפונקט 

ספר שממנו למדו הרבה מלחינים גדולים של התקופה  
 .הקלאסית ואחריה

 מדריגל

 

מדובר בשיר פוליפוני למספר קולות  שכל אחד מהם  

סגולתו האופיינית ביותר הייתה  . הושר בפי זמר אחד

 .חילוני. ההתאמה המדויקת בין המילים למוסיקה

 מדריגל נוגה

 אם מעינך נוצקה   -אוהב

 טיפה חמה כדם תוסס  

 , אם בידי ידך דבקה

 עת מתוכך המועקה  

 .  בקעה כזעקת גוסס

 

מזמור  -אני שואב ! אלים-תשוקת
חזך  -מהוד-! חמדה עמוק

 ,  אנקות כאב, גניחות

 ,  הנה לבך כבר משתלהב

 !פניני עיניך בו נוגהות

 

 !  אחת לי אם את חכמה

 !  היי יפה! היי נוגה

 דמעה נוסכת בך קסמה  

  -שממה -כנחל בנופי

 .  גם לפרחים יפה סופה

 

 אך רק אם כל חדוה   -אוהב

 מעם מצחך נסוגה כבר 

 ,  אם לבבך בחיל טבע

 יומך נקוה  -אם על שמחת

 . עבר-ענן של זועת

 

 הרפורמציה והקונטררפורמציה

 ?הרמוניה כן או לא•

 ?הומופוניה•


