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Saturday, february 21, 2009

at 8.30 pm

אולם רפפורט, מרכז הכרמל

מחווה לעברי גיטליס
במלאת לו 86 שנה

עברי גיטליס - כנור
צבי פלסר - צ’לו

אילן רכטמן - פסנתר

Hommage to Ivry Gitlis

Ivry Gitlis - violin
Zvi Plesser - cello
Ilan Rechtman - piano

1) Ludwig van Beethoven
Violin Sonata No. 5 in F Major, Op. 24 “Spring Sonata” (1801)

לודויג ואן בטהובן  )1
סונטה לכנור ופסנתר בפה מז’ור, אופ. 24 “סונטת האביב”

)1770-1827(

)1809-1847(

)כ-15 ד'(

)כ-23 ד'(

Program תוכנית

Intermissionהפסקה

עונת תשס”ט
SEASON 2009

3) Felix Mendelssohn
Piano Trio No. 1 in D Minor, Op. 49

פליקס מנדלסון  )3
שלישיית פסנתר ברה מינור, מס’ 1, אופ. 49

)כ-30 ד'(

 Allegro  Adagio molto espressivo  Scherzo: Allegro molto  Rondo: Allegro ma non troppo

 Molto Allegro ed agitato  Andante con moto Tranquillo  Scherzo. Leggero e vivace  

  Finale, Allegro assai appassionato 

Concert no. 21 קונצרט מס' 21

החוג למוסיקה קאמרית בחיפה
THE HAIFA CHAMBER MUSIC SOCIETY

2) Fritz Kreisler
Three Pieces for violin and piano
Liebeslied
Sicilienne
Schon Rosmarin

פריץ קרייזלר  )2
3 קטעים לכינור ופסנתר:

שיר האהבה
סיציליאנה

רוזמרין היפה

)1875-1952(



עברי גיטליס - “הצועני” מחיפה
בראיון עם הכנר, אומר עברי גיטליס: “יש כיום בעולם המון כנרים מושלמים, מדהימים, שלאו מעניינים אותי בכלל. בקונצרט של אמנים מסוג זה, 

אפשר לישון היטב, מתחילתו ועד סופו. אני מחפש אקספרסיה, העברת מסר, ובעיקר הפתעות והצבעה על כיווני פרשנות שלא עלו קודם בדעתי.”
ומן העיתונות: “עברי גיטליס ניגש למוסיקה בלהט רב עוצמה. מעורבותו במוסיקה עוברת אל המאזין בנקל. לעיתים היא נשמעת אקסצנטרית ולא 
ממושצעת אך כנותו האמנותית היא מעבר לכל ספק. הוויברטו החושני שלו יכול לייצר מגוון אינסופי של צבעי צליל. הטכניקה שלו, בשיאה, היתה 

בטוחה וחזקה.
עברי גיטליס נולד בשנת 1922 בחיפה להורים יוצאי רוסיה, כיצחק-מאיר גיטליס. את השם עברי אימץ בשנות מלחמות העולם השניה. עברי החל 
לנגן בגיל חמש וכעבור שלוש שנים ניגן בקונצרט הראשון שלו. הוברמן שמע את הילד והמליץ שיצא לפאריס, להמשך לימודים. בין מוריו שם היו 

ז’ורז’ אנסקו וז’אק טיבו.
תחילת הקריירה המקצועית שלו היתה אחרי המלחמה, כשניגן עם התזמורת הפילהרמונית הלונדונית. בעיקבות קונצרט זה הוזמן לנגן עם תזמרות 

 .vox בריטיות אחרות.לעברי יצאו מוניטין מקצועי באירופה. היתה הצלחה גדולה לתקליט שהוציא עם הקונצ’רטו לכנור של אלבן ברג בחברת 

במרץ 1963 ניגן עברי בפאריס את הקונצ’רטו השני של בארטוק. המבקרים ציינו את נגינתו כאחד הארועים המעניינים בפאריס 

בשנים האחרונות.

גם היום, כאשר עבר את גיל ה-86, עברי גיטליס הוא כנר ואישיות מפורסמת מאוד, בין השאר בשל הופעותיו הססגוניות בתכניות 

טלויזיה באירופה.

אנחנו מצרפים לדפים אלה ראיון שפורסם בזמנו, השופך מעט אור על אישיותו הצבעונית.

צבי פלסר - צ’לו
זוכה התחרות הבינלאומית הארבעים-ואחת במרכז קנדי בוושינגטון, הופיע כסולן בצפון-אמריקה, אירופה וישראל וזכה לשבחי הקהל והביקורת. בן 
שבע-עשרה הופיע לראשונה בארה”ב, לצדם של אייזק שטרן ופנחס צוקרמן על בימת אולם קרנגי בניו יורק ולאותו אולם שב כעבור שלוש שנים כסולן 
עם תזמורת הג`וליארד בניצוח זובין מהטה. מאז הופיע פלסר כסולן עם תזמורת נודעות רבות ובהן הפילהרמונית הישראלית, הקאמרית הישראלית, 
הפילהרמונית של באפלו, הסימפונית הלאומית של ארה”ב, הקאמרית של מינסק ועוד. מרבה בנגינת רסיטלים במרכזי המוסיקה החשובים בעולם, 
ונטל חלק בפסטיבלים נודעים כמרלבורו, שלזוויג-הולשטיין, סרבנטינו במכסיקו, לפלנד בשוודיה ומונפלייה בצרפת. פלסר מרבה גם בביצוע מוסיקה 
קאמרית ברחבי העולם, ובין היתר נמנה עם מייסדי רביעיית “הוברמן”. זכה בפרס פרנסואה שפירא ובמלגות קרן התרבות אמריקה ישראל, בוגר 
בית-הספר ג`וליארד כתלמידה של זארה נלסובה ומוריו החשובים היו צבי הראל בישראל ודיוויד סויר בארה”ב. צבי פלסר מנגן על צ`לו גואדניני 

המושאל מטעם קרן התרבות אמריקה-ישראל.

אילן רכטמן - פסנתר
הפסנתרן והמלחין אילן רכטמן הופיע לראשונה עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית בגיל 11, כאשר ניגן את הקונצ`רטו לפסנתר מסס` 20 ברה 
מינור של מוצרט. מאז, הוא הופיע כסולן עם התזמורת הפילהרמונית ב15 פעמים שונות, וכמו כן עם כמעט כל שאר התזמורות בארץ. הוא הופיע 
ניו-זילנד, התזמורת הסימפונית של פיצבורג,  לונדון, התזמורת המלכותית הדנית, התזמורת הסימפונית של  כסולן עם התזמורת הסימפונית של 

התזמורת הסימפונית של סן-דיאגו, תזמורת העולם החדש, תזמורת בוסטון-פופס, אם לציין רק אחדות מהתזמורות. 
כנגן רסיטלים וקונצרטים של מוזיקה קאמרית, אילן רכטמן הופיע בכ-40 מדינות מסביב לעולם, ומעל ל-80 ערים בארה”ב, בכל אולמות הקונצרטים 
החשובים. הוא הופיע עם אומנים כמו יו-יו מה, רביעיית סט. לורנס, גיא בראונשטיין, מאט חיימוביץ`, ולארה סט. ג`ון. כמו כן הופיע כסולן וכמעבד 
הפתיחה  טקס  את  שכלל  הופעות  בסיבוב  מה  יו-יו  עם  הופעתו  את  לציין  ניתן  שלו  החשובות  ההופעות  בין  מוריס.  מרק  של  הריקוד  קבוצת  עם 

לאליפות העולם בכדורגל, טוקיו, ב-2002. 
 רכטמן זכה במספר פרסים, ביניהם פרס נורי באמצעות קרן התרבות אמריקה-ישראל בניו-יורק, פרסי קליירמונט ושפירא בישראל, ובמדליית הכסף 

בתחרות הפסנתר הבינלאומית הראשונה בסן-אנטוניו. 
גם כאלו שהוזמנו על  ולהרכבים שונים, מופיעות  9. כחלק מיצירותיו, מעל מאה חמישים במספר  בגיל  כמלחין, רכטמן החל לכתוב מוזיקה כבר 
שנים   125 חגיגות  לרגל  בארה”ב(  הותיק  המוזיקה  )פסטיבל  צ`אטאקווה  המוזיקה  פסטיבל  עבור  ובנוסף  מאזל,  ולורין  מאטה  זובין  מאסטרו  ידי 

לפסטיבל. 
לאחרונה, רכטמן שהה שבע שנים בברזיל, בה הופיע כסולן עם התזמורת הסימפונית דו-אסטדו סאו-פאולו, התזמורות הסימפוניות קמפינס וריבראו-

פרטו, וכמו כן שימש כמנהל של סדרת המוזיקה הקאמרית “אום סרטו אולהר” בסאו-פאולו. בין ההופעות הקאמריות בהן נטל חלק בזמן שהותו שם 
ניתן לציין את מסע ההופעות בדרום-אמריקה שערך עם הכנר דניאל גוודס. כמלחין בברזיל, רכטמן כתב מספר יצירות עבור סרטים, וכמו-כן מוזיקה 
לטלנובלה “אספרנסה” אשר הגיעה לכחצי מיליארד צופים ברחבי העולם. רכטמן גם החזיק במשרת המנהל של תחרות הפסנתר הבינלאומית ע”ש 

וילה-לובוס. 
רכטמן הקליט עם חברות כמו נקסוס, סנטאוור, מרידיאן, MMC , BIS ו-וול טמפרד פרודקשנז. שתי הקלטות חדשות: “רכטמן ברסיטל” )מיצירות 
גוודס, אמורות להופיע בתחילת 2009  דניאל  )הסונטות לכינור/פסנתר של בטהובן( בשיתוף עם הכנר  ו”בטהובן בברזיל”  ורכטמן(  בטהובן, שופן 

בהפקה של וול טמפרד פרודקשנז. 
רכטמן היה המייסד והמנהל המוזיקלי של מספר הרכבים וסדרות קונצרטים בניו-יורק, ובאמצעות אלו וארגונים נוספים אחרים הציג למעלה מ1500 

קונצרטים. ב-2008 רכטמן התמנה למנהל מחלקת המוזיקה של מוזיאון תל-אביב בישראל. 





מתוך: ‘וירטואוזים’ / נתן דונביץ


