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בכל שנה מאז נוסד ב-2008 הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה 
חדישה - "צליל מעודכן", התמקדנו במלחין אייקוני אחד 

)"האינדיבידואל"( והאסתטיקה הניבטת מיצירותיו.
המטרה הייתה לארגן תוכניות קונצרטים המבטאות את מרחבי 

האסטטיקה של אותו האידיבידואל-היחיד ומזאת להקיש 
אנלוגיות לפרקטיקות הנוכחיות במוסיקה החדישה.

במקביל, גישה זו שימשה להציג לקהל יצירות ומלחינים שעל 
פי רוב, מעולם לא נשמעו על הבמות בארץ. שמות כמו הלמוט 

לכנמן, סאלבטורה שארינו, בריאן פרנייהאו, חיה צ'רנובין, 
ז'ורז' אפרגיס או פיירלואיג'י בילונה, היו בין המלחינים במוקד 

המהדורות הקודמות.

בלבם וזכרונם של אזרחים רבים בארץ, בעזה והגדה, 
המדינות השכנות לנו והעולם כולו - מאורעות קיץ 2014 עדיין 

מהדהדים. קולות המלחמה שפלשו אל אולמות הקונצרטים 
עצמם ויותר מכך, העמידו בני אדם בביתם שלהם כשבויים 

אל מול הרס, מוות וחורבן שמקורם בהחלטות מחרידות של 
מנהיגים, הזכירו לכולנו את חוסר האונים של הקול היחיד 

)"האינדיבידואל"( והאלטרנטיבי בזמני זעם ורעם.

בין אם בדמוקרטיה ובן אם לאו, נדמה כי קול וסאונד 
)שונים( אפשר )עדיין( בהחלט להשמיע אבל אלו סובלים 

מאימפוטנציה קשה. אי לכך, בחירה אישית והפיכה ל"אי" של 
מחשבות ופעולות בו מתכנס האינדיבידואל אל עצמו נדמית 

כאופציה מועדפת בו בזמן שמנגד היא מחזקת מצב נתון של 
לימבו, המחמיר את קיפאון הסטטוס-קוו.



ועדיין, בתחומי האמנות, בחירה מודעת זו של הפיכה ל"אי", 
או הצבעה לייחודיות מופנמת תוך דחיית תפישות רווחות 
מצליחה לעיתים ליצור הד )Impact( - גדול יותר מגודלו 

האמיתי של ה"אי" - הקול הייחודי -  בהציעו חלופות 
למוסדות הקיימים שה"אי" עומד בזרמם ומאפשר בהיותו את 

קיומן של נקודות מוצא מקוריות ואף יותר מכך, אפשרויות 
תנועה/עצירה חדשות.

וכך, המהדורה שלנו מקדישה את עצמה ל"איים", קבוצות של 
נונקונפורמיסטים שהאינדיבידואליות מהווה מקבילה טבעית 

לשמם ומכאן, כפועל יוצא האינדיבידואל כערך הוא ה"שם" בו 
מתמקדת המהדורה הנוכחית של צליל מעודכן.

 
איכות זו של ייחודיות הייתה לגורם המוביל את הבחירות 
האמנותיות שנעשו בגיבוש תכנית המציגה מארג של   של 

קשרים בין "איי" הלחנה כג'ון קייג, קרלהיינץ שטוקהאוזן, 
ג'אצ'ינטו שלסי, הלמוט לכנמן, פיירולואיג'י בילונה )אורח 

הפסטיבל(, סימון סטין אנדרסן ודמיטרי קורליאנסקי )אורח 
הפסטיבל(, כולם מציעים את האינדיבידואליות שלהם לא רק 

כמקור יצירתי אלא גם כהשראה לתפוקה של האדם היחיד 
בהשפעתו על הקהילה שלו בעצם הבחירה בפעולה "מופנמת" 

ושונה מזו הנהוגה בסביבה בה היא מתרחשת.

כמו בכל שנה, במקביל לפסטיבל, אנו מקיימים את קורס 
הקיץ אליו נבחרו שבעה מלחינים מתוך הצעות מועמדים 

מכל העולם. השנה נבחרו להשתתף ולהציג יצירה חדשה: 

בניה הלפרין-קדרי )ישראל(, אסייאס ירנגארד )שבדיה(, 
ג'וליה לארוסו )איטליה(, ז'וליאן מלאוסנה )צרפת(, גוני פלס 

)ישראל(, אלנה רייקובה )רוסיה( ועדי שניר )ישראל(.

עוד במקביל תוצג התערוכה "איים בזרם" בגלריה שלוש 
לאמנות עכשווית ובה יצירות מאת ג'ון קייג', לייף אינגה, אמנון 

וולמן, יוהנס קריידלר, אולי פוסנגר וסימון סטין אנדרסן.

בין המוזיקאים האורחים הפעם בפסטיבל: אנסמבל 
אסמיסימסא )נורווגיה(, מתיאו צ'זארי )איטליה(, אולי פוסנגר 
)אוסטריה(, לוקאס פלס )גרמניה(, מרטין זייוורט )אוסטריה(, 

קבוצת מוזיקה נובה )ישראל(, אנטואן פרנסואז )שווייץ(, 
ניקל )ישראל(, עמית דובסטר )ישראל( ואנסמבל אינטרפייס 

)גרמניה(

בציפיה לראותכם/ן

ירון דויטש
מנהל אמנותי, צליל מעודכן



  20:30
ערב השקה // "איים בזרם" - קונצרט ותערוכה

קרלהיינץ שטוקהאוזן - in Freundschaft לסקסופון סופרן )1977(
לאורנס קריין - Bobby J לגיטרה חשמלית )1999(

במקביל לימי הפסטיבל   נציג בגלריה שלוש לאמנות עכשווית את  
התערוכה "איים בזרם" )מוצ"ש,20:30, יום א', 19.07 - יום ו', 24.07( 

ובמרכזה היצירה f9fBeet Strechבה מותח האמן הסקנדינבי, לייף אינגה 
את הסימפוניה התשיעית של בטהובן על פני 24 שעות המעמידות את 
המאזין/ה בפני גילויים חדשים של פרספקטיבה, זמן מוזיקלי ומשטחי 
הרמוניה בלתי מוכרים ביצירת המופת. עוד יצירה רחבת היקף תהיה         

ה"יומן" של ג'ון קייג בה "מבצע" ומקריין המלחין את כתביו. כמו כן עבודה 
חדשה פרי עטו של המלחין ואמן הסאונד, אמנון וולמן ביחד עם מקבץ 

עבודות עבר; מיגוון יצירות וידאו של הגרמני, יוהנס קריידלר, ממובילי זרם 
ה"קונספטואליות החדשה במוזיקה", עבודות של הדני, סימון סטין אנדרסן 

ואסופת רמיקסים מאת אולי פוסנגר )אורח הפסטיבל - ראו תכניה(.

גלריה שלוש לאמנות עכשווית

יום 
שבת

ביולי



מרכז פליציה בלומנטל

  19:00

...Lectio // מפגש
רגע לפני ביצוע היצירות שלהם בפסטיבל, שיחת היכרות עם שני יוצרים 
מובילים בסצנת המוזיקה החדישה בעולם, המלחינים פיירלואיג'י בילונה 

)איטליה( ודמיטרי קורלאינסקי )רוסיה(.

20:00

אירוע הפתיחה 
״מאניה״ // אנסמבל אסמיסימסא )נורווגיה(

 Rerendered - סימון סטין אנדרסן
לפסנתר, שני מפעילים ווידאו )2003/04(

Study for string instrument #3 - סימון סטין אנדרסן
לצ׳לו ווידאו )2011(

לאורנס קריין - John White in Berlin לגיטרה חשמלית,
כלי נקישה, צ׳לו ופסנתר )2003(

בנייה הלפרין-קדרי - Supercentenarians לגיטרה חשמלית,
כלי נקישה וצ׳לו )2015( בכורה

אסייאס ירנגארד - Nagug לגיטרה חשמלית, כלי נקישה,
צ׳לו ופסנתר )2015( בכורה

21:30

רסיטל חליל // מתיאו צ׳זארי )איטליה(
פיירלואיג'י בילונה - )Recta Lectio( Staglio לחליל בס )2013( בכורה

בריאן פרנייהאו - Superscriptio לפיקול )1981(
אאורלייאנו קטנייו - Visible לפיקולו )2002/02(

פרנקו דונאטוני - Nidi לפיקולו )1992(
דמיטרי קורליאנסקי - )Falsa Lectio( FL לחליל בס )2008(

יום 
שני

ביולי



  19:00

מפגש // בחזרה לשנות ה-80
לא תמיד היתה סצינת המבצעים של מוזיקה חדישה רוויה ודינמית כמו 
היום. את השינוי שהוביל למצב הזה לא ניתן לייחס לשרי תרבות כאלה 

ואחרים אלא דווקא ליחידים אידאליסטים וכמובן נגנים מעולים, שהתקבצו 
באנסמבלים שונים והפכו את המציאות לזו המוכרת לנו כעת. עם שניים 

מהבולטים שבמבצעים האלו - הקונטרבסיסט אולי פוסנגר )אוסטריה( 
ממייסדי "קלנגפורום וין" והצ'לן לוקאס פלס )גרמניה( ממייסדי אנסמבל 

"רשרש" וכיום חבר ברביעית "ארדיטי" נחזור לשנות ה-80 ומשם נרוץ 
קדימה בזמן כדי לשמוע ממקור ראשון על השינוי שהובילו וההשפעה שלו 

על המוזיקה הנכתבת בימינו.

20:00

ווינשטיין,   - )אוסטריה(  זיוורט  פוסנגר,   // קונצרט 
דובסטר )ישראל( 

אולי פוסנגר - San Theodoro 8 לקונטרבס, גיטרה חשמלית, צ׳לו, 
סקסופון וטייפ )2014(

ג׳אצ׳ינטו שלסי - Mantram לקונטרבס )1987(
עדי שניר - Charasim לקונטרבס, גיטרה חשמלית וסקסופון )2014( 

בכורה

21:30

רסיטל צ׳לו // לוקאס פלס )גרמניה(
הלמוט לכנמן - Pression לצ׳לו )1969/70(

יובל שקד - Rhymodo לצ׳לו )1985/86(
הנס טומאלה - Cello-Counterpart לצ׳לו )2006(

ג׳אצ׳ינטו שלסי - Triphon לצ׳לו )1956(

יום 
שלישי

ביולי

מרכז פליציה בלומנטל



  19:00

ברגים,  כמה  עם  העולם  את  לשנות   // פתוחה  הזמנה 
גומי, פלסטיק ומחק.

לקראת הרסיטל שלו בהמשך הערב, הפסנתרן אנטואן פרנסואז מזמין את 
הקהל לבמה ומשם לתוך הפסנתר לראות מקרוב את השיטות וההתקנים 

בעזרתם הפך ג'ון קייג' את הפסנתר לתזמורת כלי נקישה.

  20:00

רסיטל פסנתר // אנטואן פרנסואז )שווייץ(
ג'ון קייג' - Sonatas & Interludes לפסנתר ממותקן )1946-48(

21:30

קונצרט // קבוצת מוזיקה נובה )ישראל(
איאן פאוור - )natandum novum( BUOY לאנסמבל )2015( בכורה 

סיון אלדר - Béla לאנסמבל )2015( בכורה
אבשלום אריאל - Bekhol Zot לאנסמבל )2015( בכורה

יוני ניב - Deviations לאנסמבל )2015(

יום 
רביעי

ביולי

מרכז פליציה בלומנטל



  19:00

רסיטל סקסופון // עמית דובסטר )ישראל(
קרלהיינץ שטוקהאוזן - In Freundschaft לסקסופון סופרן )1977(

ג׳אצ׳ינטו שלסי - Tre pezzi לסקסופון סופרן )1956(
קרלהיינץ שטוקהאוזן - Knabenduett לשני סקסופונים )1980(

20:00

קונצרט // אנסמבל ניקל )ישראל(
איאן פאוור - For current resonance לכלי נקישה ופסנתר )2012/13(

סימון סטין אנדרסן - De Profundis לסקסופון )2000(
ג׳וליה לארוסו - Here, beyond this place לסקסופון, כלי נקישה 

ופסנתר )2015( בכורה
גוני פלס -  New piece לסקסופון וכלי נקישה )2015( בכורה

אלנה רייקובה -   v101% mind uploadingל-3 מבצעים, אביזרים, כלי 
נקישה ופסנתר )2015( בכורה

21:30

אינטרפייס  אנסמבל   // ״מלנכוליה״   - נעילה  אירוע 
)גרמניה(

הלמוט אוהרינג - Melancolia I לחליל ופסנתר )2010-12(
הלמוט אוהרינג - Leuchter לחליל, פסנתר וצ'לו )1994(
ז'וליאן מלאוסנה -  )interlaced )interrelated לחליל,

פסנתר וצ'לו )2015( בכורה
אדם מאור  - New piece לחליל, פסנתר וצ'לו )2015( בכורה
סאלבטורה שארינו - Melancolia I לפסנתר וצ'לו )1980-82(

יום 
חמישי

ביולי

מרכז פליציה בלומנטל



מחירי כרטיסים: 

. מנוי משולב לכל האירועים / 240 ₪ 
. כרטיס חופשי יומי / 70 ₪

. אירוע פתיחה - אנסמבל אסמיסימסא   / 50 ₪
. רסיטל חליל - מתיאו צ׳זארי / 50 ₪

. פוסנגר-זיוורט, ווינשטיין-דובסטר / 50 ₪
. רסיטל צ'לו - לוקאס פלס / 50 ₪

. רסיטל פסנתר - אנטואן פרנסואז / 50 ₪
. מוזיקה נובה / 50 ₪

. ניקל / 50 ₪
. אירוע נעילה - אנסמבל אינטרפייס / 50 ₪

 
* בכל שאר האירועים הכניסה חופשית

מרכז פליציה בלומנטל למוזיקה: רח' ביאליק 26, תל אביב
גלריה שלוש לאמנות עכשווית: רח' מזא"ה 7, תל אביב
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