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רומן רוסי
 ד”ר אסתרית בלצן 

בקונצרט מיצירות החמישייה הרוסית במאה ה-20 
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רומן רוסי
שישי 10.2.23, האולם הסימפוני ע"ש הנרי קראון בשעה 11:00

אסתרית בלצן, פסנתרנית, עורכת ומנחה
גיא פדר, מנצח

איתמר זורמן, כינור

סרגיי רחמנינוב )1943-1873(
קונצ׳רטו מס׳ 2 לפסנתר, פרק ג׳ )1900( 

איגור סטרווינסקי )1971-1882(
מחול נערות מתוך פולחן האביב )1913(

סרגיי פרוקופייב )1953-1891(
מארש מתוך אהבת שלושת התפוזים )1919( 

פתיחה מתוך פטר והזאב )1936(

דימיטרי שוסטקוביץ׳ )1975-1906(
קונצ׳רטו מס׳ 1 לכינור )1955-1947( 

נֹוְקטּוְרן - שיר לילה, מוֶדׇרטֹו 
ְסֶקְרצֹו - ׇאלֶגְרֹו 

פסקליה - ַאנְׇדנְֶטה 
ּבּוְרלְֶסׇקה - ָאלֶגְרֹו קֹון ְּברׅיֹו

אראם חאצ׳טוריאן )1978-1903(
מחול החרבות מתוך גאינה )1942- 1954(

2 שישי עם אסתרית בלצן | קונצרט מס׳ 
סדרת קונצרטים מוסברים בהנחיית הפסנתרנית ד”ר אסתרית בלצן



המאה ה-19 היוותה פריחה ושיא באמנות הרוסית, עם 
משוררים כפושקין, סופרים כטולסטוי ודוסטוייבסקי, מחזאים 
כצ’כוב, וחמישה מלחינים כצ’ייקובסקי, באלאקירב, מוסורגסקי, 
רימסקי-קורסקוב ובורודין שהביאו את בשורת הייחוד הרוסי 
ונפתולי הנשמה הסלאבית לכל העולם. את הבשורה המשיכו 
חמישה מלחינים רוסים במאה ה-20: רחמנינוב, סטרווינסקי, 
פרוקופייב, שוסטקוביץ׳ וחאצ׳טוריאן. המהפיכות והמלחמות 
במאה ה-20 העקובה מדם אילצו שלושה מהם לעזוב את 
ארצם ולנדוד בעולם: רחמנינוב,סטרווינסקי ופרוקופייב עזבו, 

שוסטקוביץ וחאצ׳טוריאן נשארו. מה עלה בגורלם? 

המוסיקה של כל אחד מהם מתארת את אמא רוסיה במבט 
שונה. 

רחמנינוב מחובר לרומנטיקה הרוסית הגדולה ולמסורת 
הפסנתרנות הוירטואוזית. בקונצ’רטו מס׳ 2 הוא חוגג את 
מרחבי רוסיה על הפסנתר, ומביא מנגינות רומנטיות ארוכות 
ורחבות, לפי מיטב מסורת צ’ייקובסקי. המהפכה הבולשביקית 
ב-1917 גרמה לו לעזוב את רוסיה לבלי שוב ולקבוע את מגוריו 
במערב. הניתוק מהמולדת הביאה לעיקור כוח היצירה שלו. 

סטרווינסקי היה תלמידו המצטיין של רימסקי-קורסקוב 
במוסקבה. בעקבות המהפיכה הסוציאליסטית ב-1905 עזב 
את רוסיה, וחבר לדיאגילב מנהל הבאלט הרוסי בפריס. יחד 
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יצרו את הבאלט פולחן האביב, שהביא את רוח המרד לאולם 
הקונצרטים בקצבים פראיים ובדיסוננטים צורמניים. אלה 
גרמו לשערורייה הגדולה ביותר בתולדות המוסיקה  והכתירו 
את סטרווינסקי כמלך המודרניזם. סטרווינסקי המשיך את 
חייו במערב, בצרפת, בשוויץ ואחר כך בארצות הברית ולא 

חזר למולדתו. 

פרוקופייב היה ילד פלא, פסנתרן ומלחין מחונן, שחיבר את 
האופרה הראשונה שלו בגיל 9 והיה תלמיד הקונסרבטוריון 
בסנט פטרבורג כבר ב-1913. בעקבות המהפיכה הבולשביקית 
עזב את רוסיה ב-1918, הוזמן למסעות קונצרטים ברחבי 
שלושת  “אהבת  הקומית  האופרה  את  וכתב  העולם 
שהתקבלה בהצלחה גדולה בשיקגו, ארה”ב.  התפוזים” 
והפך  רבה,  לפופולריות  זכה  האופרה  מתוך  הלכת  שיר 
פרוקופייב.  של  הקונצרטים  מתוכנית  נפרד  בלתי  לחלק 
פרוקופייב שב לברית המועצות ב-1935 ונשאר שם עד סוף 
חייו. סטלין, שליט ברית המועצות בין השנים 1953-1924 
וחייו  ראה במודרניזם של פרוקופייב התנגדות למשטרו 
מהשלטון,  הפחד  בעקבות  ואימה.  רדיפות  למסכת  היו 
הפסיק פרוקופייב לכתוב אופרות נועזות ועבר לכתיבת 
הגורל  צחוק   .)1936( והזאב  פטר  כמו  חינוכיות  יצירות 
 .1953 למרץ,   5 יום,  באותו  נפטרו  ופרוקופייב  סטלין   -



שוסטקוביץ׳ נולד בסט. פטרבורג אל תוך המהפיכה. דימיטרי 
הקטן בן ה-10 ראה מבעד למשקפיו איך באוקטובר 1917 
בבת אחת השתנה הכל: שם העיר, שם הרחוב, שם בית 
החולים, מיקום הבירה – הכל שינה פניו וזהותו. פטרסבורג 
הפכה לפטרוגראד,  פטרוגראד הפכה ללנינגרד, ואילו את 
הבירה הזיזו למוסקבה. משפחה בורגנית מבוססת עמדה 
בתור למנות מזון, אנשים רעבים הסתובבו ברחוב, מילים 
כמו חופש, שיוויון, חירות, רוסיה חדשה נזרקו לחלל האוויר 
בין מטחי יריות. עם מות לנין ב-1924 הפך סטלין למנהיג 
המפלגה הבולשביקית . הלחץ על שוסטקוביץ׳ לכתוב מוסיקה 
מגוייסת - שירי  הלל לסטלין ולמהפיכה הלך וגבר. שוסטקוביץ׳ 
ניסה לכתוב מוסיקה מגוייסת ללא הצלחה )סימפוניה מס׳ 1, 
מהפיכת אוקטובר והאחד במאי(. הוא שינה סגנונו ועבר 
לכתיבת סאטירה, אך כאן נתקל בצורה אחרת - הצנזורה. 
כל משפט עוקצני לגבי מעמד התקבל בהתנגדות קשה. 
האופרה שלו ליידי מקבת ממחוז מצנסק זכתה להצלחה 
גדולה בקהל, אבל ב-1936 הגיע סטלין לבית האופרה, והמופע 
נפל. שוסטקוביץ׳ בן ה-30 עבר הוקעה פומבית חריפה ונאלץ 
ועבר לכתיבה  להתנצל. בתגובה חדל מכתיבת אופרות, 
אבסטרקטית של סימפוניות וקונצ’רטים. ב-1941, בגיל 35, 
זכה להצלחה עם סימפוניה 7, לנינגרד - שהפכה לסמל לאומי 



למלחמת רוסיה בנאצים, שער ב”טיים” ופרס סטלין. בתום 
המלחמה חזר סטלין לרדוף את האמנים וב-1948, בגיל 42, 
פוטר שוסטקוביץ׳ ממשרת ההוראה שלו בקונסרטוריון ושוב 
הוקע פומבית על סגנון פורמאליסטי במקום ריאליזם סוציאלי. 
הקונצ’רטו לכינור הפותח בנוקטורן, מבטא את מצבו של 
שוסטקוביץ׳ המסתגר בדירתו בסיוט לילה תמידי, עם מזוודה 
ליד הדלת ופחד ממכונית שתעבור ותשלח אותו לסיביר. 
הקונצ’רטו לכינור שנכתב ב-1947 מתחיל בנוקטורן, סיוט 
לילה אפל, הופך לסקרצו משוגע המצייר את שוסטקוביץ׳ 

המטורטר בידי המשטר. 

בעוד רוסיה כולה עסוקה במחיקת העבר )שכחת המנון הצאר, 
אימוץ המנון בולשביקי חדש( צלל שוסטקוביץ׳ אל העבר 
המפואר של המוסיקה, אל באך ואל צורה עתיקת יומין כמו 
הפסקליה. בפרק השלישי, פסקליה, חוזרת שוב ושוב תבנית 
בת 17 תיבות בהן מחפש שוסטקוביץ׳ המסתגר בחדרו דרך 
לבטא את עולמו. הקונצ’רטו מסתיים בבורלסקה, בדיחה 
מוטרפת של נשמה נרדפת במהירות מטורפת. ה”בורלונה”, 
הליצן, היא שוסטקוביץ׳ מנסה לשרוד ולתזז במהירות במשטר 

של אלימות.  



חאצ'טוריאן נולד בטביליסי, בירת גאורגיה, למשפחה ארמנית 
ענייה. בגיל 18 החל ללמוד צ’לו והלחנה בקונסרבטוריון 
מוסקבה. הוא היה תומך נלהב של האידאולוגיה הסובייטית 
והלחין יצירות חשובות ברוח הריאליזם הסוציאליסטי. היצירה 
החשובה ביותר שכתב ברוח זו הייתה הבלט "גאינה" משנת 
1941. נושא הבלט תעמולתי במובהק, והוא בא לתאר את 
חיי הקולחוז. הקטע המפורסם ביותר מתוכו )ומיצירתו של 
חאצ׳טוריאן בכללותה( הוא מחול החרבות הנודע. כל זה לא 
הציל את חאצ'טוריאן מהוקעה פומבית ב-1948 ביחד עם 

פרוקופייב ושוסטקוביץ.



אסתרית בלצן
פסנתרנית ומוזיקאית ילידת ת”א, בעלת תואר 
דוקטור למוסיקה בביה”ס הגבוה מנהטן וכלת 
פרסים שמורי האקדמיה למוזיקה בתל-אביב, 
בביה”ס לחינוך באוניברסיטת ת”א ובמכון 
ממקימי  הייתה  החינוך.  משרד  של  מופת 
ביה”ס רימון לג’אז )1985( ומגמת המוזיקה של ביה”ס לאמנויות 
בתל-אביב )פרס משרד החינוך 1990( ואנסמבל ׳מוזיקה נובה׳ 

למוסיקה חדשה )פרס הביצוע למוזיקה ישראלית, 1993(.

 החל מ-1990 גרמה למהפך בנוף הקונצרטים הקלאסיים בארץ 
ביוצרה ז’אנר ייחודי המשלב קלאסיקה ומולטי-מדיה. הז’אנר 
הוגדר ע”י נעמי שמר כ׳הפסנתר המדבר, ההרצאה המזמרת’ 
והפך להצלחה רבתי ולמודל לחיקוי. ב –1996 יסדה יחד עם 
בעלה, המלחין פרופ’ משה זורמן, את ׳קתדרה למוזיקה’ - 
חברת הפקות ומכללה מוסיקלית למורים, לעובדי הוראה 
ולציבור הרחב המוכרת על ידי משרד החינוך והתרבות. 
המכללה כונתה בפי ראש עיריית ת”א מר רון חולדאי “סיפור 

הצלחה אשר אין לו אח ורע בחיי התרבות בארץ”.
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ב-2000 החלה בלצן בפרויקטים מיוחדים בניצוחו של זובין 
מהטה, וערכה את סדרת הטלוויזיה ׳המסע המופלא אל 
הקלאסיקה’ עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית. ב-2001 
קבלה את פרס אמנויות הבמה של עיריית תל-אביב. ב-2002 
החלה בסדרה ייחודית בפסטיבל צ’אטקווה היוקרתי בניו-

יורק. ב-2003 יצאו ספרים ודיסקים בנגינתה מיצירות מוצרט, 
היידן ובטהובן. החל מ-2005 משודרים הקונצרטים שלה 
בקביעות בקול המוסיקה, לצד פינות קבועות ברדיו ברשת 
ב’ וב-103FM. היא מובילה גם פרויקטים מיוחדים לקידום 
מוסיקאים צעירים בעיירות פיתוח, ולהכרת מוזיקה בצה”ל.

ב-2006 זכתה בפרס ׳חביבת הקהל’ של העיתון ׳ידיעות 
אחרונות’, ב-2007 בפרס לנדאו של מפעל הפיס למצטייני 
אמנויות הבמה, ב-2008 בפרס שר התרבות למבצעי מוסיקה 
בישראל. בלצן מנהלת את הסדרה הקאמרית הגדולה בישראל, 
מופיעה כסולנית עם כל התזמורות בארץ, ומוזמנת בקביעות 
לקונצרטים ולרסיטלים ברחבי אירופה, ארה”ב, דרום אפריקה, 

מרכז ודרום אמריקה. 

ספרה ׳התקווה - עבר, הווה, עתיד’ יצא לאור במאי 2009 
והפך לתכנית חובה במערכת החינוך ובקצונה בצה”ל ולתכנית 
יחיד מצליחה המוצגת 11 שנים ברציפות ב-5 יבשות, ב-4 



בת”א,  התפוצות  בבית  הופעות  מ-400  למעלה  פות,  ש
ובשגרירויות ישראל בעולם. בלצן עורכת סדרות מוסברות 
בתזמורת הפילהרמונית הישראלית ובתזמורת הסימפונית 
ירושלים. הקונצרטים משודרים בקביעות בשבתות בקול 
המוסיקה, ובערוץ היוטיוב שזוכה למליוני צפיות ברחבי תבל. 



גיא פדר, מנצח
המנצח גיא פדר חולש על תחומים מגוונים 
מהחינוך  הישראלי  המוסיקה  עולם  ב
המוסיקלי ועד אולמות הקונצרטים בארץ 
ובעולם. פדר כיהן כמנצח הבית של אנסמבל 
מיתר וכמנצח הבית של התזמורת הקאמרית 
הישראלית. כיום גיא הוא מנהלה המוסיקלי של העמותה 
לחינוך מוסיקלי בקרית אונו והתזמורת הסימפונית תלמה ילין.

גיא מוזמן בקביעות לנצח על תזמורות ואנסמבלים מובילים 
והתזמורת  הישראלית  הפילהרמונית  התזמורת  יניהם  ב
הסימפונית ירושלים. מלמד ניצוח תזמורת באקדמיה למוזיקה 

ומחול על שם רובין בירושלים.

זוכה מלגות קרן התרבות אמריקה-ישראל לניצוח תזמורת, 
זוכה מלגת ממשלת דנמרק ומלגת האמנים ע"ש תאודור 
אלפרד כריסטיאן ומלגת קרן גראמקס של איגוד המנצחים 

הדני.

ם
ני

מ
א



איתמר זורמן, כינור
את  והחל  ב-1985  אביב  בתל  נולד  ורמן  ז
לימודי הכינור בגיל 6, ראשית אצל סאלי בוקל 
ולאחר מכן אצל פרופ’ דוד חן ונאוה מילוא 
בקונסרבטוריון הישראלי בתל-אביב. הוא 
למד באקדמיה למוזיקה, ולמחול בירושלים 
ואצל רוברט מאן וסילביה רוזנברג בבית הספר ג’וליארד, וכן 
בבית הספר למוזיקה במנהטן ובאקדמיית קרונברג, שם סיים 
לאחרונה את לימודיו בכיתתו של כריסטיאן טצלף. זורמן הוא 
זוכה פרס קרן בורלטי-בואיטוני לשנת 2014 ומענק קריירה 
על שם אייברי פישר לשנת 2013. בשנת 2011 זכה בתחרות 
צ’ייקובסקי במוסקבה בפרס השני, שחולק בינו לבין סרגיי 
דוגדין מרוסיה. זורמן ביצע בשלב הגמר את הקונצ’רטו לכינור 
של צ’ייקובסקי ואת הקונצ’רטו לכינור של אלבן ברג. באותה 
שנה זכה גם בתחרות של בית הספר ג’וליארד והופיע עם 
תזמורת ג’וליארד באולם אייברי פישר בלינקולן סנטר, ניו יורק. 
זורמן הוא זוכה הפרס הראשון בתחרות הבינלאומית לכינור 
בפרייבורג לשנת 2010. עם האולמות החשובים הנוספים 
שהופיע בהם נמנים קונצרטחבאו באמסטרדם, אולמות 

שטרן, וייל וזנקל בקרנגי הול ואחרים. 

טובי  של  ובניצוחם  בולטות  תזמורות  עם  הופיע  ורמן  ז
המנצחים, ובהם תזמורת מרינסקי תחת שרביטו של ולרי 

ם
ני

מ
א



גרגייב, התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של זובין 
מהטה, תזמורת ניו-וורלד בניצוחו של מייקל טילסון-תומאס, 
תזמורת תאטרו מאסימו בניצוחו של דניאל אורן, התזמורת 
הקאמרית סנט-פאול, תזמורת רשות השידור הקוריאנית 
בניצוחו של יואל לוי, התזמורת הסימפונית האמריקנית באולם 
קרנגי, הסימפונית טוקיו באולם סנטורי, תזמורת חלדרס 
בקונצרטחבאו באמסטרדם, תזמורת ג’וליארד, תזמורת הרדיו 
הגרמנית קייזרסלאוטרן, התזמורת הסימפונית ירושלים, 
התזמורת הקאמרית של רדיו פולין, תזמורת יוטה, תזמורת 
הקפיטול בטולוז, סולני מוסקבה בניצוחו של יורי בשמט 
ואחרות, וכן ברסיטלים באולם קרנגי בניו-יורק, אולם סנטורי 
בטוקיו, אולם הלובר בפריס, רדיו פרנקפורט ורדיו צרפת. 
ניגן מוזיקה קאמרית בפסטיבלים ורביה, מרלבורו, ירושלים 
ורדיו-צרפת. הוא שיתף פעולה עם אמנים כמיצוקו אוצ׳ידה, 
ריצ׳רד ג'וד, סטיבן איסרליס, יורי בשמט והקלרניטן יורג וידמן. 
זורמן הוא חבר מייסד בפרויקט הקאמרי הישראלי וחבר בטריו 
הפסנתר ליסנדר, שעמו זכה בפרס הגילדה לנגני קונצרטים 
ובפרס הראשון בתחרות קולמן. במהלך לימודיו זכה לתמיכת 
קרן התרבות אמריקה-ישראל וקרן פהר. הוא מנגן על כינור 
של בונה הכינורות הוונציאני פייטרו גוורינרי משנת 1745, 

המושאל לו מאוסף יהודה זיספל.
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