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מנגנים

הםדיגיטליותוכפפותוירטואליסיטאר

תלמידישמפתחיםהנגינהמכלישנייםרק

באוניברסיטתוטכנולוגיהלמוסיקההמסלול

מוחחוקריעקובי,נוריהמוסיקאיאילן.בר

ביןסתירהאיןלמהמסבירהמסלול,וממובילי

לאלקטרוניקהקלאסיקה

cr^rrfמועדוןשלהקטןמרתף

אביבבתל״לבונטין

בסוףמאדםדחוסהיה

חצות.לקראתשעבר,השבוע

קונ־ולראותלשמועבאוכולם

צרט־מופע

$TS1$קונצרטמופע$TS1$

$DN2$קונצרטמופע$DN2$,שצליליואלקטרוני

עלוערוכיםמוקלטיםמםונתזים,

מתוחכמות,מחשבתוכנותידי

נגינהכליידיעלמנוגןוחלקו

מומצאים.

הערבאתשפתחההיצירה

שלסימפונית״"פואמההיתה

היצירהאת1960מ-ליגטיג׳רג׳

מט־100ל-ההונגריהמלחיןכתב

רונומים,

$TS1$,מטרונומים$TS1$

$DN2$,מטרונומים$DN2$מכנייםמכשיריםאותם

אתלמוסיקאיםשמסמניםקטנים

היצירה.מהירות

המיוחדהאופישורטטכאןכבר

שאותההבמה,הזה:הקונצרטשל

מטרונומיםלכסותאמוריםהיו

שחרחר־חוםכשטיחלקיר,מקיר

קטנות,מטוטלותשלמתקתק

המכניקהתפקידאתריקה.נשארה

מלחיניהאלקטרוניקה:החליפה

האק־ואתהתקתוקאתדימוהערב

ראיות

$TS1$האקראיות$TS1$

$DN2$האקראיות$DN2$המטרו־ביןהמהירותביחסי

נומים

$TS1$המטרונומים$TS1$

$DN2$המטרונומים$DN2$מילאכךמחשב.באמצעות

הווירטואליים,המטרונומיםצליל

ויר־לאכללבצליליםהמתקתקים

טואליים,

$TS1$,וירטואליים$TS1$

$DN2$,וירטואליים$DN2$החשוך.האולםאת

סטודנטים,היוהערבמלחיני

וטכ־למוסיקההמסלולתלמידי

נולוגיה

$TS1$וטכנולוגיה$TS1$

$DN2$וטכנולוגיה$DN2$אילן.ברבאוניברסיטת

ללמודאפשרהייחודיבמסלול

אלקטרוניתמוסיקהלעומקה

הטכנולוגייםהיבטיה:כלעל

וגםההיסטורייםוהאסתטיים,

הקוגניטיביים.

שלהקומפתיטוריההיבטאת

בי־לראותהיהאפשרהלימודים

צירה

$TS1$ביצירה$TS1$

$DN2$ביצירה$DN2$מוסיקההערב,שלהשנייה

בארץל״אליםהסטודנטיםשכתבו

חמישהשלערוךאוסףהוויי־פיי",

הק־הפלאות".בארץ״אליססרטי

סם

$TS1$הקסם$TS1$

$DN2$הקסם$DN2$קיבלוהנושןבסיפורוהפנטסיה

שהולחןהפסקולבזכותחדשממר

המגווןאתכללהפסקולכאן.להם

וקולות,רעשיםשלביותרהרחב

שהתנסהמישרקורחשים,צלילים

האלקטרוניתההלחנהבמלאכת

מחשובאמצעיאילולהביןיכול

לייצרם.כרינחוציםוידע

מקבר־הקונצרט,עלהאחראי

ניטי

$TS1$מקברניטי$TS1$

$DN2$מקברניטי$DN2$הע־שלהחיהוהרוחהמסלול

רב

$TS1$הערב$TS1$

$DN2$הערב$DN2$הואיעקובי.נוריהמלחיןהיה

המחשביםמפעיליעלניצחהנחה,

הואהמסלול,בכל.אנרגיהוהפיח

התע־עשור,לפניהוקםמסביר,

דכן

$TS1$התעדכן$TS1$

$DN2$התעדכן$DN2$שנים.כחמשלפניושודרג

כש־לפנילשםהגיעהוא־עצמו

לוש

$TS1$כשלוש$TS1$

$DN2$כשלוש$DN2$אתחנךמידוכמעטשנים

שלהמשוכללהאלקטרוניהאולפן

המחלקה.

במ־שנלמדיםהנושאים״אחד

סלול

$TS1$במסלול$TS1$

$DN2$במסלול$DN2$המוסיקלית,הקוגניציההוא

תופעתביןלהפרידאפשראיכי

נתפשהואשבההדרךלביןהצליל

יעקו־אומרשלנו״,המוחידיעל

בי.

$TS1$.יעקובי$TS1$

$DN2$.יעקובי$DN2$אינטנסיבית:שלנו״התוכנית

ראשוןלתוארתלמידים15

)בתצלום(:יעקובי
ענייןבי״התעורר

הענייןתחומיאתלמזג

הםומדעמוסיקהשלי.

טוניםידעעולמות

זיקה"ביניהםאבל

תלמידיםוכןליותרמקוםאין

חקרותלמידיתעודהללימודי

כוללהתוארמתקדמים.ותארים

הצ־בתחוםתיאורטייםלימודים

ליל,

$TS1$,הצליל$TS1$

$DN2$,הצליל$DN2$וםינתיזה;אקוסטיקהכמו

כליבנייתחומרה:שלהיבטיםוגם

אינטראקטיביות,ומערכותנגינה

כליםאוחינוכיותמערכותלמשל

מחקר״.לצורכי

עומקשלשאלה

אישהוא1979ילידיעקובי,

רב־מוסיקאילהיותובנוסףמדע,

גוני.

$TS1$.רבגוני$TS1$

$DN2$.רבגוני$DN2$״האומןאנסמבלחברהוא

והש־הייתאנדרהשהקיםח״י״

תתף

$TS1$והשתתף$TS1$

$DN2$והשתתף$DN2$הנפש״״קולמוסבמופעים

חברבאוויר״;הפורחו״המגדל

מלחין״תפילאלת״;אנסמבל

בתחום,בפרסיםשזכהלתיאטרון

מוסי־ומלחיןמרגלית;פרסבהם

קה

$TS1$מוסיקה$TS1$

$DN2$מוסיקה$DN2$.ויולהנגןגםהואקונצרטית

שלאלבומיםשישהשמאחוריו

חלקםשונים,מסגנונותמוסיקה

כולליהודיתמוסיקההגדול

האמ־המלחיןשל״צדיק״בחברת

ריקאי

$TS1$האמריקאי$TS1$

$DN2$האמריקאי$DN2$זורן.ג׳ון

מד־ללמודהחלבמקביל,

עים

$TS1$מדעים$TS1$

$DN2$מדעים$DN2$את15בגילבאוניברסיטה

השליםבמתמטיקההשניהתואר

חוקרהואעתהכך.אחרשניםחמש

כשמונה״לפניהמוח:מדעיבתחום

אתלמזגענייןביהתעוררשנים

אומר.הואשלי״,הענייןתחומי

ידעעולמותהםומדע״מוסיקה

זיקה׳׳.ביניהםישאבלשונים

המו־שלהטכנולוגיההיבט

סיקה

$TS1$המוסיקה$TS1$

$DN2$המוסיקה$DN2$ביןזיקהמאותהחלקשיקף

מוסיקהכתבתי״כנערהעולמות:

גילוייםמיניבכלאלקטרונית

כשכתב־אליהוחזרתישלה,

תי

$TS1$כשכתבתי$TS1$

$DN2$כשכתבתי$DN2$.לבנותהתחלתילתיאטרון

שה־אינטראקטיביותמערכות

פעילו

$TS1$שהפעילו$TS1$

$DN2$שהפעילו$DN2$בתיאטרון.המוסיקהאת

אלקטרוניתבמוסיקההשתמשתי

הזמרתשלבהופעותשניגנתי

האלההקצוותכךחנה.ויקטוריה

אומר.הואנפגשו״,

שלהקומפוזיטוריההיבטאת

איפוארואההטכנולוגיהמסלול

מלמדים״אנחנובקלאסי:יעקובי

לאעכשווית,קלאסיתמוסיקה

לא״אניאומר.הואפופולרית״,

מבחינההסטודנטיםאתמגביל

שמלחי־סטודנטיםישסגנונית.

נים

$TS1$שמלחינים$TS1$

$DN2$שמלחינים$DN2$שאתהאלקטרוניתמוסיקה

שמביאיםאולרקוד,גםאפשר

אמביינט;מוסיקתשלתרגילים

אמנותית.שלנוההתכוונותאבל

בעומק.הואההבדל

דיגיטליתנשיפה

שהסטו־התנגדותלי"אין

דנטים

$TS1$שהסטודנטים$TS1$

$DN2$שהסטודנטים$DN2$מו־שלבהיבטיםיעסקו

סיקה

$TS1$מוסיקה$TS1$

$DN2$מוסיקה$DN2$,מזהשיתפרנסופופולרית

אבללהנאתם;אותהשיכתבואו

צרי־זושלומדיםכדיסציפלינה

כה

$TS1$צריכה$TS1$

$DN2$צריכה$DN2$הואובכלל,קלאסית״.להיות

האלקטרוניתבמוסיקהרואהאינו

מוסיקה״מהיעצמה:בפנייישות

שואלהואבעצם?״,אלקטרונית

טכניקותשלאוסף״היאומשיב:

היאמוסיקאי.כללשמששיכולות

מו־לביןבינהגבולותמציבהלא

סיקה

$TS1$מוסיקה$TS1$

$DN2$מוסיקה$DN2$,פותחיםהריאנחנואקוסטית

קלאסיותיצירותשלפרטיטורות

מדוברלאאותן.ולומדיםבביתה

בי־שישבתחומיםולאב׳או־או/

ניהם

$TS1$ביניהם$TS1$

$DN2$ביניהם$DN2$,שי־בכאלהאלאקונפליקט

כולים

$TS1$שיכולים$TS1$

$DN2$שיכולים$DN2$זה״.אתזהלהעשיר

מהאפשרויותנלהביעקבי

הטכנולוגיהשמעניקההרחבות

למחקרגםאלאליצירהרקלא

והאת־המוסיקולוגיהמוסיקלי,

נו־מוסיקולוגי.

$TS1$.והאתנומוסיקולוגי$TS1$

$DN2$.והאתנומוסיקולוגי$DN2$מז־הואכדוגמה

כיר

$TS1$מזכיר$TS1$

$DN2$מזכיר$DN2$מידתאתשבודקיםמחקרים

מוסיק־יצירהשלהאינטנסיביות

לית

$TS1$מוסיקלית$TS1$

$DN2$מוסיקלית$DN2$שהסטודנטיםכליםבאמצעות

הרגשיתההשפעהאתאומפתחים,

האדם.עלמוסיקהשל

הואוקצב״,תיפוףחוקר״אני

שע־הדוקטורטעבודתעלמספר

ליה

$TS1$שעליה$TS1$

$DN2$שעליה$DN2$באוניברסיטהעתהשוקדהוא

מתופפיםאנשים"איךהעברית.

תה־אילולהבין.מנסהאניזהאת

ליכים

$TS1$תהליכים$TS1$

$DN2$תהליכים$DN2$לנומאפשריםמוסיקליים

עוברמהלקצב,מסוכרניםלהיות

אלאבראש,רקולאבראש.אצלנו

במערכתלמשל,בגוף:מזה,יותר

באמצ־חוקראניזהאתהעצבים.

עים

$TS1$באמצעים$TS1$

$DN2$באמצעים$DN2$."טכנולוגיים

המסלולשלנוספיםהיבטים

מלמ־שבווטכנולוגיה,למוסיקה

דים

$TS1$מלמדים$TS1$

$DN2$מלמדים$DN2$ואיתןקורןמורלכהן,שיגם

וגםלומדותפיתוחהואאביצור,

למשל,בסדנה;שבוניםנגינהכלי

בצליל;לשלוטשיכולותכפפות

והמו־בקר,להיותשהופךחליל

סיקה

$TS1$והמוסיקה$TS1$

$DN2$והמוסיקה$DN2$נשיפהכצליללאבונוצרת

הנשיפהשלדיגיטלימתרגוםאלא

הודיסיטאראוהאצבעות;ותנועת

גיט־בעזרתבושמנגניםוירטואלי

רה

$TS1$גיטרה$TS1$

$DN2$גיטרה$DN2$מתו־הגיטרהשלצלילוכלבס

רגם

$TS1$מתורגם$TS1$

$DN2$מתורגם$DN2$לדקויותאלקטרוניתבדרך

הסיטאר.צלילשלהאקוסטיות

שגר־פחותכליםגם״ישנם

תיים",

$TS1$,"שגרתיים$TS1$

$DN2$,"שגרתיים$DN2$כלי״למשל,יעקבי.אומר

תנועתובואקווריום,שהואנגינה

המו־בהפקתששולטתהיאהדגים

סיקה,

$TS1$,המוסיקה$TS1$

$DN2$,המוסיקה$DN2$האקראיותשלחישובעם

האינטראקציהגםאבלבתנועתם

פשוטשאניכליםגםישביניהם.

למשל,במלים.לתארמצליחלא

שבמ־המספריםעלשמבוססכלי

קלדת

$TS1$שבמקלדת$TS1$

$DN2$שבמקלדת$DN2$לחצניםתשעההמחשב:של

אתלהביעשמסוגליםהכל,בסך

מעודניםהכיהאנושייםהרגשות

לדמיין״.שניתןואינטימיים

לויןמאיההעמוד:אתערכה

פעודצקיאיריסתצלום:

ככרדודותצלום:

קצרותביןמפגשאילן.ברבאוניברסיטתבטכנולוגיהלמדסיקההמחלקהשלהאלקטררניהאדלפן


