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14 ערוצים 

פסקול

דניאל דוידובסקי  אסנת אלכביר

גיא בן נר ואהד פישוףאהד פישוף

עופר טיסר ואהד פישוףנועם ענבר

אורי ניר ובניה רכס 

הפיכת חפצי יומיום לכלי נגינה 
מוגברים בעזרת מקרופוני מגע, היא 
פעולה פשוטה הפותחת פתח למחקר 
צלילי אינטואיטיבי רב-אפשרויות. 
זהו קיצור דרך לאנשים שאינם בלי 

רקע פורמלי של נגינה, לצלילה 
התנסותית אל תוך יחסי הגומלין 

המורכבים בין סאונד, צורה וחומר.

דניאל דוידובסקי הוא מלחין, 
מוסיקאי ואמן סאונד. הוא נולד וגדל 

בארגנטינה, עלה לישראל בשנת 1989 
ולמד בבית הספר רימון. עבודותיו 

הוצגו בין השאר במוזיאון חיפה 
לאמנות, במרכז לאמנות דיגיטלית 

בחולון, במרכז לאמנות עכשווית 
בתל-אביב, בהייד פארק ארט-סנטר 
בשיקגו, בקונטיקט-קולג' ובאקדמיה 
למוסיקה בקרקוב. דניאל מופיע לבדו 

ועם הרכביו השונים בפסטיבלים בארץ 
ובעולם ובשנים האחרונות מעביר 

כיתות אמן העוסקות באלתור סאונד 
על רבדיו הרבים.  

"כשאני עוצם את עיניי ומתחיל לשיר, 
שוררת חשיכה בלבד. עם הצלילים 

החשיכה מתפזרת לבהיר ולכהה. אט-
אט מופיע אור ואז מופיעים הצבעים" 

)פריד אודין דגר(.

סדנת קול בהנחייתה של אסנת 
אלכביר, מוסיקאית המתמחה בשירה 

בסגנון הדהרופד, העתיק שבסגנונותיה 
של המוסיקה ההודית הקלאסית. 

המפגש הוא הזדמנות לחוות מבפנים 
את מושגי היסוד והתפישות אסתטיות 

הייחודיות של המוסיקה ההודית 
הקלאסית ביחס להרמוניה, מלודיה, 

מקצב, אלתור ותפקידו של המוסיקאי 
כפרשן של היצירה.

למעלה מעשרים שנה אסנת אלכביר 
היא תלמידתם של כמה מגדולי 

המסטרים בהודו. את חייה בהודו 
תיעדה בספרה ״במפגש הנהרות״ 

)2002, הוצאת מודן(. לימדה מוסיקה 
הודית בבית ספר רימון, בסמינר 

לוינסקי ובאוניברסיטה העברית. כיום 
מלמדת באוניברסיטת תל-אביב.

הליכת סאונד היא טיול שמטרתו 
העיקרית היא האזנה לסביבה. 
במושג נעשה שימוש לראשונה 

 World-בשנות השבעים על ידי ה
 ,Soundscape Organisation
ארגון מחקר בינלאומי שעוסק 

באקולוגיה אקוסטית. הוא מזוהה גם 
עם  המלחינה האמריקאית פאולין 

אוליברוס ופרקטיקת ההאזנה העמוקה 
שטבעה ועם השנים הפך גם לפורמט 
אמנותי בשירות אמנים דוגמת ג׳נט 

קרדיף.

אהד פישוף פועל כאמן בשדות 
הסאונד, המחול, הפרפורמנס 

והאמנות החזותית. הוא החל את דרכו 
האמנותית בשנות השמונים בלהקת 

נושאי המגבעת ובעשרים וחמש השנים 
שעברו מאז, מפתח בעקביות גוף 

עבודה ייחודי - רצף קשה להגדרה של 
אמנות אידאוסינקרטית מבוססת-זמן, 

הכולל מוסיקה מאולתרת, עבודות 
מופע תלויות מקום, וידאו ואנימציה, 

מיצבים, פסקולים ועבודות מחול. 
מורה לגאגא וראש תחום המדיה 

החדשה במדרשה לאמנות.

שיחה בין אהד פישוף וגיא בן נר, 
על הקשר בין סאונד לפחד, בעקבות 

העבודה ״סאונדטראק״ )2013(, אשר 
במסגרתה ביים גיא בן נר סרט חדש 

לקטע מתוך פסקול שובר הקופות 
״מלחמת העולמות״. 

גיא בן-נר נולד ב-1969 ולמד 
במדרשה לאמנות ובאוניברסיטת 

קולומביה. עבודותיו הוצגו בין 
השאר במניפסטה 10, מוזיאון 

הארמיטאז', פרויקט הפיסול 07 
במונסטר, הביאנלה בליברפול, 

הביאנלה בשנחאי, מסמוקה, פי אס 1, 
קונסטורקה ומומה. ב-2004 יצג את 

ישראל בביאנלה בונציה. עבודותיו 
נמצאות באוספי מוזיאון ישראל, ת"א, 

המומה, הגוגנהים והלודויג.

יצירה קולית מונחית לֵקהל: טקסט ידוע, עשיר בהקשרים תרבותיים והיסטוריים, 
מפורק לגורמים ומבוצע כמעין תפילה רב-קולית, בה בעת מובנית וחופשית. 

המשתתפים אינם בהכרח "זמרים". קולם נשמע אך גם נטמע בטקסטורות 
הנוצרות בחדר. המילים העייפות נטענות חיות מחודשת ומיד מתמוססות, נעשות 

נוזליות בתוך ההרמוניה הדחוסה. 

נועם ענבר הוא סולן להקת הבילויים. הקים את ההרכבים אוי דיוויז'ן 
ו-GREEDYADAM עמם הופיע בפסטיבלים רבים באירופה ובארה"ב. כתב מוסיקה 

לתאטרון ולקולנוע, בין היתר לסרטים "Z32" )פסטיבל ונציה 2008(, "פעם 
נכנסתי לגן" )פסטיבל רומא 2012( ו-"בין גדרות" )פסטיבל ברלין 2016( בבימויו 

של אבי מוגרבי. 

שיתוף הפעולה עם מוגרבי הוליד גם את המיצג "The Details" )פסטיבל הקולנוע 
של ברלין ופסטיבל הקולנוע הדוקומנטרי של לונדון(.  יצר גם את "הרדמה" 
ו-"פסיכומיסטיקה!", שתי היצירות הועלו במסגרת עונת התרבות ירושלים. 

מאז 2012 מלמד הלחנה ומדריך מקהלה בבית הספר לאמנות מוסרה, ירושלים. 
ב-2014 העלה בשיתוף עם המחזאי והבימאי יונתן לוי את היצירה הבימתית-
מוזיקלית "רפול והים". לאחרונה הקים את מקהלת גיא בן-הינום, המבצעת 

מוסיקה מפרי עטו.

מיצב סאונד רב-ערוצי, המורכב 
מקטעים שנוצרו בנפרד על ידי 

ארבע-עשר מוסיקאים ואמני סאונד. 
כל משתתף הוזמן ליצור בנפרד עבור 

המיצב מקטע סאונד קצר )חמש דקות 
לכל היתר(. המשתתפים: ישי אדר, 
שרון גל, עופר טיסר, יוני ניב, רן 

סלווין, אביגיל עמנואל, אהד פישוף, 
ערן פלר, אורי קצנשטיין, בניה 

רכס, איילה שמיר, פיי שפירו, הראל 
שרייבר, אנדרס גורביץ'. 

עופר טיסר הוא בוגר המדרשה לאמנות 
וסטודנט בתכנית ללימודים מתקדמים 

למוסיקה נסיונית וסאונד-ארט 
במוסררה. אמן סאונד, תקליטן וחצי 

צמד ההיפהופ מסילת-ישרים.

המוסיקאי ואיש הסאונד בניה רכס 
והאמן אורי ניר ישוחחו על פרוייקטים 

משותפים, על מלאכת ההלחנה כתהליך 
של התאקלמות בעולמו של סרט ועל 
מעמדו החזיתי של פס הקול. בשיחה 

ישולבו הדגמות. 

בניה רכס הוא מוסיקאי, אמן, 
מעצב פסקולים ומפיק. הוציא מספר 

אלבומים עם ההרכבים דיואלט )1996( 
וטפט )1998-(. יוצר מוסיקה ומיצבי 

סאונד ומעצב פסי-קול למחול, 
תיאטרון ווידאו-ארט. עבודותיו 
ושיתופי הפעולה שלו עם אמנים 

פלסטיים ואמני מיצג הוצגו בישראל 
ובעולם.

אורי ניר הוא אמן ומרצה, בוגר בצלאל 
ו-UCLA. את ההצבות והסרטים שלו 

ניתן לתאר כארגונים סכמטיים של 
פעולות ניווט בחלל, כקומפוזיציות 

מוקפדות של מחוות, התובעות 
מהצופה לנוע בתוכן כטורף במרדף.

סדנה; חדר תראפיה
משך הסדנה: כ-3 שעות

הרשמה מראש

סדנה; חדר מדיה
משך הסדנה: כ-3 שעות

הרשמה מראש

סדנה; יציאה מחדר מדיה
משך הסדנה: כשעה

הרשמה מראש

שיחה, אולם הרצאות
משך הסדנה: כשעה וחצי

מופע השתתפותי; חדר שמואלי
משך האירוע: כשעה וחצי

הרשמה מראש

מיצב; חדר רפי

מפגש אמן; אולם הרצאות
משך המפגש: כשעה וחצי
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