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היידן - סימפוניה מס' 88
התזמורת הפילהרמונית הישראלית 

בניצוחו של קורט מזור

התזמורת הפילהרמונית הישראלית נתמכת בידי משרד התרבות והספורט, מינהל התרבות, קרן התזמורת הפילהרמונית הישראלית ואגודת ידידי התזמורת בארה"ב הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח

התזמורת הפילהרמונית הישראלית

השנה אנו מציינים 100 שנים למותו 
של גוסטב מהלר ומגישים לכם 
סידרה בת 3 קונצרטים ממיטב 

יצירותיו, בביצוע מוסיקאים גדולים

100 למותו של מהלר 
המיטב

הפסנתרנים

אנו שמחים לארח השנה פסנתרנים 
מוכרים ואהובים, ביצירות מופת 

לפסנתר, בסידרה של 4 קונצרטים

.1
יום ד', 20.10.10 ב-19:00

זובין מהטה, מנצח
אנה סופי פון אוטר, מצו-סופרן

היידן: סימפוניה מס' 96
מהלר: שירי ריקרט

מהלר: סימפוניה מס' 1

.2
יום ה', 3.2.11 ב-20:30

זובין מהטה, מנצח
תומס קווסטהוף, באס-בריטון

וברן: פסקליה
מהלר: שירים על מות ילדים

מהלר: סימפוניה מס' 5

.3
מוצ"ש, 7.5.11 ב-21:00

הרברט בלומשטדט, מנצח
רות ציזק, סופרן

גרהילד רומברגר, מצו-סופרן
המקהלה הישראלית ע"ש גארי ברתיני

מהלר: סימפוניה מס' 2 )"התחייה"(

.1
יום א', 21.11.10 ב-20:30

קיריל פטרנקו, מנצח
ניקולאי לוגנסקי, פסנתרן

שומאן: הפתיחה ג'נובבה
שופן: קונצ'רטו לפסנתר מס' 1

צ'ייקובסקי: פרצ'נסקה דה רימיני
צ'ייקובסקי: קפריצ'ו איטלקי

.2
יום א', 13.2.11 ב-20:30

זובין מהטה, מנצח
יפים ברונפמן, פסנתרן

איליה קונובלוב, כנר
רומן שפיצר, ויולן

בטהובן: הפתיחה לאונורה מס' 3
מוצרט: סינפוניה קונצ'רטנטה לכינור 

ולויולה
ליסט: קונצ'רטו לפסנתר מס' 2

ליסט: הפרלודים

.3
מוצ"ש 30.4.11 ב-21:00

דיאגו מתאוס, מנצח
פזיל סאי, פסנתרן

מונקאיו: הואפנגו
מוצרט: קונצ'רטו לפסנתר מס' 21

ברליוז: סימפוניה פנטסטית

.4
יום ב', 20.6.11 ב-20:30

אנדרש שיף, מנצח ופסנתרן

שומאן: הפתיחה מנפרד
בטהובן: קונצ'רטו לפסנתר מס' 3
שומאן: סימפוניה מס' 1 )"אביב"(
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המזכיר באורח מפתיע את עלילת ספרו האחרון 
של ניק הורנבי, "ג'ולייט הגרסה העירומה".

רוחות רפאים בארון
בשביל להבין את ניוטרל מילק הוטל ואת 

יג'ף מאנגום צריך להבין את ראסטון, לואיזי
יאנה. ראסטון היא עיירה כל אמריקנית מנו

עוד  מנומנמים  תושבים  אלף   20 בת  מנמת 
יותר. החלום האמריקני לא גר בעיירה הזאת, 
מורכבת  העיירה  כן.  דווקא  האפרוריות  אבל 

ימנופים שאותם תוכלו למצוא בכל עיירה ממו
יצעת באמריקה: כמה רחובות ראשיים עם חנו

יות, כנסייה, אולם קולנוע, בית ספר עם מגרש 
פוטבול ושורות לא נגמרות של בתים פרטיים 

שנראים אותו הדבר. ובעיקר: שיממון. 
בתוך  וגדל  נולד  מאנגום  ג'ף 

בו  התבשל  הוא  הזה.  השיממון 
כל ילדותו ונעוריו, והשיממון 

יהזה גם אחראי לצורת המחש
בה יוצאת הדופן, המחתרתית, 
באחד  בהמשך.  אותו  שתגדיר 

הראיונות הבודדים שהעניק אי 
 puncture פעם מאנגום, למגזין

1997, הוא סיפר ש"בבית הספר הייי יב
תי מוקף באתלטים גזעניים וסקסיסטים. מגיל 
צעיר הרגשתי שאני לא שייך לכאן". הוא גם 
מספר שכשהיה רואה נערים מראסטון אומרים 

יאחד לשני במבטא דרומי כבד: "למה שלא נש
יתכר קצת ונלך לזיין את השרמוטה של הש

כבה" זה היה מחליא אותו, ולכן הוא התעקש 
לא לפתח מבטא דרומי כמוהם. "רציתי להיות 
שונה מזה, הכי שונה שאפשר להיות", הוא אמר 
בריאיון, "העובדה שאין לי מבטא דרומי היא 

מרד הנעורים שלי".
יעוד בנעוריו החל מאנגום להתנסות ביצי
ירת מוזיקה בהרכבים שונים עם חבריו מראס
יטון, ומאוחר יותר כשאחד מהם, רוברט שנ

בדנוור,  שלו  לסטודיו  אותו  הזמין  יידר, 
קולורדו, הוא זינק על ההצעה. מאנגום ארז 
אחד  של  הארון  בתוך  לגור  ועבר  קטן  תיק 
כמה  במרחק של  בדנוור,  מחבריו שהתגורר 
מאנגום  את  שמכיר  מי  מהסטודיו.  רחובות 
יודע שהחיים בתוך הארון, לא כדימוי לשום 
דבר, הם דבר טבעי בשבילו. מאנגום העביר 
זמן נכבד מחייו במגורים בארונות של חבריו 
ברחבי ארה"ב. אבל הארון בדנוור היה שונה. 
 Ptolemaic האלטרנטיבי  למגזין  בריאיון 
Terrascope שנערך בספטמבר 1996, הסי
ביר מאנגום בשיא הרצינות ש"הארון בדנוור 

הא מזג  בגלל  רק  לא  מאוד,  קר  ארון  יהיה 
וויר הקריר של ינואר, אלא כי זה היה ארון 
רפאים  רוחות  היו  אלו  רפאים.  רוחות  רדוף 

מעי לבשו  שתמיד  יפות  נורא  בחורות  ישל 
לי פרווה ושתו שמפניה, ופעם אחת הן אמרו 
לחבר שלי שאנחנו מעצבנים אותן נורא, והן 

וממסיבות  מהארון  להתרחק  לנו  ממליצות 
חודשים  כמה  במשך  וכך,  שלהן".  הקוקטיל 

יטובים מאנגום חי בין ארון הרפאים לבין או
לפן ההקלטות, שם הקליט עם להקתו החדשה 
ניוטרל מילק הוטל את אלבום הבכורה שלהם 

.On Avery Island שנקרא
האלבום יצא לשוק בי1996 בלי לעשות רעש 
למדי,  פושר  באלבום  מדובר  ובצדק.  ממשי. 
שיש בו כמה רגעי חסד קטנים, שמצביעים על 

יכישרון שיכול להתפתח ולהפוך למשהו מענ
ייין, אבל ברובו הגדול הוא הרגיש מאוד לא מכ

וון. רוב השירים באלבום נשמעו כאילו נוצרו 
ע"י צלילים רנדומליים שבמקרה נתקלו אחד 
בשני. הדבר היחיד שבלט לטובה באלבום היו 
הטקסטים הביזאריים, הדמיוניים, שיהפכו עם 
הזמן לסימן ההיכר של ניוטרל מילק 
הוטל ולכתיבתו הפראית של ג'ף 
"מישהו  כמו:  מאנגום. טקסטים 
מחכה לבלוע את ההילה שלך/ 
מרחף  שלך  שהפרצוף  בזמן 
חתיכות  ומשליך  החלון/  דרך 
החדר"  )מתוך  בחלל  שעפות 
 .) Someone Is Waiting
עוד  הייתה  הוטל  מילק  ניוטרל 
להקת אינדיירוק בנוף הלא נגמר של 
האמריקניות שמבקשות  האינדי  להקות  אלפי 
זמן קצר,  למצוא אוזניים קשובות. אבל בתוך 
ללהקה  יצרף  שבג'ורג'יה,  לאתנ'ס  ג'ף  יעבור 
את ג'וליאן קוסטר  )בס, בנג'ו ומסור מוזיקלי (, 
סקוט ספיליין  )שופר, קרן יער וחצוצרה (, ג'רמי 
האלבומים  אחד  את  וייצור  בארנס  )תופים (, 

יהגדולים של האינדיירוק אי פעם. אלבום שיג
דיר את שנות הי90 ויזכה את מאנגום במעמד 

של גאון מוזיקלי שמופיע פעם בדור.

יותר טוב מנירוונה
מהר מאוד הבנתי שלמצוא את ג'ף מאנגום 
לאחר   ,1998 שנת  בסוף  אתגר.  חתיכת  זה 
יציאת אלבום האולפן השני של להקתו, החליט 
מאנגום לרדת מהבמה ולפרוש מהעולם. בדיוק 
כשחברות התקליטים הגדולות התחילו לחזר 
אחריו, ויR.E.M ביקשו מלהקתו שתחמם אותם, 

יהוא החליט להתאדות. מאנגום סירב לכל רי
איון שהוצע לו, וחדל להופיע וליצור מוזיקה. 
במיוחד הוא לא רצה שום קשר עם עיתונאים 
ואפילו זכה לכינוי: "סלינג'ר של האינדיירוק". 
אבל במובנים מסוימים ג'ף מאנגום הוא אגוז 
הרבה יותר קשה לפיצוח. במקרה של סלינג'ר 
לפחות תמיד היה ידוע איפה הוא גר  )קורניש, 
ניו המפשייר (, במקרה של מאנגום אפילו זה 
ניסיתי  האחרונה  השנה  חצי  במשך  מעורפל. 
לאתר אותו, כמעט בכל דרך אפשרית, כמעט 

יבאובססיביות, אבל אפילו את התשובה לשא
הוא מתגורר לא הצלחתי  לה הפשוטה איפה 
שהצלחתי  לתשובה  קרוב  הכי  הדבר  לקבל. 

לורה קארטר,  היה כשחברתו לשעבר,  לקבל 
יאמרה לי ש"הוא מרחף איפשהו בין קליפור

ניה לניו יורק... הוא בעיקר מרחף, הוא אוהב 
ילרחף". לורה קארטר היא למעשה האדם הי

חיד הקרוב לג'ף מאנגום ולניוטרל מילק הוטל 
שהסכים להתראיין לכתבה הזו, בתום חצי שנה 
של אי מיליים חוזרים ונשנים והצעות חברות 
ברשתות החברתיות לכל מי שיש לו איזשהו 

יקשר, ישיר או עקיף, ללהקה ולג'ף. חברת הת
קליטים של הלהקה הודיעה לי רשמית שאין 
בידה נתוני מכירות של אלבומי הלהקה, אין 

ילהם מושג אם ניוטרל מילק הוטל ישובו להו
פיע ולהקליט מוזיקה אי פעם, ואין להם מושג 
איפה ג'ף מאנגום נמצא בימים אלה ומה הוא 

עושה בחייו.
ג'וליאן קוסטר, הבסיסט והבנג'ואיסט של 
לאחר  אבל  נחמד,  יותר  טיפה  היה  הלהקה, 

ובי שלו  האישי  המייל  כתובת  את  ישצדתי 
קשתי לדבר איתו על ג'ף והלהקה, הוא שלח 
לי מייל שבו כתב: "זה מאוד לא נוח לי להיות 
במצב שבו אני מדבר בשם הלהקה, והבטחתי 
לעצמי שאני לא אעמיד את עצמי במצב כזה 
פעם נוספת. אני מאוד שמח שאתה כותב על 
ניוטרל מילק הוטל, ואני שמח לשמוע שגם 

ושומ אוהבים  ישראל  כמו  מרוחק  יבמקום 
עים את הלהקה. אני מקווה שתצליח להשיג 

יאת ג'ף. בהצלחה". שני חברי הלהקה הנות
רים, סקוט ספיליין וג'רמי בארנס, לא הגיבו 
כלל לניסיונות האינסופיים שלי ליצור איתם 

קשר.
הנגיעה  לטווח  מחוץ  נשאר  מאנגום  ג'ף 
שלי, מוקף בחומות של שתיקה. הסדק היחיד 
הי39,  בת  קארטר  לורה  היא  האלה  בחומות 

ישמתגוררת באתנ'ס שבג'ורג'יה וניגנה בזנ
 In The ,זיטופון באלבום הנצחי של הלהקה

.Aeroplane Over The Sea
בזמן העבודה על האלבום, גרה קארטר עם 
שג'ף  הרגשה  "הייתה  אתנ'ס.  בעיר  מאנגום 
היא  הזה",  האלבום  בעניין  דיבוק  אחוז  ממש 

יאומרת ומסבירה שבמסגרת העבודה על האל
בום הוא בילה ימים ולילות בתוך השירותים. 
עליו.  האהוב  העבודה  חלל  היו  "השירותים 
כמעט כל השירים באלבום נבראו בשירותים. 
ברגע שהוא היה מקבל השראה הוא היה נכנס 

לשירותים עם הגיטרה, ומנגן כל היום".
הולך  שזה  באוויר  הרגשה  הייתה  האם 

להיות אלבום יוצא דופן באיכותו?
"אני חשבתי שזה הולך להיות אלבום סופר 
מעולה, אבל כבר יצא לי בעבר להיות עדה 

שחש אחרים  אלבומים  המון  על  ילעבודה 
בתי שהם הולכים להיות סופר מעולים ולא 
קרה להם מה שקרה עם האלבום הזה. בחיים 
לא חשבתי שזו תהיה יצירה שתיגע בכל כך 

הרבה אנשים".
שנתיים  לאחר   ,1998 בפברואר  בי10  ואז, 
הכול  בהתחלה  יצא.  האלבום  עבודה,  של 

 On Avery נראה כרגיל, כמו בימים שלאחר
Island, והלהקה  )עם קארטר שניגנה ב"כלים 
לקידום  הופעות  לסיבוב  יצאה  מיוחדים" ( 
האלבום. מסע ההופעות התחיל כמו כל סיבוב 
הופעות של להקת אינדי קטנה: ברים קטנים, 
 - יוקרה  מעט  אנשים,  נידחות, מעט  עיירות 
והוא גם היה אמור להיגמר כך, אלא שמתישהו 
באמצע סיבוב ההופעות האלבום הגיע לידיהם 
של המבקרים הנלהבים ושל המאזינים, וממסע 

יהופעות צנוע ושקט זה הפך פתאום למסע הו
פעות רועש עם קהל שרק הלך וגדל. פתאום 

יהלהקה מצאה את עצמה על הבמה של הבאו
רי בולרום בניו יורק ואפילו מעבר לאוקיינוס: 
לונדון, אמסטרדם, פריז וברלין. מרגע לרגע 
יוצא  מוצר  הוא  החדש  שהאלבום  ברור  היה 
דופן. בספר שכתבה קים קופר  )העורכת של 

ימגזין המוזיקה האינטרנטי "סקראם" ( על יצי
 In The Aeroplane Over The Sea רת
ג'ימי האגיס מלהקת אוף מונטריאול  מצוטט 

יכמי שמעיד ש"בכיתי בשעה שהאזנתי לאל
בום הזה. אני עדיין מגלה בו דברים שפספסתי 

יבהאזנות קודמות. אי אפשר לשמוע אותו כל
אחר יד. קודם כול, צריך להאזין לכולו. אסור 
לשדר את השירים האלה כסינגלים ברדיו. הם 
קשורים בשרשרת קבועה מראש וזורמים יחד. 
אפשר לשים את התקליט בחדר מלא אנשים, 
אנשים  רבות  פעמים  יגוועו.  פשוט  והשיחות 
ממש מתאפקים ללכת לשירותים כדי לסיים 

במכו יושבים  אנשים  לתקליט.  ההאזנה  יאת 
יניות במקומות חנייה בכל העולם, ומחכים לכ

בות את המנוע ולצאת מהאוטו אחרי שהכיסא 
יחורק וג'ף קם ועוזב". ב"פיצ'פורק", אולי המ

גזין האינטרנטי הכי חשוב של עולם האינדי, 
האלבום קיבל את הציון הנדיר 10  )מתוך 10 (, 

ישאותו קיבלו רק אלבומים מעטים בהיסטור
 Loaded ,של פינק פלויד Animals יה כמו
 London Callingשל ולווט אנדרגראונד וי
של הקלאש. במגזין המוזיקה הנחשב "מגנט" 
לקחו את זה צעד אחד קדימה והעניקו לאלבום 
את התואר: "האלבום הכי טוב של שנות הי90", 
טוב יותר מיNevermind של נירוונה, או מי

OK Computer של רדיוהד.
לורה  לי  אומרת  מטורף",  פשוט  היה  "זה 
קארטר. "חזרנו מסיבוב ההופעות ובכל פעם 
מישהו היה עונה לטלפון ואז אומר לג'ף: 'אתה 

ילא תאמין, מגזין 'ספין' בטלפון, או מגזין 'רו
לינג סטון' רוצים לדבר איתך'. אנחנו בהחלט 

ילא היינו ערוכים לדבר כזה. פתאום מערי
צים התחילו להופיע בפתח הדלת של הבית 
שלנו עם מתנות וכאלו, וזה היה קצת יותר 

מדי גדול עלינו".

כוכב בנעלי בית
 In The Aeroplane את השיר
שם  את  שנושא   Over The Sea

12  ||  תרבות  ||  15.10.2010

 לורה קארטר, חברתו של מנגום: 
"ג'ף היה אחוז דיבוק בעניין 

 האלבום הזה. השירותים היו 
 חלל העבודה האהוב עליו, והוא 

 בילה שם ימים ולילות. 
כמעט כל השירים באלבום נבראו בשירותים"

 "זה היה פשוט מטורף. מישהו היה עונה
 לטלפון ואז אומר לג'ף: 'אתה לא תאמין, 

מגזין 'ספין' בטלפון או מגזין 'רולינג סטון' 
 רוצים לדבר איתך'. פתאום מעריצים 

 הופיעו בפתח הבית עם מתנות וכאלו, וזה 
היה קצת יותר מדי גדול עלינו"

 ניוטראל מילק הוטל. 
שני משמאל: מאנגום




