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יוסף ברדנשווילי. ''יצירותיו מצטיינות ברוחב יריעה
תרבותית ושפתו המוזיקלית בעלת הבעתיות עצומה,

כאב ויופי''
תצלום: דודו בכר
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הוכרזו זוכי פרס ראש הממשלה למלחין
מאת חגי חיטרון

הפרס, בשווי 67 אלף שקל לכל אחד, יוענק ליוסף ברדנשווילי בפעם
השנייה וכן לאבנר חנני, דגנית אלייקים, שי כהן ועמוס אלקנה

תגיות: מוסיקה

0

המלחינים יוסף ברדנשווילי, אבנר
חנני, דגנית אלייקים, שי כהן ועמוס
אלקנה נבחרו לקבל השנה את פרס
ראש הממשלה, בסך 67 אלף שקל

לכל אחד. 

ברדנשווילי, המבוגר והמבוצע ביותר
מקרב הזוכים, זכה כבר בעבר

בפרס ראש הממשלה בשנת 2000.
בתחום הג'ז הוענק הפרס לחלילן
המלחין אילן סאלם. חבר השופטים
הבוחר את הזוכים מתחלף מדי
שנה, ולעומת זאת הרכב ועדת
הפרס, הבוחרת מדי שנה את

השופטים, קבוע לשנים אחדות. 

בתחום המוזיקה הקונצרטית כיהנו
השנה שלושה שופטים והם

המנצחים אורי סגל ודוד שמר, והאבובנית גבי בוקובסקי. שופטי הג'ז היו
אלונה שגיא, גורי אגמון ואלברט בגר. בוועדת הפרס מכהנים בשנים אלה, לצד
היו"ר הקבוע אהרן ידלין, המלחינים ארי בן שבתאי, ינעם ליף והגר קדימה, בין

השאר. 

השופטים בוחרים את הזוכים על סמך יצירות רבות שמוגשות לעיונם, לרוב
מידי עשרות מלחינים (וכל מלחין רשאי להגיש עבודות אחדות) ואינה נעשית
בעילום שמם של המועמדים. נימוקי השופטים את בחירותיהם מנוסחים בסגנון

נמלץ שהפך מקובל בפרסי מוזיקה, וקושרים גם הפעם שבחים מפליגים
ליצירות ולקומפוזיטורים. על אבנר חנני

כתבו השופטים כי "הוא כותב
מוזיקה יפהפייה, פשוטו כמשמעו",
וכי מחזור השירים "איש ירושלים
אני", על פי פואמות של יהודה
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Ran Slavin shared - חייבים לחסל את קדימה
10 hours ago · .פוליטי מדיני - הארץ

Amit  Miller shared מחאת האוהלים: מובילי
המחאה מקימים צוות מומחים משלהם - חינוך
16 hours ago · .וחברה - הארץ

Amit  Zinman shared נתניהו: אני מבין שנחוץ כאן
שינוי בהשקפות שלי - פוליטי מדיני - הארץ. · 17
hours ago

Amit  Miller and Matan Cohen shared המחאה
החברתית | יש"ע זה שם - פוליטי מדיני - הארץ. ·
22 hours ago
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דגנית אלייקים
תצלום: דניאל צ'צ'יק

פרסומת: קורעים את פרשת השבוע במופע סאטירי קורע מצחוק ומרגש עד
דמעות. ימי שישי| בית אבי חי. לפרטים>

    

עמיחי, הוא "מוזיקה שובת לב,
מלאת הבעה ונפלאה בבהירות

המחשתה". 

על דגנית אלייקים כתבו בין השאר
כי הפרויקט האחרון שלה, המכונה
"אופרת רשת", מהווה "התפתחות
מרגשת ויוצאת דופן, שילוב של

מוזיקה פורצת דרך עם אמצעי שיווק
פורצי דרך". 

בקשר לעמוס אלקנה ציינו כי הוא מחבר "מוזיקה מקורית מאוד, בלתי תלויה
באופנה רווחת, מודרכת על ידי טעם עדין ויוצא דופן", ומקרינה "תחושה חזקה

של כנות". שי כהן זכה לתיאורים כמו "מלחין בעל השראה הניחן ביכולת
מרשימה להעביר למאזין את תחושותיו והגיגיו המוזיקליים באופן כן, עוצמתי
ומשכנע", וגם "בעל שליטה מלאת דמיון בתזמור ובעל הבחנה דקה באופיים

הייחודי של כלי הנגינה". 

על יוסף ברדנשווילי כתבו השופטים כי "הוא ללא ספק אמן משכמו ומעלה.
יצירותיו מצטיינות ברוחב יריעה תרבותית", וכי שפתו המוזיקלית "אורגנית

ומאוד אישית, בעלת הבעתיות עצומה, כאב ויופי". 

באוקטובר, במסגרת הקונצרטים של "חג המוזיקה הישראלית" יתקיים
בירושלים טקס חלוקת הפרסים לזוכים, אירוע שיכלול קונצרט מיצירותיהם
בביצוע אנסמבל "מיתר". למקרא האפיונים עתירי ההתפעלות שבהם עיטרו
השופטים יצירות מסוימות של הזוכים מתבקש מאוד שיצירות אלה הן שיזכו
להישמע, אך מנהל חג המוזיקה מיכאל וולפה אומר כי היצירות שיבוצעו לא

יהיו בהכרח אלה, אלא יצירות שיבחרו אנשי "מיתר" - בתיאום עם המלחינים.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

 

תגובות
הוספת תגובה חדשה

10:2210/08/11|אמנוןהצימר1.
הוספת תגובה חדשה

עוד כותרות
בין ג'יי-ג'יי אברמס לסטיבן שפילברג

האם ההופעה החושנית של מרילין מונרו דחקה את איכויותיה כזמרת?

הצעות מיוחדות

סייד קשוע | גיבורי מעמד הביניים
למרות הסיסמאות על שוויון: המעמדות הגיעו גם לרוטשילד
הבוגרים הבולטים במחלקות האמנות של בצלאל ומוסררה

השר ארדן, חבר הצוות לשינוי כלכלי-חברתי, בונה וילה בסביון
ראשי מאהלים ברחבי הארץ ליו"ר הכנסת: בטלו את פגרת הקיץ בשל מצב חירום לאומי

פרסם ב AdWords עוד היום
תוך דקות. הופע מייד. קבל גולשים לאתר.

תוצאות מיידיות. התחל עכשיו!
google.co.il/adwords

Yoni Silver shared "העדר נציג ערבי בצוות
הכלכלי-חברתי זועק לשמיים" - פוליטי מדיני -
on Tuesday · .הארץ
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אייל גורביץ ילמד אותך
מסחר מקצועי בניירות ערך בית הספר ללימודי שוק

ההון
www.eyalg.co.il

ביה"סהישראלי לסאונד
מעל 3000 בוגרים המעצבים את תעשיית הסאונד

בארץ ובעולם 03-5377597
sound-school.www.6am.co.il

בעבודה והחניה בבבית ריקה?
אנו מתחייבים לשלם לפחות 300 ש' כל חודש עבור
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קונצרטים
מעצבי גולף ניפקו קולקציה לא מעניינת

מבצעים, מכירות
העמוד האחורי | 10.08.2011

העבודות הבולטות של בוגרי המחלקה לצילום בוויצו חיפה ושל המחלקה לאמנות
במכללת אורנים

התנועה האמנותית
מה סוד ההצלחה של הקוקטייל "מרטיני מקסיקאי"?

"אלישע בנאי ו-40 השודדים" אינם חוששים להצטרף למחאת האוהלים
איך עפות המחשבות - "אני והזילבר". יס דוקו, 22:00

הוכרזו זוכי פרס ראש הממשלה למלחין
"ארץ נהדרת" תחזור במהדורה חד פעמית לסיקור המחאה החברתית

סקר: שוק הספרים האמריקאי בעלייה
"ריקוד מושחת" יזכה לעיבוד מחודש, בבימויו של כוריאוגרף הסרט קני אורטגה
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