מגמת מוזיקה מן המזרח -בית הספר ליצירה מסורתית עכשווית
 .1על המגמה:
המגמה מבקשת להשיב לתרבות המוסיקלית הישראלית המתחדשת את מסורת הנגינה המזרחית .מסורת
זו -אשר ביסודה עומד ה"מקאם" -המודוס המזרחי ,מספרת את סיפורה של המוזיקה דרך המקומות -
הגיאוגרפיים והנפשיים .לכל מקאם ,אזור גיאוגרפי בו צמח והתהווה ,לכל מקאם  -מקום בנפש אותו הוא
מבקש לעורר .אנו מאמינים שמתוך הדהוד של צלילי הקהילה הייחודית בירוחם ,על שלל המסורות
המוסיקליות הגלומות בה ,יוכל להישמע קול צלול וייחודי אשר יעשיר את המרחב התרבותי הישראלי
בצלילים שחסרים בפסיפס ההולך ונבנה.

 .2מסגרת הלימודים:
הלימודים לתואר ראשון במוזיקה מן המזרח מתקיימים לאורך שנתיים וחצי וכוללים לימודים גם בסמסטרי
הקיץ .סך נקודות הזכות שעל הסטודנט לצבור הנו  120נק"ז 90 .נק"ז במחלקה לתרבות ,יצירה והפקה,
המכללה האקדמית ספיר ו 30-נק"ז בלימודי אומנויות ,בית הספר ליצירה מסורתית-עכשווית ,קמפוס כולנא,
ירוחם.

 .3הקורסים:
א .מוזיקה אנדלוסית א+ב :הקורס מתמקד בשני נושאים עיקריים במסורות צפון אפריקה השונות ,קצב
ומקאם (מודוס) באמצעות לימוד כולל של המקצבים השונים ,המקמאת ,האלתור,השירה והאזנה
פעילה ,הסטודנטים נחשפים למגוון הקיים במסורות צפון אפריקה ,זאת בנוסף לנגינה פעילה בשיעורים
על הכלי הראשי ועל כלי קצב שונים.
ב .תורת הקצב א+ב :הקניית יסודות תיאורטיים ומעשיים של כלי ההקשה במזרח תוך התמקדות בלימוד
מקצביים שונים לפי המסורות המוסיקליות  .כמו כן ,תינתן סקירה כל מגוון כלי ההקשה השונים (תופי
מסגרת  /בנדיר /ריק  /דרבוקה /סאג'את דוהולה /זארב  /תבלה וכד') .הלימוד מלווה בהקניית "שפה"
(סולפז'  /קונוקול -ריתמי) המאפשר הבנת עומק של המקצב  /הפעמה  ,וכן קומפוזיציות ריתמיות .בכל
מהלך השיעורים ישנה התנסות פרקטית בנגינה על דרבוקות וזאת בכדי "לתרגם" את "השפה" לכדי
הבנה עמוקה בנגינה.
ג .תורת המקאם א+ב :סקירה גיאוגרפית והיסטורית של עולמות המוסיקה המזרחית .למידת תיאוריה של
מערכת סולמות ומשפחות המקאם השונות ,תוך התייחסות למערכות הזמן והקצב .הקורס כולל תרגול
מעשי של נגינה ,שירה והאזנה מודרכת בהתאם לחומר הנלמד.
ד .המקאם בתרבות הישראלית :קורס ביצוע במבנה של אנסמבל החושף את הנוכחות העקבית של
"המקאם "בתרבות הישראלית ,למן סידור התפילה ,דרך שירה עברית מימי קום המדינה ועד לשירה
עברית ישראלית בת זמננו.

ה .בית מדרש למקאם ופיוט א+ב :במהלך המפגשים נעיין בטקסטים ממגוון מסורות; מקרא ,מדרש,
פילוסופיה וקבלה  -אודות תפיסת המוסיקה בעולם היהודי ,ובמרחב המזרחי -תפקידה בחיי הרוח ,
ההשפעות הנפשיות והרפואיות שיוחסו לה ,ומקומה בעולם הדתי (היהודי והמוסלמי-צופי) .בחלקו
השני של כל מפגש נלמד פיוט מהמסורת היהודית-מזרחית שמהדהד את הטקסטים שלמדנו ומעמיק
אותם באופנים מגוונים.
ו.

שיר חדש :תהליך היצירה של שיר מקורי תוך גישה התנסותי המשלבת תיאוריה ותרגלי כתיבה
מוזיקאליים וטקסטואליים .שילובים של מזרח ומערב ,מסורתי ועכשווי.

ז.

סולפז' :קריאה וכתיבה של תווים ומקצבים ,תוך תרגומם משפה כתובה לשפת ביצוע קולית .הקורס
משיק גם עם יסודות בפיתוח שמיע ופיתוח קול.

ח .תורת המוזיקה א+ב :הקורס בנוי משלוש חטיבות -הראשונה היא תורת המוסיקה -מרכיבי המוסיקה
ותיווי מתקדם משך ,עוצמה ,גוון .הארגון התאורטי של המרחב המוסיקלי  -מלודיה ,הרמוניה ,אקורדים ,
דיאטוניות ,מבנים ,טרנספוזיציה .השנייה ,תורת הקצב -תת חלוקות ,תבניות ,סינקופות,
תרגול .השלישית ,סולפז'  -קריאה מהדף בשירה ונגינה ,תרגול ופיתוח שמיעה .הקורס בנוי כתמהיל של
הקניית ידע ,חקר ותרגול מעשי .לקראת סוף השנה ננסה לגעת מעט במבוא לעיבוד והתנסות
שמשלבת את הידע שצברנו בכתיבה מעשית וביצוע של עיבודים.
ט .אנסמבל א+ב :קורס עוקב לתורת המקאם ,בו יבוצעו יצירות מן המקאם הנלמד.

 .4מסלול יוצרים:
המסלול נועד לאפשר לסטודנטים בבתי ספר לאמנות להשלים לימודים לתואר ראשון בלימודי תרבות ,תוך
מתן ביטוי לכישוריהם האמנותיים .בלימודים שני חלקים עיקריים  -לימודי תרבות תיאורטיים ,המשתלבים על
המסלולים הרגילים במחלקה ,ולימודים התנסותיים ,יצירתיים ,ייחודיים למסלול.
א .סמינר פתיחה מרוכז :חמישה ימים של עיסוק במושג ההתחלה ,מנקודת ראות פילוסופית ,פסיכולוגית,
יצירתית ותנועתית.
ב .סמינר אמצע :ארבעה ימים מרוכזים ,שניים בחופשת הסמסטר ושניים בחופשת פסח ,המיועדים ליצור
קשר בין הלימודים התיאורטיים ,שנלמדו בסמסטר א' ,לבין העבודה היצירתית.
ג .סמינר קיץ :מסעות  -ארבעה ימים מרוכזים של מסע למידה חווייתי.
 .5יום כולנא:
א .בית מדרש חברתי -עיסוק בסוגיות חברתיות דרך טקסטים יהודיים ובהשראת חכמי המזרח .סוגיות
הקשורות בחינוך ,מנהיגות ,אי שוויון בחברה ,מסורתיות ,צדק ומשפט ועוד .קורס זו מהווה התנסות
ייחודית של מעגל לומדים בחיבור אישי זהותי אל מול מקורות יהודיים מסורתיים כשבסוף ,הסטודנטים
יוצרים בעצמם דף לימוד ומנחים חלק ממפגש של בית מדרש חברתי.

ב .מרחב תרבות יצירה :עיסוק בהקשרים הגיאוגרפיים ,החברתיים והתרבותיים
של יוצרים ויצירות במדבר :סוגיות זהותיות ,חברתיות ותרבותיות הנטועות בהקשר הסביבתי של הנגב.
חשיפה ליוזמות אומנותיות
שנרקמות בשנים האחרונות במרחב תוך בחינה של הממשקים בין מרחב ,תודעה ויצירה .במהלך
הקורס נחקור את העומק שיש במלאכות ,מוזיקה ,אמנות ,יצירה ובתרבות מקומית מדברית.
במסגרת הקורס מתקיים מפגש עם אנשי ונשות רוח ואקדמיה ,יוצרות ויוצרים ,יוזמות תרבות ואמנות
ובחינה של המרחב הנגבי כבסיס להשראה.
ג.

סדנא כולנאית :יצירת מרחב נעים ופלטפורמה מאפשרת לכל סטודנט להביא את עצמו בדרך ייחודית לו
והצצה לבית ומרכז החיים ממנו בא ,יצירת חיבור ומפגש אישי ,מעמיק ואותנטי בין החברים בקבוצה
והכרות עם המגוון העמוק והרחב שבקבוצה.

ד .סיורים וסמינרים מעשירים.

