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    הקורס רתיאו
. מדויקת ליותר ונהייתה התפתחה יקליזהמו התיווי מערכת, ביתהמער יקהזהמו היסטוריית לאורך

 את צמצמה גם אך יצירותיהם של הביצוע בתוצאות מרבית שליטה למלחינים אפשרה זו התפתחות
 של חדש זרם קם 20-ה המאה של השני בחצי. ביצירה תפקידם חשיבות ואת המבצעים של חופשיותם

 המשאירה אליאטורית יקהזמו כתיבת ידי על מבצע-יןהמלח היררכיית את לשבור ששאפו מלחינים
 .היצירה בכינון מהותי תפקיד למבצע המקנה או המקרה ליד ביצירה מרכזיים חלקים
 מבחינה הן, יקליתזמו/טכנית מבחינה הן, אליאטוריות גישות מספר המייצגות יצירות יסקור הקורס

 מלחינים על השפעה בעלות ופילוסופיות אומנותיות בתנועות נעסוק, כן כמו. פוליטית/פילוסופית
 תיווי בין ביחס יעסקו שיועלו מרכזיות שאלות. סטרוקטורליזם-ופוסט דאדאיזם כגון אליאטורים

 השתנתה זו משמעות ואיך מאזין או מבצע של תפקידו לעומת יוצר של תפקידו במשמעות, לשליטה
 .ההיסטוריה במהלך

 

Throughout the history of Western music, musical notation has grown more and 
more precise. This development allowed composers a great degree of control over 
the execution of their works, but also limited the freedom of the performers and 
marginalized their role as interpreters. The second half of the 20th century saw the 
emergence of a new stream of composers who strove to break the 
composer-performer hierarchy by writing aleatoric music in which central aspects 
of the piece are left to chance or to the performer's judgement. 
The course will explore compositions that demonstrate a variety of aleatoric 
approaches, from a technical/musical perspective as well as from a 
philosophical/political perspective. Additionally, philosophical and artistic 
movements that influenced aleatoric composers (dadaism, post-structuralism, etc.) 
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will be explored. Discussions will turn around a few central themes such as the 
relationship between notation and control, the significance of the role of the 
composer as opposed to those of the performer and listener, and the manner in 
which these roles changed over time. 
 

 

  הקורס דרישות

  עבודה כתיבת, האזנה, קריאה, השתתפות, נוכחות

 

 לשיעור קבלה תנאי או קדם דרישות

 מבצעיםו לקומפוזיציה במגמה לתלמידים וכן, והלאה' ב משנה יקולוגיהזמו לתלמידי פתוח הקורס

 .חדשה יקהזבמו המתעניינים

 

  הסופי הציון מרכיבי

 עבודה הגשת 100%

 

 הקורס נושאי 

 

 מבוא: 4-1 שבוע

 20-ה המאה עד הבארוק מתקופת התיווי התפתחות

 מערבית יקהזבמו המקריות היסטוריית

 קולנוע, ספרות, באומנות אליאטוריקה

 וחברתיות פוליטיות תנועות השפעת

 

 מתוכננת וריקהאליאט:  7-5 שבוע

 שטוקהאוזן, בריו, לוטוסלבסקי

 ופוליטיים פילוסופיים הקשרים

 

 יחיד למבצע חופש: 9-8 שבוע

 פלדמן', קייג

 תזמון הבאה, צבע - המבצע חשיבות

 ופוליטיים פילוסופיים הקשרים

 

 קבוצתית ודינמיקה מקריות: 13-10 שבוע

 קרדיו, זורן, ריילי, בסי'ז

 יקאיםזמו שאינם למבצעים יקהזמו

 יקלייםזמו-חוץ בפרמטרים מקריות

 ופוליטיים פילוסופיים הקשרים

 

 

 



 

   (לשינויים נתון) ספרות רשימת

 

Barthes, Roland. "The Death of the Author". 

Cage, John. Silence (excerpts). 

Cardew, Cornelius. Stockhausen Serves Imperialism (excerpts). 

Feldman, Morton - Give My Regards to Eighth Street (excerpts). 

Foucault, Michel. Politics, Philosophy, Culture (excerpts). 

Rust, Douglas. "Conversation with Witold Lutoslawski". 

 

 

   (לשינויים נתון) יצירות רשימת

 

Berio - Laborintus II 

Cage - Aria 

Cardew - Treatise 

Feldman - King of Denmark 

Lutoslawski - Jeux Vénitiens 

Reily - In C 

Rzewski - Les Moutons de Panurge 

Stockhausen - Klavierstuck XI 

Zorn - Cobra 

 
 


