פרוייקט אוֹרוּ:
מיזם להקמת מרכז הוראת מוזיקה אותנטית ,שיפתח אסכולה ,יכשיר
לכך מורים ,יציל אוצרות מוזיקליים שנמצאים בסכנת הכחדה ויהווה
בסיס לחיבור בין דורי .זאת מתוך אמונה שדרך הקשבה לסודות
ייחודיים מהעבר ואחריות להמשכיות ,ניתן ליצר מודל לחברה בריאה
שמתפקדת כגוף אחד ,כשכל איבריה ,השונים זה מזה ,מתפקדים
ותורמים כל אחד את תרומתו.
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מהי מוזיקה אותנטית /שורשית /שבטית:
מוזיקה שליוותה חיים של שבט ,עדה ,מסורת או חבל ארץ מסוים ושהתעצבה להיות מענה מדויק לכל צורך אנושי
מהרוחני ביותר לרגשי או היצרי ביותר .זו מוזיקה שעברה כתורה שבעל-פה מדור לדור ושרדה אף מאות שנים.
כיוון שעמדה במבחן הזמן תמורות החיים ליטשו וזיככו אותה או לחלופין אספו לתוכה את אבק הדרכים ולחלוחית
החיים האנושיים .יש בה תמצית אנושיות ,אשר אומן אינדיבידואל ,גדול ככל שיהיה ,לא יוכל לייצר כמותה ,אבל
גדולי האומנים ידעו לשאוב ממנה.
הצורך בפרוייקט:
פרוייקט אורו נוסד כדי לענות על הצורך החברתי לשמור על אוצרות הפולקלור המוזיקלי והמוזיקה האותנטית
שמדינת ישראל התברכה בהם .עושר ייחודי זה נמצא בסכנת העלמות ממשית .המוזיקה הזו הביאה במשך מאות
שנים מזור לנפשות דואבות וקרבה וגישרה בין אנשים שונים ובין דורות .פרוייקט אורו מבקש לתת מקום ואוזן
קשבת לקולות שהתרבות הדומיננטית היתה חרשת אליהם ולאלה שחששו להשמע ,ולענות על הצורך להיות חברה
בריאה שמכירה בכל חלקיה ומכבדת את עברה.
במה התרכז החינוך המוזיקאלי עד היום:
מוזיקה מערבית קלאסית – קיבלה תמיכה של המוסדות וההגנה מפני האיום המסחרי .היום הרלבנטיות
וההמשכיות של המוזיקה המערבית הקלסית גם היא מאוימת מאד.
מוזיקת הג'אז – מקבלת יותר ויותר תמיכה ,וגם ההצלחה יוצאת דופן .היא קבלה הכרה גם במגמות מוזיקה
ותיכונים המתמחים באומנויות .נגני ג׳אז ישראלים הפכו ל״מותג״ בעולם .כאשר מתייחסים לכך שהג׳אז הנו
התפתחות ממוזיקה אותנטית השייכת למקום אחר  -לצאצאי העבדים מאפריקה וסינתזה עם המוזיקה של יוצאי
אירופה ,ניתן להבין את הפוטנציאל האמנותי האדיר שקיים בפיתוח המסורות שבשורשים העשירים שלנו.
המוזיקה הקלאסית מן המזרח – הערבית האנדלוסית ,תורכית ,פרסית וכד׳ ,זוכות ליותר ויותר ביטוי במוסדות
האקדמיים ,בהרכבים ותזמורות ייחודיים .עדין יש צורך לקדם ולהרחיב את היקפם והשפעתם.
הפיוט – עבור הנכס הפואטי-מוזיקאלי של המסורת היהודית ,אשר נשמר וממשיך לחיות בקהילות דתיות ,קמו
"קהילות שרות" ו"אתר הזמנה לפיוט" התוסס .מוזיקה יהודית – חיה ופועמת בבתי כנסת וכן במסלול יחיד במכללה
האקדמית קרית אונו.
מה בולט בחסרונו:
הכנה מוזיקאלית מגיל צעיר כמעט ולא קיימת ,ב"בית ספר מנגן" וקונסרבטוריונים אין התייחסות כלל למוזיקה
שורשית )קיימת התקדמות בישובים ערביים(.
במגמות המוזיקה בתיכונים אין דוגמא אחת של הוראה של מוזיקה שורשית או קלאסית חוץ-מערבית.
המוסדות העוסקים בהכשרת מורים למוזיקה אינם מלמדים כלל מסורות לא מערביות) ,ישנם סטודנטים למוזיקה
ערבית באקדמיה למוזיקה שעושים גם תעודת הוראה(.
ההתייחסות המוסדית למוזיקה האותנטית עד היום ,מתבטאת בעיקר בהקלטת ״נושאי מסורת״ ושימור ההקלטות
בארכיון .אנו נמצאים כיום בסכנה שכל מה שישאר ממגוון תרבויות מוזיקליות תוססות ומגוונות יהיו סלילי הקלטה
מעלים אבק בארכיונים מוזיקליים.

מה המטרות היחודיות של פרוייקט אורו:
• מתוך הבנה שלמוסדות האקדמיים הקיימים קשה להגיע לרוב סוגי המוזיקה וכן ששיטת הלימוד האקדמית אינה
נותנת את מרחב הזמן הדרוש להתמקד בספיגה מעמיקה והמפתחת את הרגישויות המתאימות למוזיקה שרשית
– נפתח אסכולה המאפשרת את המגוון והעומק הדרוש.
• באורו ניתן יהיה להגן ולהחיות מסורות הנמצאות היום בבידוד וסיכון ואין להם ממשיכים צעירים רבים
• מתוך הבהירות שהילדים הם הסיכוי :יש להם פתיחות וראשוניות והם פחות שבויים במוסכמות ואופנות ,נתמקד
בהכשרת מורים למוזיקה אותנטית ,ונפעל לקרב את הקהל הרחב ,בעיקר ילדים ,לידע והעושר העצום
שבמסורות הללו.
• אורו יוכל להעצים קשת רחבה של "נושאי מסורת" שהמוסדות הקיימים לא מתאימים להם ואינם זוכים להשמע
בהיקף מספיק ,למרות שהם נכס אומנותי נדיר בקנה מידה בין-לאומי.
• על ידי העצמה של מגוון אמנותי זה ,אורו יוכל לתקן הזנחה מהעבר ולהפוך מוזיקה ייחודית זו למקור השראה
וגאווה בארץ ובעולם.
• מענה לעיתוי קריטי – אנו נמצאים בדקה התשעים עבור מסורות רבות ,וזו הזדמנות שזמנה מוגבל .המרכז יצור
פעילות שמגיעה לכמה שיותר "נושאי מסורת" נדירים ,לא בהכרח מקצועיים ,ויכוון להאזנה לדור המבוגר
לפני לכתו.
• מודעות להביא לריפוי הקשר הבין-דורי ,ולתת חוט-שדרה לחברה.
• יחד עם ההקפדה לזכור את המקורות יוכשרו תלמידינו ,ליצירתיות ,מנהיגות ומצויינות אומנותית .כך נוכל להוות
כוח פעיל ליצירת קשר רציף בין העממי ביותר לאומנותי ביותר ,אשר קיים במוזיקה האותנטית מאז ומעולם ויוכל
להתקיים ולהעמיק במרכז אורו.
• אורו יוכל לתת מענה לרעב קיים – אנו נתקלים ביותר ויותר דוגמאות "מצליחות" של מוזיקאים המשתמשים
באלמנטים מסורתיים אליהם הגיעו ללא מסגרת ,והמהווים להם השראה וחומר גלם .הם מעידים על רעב שקיים.
אילו הייתה נגישות ללמוד את שלל המסורות בצורה מסודרת ומכבדת ,אין גבול לעושר ולעומק שאמנים אלה
ורבים אחרים עתידים להגיע אליהם.
קהל היעד של תלמידי מרכז אורו:
• מוזיקאים שצמחו במסורת
• מוזיקאים מתחומים אחרים
• מורים בעלי הכשרה -השתלמות
• תלמידים מארצות מערבה ומזרחה לנו

מי יהיו תלמידיהם של בוגרי מרכז אורו:
• תלמידי מערכת החינוך מגיל צעיר
• מגמות מוזיקה
• נוער במתנסים או קונסרבטוריונים
• הרכבים רב-דוריים
• תלמידים פרטיים
• קהל להאזנה מונחית והפעלה במרכזי תרבות

אנו מודעים לאתגרים מיוחדים הנצבים בפנינו:
• יצירת הקשר והשיח עם מירב ומיטב נושאי המסורות המוזיקאליות האותנטיות בארץ לבדיקת נכונותם לתרום
להצלה והעברת הידע.
• לבחור מתוכם את צוות גרעין של נושאי מסורת שיבנה את האסכולה.
• נדרש תקציב עצמאי לבניית מסלול הכשרה ,כלומר ליצירת וביסוס אסכולת הלימוד.
• עומקו ויופיו של הפולקלור הוא בכך שלא נועד לבמה אלא לצרכים של יחיד או קהילה מצומצמת .איך נהיה
נאמנים לאמת זו? זהו אתגר גדול להנגיש את העומק ,הטבעיות והאנושיות הזו ,להמשיך את דרך התורה
שבעל-פה ,וליצר התפתחות והמשכיות של איכויות אלה בעולם של "סלבים וכוכבים" .נדרשת הקשבה לדורות
מבוגרים הנושאים אמת זו בעומק נדיר ,ומעבירים אלינו סודות אנושיים .ספיגת רוח המסורת – בעבר תלמידי
המוזיקה האותנטית נמצאו בסביבה בה היו מוקפים במוזיקה במשך שעות רבות .נדרשת המצאה של סביבה בה
הסטודנטים חשופים יותר לביצועים ולהאזנה ,מעבר לשעות הלימוד.
• הרחבת הקהל היא אחד האתגרים המרכזיים של אורו ,יש להכניס בתוך מסגרת המרכז פעילויות המערבות את
הקהל הרחב בתהליך.

• תעודת הוראה למוזיקה אותנטית  -נדרש תהליך שיעבור את הדרישות של המערכות המסמיכות.
• תעסוקת בוגרים  -יש לודא שמערכת החינוך ,הקונסרבטוריונים והמתנסים ערוכים ומצפים לקבל את בוגרי
המרכז.
אסתי קינן עופרי  -יוזמת פרוייקט אורו:
אסתי קינן עופרי היא זמרת ומלחינה שלה
אינטימיות מיוחדת עם מסורת המוזיקה
היהודית-ספרדית ,אותן למדה לאורך שנים
רבות מנושאי מסורת רבים .היא הוותה רוח חיה
לאורך זמן בכמה הרכבים חשובים שהתמסרו
למסורות הלדינו השונות ומסורת נוספות .טריאו
קול-עוד –תוף ) .הפועל כבר  23שנה( אנסמבל
מזרח מערב ,התזמורת האנדלסית של טנג'יר,
דואו עם לאה אברהם.
קולה והמסורות אותן היא מיצגת היוו השראה
למלחינים אשר כתבו ועיבדו יצירות לביצועה,
ביניהם פרץ אליהו ,מרק קופיטמן ,נטע אלוני
,המלחין האיטלקי לוצ׳יאנו בריו ,ביצירתו
״אופנים״  .פביו ווקי – "המסע" אנדרה היידו –
האופרה יונה .עודד זהבי בטי אוליברו ונועם
שריף כתבו יצירות מיוחדת סביב רפרטואר
לדינו שאספה )״פסיון ספרדי״ של נועם שריף
בה היתה סולנית לצד פלאסידו דומינגו ,בוצעה
בפני קהל שכלל את מלכת ספרד בציון 500
שנה לגירוש ספרד(.
בנוסף למסורות הלדינו ,כתלמידתו של סלים אנ-נור העמיקה א.ק.ע .במוזיקה של מדינות האסלם ,המהווה בסיס
ללחניה שלה ,אשר בוצעו ע״י מגוון הרכבים בארץ ובחו"ל.
אסתי קינן עופרי חוותה על בשרה את הקשר שמייצרת המוזיקה האותנטית בין העממי לאומנותי ביותר ,ואת הרעב
הקיים אצל יוצרים מתחומים שונים למוזיקה הזו ,וההשראה שהיא מספקת .בעברה היתה מעורבת בהדרכת נוער
ותאטרון קהילתי ,לימדה כפייטנית ב"קהילות שרות" ונחשפה לערך הרב שיש בהעברה של המוזיקה בין הדורות,
ולאובדן העצום הכרוך בעובדה שהדור האחרון שחי את המסורות הללו עובר מן העולם .קינן עופרי מלמדת מזה
שנים בסמינרים ,ובאוניברסיאות בארץ ובעולם .מתוך נסיונה האנושי והמקצועי היא יזמה את פרוייקט אורו ,וכדי
להביא למימושו נאספה סביבה קבוצה של תומכי הרעיון המורכבת ממוזיקאים נושאי מסורות שונות ,אנשי חינוך
בתחום המוזיקה ויזמי פעילות חברתית.
ליצירת קשר:
אסתי קינן עופרי
estko@netvision.net.il
050-7601100
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