
 "שיר הנהר היפני"סיפורו של הקליפ 

שתי : 7102הוא מנגינה אחת מתוך כמה חוברות תווים שרכשתי במהלך ביקורי ביפן בשנת " שיר הנהר היפני"
ושתי חוברות עם קטעי , קולות חוברות בהן עיבודים של שירים יפניים מסורתיים לחליל בשלושה ובארבעה

-שופן -עידית קרימולובסקי רכשתי אותן בזמן שבקרתי את. מוכרות של מנגינות יפניות ולפסנתר סולו לחליל
  .קרימולובסקי יובל –דית היא בת הדודה של בעלי עי .העת הת סופרן ומנצחת שהתגוררה שם באותזמר

הערכתי את הידע   .אך בביקור ההוא ראיתי כמה היא מחוברת לתרבות יפן, הכרתי את עידית שנים לפני כן
. והייתי סקרנית להבין מה מושך אותה בתרבות הזו, היא נראתה מאושרת בטוקיו. שם מחייהשהיא צוברת 

הסבירה לנו על ההיסטוריה והתרבות של כל יעד  ובמשך שעות, עידית לקחה אותנו לטיול ברחובות טוקיו
ציתה בי אשר שימשה בין היתר כמדריכת תרבות טוקיו עבור אורחי שגרירות ישראל ה, עידית .שהגענו אליו

בהדרכתה אותי בטוקיו הלהיבה עידית והדביקה אותי  .הסקרנות להעמיק את הידע על יפן לראשונה את
  .באהבתה ליפן

 7102היום הזה הגיע כשבקיץ  .תווספו לספריה שלי וחיכו להתנגןה חוברות התווים, אחרי שחזרתי לישראל
רציתי   .ערב על תרבות יפן -" ל גבעת נפוליאוןהסלון מו" -החלטתי לעשות בסלון התרבות והמוסיקה שבביתי 

עפרה לאורך השנים  הכרתי את  .פורטיס-והחלטנו להוסיף גם את עפרה סימון, תצטרף לתכנית שעידית
ולבחור , תרמנגינות מתוך החוברות לחליל ולפסנעשר הרעיון שלי היה לנגן כ. שהערכתי ינתכפסנתרנית מצו

אחרי כמה מפגשים החלה . ותדבר על תרבות יפן דית תנחה את התכניתרציתי שעי .בהן עידית תשיר שלושכ
כל שיר הביא לתכנית נושא אחר של   .ועידית הלכה והתעמקה בנושאים השונים של השירים, לצמוח התכנית
 .עודהים ו, הטבע, בתי המרחץ: התרבות

  
ייתי מוקסמת מתרבות ה, הצלחת התכנית בסלון ואחריה ההזמנה להופיע בשגרירות יפן בדצמבר לאחר

ה מצאתי את עצמי נמשכת לאמנים יפניים כדוגמת השירים של  .יפן טָּ יבָּ וציורים שראיתי  טֹויֹו שִׁ
. הקשר בין נפש האדם לטבע הוא מה שמשך אותי בעיקר. ובפייסבוק של אמנים צעירים יפניים גרםטבאינס

האדם  יצור תמונה טבעית וכוללת שלשכולם נועדו יחד ל, הרגישות המיוחדת לנפש האדם ופרטי הפרטים
 .משכו אותי -ה אל. האדם כפי שהוא  .הפשוט

  
החלפתי את הפעילות שלי של יצירת תכניות לסלון התרבות , יוניעד  מרץ חודשיםב הקורונה סגר תקופתב

החלטתי ליצור   .העולםמכל עם אמנים  רבות שותפויותב חלתיהת. ליוטיוב ביצירת קליפים מוסיקאליים
שהכרתי באוברלין  מאנה וושיאו :נזכרתי בקולגות המצוינות שלי. יקה יפנית עם חלילניות יפניותוסקליפ של מ

בארוקית  חלילנית ,יו אריי'ובמיצ  ,לחליל מישל דה בוסט' מן עם הפרופשם למדתי תעודת או, באוהיו' קולג
. נו תכנית לביצוע השירפניתי לשתיהן וגיבש. בקונסרבטוריון המלכותי בהאג, שהכרתי בזמן לימודי בהולנד

להעצים את החוויה  החלטתי שכדי .יו בשם אריקו נוואשירו'של מיצ קולגה -להרכב חלילנית רביעית  הוספנו
קאטו הכרתי את   .י קאטוקוכבר הכרתי את הציורים של מי, יפעליי להוסיף אמנות יפנית לקל המוסיקאלית

הציורים שלה מראים כישרון עצום . היא אמנית יפנית מצליחה המתגוררת בפריז .דרך דף הפייסבוק שלה
היא התרשמה מהקליפים האחרים שלי . ויצרתי איתה קשר בבקשה לשתף פעולה בפרויקט מוסיקאלי, לדעתי

   .והסכימה שאשתמש בציורים שלה, ביוטיוב
 

 .כך נוצר הקליפ הסופי
 
  

וויטווטרסרנד ביוהנסבורג ' בעלת תואר ראשון מאונ קרימולובסקי תמר מלזר הסופרת והיוצרת, החלילנית
 .ותעודת אמן בחליל מודרני ובחליל בארוק ממכללת אוברלין באוהיו

  
סיימה תואר ראשון במוסיקה  שופן-עידית קרימולובסקי ומדריכת טיולים ביפן, המנצחת, זמרת הסופרן

עם התמחות בשירה , ניו יורק', ותואר שני במוסיקה בברוקלין קולג בבית הספר הגבוה למוסיקה במאסטריכט
 01-וה 02-של המאה ה

  
  בעלת תואר ראשון ושני במוסיקה פורטס-עפרה סימון הפסנתרנית
פנינה  'אביב שם סיימה בהצטיינות תחת הפסנתרנית הידועה פרופ-ש רובין בתל"למוזיקה ע מהאקדמיה

 זלצמן


