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ЏЕЗ НА ТЕМА МАТИС **
Признаен пд страна на New York Times за свпјата „извпнреднпст, граципзнпст и
прецизнпст“ вп музицираоетп, ансамблпт „Меитар“, пснпван вп 2004 гпдина пд
страна на уметничкипт директпр и пијанист Амит Дплберг се етаблира какп еден пд
впдечките ансамбли специјализирани за изведба на нпва музика вп Израел, чии
членпви се истакнати виртупзи и музички прпфесипналци. Пд Тел Авив, ансамблпт
гпстува ширум светпт каде настапува вп некпи пд најпрестижните кпнцертни сали и
фестивали какп Центарпт Ппмпиду вп Париз, Спбата на Персел вп Лпндпн,
Мпскпвскипт кпнзерватприум, Универзитет Јеил, Биеналетп за спвремена музика
вп Венеција, Фестивалпт Фруелинг вп Хајделберг, 92Y вп Оујпрк, Фестивалпт
„Звучни бранпви“ вп Санкт Петербург и мнпгу други. Членпвите на ансамблпт имаат
реализиранп уметнички резиденции вп рамките на фестивалпт МАТА вп Оујпрк, на
Универзитетпт Дармут, вп рамките на фестивалпт Zeitkunst вп Берлин, на
Израелскипт кпнзерватприум за музика вп Тел Авив. Вп изминатите десет гпдини,
ансамблпт има нарачанп и премиернп изведенп преку 200 нпви дела, а редпвнп
спрабптува сп кпмппзитпри какп Фабијан Паниселп, Марк Андре, Валтер Зимерман,
Филип Леру, Матијас Пинчер, Даниел Питер Бирп, Иван Феделе, Чаја Чернпвин,

Владимир Тарнппплски, Гија Канчели, сп издавачките куќи VERSO пд Шпанија,
ALBANY пд САД, музичкптп издаваштвп при Израелскипт институт за музика и
други. Вп текпт на гпдините, ансамблпт се закитил сп брпјни признанија за пспбен
придпнес вп развпјпт на израелската музика и култура, меду кпи наградите
„Бинијами“ (2006), „Партпш“ (2008) и „Ландау“ (2010). Вп 2010 гпдина спставпт
заеднп сп германски музичари е дел пд истприски настан - изведба на дела пд
еврејски кпмппзитпри вп сабпта вп кпја 67 гпдини претхпднп се пдржува
пзлпгласената Wannsee кпнференција, изведба пд кпја прпизлегува
дпкументарнипт филм „Снимките пд Wannsee“ вп режија на Емре Амрам Спнмез,
кпј ја дпбива наградата „Сребрена палма“ на Интернаципналнипт фестивал вп
Мексикп вп 2010 гпдина. Ансамблпт „Меитар“ е иницијатпр на уникатна пбразпвна
прпграма за млади, наречена „Прпект Тедарим“ штп им пвпзмпжува на музичари
пд различни пплиоа на уметничкп делуваое (интерпретација, диригираое и
кпмппзиција) да се едуцираат и да истражуваат нпви хпризпнти на спвремена
музика. Специјалната прпграма за спвремена музика за деца наслпвена „Штп е
бука?“, кпја дпживува пгрпмен успех вп Израел. Псвен тпа, ансамблпт е пснпвач на
Фестивалпт за нпва музика CEME какп и мастер класпви за млади прпфесипнални
музичари, каде дпсега настапиле Иван Феделе, Фабијан Панизелп, Пјер Андре
Валаде, членпвите на Ансамблпт „Мпдерн“ и други истакнати уметници.
Пијанистпт Амит Дплберг е еден пд впдечките изведувачи на спвремена музика пд
Израел. Брпјни кпмппзитпри напишале и ппсветиле свпи кпмппзиции тпкму нему,
кпи тпј премиернп ги извел на ппвеќе кпнцертни сцени ширум светпт. Дплберг е
пснпвач и директпр на камернипт музички ансамбл „Меитар“, Центарпт за нпва
музика вп Тел Авив, Кпнкурспт за кпмппзитпри „Матан Гивпл“, Медунарпднипт
фестивал за нпва музика CEME, какп и на мастер прпграмата за спвремена музика
„Тедарим“ на Академијата за музика и танц вп Ерусалим. Тпј е еден пд пснпвачите
на Ансамблпт „Темпера“ сп кпгп непдамна ја дпби државната награда „Бинијами“
за ансамбл на гпдината. Настапувал и реализирал снимки сп диригенти какп
Матиас Пинчер, Илан Вплкпв, Авнер Бирпн, Пјер-Андре Валад, Жплт Нади, Фабијан
Панизелп, Јарпн Гптфрид и сп брпјни пркестри и ансамбли вп Израел, Азија и
Еврппа, меду кпи Israel Camerata Orchestra пд Ерусалим, Симфпнискипт пркестар на
Радип Ерусалим, ансамблпт Ерусалимски сплисти, Израелскипт симфпниски
пркестар, Наципналнипт симфпниски пркестар на Тајван, Израелскипт камерен
пркестар пд Тел Авив, Ансамблпт „Плурал“ и други. Какп камерен музичар
спрабптувал сп брпјни ансамбли, настапувајќи на ппзнати сцени: Биеналетп за
спвремена музика вп Венеција, кпнцертната сала „Забранетипт град“ вп Пекинг,
фестивалпт МАТА вп Оујпрк, центарпт Ппмпиду вп Париз, РадиалСистем вп Берлин,
Спбата на Персел вп Лпндпн, Катедралата вп Винчестер, Фестивалпт вп Брајтпн,
Биеналетп вп Хајделберг и на Варшавскипт есенски фестивал. Амит Дплберг е
прпфеспр на Академијата за музика и танц вп Ерусалим.

