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March 4th, 2011
ייִדישע מוזיק אינעם 21סטן יאָרהונדערט

דער מעראָוויץ־ּפראָיעקט
צונויפֿגעשטעלט פֿון איציק גאָטעסמאַן

עס קומען און גייען אַוועק מוזיקאַלישע
ּפראָיעקטן; נאָך איידער מע קוקט זיך

אַרום, זענען זיך שוין צעגאַנגען קאַּפעליעס;
גרוּפעס, וואָס מע וואָלט זיי טאַקע זייער

געוואָלט הערן ווַײטער. למשל, פֿון
מאָנטרעאָל האָב איך באַקומען אַ נַײ

קאָמּפאַקטל, אַרויסגעגעבן אין 2009 וואָס
הייסט "דער מעראָוויץ־ּפראָיעקט"

Merovitz Project + Brass: Live in]
Montreal] מיטן זינגער אַלאַן מעראָוויץ. די

רעקאָרדירונג איז נישט פֿון די סאַמע
בעסטע אין די לעצטע יאָרן, אָבער, פֿון

דעסטוועגן, הערט מען טאַלאַנטן אויפֿן קאָמּפאַקטל, וואָס ס׳איז אַ שאָד —
מע וועט זיי שוין מער נישט קענען זען אָדער הערן אין דער צוקונפֿט.

לויט אָנרי אָּפענהַײם, דעם אַקאָרדיאָניסט און אַראַנזשירער פֿון דער גרוּפע,
האָט דער "מעראָוויץ־ּפראָיעקט" זיך אָנגעהויבן אין האַרבסט 2008 און זיך

צעפֿאַלן אין האַרבסט 2010. די זעלביקע מוזיקער שּפילן הַײנט ווַײטער,
אָבער אָן מעראָוויץ; מיט אַן אַנדער זינגער, אַ קאָמעדיאַנטקע, אַן אַקטריסע
פֿון מאָנטרעאַל, מיטן נאָמען מישעל הַײסלער. דעם נאָמען פֿון דער גרוּפע

האָט מען געביטן, פֿאַרשטייט זיך, און הַײנט הייסט זי "מגילה"
.[magillah.com]

אַלאַן מעראָוויץ איז באַקאַנט געוואָרן אין דער ברייטער קלעזמער־וועלט
מחוץ קאַנאַדע, ווי דער ערשטער זינגער פֿון דער גרוּפע "די פֿליִענדיקע
בולגאַרס" [Flying Bulgars], וואָס דער טרומייטער דוד בוכבינדער פֿון

טאָראָנטאָ האָט געשאַפֿן און מיט איר אָנגעפֿירט. די גרוּפע איז יאָרן לאַנג
געווען די בעסטע קאַּפעליע אין קאַנאַדע. אָבער, זעט אויס, לויט זייער

וועבזַײטל, טרעט שוין נישט די גרוּפע אויף אַ צוויי יאָר. מעראָוויץ איז מיט
יענער קאַּפעליע קונה־שם געוואָרן מיט זַײן אייגנאַרטיקן געזאַנג־סטיל —

עמאָציאָנעל, אָבער לאַוו־דווקא טעאַטראַליש, מיט אַ שטאַרקער
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עמאָציאָנעל, אָבער לאַוו־דווקא טעאַטראַליש, מיט אַ שטאַרקער
באַדערפֿעניש אַרַײנצוציִען דעם עולם אין דער פֿאָרשטעלונג. נאָך די

"פֿליִענדיקע בולגאַרס" איז מעראָוויץ אויפֿגעטראָטן מיט די גרוּפעס "אָט אַזוי
קלעזמער" פֿון אַמסטערדאַם, און Beyond the Pale פֿון טאָראָנטאָ. אין

וואָסער קאַּפעליע ער זאָל נישט זינגען, פֿאַרנעמט ער דאָרט דעם אויבן אָן
מיט זַײן ּפערזענלעכקייט און קול.

אָנרי אָּפענהַײם, דער מוזיקאַלישער דירעקטאָר פֿונעם "ּפראָיעקט", איז
פֿריִער געווען אַ מאַטעמאַטיקער. אָבער אין 1998 האָט ער באַשלאָסן אין

גאַנצן זיך אָּפצוגעגעבן מיט מוזיק, און האָט אָנגעפֿירט מיט דער
מאָנטרעאַלער גרוּפע "קלעזטאָרי". (ער איז, אַגבֿ, נישט דער איינציקער
מאַטעמאַטיקער־קלעזמער הַײנט; מע קען צוגעבן צו דער רשימה דעם

סאַקסאָפֿאָניסט אַלעקס קאָנטאָראָוויטש און דעם ּפיאַניסט אַדריאַן — ביידע
ּפראָפֿעסאָרן און פֿאָרשער פֿון מאַטעמאַטיק). אין 2007 האָט אָּפענהַײם

געווּונען אַ חשובֿע אָנערקענונג פֿון דער קוויבעקער מוזיקער־אָרגאַניזאַציע
פֿאַר זַײן רעקאָרדירונג. די קאַּפעליע פֿונעם "מעראָוויץ־ּפראָיעקט" איז

באַשטאַנען פֿון 7 מוזיקער, מיטן טראָּפ אויף דער פֿידלערין זשולי טריקע,
און מעש־אינסטרומעטן.

מיטן "מעראָוויץ־ּפראָיעקט", שרַײבט אָּפענהַײם, האָבן די מוזיקער געוואָלט
"אָּפשּפיגלען די שורשים און די שאָסוועגן פֿון די מוזיקער אין דער פֿיל־

קולטורעלער שטאָט מאָנטרעאַל — קוועבעקער, ענגלישע קאַנאַדער,
פֿראַנצייזישע, ייִדישע און נישט־ייִדישע; קלעזמער, דזשעז־ אָדער וועלט־

מוזיק־סּפעציאַליסטן" — אַן אָּפשּפיגלונג פֿון די מוזיק־טראַדיציעס אין דער
שטאָט — סַײ עלטערע, סַײ נַײערע.

מיט אַ ספֿרדישן נוסח פֿון "שלום־עליכם" הייבט זיך אָן דאָס קאָמּפאַקטל
וואָס איז רעקאָרדירט געוואָרן בעת אַ קאָנצערט; אַ נוסח מיט אַ מיטל־

מיזרחדיקן ריטעם. מעראָוויץ זינגט דאָס ליד מיט אפֿשר צו פֿיל התּפעלות,
און מע קען פֿילן, אַז די עמאָציע איז אַ געקינצלטע. מיט מער עכטקייט
זינגט ער די אַנדערע לידער, ווי זַײן אייגענע שאַפֿונג — "אין קאַלגאַרי"

אין קאַלגאַרי וווינט אַ קלעזמער,

מיט זַײן ווַײב און טאָכטער געטרַײ,

און אַזוי הייבן זיי אָן צו הוליען

אַײ דַײ דַײ, דַײ דַײ

אין טאָראָנטאָ וווינט אַ רבי

לעבן זַײן פֿרַײנד, אַפֿילו אַ גוי
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און אַז ער הייבט אָן צו דאַווענען

בוי, בוי בוי בוי

אַ פַֿײנער זינגער איז מעראָוויץ, אָבער קיין שייקסּפיר איז ער בפֿירוש ניט.

אין זַײנע אַראַנזשירונגען האָט אָּפענהַײם צוגעגעבן נַײע ריטמען צו אַלטע
לידער, און די קאָמבינאַציעס זענען געוויינטלעך געראָטענע. למשל, אין
"טאַנצט אַ פֿריילעך" שּפילט מען די ייִדישע מעלאָדיעס צום ריטעם פֿון
קאַריביאַנישער רעגיי־מוזיק. אַ היּפ־האָּפ־ריטעם האָבן זיי צוגעגעבן צו

מאַלי ּפיקאָנס "אַבי געזונט". אָבער אָנצורופֿן די אַראַנזשירונגען
"עקסּפערימענטאַל", ווי אָּפענהַײם טוט עס אין קאָמּפאַקטל־ביכל, איז שוין

צו עקסטרעם — די קלעזמאָרים "עקסּפערימענטירן" איבער דער וועלט
הַײנט אויף אַזאַ אופֿן.

ווי אַ זינגער טרעט אויף מעראָוויץ צום בעסטן אין משה אוישערס "דריי
דריידעלעך", וואָס איז אַ לעבעדיק חנוּכה־ליד. כאָטש ס׳איז קלאָר, אַז
מעראָוויץ האָט ליב צו הוליען, קען ער אויך זינגען אַ ּפאַמעלעך ליד ווי
"מַײן רוע ּפלאַץ" פֿון מאָריס ראָזענפֿעלד, וואָס ער טוט מיט האַרץ און

געפֿיל. אויך דאָס פֿאָלקסליד פֿון בראָניע סאַקינאַס רעּפערטואַר,
"סאַּפאָזשקעלעך" טַײטשט ער אויס זייער פַֿײן. צום פֿאָלקסליד "לאָמיר זיך
איבערבעטן" האָט אָּפענהַײם צוגעגעבן אַ ריטעם וואָס קלינגט מער גריכיש

און טערקיש, ווי ייִדיש; און מעראָוויץ אימּפראָוויזירט זינגענדיק, אַז די
גאַנצע וועלט דאַרף זיך איבערבעטן צו מאַכן שלום אויף דער וועלט. די
איינציקע אָריגינעלע שאַפֿונג פֿון אָּפענהַײם — "יאָנאַס סטאָקאַטאָ" —

וואָס עס שּפילט די פֿידלערין, מאַכט אַ רושם און דער צוהערער וויל הערן
נאָך אָריגינעלע קאָמּפאָזיציעס.

די רעקאָרדירונג ענדיקט זיך מיטן לאַגער־פַֿײער־ליד "אַרום דעם פַֿײער",
וואָס ווערט געשּפילט מיט אַ טאַנגאָ־ריטעם. פֿאַר וואָס אַזאַ ריטעם? פֿרעגט
מיך בחרם; מיר דאַכט זיך, אַז נישט אַלע ריטעם־בַײטן האָבן אַ זינען. אין

אַלגעמיין, אָבער, שּפילט מען גוט און מעראָוויץ איז צווישן די בעסטע
ייִדישע זינגערס הַײנט. מיר קוקן אַרויס אויף די נַײע ּפראָיעקטן פֿון דער

גרוּפע, אויב נישט צוזאַמען, איז ווי יחידים.
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