
2003אתחיל בציטוט מתוך פוסט של אריק בפורום רוק מתקדם בנענע מ 

וזה - לשאול את עצמכם - מתי סצנה כולכם שכחתם, כרגיל, לעשות משהו חשוב מאוד  
?קיימת באמת ומתי לא

 אבל  "סצנה", כמו כל  דבר אחר בעולם, זו ישות שניתן להסתכל עליה מכל הזוויות
.השונות שקיימות, ובכל פעם היא תיראה אחרת

, מדברים על פרוג16, 15, 14כשאני רואה אנשים צעירים - ולפעמים ממש ילדים, בני   
 באטרף  של מעריצי בריטני, זה נראה לי הדבר הכי מוחשי, הכי "קורה", הכי אמיתי

.שיכול להיות

 אפשר בקלות גם לשאול את עצמנו - מהן ההשלכות החיוביות והרצויות של סצנת פרוג
 מקומית, ללא קשר לגודל שלה (למרות שאין מה להתבייש בגודל.  מי שמרגיש שהיא

 קטנה, בסך הכל לא זוכר או לא בקיא במה שהיה כאן בנמצא לפני שלוש שנים). כי
 נתון מאוד מאוד מעודד הוא שיותר ויותר מוסיקאים עוסקים בזה ושמים לעצמם למטרה

 להתפתח וללמוד בכיוון  ששורשיו נמצאים בפרוג. אז גם אם עכשיו לא כולם עדיין
 בשלים ומוכנים והגיעו לשיא מיצוי היכולות שלהם - זו טיפשות מוחלטת להתעלם

 מהכוונות והמעשים שלהם. כל מוסיקאי ישראלי שדרכה רגלו בפרוג - ישנה את פני
 המוסיקה הישראלית. הרכבים כמו סוסיתא ורייט און טיים יכולים להכות הדים מאוד

.גדולים בעתיד הקרוב והרחוק

.מה שנכון, הוא שאף אחד לא יכול לדעת לאן הסצנה הולכת, ולאן היא תגיע

 מה שבטוח, זה שהיא קיימת מעבר לכל ספק,  שיש מאות אנשים שעדים לקיומה,
 שמזינים אותה בתובנות, בדעות, ברעיונות ובמוסיקה, שחוגגים את הרוק המתקדם

.בגאווה, בשמחה ובנחישות, ושזה מצב שמעולם לא היה כאן בארץ

 אז עם כל הכבוד למה שקורה בחו"ל - אי אפשר לצפות שמתוך כלום תצמח עוד קינג
 קרימזון. ואנחנו עברנו את הכלום הזה כבר מזמן, ומה שכבר יש כאן זה רחוק מלהיות
 כלום. רוצים להתעלם - תתעלמו. הפסד שלכם. לא תוכלו להכחיש, בדיעבד, את כל

.מה שקורה כאן היום

, בדיוק לפני שש שנים ויומיים, עמד מעל במה זו אריק ולהקת סימפוזיון והשיקו07/01/2006ב   
.היום מרגיש כמו סגירת מעגל .Kundabuffer את אלבום הבכורה שלהם

.הערב הזה קודם כל מוקדש ליצירת הפרוג הישראלית ולקהל שלה
, היה אחד2000אריק מלבד היותו אחד המלחינים החשובים בסצנה המתחדשת של שנות ה   

.התומכים הנלהבים של המוזיקה עצמה ושל הקהילה
  בפורום רוק מתקדם בנענע ומאז החליט לא להפרד ממנה2002הוא מצא את הקהילה בשנת 

.לעולם. אריק לקח על עצמו לארגן ערבי קהילה שכללו הופעות חיות, הרצאות והקרנות
 כל הרכב פרוג פעיל באותה התקופה קיבל ממנו תשומת לב ותמיכה. הוא האמין בהם והיה

.מלא  גאווה על כך שהם קיימים ויוצרים - ויוצאים החוצה עם הבשורה
 הוא היה מגן עליהם בחירוף נפש בין אם בין כותלי הפורום או פנים מול פנים מול חברי הקהילה

.האחרים. הוא האמין שיש מקום לכולם, והם למדו להאמין איתו

 חזונו להקים הרכב ולהלחין מוזיקה מורכבת ומלאת עוצמה התגשם בצורה של סימפוזיון .
 האלבום הראשון היה מבחינתו קטרזיס עצום ויעד רחוק שהושג. הביקורות הנלהבות, החום

.והאהבה שהוא קיבל חיזקו את אמונתו בסגנון, ביצירה ובקהילה
 את האלבום השני הוא לא הספיק לעשות למרות שההרכב עבד עליו במרץ בחודשים האחרונים

.לחייו, אבל החומרים נותרו, מחכים לקבל משמעות חדשה ואוזניים אוהבות

. אני רוצה להודות לכל מי שלקח חלק בערב זה. ההתנדבות של כולם ריגשה וחיזקה אותי
אנשי ההפקה: אסף קפלן, אורי בן צבי ושרית חייט

.אנשי התיעוד שלנו: הצלמים יובל אראל, דניאל מירן ורזי לבנת והאיש שמקליט הכל - חוש
ללהקות הנפלאות



 תודה מיוחדת למשה לביא שהתניע את הכל, לבארבי ולשאול מזרחי שפתחו את שעריהם
.בפנינו ואפשרו לערב חשוב זה לקרות

.והתודה הכי גדולה היא לכם, הקהל שהגיע לפה היום. בזכותכם הסצנה הזאת קיימת

  כתגובה2005לסיום אני רוצה להקריא עוד ציטוט מפוסט של אריק בפורום נענע מ 
:לשירשור פאסימי במיוחד לגביי עתיד הפרוג בישראל בתקשורת

 .תראה, המוסיקאים לא משהו, הקהל לא משהו וגם המראיינים לא משהו
 .יש הרבה דברים לא משהו, ובעצם רוב הדברים בעולם הם לא משהו

 אם אתה רוצה לשנות את זה, אז הנה לך כבר עשינו כזה דבר שהמוסיקאים הם כן
 .משהו. גם יש קצת קהל שהוא גם משהו ופה ושם מראיינים שהם משהו

 רק צריך לחבר את הנקודות בצורה חכמה ולכפות על המציאות את התמונה שאנחנו
 .רוצים לצייר

 כל אחד עושה את זה בתורו. כמה חבר`ה מז`אנר ההיפ הופ עשו את זה בדיוק כמונו
 בשנים האחרונות, ולדעתי הגיע הזמן שהם יפנו קצת את הבמה לרוק המתקדם. אחרי

 הכל שום ז`אנר שעושה את המסלול הזה הוא לא עליון או עדיף על האחרים באמת. זה
.קורה ברוטציה, ואכן משהו כמו שלושים שנה שלא היה התור שלנו

 ואם הם לא יתנו, אז צריך לקחת בכוח, בדיוק כמו שכולם עשו לפנינו, אין בזה שום דבר
.יוצא דופן


