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אביגיל גורטלר-הר-טוב  -ביוגרפיה

אביגיל גורטלר-הר-טוב ,סופרן קולורטורה ,ילידת
ישראל ,בוגרת המחלקה הווקאלית באקדמיה
למוסיקה ולמחול בירושלים .במהלך לימודיה זכתה
במקום הראשון בתחרות שירה של האקדמיה,
בעקבותיה הופיעה עם הסינפונייטה הישראלית
באר שבע תחת שרביטו של מאסטרו דורון סולומון.
בין השנים  2010-2014השתתפה בסדנאות של
 - IVAIהתכנית הבינלאומית לאמנות השירה
מיסודה של ג'ואן דורנמן ,שם ביצעה את תפקיד
ג'נטה בשיקוי האהבה )דוניצטי( .בשנים
 2010-2012נמנתה עם זמרי 'מיתר'  -הסטודיו
של האופרה הישראלית ,שם זכתה במלגה מטעם
קרן אסתר וד"ר אלי לאון .במהלך עבודתה
בסטודיו ,ביצעה עם הסינפונייטה הישראלית באר
שבע את תפקיד מלכת הלילה בחליל הקסם
)מוצרט( ,את תפקיד גרטל בהנזל וגרטל
)הומפרדינק( ואת תפקיד ברברינה בנישואי פיגרו
)מוצרט( .עם התזמורת הסימפונית ירושלים-רשות
השידור היא ביצעה את תפקיד אדֶ לֶה בעטלף )יוהן
שטראוס( ועם התזמורת הקאמרית הישראלית את
תפקיד אדינה בשיקוי האהבה )דונצטי( .הרפרטואר של גורטלר-הר-טוב כלל גם את התפקידים של
סוזנה בנישואי פיגרו )מוצרט( סופי בוורתר )מסנה( וקלורינדה בסינדרלה )רוסיני( בהפקות של סטודיו
מיתר.
גורטלר-הר-טוב ביצעה עם האופרה הישראלית את תפקיד יאנו בינופה )יאנצ'ק( ואת תפקיד
זרעונית-החרדל בחלום ליל קיץ )בריטן( .היא מרבה להופיע שם בתפקיד מלכת הלילה בחליל הקסם
)מוצרט( בארבע הפקות שונות ,ביניהן הפקה חדשה עם התזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של
איתן שמייסר.
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בשנת  2016החלה גורטלר-הר-טוב לשיר עם אנסמבל הקשר הווקאלי וינה-תל אביב ,עמם ביצעה את
תפקיד מיס הרץ באימפרסריו )מוצרט( עם התזמורת הקאמרית הישראלית ,בניצוחו של מאסטרו סטנלי
ספרבר ,ואת תפקיד צרלינה בדון ג'ובאני )מוצרט( עם התזמורת הקאמרית הישראלית ,בניצוחו של
מאסטרו אריאל צוקרמן ועם הסינפונייטה הישראלית באר שבע תחת שרביטו של מאסטרו ניר קברטי.
בשנים האחרונות ,ביצעה גורטלר-הר-טוב עם האופרה הירושלמית את תפקיד סילבי באופרה היונה
)גונו( ואת תפקיד אדינה בשיקוי האהבה )דוניצטי( תחת שרביטו של מאסטרו עומר אריאלי.
לאחרונה ,גורטלר-הר-טוב התנסתה לראשונה בבימוי ועיצוב תלבושות ותפאורה עבור הפקה של פורגי
ובס )גרשווין( של תכנית 'לגעת במוסיקה' של משרד החינוך שהוצגה בבתי ספר ברחבי ירושלים.
גורטלר-הר-טוב הופיעה תחת שרביטיהם של מנצחים חשובים כגון המאסטרי דייויד שטרן ,רוברטו
פטרנוסטרו ,אנדרו פארוט ,ניר קברטי ,סטנלי ספרבר ,ג'ורג' פליוואניאן ,נועם שריף ,דורון סולומון ,דוד
זבה ,דניאל כהן ,עומר וולבר ,קארין בן-יוסף ,אריאל צוקרמן ,איתן שמייסר ורוני פורת .היא נטלה חלק
בכיתות אמן של אמנים חשובים כגון פרנצסקו ארייסה ,אנדריאס שול ,ג'ואן דורנמן ,וגרט אויקר.
גורטלר-הר-טוב הופיעה בקונצרטי גאלה עם התזמורות המובילות בישראל וברחבי העולם  -בציריך,
קוריאה הדרומית ,ומוסקבה ,שם הופיעה במסגרת קונצרט הגאלה של האופרה הישראלית בתיאטרון
הבולשוי לציון עשרים וחמש שנים לכינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לרוסיה ,במעמד ראשי
המדינות.

