סיקורת
)המשך מעמוד (11
הסצינות כי לונה מכונות סרארי חדשה
והוא קורע טימה את הכבישים ,״כמו
ג׳ייחס דין״ .למען האמת ההיסטורית כדאי
לציין :דין המנוח נהג דווקא■ בפורשה,
ובה גס סייס את חייו כשנתקע בתוך עץ.

0 3־  0 3מוסיקלי
״להיטיו הגדולים של פרוקופייף״
— התזמורת הפילהרמונית מניו״
יורק בניצוח ליאונרד ברנשטיין;
תזמורת פילדלפיה בניצוח יוג׳ין
אורמאנדי — סי.בי.אס.
הובבי המוסיקה הקלאסית הקלה ,שאינם
מוכנים להיכנס יותר מדי לנבכי נשמתו
של סרגיי פרוקו־
״־׳־־ז
פייף> יכילים בהח ' וי ״
לט לשבוע נחת מן
התקליט הזה.
1
אומ 11
נם הסימפוניה הק
לאסית טובעת ב
מעיין בוץ של
הקלטה )כנראה מיו
¥
שנת( שבה ה
הד ושיווי־המשקל
בין הכלים מצלי 
חים לטשטש חלק
גדול מן היצירה,
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אינו תוסס ,חי ו
מבריק מספיק בש־
ביל הפארודיה ה־
קלאסית של פרוקופייף .לעומת זאת ,שאר
היצירות )שיר לכת מאהבת שלושת התפו
זים ,לויטננט קידה וסויטה סימפונית ללא
מיספר פטר והזאב( מספקים את הטעם הבי
נוני• קצת יותר הומור אצל אורמנדי ב־
לויטננט קידה ודאי לא היה מזיק ,אבל
תזמורת פילדלפיה היא תזמורת מעוררת
התפעלות בצליליה המלוטשים ,וזה גורם
הנאה בכל פרקי הסויטה ,ובעיקר במארש
החתונה הגרנדיוזי.

פרוקופייה

.,דה־ט  !,הג דז ד־ ס
ע 1ל נאגנרי׳
התזמורת הפילהרמונית מניו־
יורק בניצוח ליאונרד ברנשטיין •
תזמורת פילדלפיה ומקהלת ה
מורמונים בניצוח יוג׳ין אורמנדי
־־ התזמורת הסימפונית מקליב־
לנד בניצוח גיאורג סל — סי.בי.
אס.
המנהג לוציא קטעים סימפוניים מתוך
אופירות של ואגנר הוא כבר ישן ומושרש
אצל אלה שהניבלונגים מטילים עליהם
אימה .אלא שהמבחר שבתקליט זה סובל
ממימיות יחרה .ה
הקלטה של סל ל-
מייסטרסינגר גונח
מרוב זוקן ובכל פ
עם שהמיתרים עו
לים מעלה לשיא
דרמטי ,הם גם הו
פכים לצורמים.
מי שמכיר את
הפרפקציוניזם של
המאסטרו המנוח,
יודע שהוא לא היה
נותן לתופעה כזאת
לעבור בשקט .א
שר לאורמנדי ול 
מקהלה המורמונים,
המשמיעים בין ה 
יתר אתהלהיט האמיתישל התקליט
)מארש החתונה מתוך לוהנגרין שרבים
שוכחים כי נכתב על־ידי ואגנר ,ויש אפי
לו המנגנים אותו בחתונות יהודיות( ,זה
בדיוק סוג הביצועים הצפוי למאזינים
צעירים בקונצרטים של יום א׳ אחר־
הצהרים  :צליל עשיר ומלא ,הרבה רושם,
אבל חסרה אותה עוצמה פנימית שהפכה
את ואגנר ,בימי חייו ,לאיש שעורר מה
פיכות וסערות אין קץ.
ואילו ליאונרד ברנשטיין ,באותם הקט
עים שהוא מבצע ,כאילו החליט לנקום
את נקמת היהודים במלחין האהוב על
הנאצים .רכיבת הואלקיריות שלו שונה
מכל מה שהושמע עד מה ,וציון זה אינו
צריך דווקא להחמיא לו.
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