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היש מבקרי־המוסיקה הישראלית״. מרית
 בעל ירון יזהר כתב מעורם. יצאו ראליים
 הקהל ישב זה ״בערב ):31.3.77( המשמר
 שמזה מעוף, בעל גדול, לביצוע והקשיב

נע זה וכל כמותו. ידענו לא רבות שנים
 ברשאי...״ רודולוף המנצח על־ידי שה

 הקיץ, שנערך הפסטיבל־הישראלי אולם
 המוסיקאליים ומנהליו יועציו עם ואשר
 להזמין טרח לא בארתיני, גארי נימנה

הקא התיזמורת את הפסטיבל לאירועי
 אם רב ספק כי שטענו כאלה אף היו מרית.

 המוסיקה בפסטיבלי תשותף זו תיזמורת
 מערכת באותה למדינה, 30ה־ שנת של

 מיליוני שעשרות מוסיקאלית, אירועים
 ברור בה. מושקעות להיות עומדות לירות

 תיטול לא הקאמרית שהתיזמורת גם היה
 הפסטיבל- במיסגרת לה הראוי החלק את

 כמנהלו הוכרז שבארתיני הבא, הישראלי
 שאר את בכך והפך הבלעדי, המוסיקאלי 1
 בחסדיו. לתלויים במדינה המוסיקה גופי |

 וטרם עיברית, עדיין יודע שאינו ברשאי,
מסביבו, המתרחשים הדברים לקנקן תהה

 במוסיקה. שערה מילחמה לבארתיני השיב ;
 המבקר כתב שלו, האחרון הקונצרט על ן
 ״המלך רון: חנוך דבר, של המוסיקאלי |
 ,מת׳ האחרונה בסידרה המלך. יחי מת, ,

 — החדש גילגולו והופיע הקאמרי אנסמבל
 ההבדל הישראלית/.. הקאמרית ,התיזמורת

 צליל חדש, שם גרידא! סמאנטי איננו
אפי- זו שהיתה לומר אפשר למעשה חדש,

 500 בפני רקאנטי, באולם לנגן יחיה
מושבים.
 לירות אלפי מאות בן להפסד מעבר
 הישראלית הקאמרית לתיזמורת שניגרם

 מנוחין יהודי של הופעתו מניעת בשל
מו שמנגנון־חושך הרי התרבות, בהיכל

 כמה מכוונת באינפורמציה המפרה סיקאלי,
שבעיתו הסיקור במדורי מכתבי־התרבות

ב תוקפנית בפעילות החל היומית, נות
 להביא ברשאי, רודולוף את להדיח מטרה

ל המצב והשבת הארץ מן ירידתו לידי
קדמותו.

במי לנקוט החלה המילולית המיתקפה
 בחיים נשמעו לא שמעולם ובמונחים לים

 התמקדו הכתבלבים בארץ. המוסיקאליים
 התיזמורת של בתוכניה שהופיעה בטעות

 התיזמורת כי הוזכר לא בה הקאמרית,
האנסמבל־הקאמרי,מ חורבות על הוקמה
 שכל למרות בארתיני, גארי של יסודו

 המהותי ההבדל על עמדו מבקרי־המוסיקה
התיזמורות. שתי שבין

 של מבקר־הקולנוע מכל, לעשות הגדיל
 חודש לפני שפירסם רב־נוף, זאב דבר,

נו אישיות ״פולחן הכותרת תחת רשימה
״מחי השאר: בין אמר בה ישראל,״ סח
 אופיינית שכזו במכת־גרזן ההיסטוריה קת
 — ברשאי רודולוף בא שממנה למדינה רק

האנציק של שיטה זוהי ברית־המועצות...
ומו אישים המוציאה הסובייטית לופדיה

 הערכים...״ את ו,מעדכנת׳ אישים סיפה
מאד ימים כמה הופיע ביותר מוזר באורח

שטרן איזאק הכנר עם (כמרכז) כרשאי מנצח
!״דוגמנית לא ״מוסיקאי,

 — דעיכה במקום חדשה... תיזמורת לו
הת — עייפות ובמקום חדשה, צמיחה

 קריטריונים ניקבעו זה בקונצרט עוררות.
 עוד לא ביצוע. של לאיכויות חדשים א

 או שבמוקדם ספק לי אין חאלטורות.
 על ברשאי של עבודתו תקרין במאוחר

האח הבימות בכל האחרים הביצועים
.רות . ״ .

 :המשמר בעל כתב ירון יזהר המבקר
 גרידא, אישים חילופי לא הפעם ״לפנינו

התפי כל של ומהפכני מוחלט שינוי אלא
 שינוי עבודתה, ודרך תיזמורת על סה

 מגוף הנידרשות הנורמות של מוחלט
 חדש מישטר של המיידית התוצאה כזה...

 שעוד כפי נישמעת שהתיזמורת היא, זה
"פעם אף שמענו!אותה לא . . .

 הצלחה כהיכל־התרבות. סנקציות *
 או- הדליקה ברשאי של זו חסרת-תקדים
 המקומי, במימסד־המוסיקאלי רות-אדומים

 מחוץ- שם נודעי מנצחים להזמין הנוהג
ה ישראלים מנצחים מלביית נמנע לארץ,

 שישפיעו פחד מתוך בחוצלארץ, מצליחים
השו ההנאה טובות על הרפרטואר, על

 לחוגי המוזרמים הרבים והתקציבים נות,
בארץ. המוסיקה

 הקים ברשאי לבוא. איחרה לא התגובה
 ניצל לתיזמורתו, כלי-נגינה לרכישת קרן

והז מנוחין יהודי עם קשרידהאישיים את ■1
 התיז־ של מייוחד בקונצרט להופיע מינו

 שהכנסותיו הישראלית הקאמרית מורת
 מינהלת פנתה כאשר זו. לקרן יוקדשו

 וביקשה התרבות היכל להנהלת הןזיזמודת
 שהוא כפי בשכירות, זה אולם לשכור
 פוליטי, או בידורי אירוע לכל מושכר
 התיז- הנהלת של שלילית בתגובה ניתקלה

מנוחין יהודי על הפילהרמונית. מורת

 הארץ של המיכתבים במדור יותר, חר
 כמעט במילים אמיתי נחמן של מיכתב
מז בעבר ההתחשבות חוסר ״אך זהות:

ההיס ,תיקוני׳ את מדי יותר לנו כיר
מי לתיזמורת מסויימת...״ בארץ טוריה
 של הבידור מדור עורך הצטרף זו לולית

 בנימה בן־שאול. משה העיתונאי מעריב,
 שיאשימו רק היה חסר אופי״ ״רצח של זו

ב והסופרים הרופאים ב״רצח ברשאי את
.50ה־ שנות בראשית רוסיה״

 עטו פרי נוספת, רעות־רוח להזכיר אם
 רשימתו שבסיום הרי רב־נוף, זאב של
ש להבין היה צריך ״ברשאי כותב: הוא

 הבין, לא ואם ברית־המועצות אינה ישראל
 בייחוד כך. על להעמידו יועציו היו צריכים

תצ חמישה(!) יש היפה שבתוכניה משום
 היר- המעוררים עצמו, ברשאי של לומים
 קשה פולחן־האישיות. .בנושא גם הורים

 זה.״ עם אצלנו להשלים
 העולם כתב סנה שכאשר היא, האמת

 לראיינו וביקש ברשאי, של ליועציו הזה
 אוהב אינו ״ברשאי אלה השיבו ולצלמו,

למ התבקשו כאשר וצלמים...״ עיתונאים
 תיז- על מנצח כשהוא שלו, תצלומים סור

 לבראשי ״אין השיבו: במוסקבה, מורתו
דוג שאינו טוען הוא שלו. צילומים תיק

 מוסיקאי!״ אלא מנית,
 שקודשה התרבות מילחמת כי נראה

 ולבסוף רב זמן תימשך לא ברשאי, על
אי יקבל הארץ, את לעזוב ייאלץ הוא
 ינהל. אותה קאמרית תיזמורת במערב שם

יש מנצחים אולי ייפגוש ניהולו, ובמהלך
 מתיזמורת בעולם הנודדים רבים, ראלים

 ש״המאפיה-המוסיקא- אחרי לתיזמורת,
האפ את מהם מונעת הישראלית לית״

בארצם. ולהצליח לנגן להשתקע, שרות
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י ט י ל ק ! ת ! ו ר ג ל א
תקדים ללא במבצע מציעים
ספטמבר חודש במשך

חוץ: תוצרת תקליטי□
הארץ תוצרת !במחיר

 ברל ז׳ק — פלטרט — קוקר ג׳ו
ואחרים. להיטים, — ליין פרנקי

תל־אביב ,2 השואבה בית סמטת — אלגרו תקליטי
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 מודעות קבעת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי

ס
ל פירסוס א די אי

 תל-אביב 110 גבירול אבן
אנטוקולסקי) (פינת

227111 ,227117 סלפה
חופשיתהניח

ביוריתמוס
הביולוגי) (השעון

 תרשימי את לקבל תוכל מעתה
 מחשב. ע״י מנותחים שלך הביוריתמום
ומשלוח) מ.ע.מ. כוללים (המחירים

ל״י 56.— חדשים 3ל־ כתוח מחיר •
ל״י 89.— שנח לחצי נתוח מחיר •
ל״י 152.— לשנח נתוח מחיר •

 וצרף שלך הלידה תאריך את שלח/י
 לפקודת המתאים הסכום על שיק

ת״א 39799 ת.ד. פרסום, שרותי ג.ד.י•

רמקולי
 מכל יותר קובעים

 את אחר, מרכיב
המערכת. איכות
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