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 נוסף ישראלי שם — שלון דודו את
הבינלאומיים. האמנים ברשימת

■ ! 1■ ■
 על כבקשה, לי, ספר דודו •

 והיכן נולדת איפה שלך, הרקע
התחנכת?

 היכל־התר־ בסביבת בתל־אביב, נולדתי
 בית את כמו מכיר אני יעקב גן את בות.
 ילד כל כמו סלע. כל פינה, כל — הורי
 זה. את ושנאתי בפסנתר ניגנתי טוב

 שאהבתי כלי היה כינור כינור. רציתי
 עליו, לנגן אותי הכריח לא אחד ואף

 — פק״ל לי יש מאז כנר. הפכתי ולכן
שר כינור, עם למקום ממקום נוסע אני
 השנים אותן לזכר קרן, של ופיה ביט

 בתיזמורת כשהייתי קרן, על ניגנתי שבהן
 עם קאמרית מוסיקה מנגן כשאני צה״ל.

ויולה. על גם מנגן אני חברים,
 נועם היה עלי האהובים המורים אחד
למו התאווה את בי הכניס הוא שריף.
אתה שאם כזו, תכונה מן לו יש סיקה.

 זובין לב׳ן ביני !היחסים
 לא אני קווקס״ם. וזהטה

 צעירים על!(נצחים יודע
 הוא אתי אבל אחרים,

 בסוד היה
אחוזים במאתיים

 ממנו מקבל אתה אותה, לקלוט פתוח
 ואמרתי אליו באתי שפעם זוכר אני המון.
 אותי: שאל הוא ניצוח. ללמוד רוצה שאני
 שאלתי ?״ מכיר כבר אתה שלך הכלי ״את
 התיזמורת. ״את :לי אמר והוא כלי איזה

 את להכיר ללמוד עליך לנצח שתתחיל עד
הכלים.״

להש העדפתי ׳בווינה כשלמדתי שבלוב.
שב של קאמרית ■למוסיקה בקורס תתף
בזלצבורג. לניצוח קורס על־פני לוב,

 המנויים במחלקת עבדתי ילד כשהייתי
 מיכתבים מכנים הייתי הפילהרמונית. של

 חופשת־ בסוף .בולים. ומדביק למעטפות
בחתי לירות, 14 סך על צ׳ק קיבלתי קיץ
הפטל. צבי של מתו

 להיכל־ בהתפלחות הארץ אלוף הייתי
אחר־כך, לי עזר הזה הידע התרבות.

 על לראשונה ניצחת מתי •
ץ תיזמדרת

 האקדמיה הכינה הלימודים שנת בסוף
 תיזמורת נשכרה זו למטרה סיוס, קונצרט

 ניצחו ניצוח תלמידי וחמישה מיקצועית
 שנה 20 זה את עבר מהטה זובין עליה.
 הקונצרט, של ההצלחה הייתי אני לפניי.

 אותי הזמינה עליה שניצחתי והתיזמורת
בפרובינציה. קונצרטים ארבעה לעוד

תיזמורת־ עם לקונצרט הוזמנתי אחר־כך

הרא הפרטיטורה את קיבלתי 11 בגיל
 הראשון הקוגצרנו היה זה שלי. שונה

 הפרטי־ את קראתי בטהובן. של לפסנתר
 איתר. לעשות מה ידעתי לא אך טורה

 מסקו״ מרים לפסנתר שלי שהמורה עד
 שריף, נועם ובין ביני שידוך עשתה ביץ
 נועם בינינו. הרומן בעצם, התחיל, וכך

 שעיצבו האנשים משני אחד הוא שריף
 שלם עולם היה נועם כאמן. אופיי את

קרוב. וידיד לדידי
 עצומה השפעה לו שהיתר, השני, האדם

 עליו אך ברנשטיין, ליאונרד היה עלי,
 אני עוד מה יותר. מאוחר לך אספר

 עליזה אצל כינור למדתי לך? לספר יכול
 בכל שבלוב. רמי רצל ואחר־כך זינבש

כמו מורה אין אמרייקה ובכל אירופה

כינור על מנגן כצעירותו שלון מנצח
הראשונה האהבה

 לבית־האופרה להתפלח סטודנט, כשהייתי
וינה. של

וכשהשתח בתיזמורת, ניגנתי בצה״ל
 ונסעתי שרת מקרן מילגה קיבלתי ררתי,
ש סווארובסקי, האנס אצל בווינה ללמוד

 קלאודיו ושל מהטה זובין של המורה היה
 נפלא. אדם היה סווארובסקי אבאדו.
 כי ניצוח. לא רק הכל, אצלו למדתי
 לא — מנצח כל יעיד כך ועל — ניצוח

 את גמרתי שנה אותה בסוף לומדים.
 סווארוב־ את והרגתי י בשנתיים האקדמיה

נפטר. הוא — סקי

 ש- כזו, הצלחה נחל הקונצרט הרדיו.
יצי לבצע אותי הזמינה הווינאית האופרה

 לנצח הוזמנתי אחר-כך מאהלר. של רה
 הידוע המלחין של העולמית בבכורה

 הבכורה היתד, זו פון־איינם. גוטפריד
ה יותר. ולא פחות לא — ישו לנישואי

 בנו דל־מונאקו, ז׳אן־קארלו היד, כימאי
לתד דל־מונאקו. מריו הנודע הטנור של

 קרובים לו שיש לי סיפר הוא המתי,
יהודיה. עם התחתן אביו כי ברמת־גן,

 רבתי, בשערורייה לוותה הזו האופרה
 לבית־האופרה מחוץ הפגינו אלפים כאשר

 שלה שהתוכן משום היצירה, העלאת נגד
 הברית של הרגילה מהמהדורה סוטה קצת

והיתה הפגנות אירגנה הכנסייה החדשה.

■ ■י ■ ■ ■ ■ * *
 א״זק המר על לנצח
 שנושה חוו״ח היתה שטון

 שיחזר אחה. לתאו
 מלא. ורה בינינו הפעולה

איה! לעמו כיף היה

0

וינה של התימורוג־הפילהרמונית נגני עם שלון מנצח
ולארץ־מוצא ללאומיות מעבר הם מוסיקאים

 בירושלים הפגינו כאשר עצמוה. שערורייה
ה שנגמרה חשבתי פסיון מתיאום נגד

 ערש־ הגדולה, בווינה והנה, תרבות,
 יותר והרבה הדבר, אותו קורה התרבות,

 וביצים באולם סירחון פצצות עם — גרוע
 עזר כמובן זה כל המבצעים. ראשי על

 מה כל בכלל, האופרה. לפירסום מאוד
לשע גורם עושה דל-מונאקו שהבימאי

 דבר לא זה פון־איינם של ויצירה רורייה,
ברגל. שהולך

 היצירה על לנצח פון־איינם לי כשהציע
 רעייתו, על־ידי נכתב התמליל היססתי.

 לא סנסציוני. קצת והיה אינגריש, לוטה
 מעורב להיות רוצה שאני בטוח הייתי

 חשב הוא נדהם, פון־איינם כזאת. ביצירה
 אופרה כל התלהבות. מרוב שאקפוץ

בינ מוסיקלית סנסציה היא שלו חדשה
 של שמו את הכיר לא איש לאומית.

 פון־ של דנטון מות על שניצח האיש
 הבכורה למחרת זלצבורג. בפסטיבל איינם
 ואמנם, פריצ׳יי. פריץ את העולם כל הכיר
ה לוח ישו, נישואי על שניצחתי מאז

 מדאיגה. כמעט בצורה מלא שלי זמנים
 ניצחתי החולף לשבוע עד העונה מתחילת

שו תוכניות 11 על שבועות 11 במשך
שונות. תיזמורות עשר עם נות,

 המהולל, הכנר על גם ניצחת •
שטרן. אייזיק

 לנצח רגילה בלתי חוויה היתר, זו כן.

 הפילהרמונית התיזמורת על ניצחתי עליו.
ו שטרן, היה הסולן סךפרנסיסקו. של

 שטרן של ביום־ההולדת התרכזו הביקורות
התיזמורת. על שניצח הצעירצ׳יק ובמנצח

 לנגינת בחוץ נשהפויעו
 חשבתי פאסיון״, ״מתיאום

 התרבות. שנגמוה
 אותה את לגווה נדהמתי

 בוויוה, ההתנהגות
ישו על,.נשוא■ כשניצחתי

 היה הבימה. על איתו לעבוד כיף היה
לתאר. שקשה שיתוף־פעולה בינינו
 חוויות לך היו עוד מי עם 0

ץ באלה
מונו בן־אדם הוא פרונייה. פייר עם,

 שנולדתי. לפני שנים 50 ניגן הוא מנט.
 ה- משיאי אחד היתה איתו העבודה

שלי. קאריירה
ישר אמנים עם קשר לך יש •

 או כארנבויים צוקרמן, כמו אלים
פרלמןץ
 המנהל הוא צוקרמן. פנחס עם בעיקר

 של הקאמרית התיזמורת של המוסיקלי
סנט־פול.

יש שהם שלמרות לב שמתי •
משוח וברנכויים צוקרמן ראלים,

 אתה גם כאנגלית. כיגיהם חים
ץ כאנגלית צוקרמן עם משוחח

 עברית. מדברים אנחנו לבד כשאנחנו
 לדבר צריך כשאני אידיוט מרגיש אני

 אנחנו זרים, בנוכחות אבל אנגלית. איתו
 אפשר איך תראי, אנגלית. תמיד מדברים
 בארצות־הברית, שחי מבן־אדם לדרוש

 כמעט ומדבר ישראליית לא לאשה נשוי
בעברית? לשוחח אנגלית, הזמן כל

 לא ואשה ילדים ארבעה יש לפרלמן
אנג מישפחתו עם מדבר הוא ישראלית.

יש לא לאשר, נשוי בארנבוים גם לית.
 ב- חי הייתי שאילו מניח אני ראלית.

 לי. גם קורה היה זה ארצות־הברית
 שחסרים מרגיש אני ארצה, בא כשאני

 פה מרגיש אני אבל סלנג, ביטויי לי
 מכיר אבן, כל אוהב אני בבית. הכי
 מסתכלים שאנחנו הזה, הגן את אבן. כל

 נע אני מילדותי. זוכר אני כעת, עליו
 איני לכאן. שייך אני אבל בעולם, ונד

 במקום אתיישב כאשר יקרה מה יודע
אחרת. יהיה שזה להיות ייול אחד.
 ליאונרד שד אסיסטנט חיית •

כך. עד לי ספר כרגיטטיין.
 איש מיליון ארבעה בעולם מסתובבים

 שהיו להגיד בצדק, ואפילו שיכולים,
 לפחות יודע אני ברנשטיין. של אסיסטנטים

 מהבימה ירד שברנשטיין אחד מיקרה על
 של לצליל להקשיב בחור מאיזה וביקש

 הבחור ואז שאלה, אותו שאל התיזמורת,
לאסיסטנט. אוטומטית הפך

 קצת הוא ברנשטיין עם שלי הקשר
ב כשהייתי בארץ, אותו הכרתי אחר.
ל אותי סחבו קאמרית. למוסיקה קורס
 משו־ וידידה הפילהרמונית, עם שלו חזרה
 אשתו שהיתה ביקל, עופרה — המת

 לפניו. אותי הציגה — ביקל תיאודור של
 לו אמדתי החזרה. על לדעתי שאל הוא
בסימ טקטים כמה על ודיברנו דעתי את

 בראהמם. של פוניה
הוא בווינה. אותו ,פגשתי אחר-כך שנה




