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 תקליטו על נכתבו וטובים רבים טורים

 מאז שאיתי, האשה ברוזה, דויד של החדש
 בכולם שבועות. כארבעה לפני הוטבע,

 הראשונה, חשובות. נקודות כמה על דילגו
 לעי- נוגעת מוסיקלית, — ביותר והכואבת

 רבים הם לפעמים :באלבום המיתרים בודי
 העממי־תי- ,האמיתי הכלי חסר תמיד מדי.

 המית־ הצלילים מופקים בתקליט זמורתי.
 — מתאימים אלקטרוניים מקלידים ריים

וחבל. — מתאימים כה שאינם
יש בקנה-מידה אמן. - מפיל, יחפי

 ברוזדדלהב הפעולה שיתוף מזכיר ראלי,
 לנוך הפעולה שיתוף את שאיתי בהאשה
 אלבום באותו וגשרים. בחומות ספקסור

 שם לאולפן, שלו שירים לנון ג׳ון הביא
 היה ספקטור ספקטור. פיל בהפקת הוקלטו

ב התוצאה בגדול. הכל שאוהב כמי ידוע
 החומר איכות אבל מנופחת, היתה אמת

 אחרי האלבום. את הצילו ושירתו לנון של
 במזה דויד של הרגישה השירים בחירת
מוסי עיבוד עיבודם. שאלת לפניו עמדה

 המקורי אופיים על לשמור היה יכול קלי
למס לפנות או וכלי־הקשה) שירה (גיטרה,

ה הכיוון היה זה אם גם אחרים. לולים
 לואי המפיק עם הפעולה בשיתוף ראשוני,

 להב או ולהב, במזה השבילים. שונו להב
הד ולהרבה לעושמעיבוד פנו וברוזה,

כרתה זמר
מאוד יפה שר

 גבוהה מיקצועית ברמה ההפקה בשירה.
 כזה ספרדי תקליט הפקת כי נדמה מאוד.
 קולו כזמר. במזה דויד ללא נופלת היתד.
 המיותרות, התוספות את פסיכולוגית מבטל

קסם. כבמטה
 לגירסה. נוגעת אחרונה .נקודהעכרית.

יהו הספרדיים לשירים שהעניק העברית
מצ הוא השירים תמלילי בדף גפן. נתן
ב שולט ״אינני :הבאה הפיסקה את רף

 בתקליט ולכן וכלל, כלל הספרדית שפה
 — אלא השירים את תירגמתי לא זה

לש משפה אותם העברתי — היותר לכל
 מסו־ ובמידה בספרדית ששולט מדויד, פה.

הסי את קיבלתי בו, שולטת גם היא יימת
 ניסיתי ואחר־כך המיקצבים, ואת פורים
 לפקור, נאמנות מתוך מחדש, אותם לכתוב

כאי נוח, ירגיש שדויד — מזה יותר אד
למענו.״ במיוחד נכתבו הללו השירים לו

ל ספרדיים שירים שמונה מרגישים.
 איבנז, פאקו סרט, מנואל ג׳ואן של לחנים

 פרדריקו סרט, ומילות וסוברת הרדייה
מו פליפה, וליאון הרדייה לורקה, גרסיה
 גפן יהונתן שכתבו ״הרומבה״ לצד גשים
המש ובאווירה דומה בסיגנון במזה ודויד
 שמש אור לה (״אתן המקור בין לבת

 צחור״) בבוקר ירח לה אתן / שחור בלילה
 רבנות נלך טבעת לך (״אתן המקום לבץ

 אתך וארקוד / וחמוד קטן ילד לנו יהיה /
 הושקע מאמץ הרבה שאמות״). עד היסבה

 ללא אותו, מזכות והתוצאות באלבום
 הבאה התקליטים בקניית להכלל היסום,
שלד.

ד■ ך0!או ך,0אוי
או תקליטי הופיעו האחרונים בשבועות

ביותר, המעניין הזוג ומגוונים, רבים סף

2378 הזה העולם

 אותו נושא שונות, תקליטים חברות משתי
 סי־בי־ אהבתך. שנורי — ורנטו רנה :שם
 שהכילה בעטיפה פונוקול את הקדימה אס

 והדול- נוי פשה של ביצועי-חיקוי בתוכה
 של באוסף לועזיים. שירים 12ל־ פינים

 שמרי של המקורי הביצוע נמצא פונוקול
 אדי ג׳ון, אלטון של שירים לצד אהבתן
 מציגים התקליטים שני ונוספים. ראביט

 סי־בי־אס :אוספים של כואבים צדדים שני
 הדפסת תירוץ בשום להצדיק יכולה אינה

בה ישראלית, ללהקה כל-אנגלית עטיפה
 כאן יש המקומי. לשוק ישראלית, קלטה
חד גירסה עיבוד לכך, בנוסף לפגם. טעם
 וגם מעניינת גם מקוריים לשירים שה

 שניתן שירים חיקוי עצמה. את מצדיקה
 אשר שלהם, המקורי הביצוע את לשמוע

מיותר. יותר, טוב המיקרים ברוב

 הפקד הביצוע את אמנם מביאה פונוקול
ר היו לא אשר בשירים ממשיכה אד רי,  ז

 זהו עצמם. בזכות גבוהה למכירה כים
 והחברות הרוכשים בין ישן הסכם מין

 להיטים כפה עם אוסף תקליט קנו כולן:
 מוצלחים. פחות שירים נכלול איתם ויחד

 לעיסקת-חבי- יסכימו שהקונים סיבה אין
 תופעה זו — הרוכשים לב לדאבון כזו. לה

עולמית.

 סי־בי־אס כי נראה נעימה. הפתעה
שהטב מכיוון חד־פעמית. מעדו ופונוקול

 נסיח מוכיחות שלהן וחדשות קודמות עות
להי כל־כך. השכיחים הפגמים את לשפר

 (סי־בי־אס) אנגלית של והמיטב בקצב טים
 בראשון אם מאוד. טוב מיבחר מכילים

 במועדוגי־ה־ אחרונות הצלחות על הדגש
 נסיח נעשה שבשני הרי השונים, ריקודים

 של אחרונוודיחסית יצירות להציג מעניין
דוג החדש, בגל מובילים אנגליים יוצרים

 ולהקת דולבי תומאם לוביץ/ לנה מת
 באחד בושלה נעימה הפתעה דוראן. דוראן

 אצלנו, ביותר המוצלחים האוסף מתקליטי
 את המס לצד אמנם (פונוקול). התפוצצות

האח הרוק ושירי גבריאל פיטר של הקוף
הח רצי מופיעים סטרייטס דייר של רונים

 אך מוצלח, פחות בשיר דיקסי של צות
 להקת רך, תא (כולל המשתתפים יתר

 אוסף בונים מקלרן) ופלקולם מילר סטיב
 מוסיפה התקליט איכות גם להתכבד. ראוי

להצלחתו.

 חז־ר־האורחים קלרניטן הקלאסי, האבוב
 מי־ מציגים (איסטרוניקם) הרומנטי ותצ׳לו

 הנגנים אלה. לכלים קלאסיות יצירות בחר
 אבוב, — וויקנם (דרק מעולים האנגלים

 לויד ג׳וליאן <קלרינט — בראדברי קולין
 והקלרינט האבוב אוספי צ׳לו). — ובר

 הקלאסי (האבוב שלמות יצירות מביאים
 מרצ׳לו ויוואלדי, מאת לאבוב קונצ׳רטי —

 פסנתר עם יצירות — הקלרינט והיידן,
 ולויד )19ה־ המאה ראשית מלחיני משל
 תמונות להביא בתקליטו משתדל ובר

 אלה, תקליטים שניתן. כמה עד מלאות
 דרישות לספק יכולים הטובה, איכותם עם

שונים. למאזינים מגוונות
 הדיסקו־ בקצב ריקודים מסיבת — לובו
 מה בדיוק מעניק ארצי) (הד קליפסו

 מפסיק •אינו כמעט הקצב :מבטיח שהוא
 כל שניות לכמה רק מריקוד לנוח וצריך
 את להסיר או פיתה רבע לתפוס פעם,

התקליט. צד

נשומוע1 מה
״חושפ המכונה הסוג מן ביוגרפיה •

 וי־ בהוצאת בניו־יורק, לאור יצאה נית״
 הענק הפסנתרן הוא נושאה מורו. ליאם

 עמודים 488 על-פני הורוביץ. ודדימיר
ה ובפרשנויותיו הפרטיים בחייו מחטטים

 650כ־ בראשונים. יותר ופעם מוסיקליות,
 מרכיבים והם רואיינו וקרובים מכרים
 בעיות מעניינות, אנקדוטות מלאה תמונה

המרואיי בין מבצע. אמן ומחשבת אישיות
ה והפסנתרן תלמידיו לשעבר, נהגו נים

 את המנתח רובינשטיץ, ארתור מנוח
 עבר, בלשון הורוביץ של האישיים חייו

הגילוי. מחוד להקהות כאילו

 לנורית אלה בימים חדש תקליט •
הו השירים יופי. ראיתי אני ושמו גדרון

 באד ישראליים מאוד אך בלונדון קלטו
 הלחן כי נדמה ראשונה בשמיעה פים.

 לשירה ישי, שפי של הוא באלבום היפה
 שירים 11 התאנה. עצי שפירא רחל של

 המוסיקליים וההפקה והעיבודים באלבום
לוי. משה של
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טוב תמיד

 בנן־עדן צרות — ניומן רנדי
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4123755 ארצי
הצלילים. בין השורות, בין משדר ניומן

 תחת מסתתרים אך ברורים, המסרים שני
 איכות — המקומית בה,טבעה רבים רעשים

 מצב הראשץ: המסר טובה. לא התקליט
 כי עד היום, קשה כה שוק־ד,תקליטים

 ענק, הופעות סיבוב קליטים, עיבודים אלבום מכירות קידום למען לכל מוכן הוא
 גיוסו. רנדי עדיין הוא אלה, כל למרות השני: המסר ועיתונות. טלוויזיה ראיונות
 מהעטיפה התעלמו דברים. אותם אומרות — והמילים פסנתר אותו הוא הפסנתר

המבריקה. הצבעונית
 את מבינים לא — ראשונה בשמיעה האלה המסרים שני את מרגישים לא אם

 יותר טובים ישירים ישנם כלל. השתנה לא ניומן האזנות. עשר אחרי גם האלבום
 אצל המאזן היה תמיד זה אד זזבלוז), (הלהיט פחות וטובים בקייפטאון) (חג״המולד

לומר. לו יש מה לשמוע מעניין שתמיד מלחיו/נגן — ניומן רנדי
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בדרכה
שלה

 ;לחירות שיר — סושקורי ננה
.13220 פדנרקול

 לוקחים אם להבין קל מושקורי ננה את
 אוהבת. שהיא מה עושה היא כי בחשבון

 כך לפישקפיה, מיסגרת בבחירת כך
 שירים שני לתקליטיה. שירים בבחירת
 לאריום, בשם מעניין יוצר מציגים ביוונית

0^1כש־" 1? 1  קולה במיוחד. יפה ״0
 לחירות לשיר צדק עושה מושקורי של

 לאונרד ולשירי ורדי של נאבוקו מתוך
בנקיונה. פהנה המקומית ההטבעה ועוד. קריסטופרסוו קרים דילן, בוב כהן,

 81^08(;חי רוע — שחורה שכת
פונו־ ; )871811111 — ך\פ1.

 אלבום ;0050 000 ורטיגו קול,
כפול.

 ומראשית שנים 14 קיימים שחורה שבת
מקוט תגובות עוררו ׳1972ב־ הצלחתם,

 סלדו והמבקרים אותם אהב הקהל : בות
 שוני היא באלבום הבעיה מיצירותיהם.

 אסיר־תודה מת דוגמת שונים, בסגנונות רבים, אסנים חיות, הופעות :הקלטה באיכויות
 מעולות. חיות בהקלטות המאזינים את פינקו זאפא, ופרנק )011/11££ס1, 08711((

 באמצע טוב מקום על שומרת שחורה שבת סבירה. לרמה מגיע השלישי הצד רק כאן
 הוא באלבום המעניין הקטע יותר. ולא פחות לא האמריקאי. הרוק-כאסח סגנון

איומי. טוני הגיטריסט של בניצוחו וגיהנום גן־ש־ן

ח אס כ
בשל

לבעוט ממשיך

ת ספינ
 שנקלעה חלל

שחור לחור
 רוחות— ג׳פרסון של החלל ספינת
 זמי);1סא8 08 0מ71א6£( שינוי

•8x114372 איסטרוניקס
הפטי למחט שלוקח הספורות בשניות

 בהופעתם נזכרים לתקליט להגיע פון
 ,60,־ד שנות סמים, וודסטוק. בפסטיבל

 בדקות ציפיות. — רוק הפרחים, ילדי
 שירים של מנה מקבלים הבאות הארוכות

 פחות זד, לשליטה). ומחוץ שחורה (אלמנה יוצאיבדמדהכלל שני עם מעניינים לא
 פול של הגיטרה או סליק גריים שירת את אוהבים מאוד אם רק לקנות כדאי פדי.

לא. — ההרכב אך כתמיד. כאן טובים שניהם קנטנר.
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