
 המתופף ידידי, באזני התפעלתי כאשר י
 סטיוארט של התיפוף על מקוב, דני המוכשר
 ״זה דיוקם; על רבדים העמיד זה, באלבום קופלנד

 את המציא בעצם הוא טוב. מתופף שהוא רק לא
 ביותר הטוב יהיה שהוא ברור התיפוף.הזה, סיגנון

 לשירת מצטרף הזה המעויין התיפוף היום.״ בו,
 אנדי של ומימרות סטינג של באס ולנגינת
 ומהנה. מיקצועי תקליט לבניית סאמרס,

 בידי ונכתבו הולמו האלבום משירי שמונה .
 בעיקבותיך הולך ביניהם ובולטים סטינג,

 בבקבוק). הודעה את לטובה (המזכיר
יותר מתקשה המוכשר המתופף יחוד. על שומר כל והלהיט בסהרה .תא 2 סינכרוניזציה

אלבום משיאי אינו שלו גראדנקו ומיס בהלחנה, ומבצע שכתב אמא, השיר לוקחת שאת נשימה
זה. מוצלח אר מדברים. מראשים מאור מושפע סאמרם.
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 — ובטהובן 8.1 מיספר סימפוניות—בטהובן
 בניצוח האלה תיזמורת ;4,2 מיספר סימפוניות

לוגראן. ג׳יימס
 •התיקה'; .3 מיספר סימפתיה — בטהובן

 אורמנדי; יוג׳ין בניצוח פילדלפיה תיזמורת
איסטרוניקס.

 מחברת מגיעים הראשונים התקליטים שני
5 ■החדשודיחסית התקליטים  החברה \/.¥

 וזה רבים, מקומיים אמנים מקליטה האנגלית
 אלה: תקליטים זוג להטבעת היחידי הצידוק
 נשמע הבאס רגיססר וכל מלבבת אינה האיכות

 של האינטרפרטציה יחדיו מדי. ודבוק עמוק
 היום, הקיימות ההקלטה טכניקות לצד המנצח,

 בביצועים להתעניץ רבות סיבות מותירות אינן
אלה.

 דיגיטלית הקלטה אר־סי־איי מביאה לעומתם
יוג׳ין האמן שרביט תחת היפהפיה, השלישית של
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 ככנר 6 בגיל כבר שהופיע אורמנדי, אורמנדי.
 1936 מאז פילרלפיה תיזמורת עם והעובד סולן,
 של מזהיר ביצוע מביא כיום), 84 בן (הוא

 את משלימה מאוד הטובה ההקלטה הסימפוניה.
ההנאה.

לא הוא
אחי הוא כבד,

 אפס:״ בשביל מדי •גמור — ג׳ון אלטון
פונוקול.

 לצד מקום ג׳ון אלטון תופס הפופ במוסיקת
 ונגן, זמר כמלחין, ואחתם קוקר גד קינג, קרול
 במכונית לילה נסיעות ליוו משיריו רבים אשר
 בגרות לבחינות לימוד לילות מהחברה, חזרה

 השיבעים. שנות סוף של נוסטלגיה ומסיבות
 פרט שלו. תקליט כל האחרון, בעשור

 רצועה כל מוצלחים(פעם שירים לשניינדשלושה
 עמוק נוגס טובה). היתה ג׳ון של בתקליט
המאזינים. אצל לו המוחזק באשראי

 פשע ג׳ון אלטון מבצע זה בתקליט
 לאלה זהים ותמלילן נגנים בהרכב בזעיר־אנפין:

 עשרה מציג הוא הצלחתו, בשנות אותו ליוו אשר
של ישיר חיקוי הם רובם אשר חדשים שירים

 נשמע לדוגמת אחד. חץ עוד קודמים להיטים
 שנות תחילת של הנפלא הלילה כמו כמעט

 קנאי אספן רק זהה. התיזמור אפילו השיבעים.
זו. באכזבה כסף ישקיע ג׳ון אלטון הקלטות של

להישאר
בחיים

 •אמת*־, — שפאנראו' •באלט להקת
סי־בי־אס
 )£7£] השפע' •פער — '17 ״גדעדן להקת
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 ההפקה אלה אנגליים תקליטים בשני

 תוכן מדי מעט יש בשניהם ונקייה. מיקצועית
 הקלטה לטכנאי פרט רכישתם המצדיק

 חלק וכמוה יפה אמת עטיפת מתלמדים.
 קרמת הנשפנים הרכב השירים מתמלילי

 מפגץ ואש, רוח אדמה את המלוים פניקס,
 שבפער לעולם במפתח מאוד מיקצועית נגינה

 קוקר ג׳ו אחר: מסוג •אמת' פה מוצגת אך השפע.
 אם המוסיקה, •בעולם כי בראיון, לאחרונה סיפר
אתה שנתיים, או שנה במשך תקליט מוציא אינך

גן.י* 0 מ };)41 1; 8 ג.

תך' זוכר אינו איש קיים כלא נחשב  לצד או
 זו כיום לה מסוגלים שרבים מיקצועית, הפקה
אלה. להקלטות היחידה הסיבה נראית

 •שני דע; - אחד תו הבא: הדירוג דפי ציונים, הבישה לתקליטים בעניי הבדי־
מצויץ. - תווים חמישה ;טוב - תווים ארבעה ;בבה - תווים שלושה ;הלש - תווים
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 - ומוסיקה יופי
לסוונק האודות

 מקלפלין, ג׳ון הגיטריסט של בהופעותיו
 הפתעה זומנה בארצות־הברית, האחרון בסיורו
 שני ניצבו הבימה על המופע: של הראשון בחלקו

 ומאריאל קטיה ניגשו ואליהם פסנתרי־כנף,
 בפה קונצירטו דוגמת יצירות לביצוע לאבק
 ברהמס. מאת הונגריים וריקודים גרשווין מאת

 הקהל זיהה כאשר יותר עוד גדלה ההפתעה
 מאחורי האחיות אחת את הערב, של השני בחלקו

 להקת של המשוכללים האלקטרוניים הקלידים
מקלפלין.

 — בהצלחה לאבק האחיות זכו 1970ב־
 והקליטו צרפת, במולדתם הקונצרטים באולמי

¥1810118 סם הראשון, אלבומן את
 תקליטים שלושה הקליטו לאחרונה מסיאן. מאת

 מצויינות בביקורות זכו אשר מאוד, מצליחים
 בפה וקונצירטו בכחול רפסודיה באירופה:

 לזמרת גרשווין שירי עיבודי אוסף גרשווץ; מאת
 וביצוע פסנתרים: ושני הנדריקס) סופראן(ברברה

 ברהמס. מאת הונגריים ריקודים של מיוחד
 לראשונה ומאריאל קטיה הופיעו 1979ב־

 קונצירטו של מרשימה בנגינה בארצות־הברית,
 עם בדיו, לוצ׳יאנו מאת פסנתרים לשני

לוס־אנג׳לס. של הפילהרמונית התיזמורת
 עמדה האחיות בפני ישן. שהוא חדש

 מגלות שהן והעניץ היופי את להציג איך בעיה:
 גילן. בני צעירים מאזינים לאחני הקלאסי בחומר

 רוק או בג׳אז יותר בדרד־כלל מתעניינים אלה
 לבעיה פיתרון קסומה. מוסיקה באותה מאשר
הצרפתי הסכספוניסט של בדמותו הופיע

 האחים מוסיקת הוצאת ילדים, (שירי לילדים
 החוברת את לה הביא לביתנו, בא צ׳יק וורנח.

התרשמה. מאוד היא אותם. לה וניגן
 בהם הנגינה סוגי בין קטיה, היחס, מה •
עוסקת? את

 עם האחרון, הסיור בשווה. שווה מתחלק זה
 רק לא מעייף. מאוד היה מקלפלין, וג׳ון מאריאל

 הטירחה כל בגלל גם אלא המוסיקה, בגלל
 המחשב־ אלקטרוניים. כלים עם שבעבודה
 הוא מאוד. משוכלל סינקלאווייר סינתסייזר

 או חמישה אולי יש באירופה, ידוע לא עדיין
 לאוסקר אפילו יודע, אתה אבל כאן. כאלה שישה

 אותו פגשתי מאמין? אתה אותו. יש פיטרסון
 מנגנת •את לי: אמר והוא בשדודהתעופה

ה אני.' גם בסינקלאוויי
למכשיר? הגעת איך •

 למחשב, זקוק היה ג׳ון כי בו להתעניין התחלנו
 ידענו לא עבורו. מוסיקה תווי להדפיס יוכל אשר

 עם טוב. כה מוסיקלי ככלי עצמו את יוכיח שהוא
 שלו. ההדפסה מאפשרויות שכחנו אפילו הזמן

 מהתיזמורת הזמנה ג׳ון קיבל עכשיו
 לכתיבת לוס־אנג׳לס, של הפילהרמונית

 ישתמש הוא אז עבורם, לגיטרה קונצ׳רטו
הזה. הנהדר במכשיר

 להופעת הג׳אז קהל תגובת היתה מה •
פסנתרניותז צמד

 לא מקומות בכמה נהדר. היה זה מאריאל:
 בפה הקונצירטו של השני לפרק להמשיך יכולנו

 האדירות. הכפיים מחיאות בגלל גרשווין, של
 אנשים כי תראה בצרפת, הקיץ דומה דבר עשינו
 אחר־כן־ הלכו אלה ג׳אז בקונצרטי שהיו רבים

 כי שלנו, ברהמס ריקודי הקלטות את לקנות
כהדרנים. מהם כמה ניגנו

 פטרושקה אחרי השתולל ג׳אז קהל קטיה:
מאוד משהו אם גם קלאסי, קהל סטרווינסקי. של

פסנתרניות אחיות
לאבק ומריאל קטיה

 להן הציע ׳70ה־ שנות באמצע ז׳אנו. פרנסואה
 הצעירה מאריאל, ג׳אז. נגינת לנסות ז׳אנו

 לתווים להיצמד העדיפה מקטיה, בשנתיים
 זה. חדש כיוון ניסתה ואילו'אחותה מודפסים,

 בשם ז׳אנו בראשות להרכב הצטרפה קטיה
 הגיעו ההרכב של ג׳אז הקלטות פאנדמוניום.

 והוא מקלפלין, ג׳ץ לגיטריסט 1981 בראשית
 להקלטת אליו להצטרף לאבק לקטיה הציע
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 ההופעות סיורי ללהקת גם למעשה הצטרפה

 ובסינתסייזר בפסנתר מנגנת היא שבה שלו,
א סינקלאווייר בשם ממוחשב דיגיטלי -8¥( 

 עם עבודתה את ממשיכה קטיה .0£7.ן¥1£8(
 בתקליטו גם אותה לשמוע תיתן מקלפלץ
סיקה האחרון, כאן. מדוברת מו

ומאריאל: קטיה מספרות
 כלל. ג׳אז שמענו לא לימודנו במשך קטיה:

 ואשר לתג, מרגריט תלמידת שהיתה אמנו,
 שנהדר מה עכשיו. רק ג׳אז מגלה אותנו, לימדה

 את כשעזבנו פתוחה: כל־כך היא כי הוא בה
 יצירות מנגנות והתחלנו פאריס קונסרבטוריון

 היא וברנשטיץ, בריו דוגמת מודרניים מלחינים
 מצא וזה הקשיבה, היא אך בכלל; אותם הכירה לא
 ג׳ופלין סקוט מעט מנגנת היא היום בעתיד,. חן

זמננו. בת ומוסיקה
 שופן, ללמד נהגה בעבר אם למעשה, מאריאל:

 של מהמיקרוקוסמוס תלמידיה מנגנים היום
כתב קוריאה שצ׳יק יצירות וקובץ ברטוק

 היו רבים אנשים מגידרו. יצא לא בעיניו, חן מוצא
 מוזר, זה ולשוברט. למוצרט ניצמד כי מעדיפים

 זמננו, בת מוסיקה מנגנות כשהתחלנו אך
 ליגטי, וגיורגי בולז פייר ברת, עם כשעבדנו

 לנגן משוגעות •אתן ואמרו אלתו פנו אנשים
ת מוסיקה  לכן שהיה היפה הצליל את תעבדו מ
מוצרט.' בנגינת

 בקונסרבטוריון לימודיכן על מה •
פאריס?

 היא זאת לומר אחרת דרך דבר. שם למדנו לא
 שעות משלוש שוברט על יותר למדנו כי

 השנתיים בכל מאשר ברנדל, אלפרד במחיצת
בקונסרבטוריון. שהיינו )1967־68(

סולו? בנגינת עוסקת מכן מישהי •
של סולו קטעי מעט ולא, כמעט אני קטיה:
 שלו וקונצ׳רטו 4 סקוונצה דוגמת כריו, לוצ׳יאנו

 לפסנתר למצוא, הסיבוב על נקודות בשם
ותזמורת.

 כנר, עם קאמרית מוסיקה מנגנת אני מאריאל:
 זקוקה אני כי מאוד, לי חשוב זה וקיצרינט. צ׳ילו

מפסנתר, אחרים כלים לצליל
 ותקליטו תנגנו שאותן היצירות חן מה •

הקרוב? בעתיד
 לשני וקונצירטו פטרושקה את עושות אנו

 מיצירות כמה לצד סטרוותסקי, של פסנתרים
 לשני ושוברט מוצרט יציחת את וברטוק. ראוול

 מאוחר למועד לדחות מעדיפות אנו פסנתרים
שנים. שש או חמש בעוד אולי יותר,
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