
מוסיקה
צלילימודרנייםחיה בהופעה

 המתוקה הזיעה
בירושלים אלוהים של

 פעמיים ורק לנגניו, ספורות פעמים חייך הוא
 זזה לא שלו הסולואים בכל כמעט הקהל. לעבר

 מתון־ אם ידיו: שתי בץ אחורה או קדימה הגיטרה
 אפר את הבימה על להפיל שלא כדי ואם הרגל

כלי־הנגינה. צוואר בקצה התקועה הסיגריה
 שחורה דקה. בחליפת־קטיפה שלו, ההופעה

 לשני הז׳אקט, והורדת מרשימה היתה ויפה,
אירוע. היתה המסיימים, הקטעים

 לו, השווה ובלוז ברוק חשמלית גיטרה נגן אין
 אפשר שלו המיתרים כיפופי ועל היום, או בעבר

כזה. דבר אין לומה רק

 אונו ויוקר לנון ג׳ון
כישרון חוכמה, שנינות,

 חצי רק ההופעה כל לאורך שותה מזיע, בקושי
 האחרונים הרומנטיקאים אחד — אדום יין כוס
 ברגש צרוד, או צלול שלו הקול הלבן. הבלוז של

לחילופין. אמיתי, וברגש מיקצועי
 והופכת מייד כובשת שלו הבימתית הנוכחות

 בפעמים זוטר. למלווה לצידו שמנגן מי כל
 נאלץ אחר, לנגן המוקד את להסיט שניסה

הבימה. לצד ולפרוש לקהל, גבו להפנות
 ובבנייני היהודים מדינת את יסדו בבאזל
 הגיטרה אלוהי העניק בירושלים, האומה,

 אתאיסטים הקהל, לכל שיעור־אמן החשמלית
כמאמינים.

ענק. — קלפטון אריק

מינימליסטי 1ו1סג
 המלחין של חשיבותו עיקר כי אומרים רבים
 יוצרים על בהשפעתו היא ליגטי ג׳יורגי המודרני
 סוריא־ על מתבססים שאינם לכיוונים אחרים,

 מחשיבות מפחיתים הם ליזם־שאחרי־וובוץ.
 רק אותן ורואים עצמן, בזכות יצירותיו

כמורות־דרך.
 אטמוספרות, ביותר, המפורסמת יצירתו לצד

 של מרתק מיגוון ,59 בן כיום שהוא ליגטי, הציג
 בכלי־תיזמורת השתמש הוא שונים. צליל צבעי
 הצ׳מבלו סולו(דוגמת ובכלי אדם, בקולות רבים,

 את וחקר בוולומינה) האורגן או בקונטינואום
 וצביעה מוסיקליים ברבדים והדלילות הצפיפות

וכלים. קולות באמצעות
 ממניעים ליגטי, התקרב האחרונות בשנים

 המינימליסטי לסיגנון עוצמה ביתר שונים,
 פסנתרים) לשני קטעים שלושה (דוגמת

סיגנונותיו. מיגוון את להרחיב וממשיך
 ליגטי שוהה אלה בימים כדאית. הרצאה

 ברגע לשינויים אפשרות עם בארץ. בביקור
 פומביים, קונצרטים שלושה מתוכננים האחרון,
ליצירותיו. ככולם רובם שיוקדשו לפחות,
 מיצירותיו, שכולה תוכנית עם הראשונים, שני
 בתיאטרון־ תיזמורת־ירושלים על־ידי יוגשו

 ).23.2( ובמוסיאון־תל־אביב )22.2( ירושלים
 על־ידי נוסף, קונצרט במוסיאון יוגש 27.2ב־

 יצירות יציג מחציתו אשר אקוסטיקה, חבורת
המלחין. של קטנים להרכבים

קלסטון נגן
אדום יין כוס חצי

זרקנל
לנון של הזרנוננים

 ויוקו לנון ג׳ון של החדש לתקליט להאזין
 לכל ובין אחרי להאזין גם זה ודבש, חלב אונו

 לטריפ ולהיכנס לחזור זה הקודמים; תקליטיו
 להתקיים כדי ממנו, לברוח הזמן כל שמנסים
 האקורדים מחילופי להימנע כדי עצמאית, כדמות

לנון. ג׳ון של החזקים
 החוכמה, השנינות, מונצחת שלו שיר בכל

הכישרון.
 אשר אחר דבר לכל מעל עמד הכישרון אותו

 בשנות הפופולרית המוסיקה בעולם הופיע
 והלחנים התמלילים והשיבעים. השישים
 עליית את זירזו או הובילו לנון של והציניות

 רעיונות סוף את זירזה שלו וההבנה החיפושיות,
 עצמם. של לפארסה והפיכתם השישים שנות
 חיי־מותרות, חי אשר הפועלים, מעמד גיבור

 והאגואיסטיות תמימותו בזכות להימלט הצליח
צביעות. מחיי שלו

 בשנים עושה אונו שיוקו המוסיקה את גם
 אם אשתו. שהיא משום ולא אוהב, אני האחרונות

 ורחובות מישפחתו פני את רואים לנון ררך
 מחשבותיה את רואים אונו יוקו דרך ניריורק,

וחולשותיה.
 כל את היפרו לנון ג׳ון של התרבותיים הזיונים

אחריו. שבא מה כל את ויצרו בזמנו שיצר מי

 הצהריים, בשעות ב׳, יום יוק שבאותו נראה
 של הקולוקוויום מיפגשי במסגרת ליגטי ירצה

 ידוע ליגטי בתל־אביב. למוסיקה האקדמיה
 להרצאה להגיע לנסות וכדאי מרתק, כמרצה

זו. מתוכננת

נשמע מה
סע עותקים אלך 600 ש ב
 בן עולמי הופעות מסע סיים בואי דייוויד •

 של האחרונים הקונצרטים שני חודשים. שמונה
 בהונג־קונג. היו בואי של רציני ירח אור מסע

 של חולשתו אך אחת, הופעה רק תוכננה במקור
 ללחץ להיכנע אותו הביאה למיזרח בואי

 כי נראה לא נוסף. תאריך ולהוסיף האמרגנים,
 מהד דולר 120,000 של הכללי ההפסד מאזן

 נכרת במידת יפחיתו אסיה, בדרום־מיזרח פעותיו
 הכניס זה אחך שסיבוב העצומים מהרווחים

המצליח. בואי דייוויד של הבנק לחשבון
 מאיים פוליס להקת של סינכרוניסטי •

 של מותחן על בקנדה מכירותיו בכמות להאפיל
 חזר בארצות־הברית, זאת, לעומת ג׳קסון. מייקל

 בחג־המולד המכירות מיצעדי לראש האלבום
 עותקים 600,000 של נורמלי לא בקצב ונמכר

 על דווח בדצמבר, 12וד ב׳, ביום רק שבוע. מדי
עותקים. 225,000 של מכירות

תקליטים
אתמול
בלונדון

בביתך היום
 — הנמים) (מעמידי הפריטנדרס

ארצי. הד לזחול; לומדת
 חהרכק זמרת של בתה היא לזחול שלומדת מי
 אחרי ללכת, שוב לומדת היינד גם היינד. כריסי

 את רואים אם המקורי. ההרכב חברי שני מות
 עור בבגד ,בלונדון חיה הופעה מעבידה היינד
 צריך לא כבר מעשתוגותיו. היוצא קהל עם שחור,
 הגיעה שאיתר, הוו, התרמית כלום. עליה לכתוב

 .רוק', תמיד הנקרא הזז־* לעסק שנים לפני
 בתבע צפוף רחוב של סקירה עם יושבת איכשהו

 עולם *איזה כפו: ומישפט לדירתה, מתחת סוהו,
 לי בה פורנוגראפיה? יאסרו כבר מתי חולת•

 הם הפנים מעמידי הקהל, בעיני עליהם.* להקיא
רב זמן היה הקהל בעיניה היינד. המייסדת

ת1<3ק
בטופמדקט

 אוסקר את מוגש בייםי חאונט
 איפטרו־ הזמן; משמרי — סיטרסון

גיקס.
 נורסן והמצליח הממולח המוצלח, הספיק

 האלה. הפסנתר ענק* שני בין שוב מפגיש גראנץ
 הרד וג׳ון בתופים נלסון לואי הפעם אותם מלווים
 סוכה הטבעה ואיכות קטעים שיבעה דרר בבאס.
 לא אפילו הם ועצלנים. עייפים הענקים זוג נראים

 שיתוף בכל כמעט מהם. שמצפים למה מגיעים
 המשיכה בין המתח בלט מייד בעבר מה פעולה
 של קדימה והנטייה בייסי נגינת של אחורה

 מוצגת כאן פיטרמון. של המהממות אצבעותיו
אליה משקד* בקבוק על צהריים סייסטת מיז

 דרד־אגג
 דוקטור,
ההיפוכונדרמת

 ליבי את שגרת — אולמן טדייסי
ס־בי־אס. מקומות; 1ב*ז

 היא חיקוי, על המבוססת טהורד* נוסטלגיה
 שכבות המוסיפה טהורה, נוסטלגיה משעממת.

 באותן קיימים היו לא אש* טכניקד* שיכלולי של
 — ופשוטות אופטימיות וחמישים ארבעים שנות
 הקורקבן קצרות אולמן של האצבעות דוחד*
 אינו קולה וגם פופיקים מיליוני לעוד זהה שלה

 האמריקאים תשומודלב את שמזשן־ מה מיוחד.
 אחת שלד* הגבוהה התיסחקת היא והאנגלים

 ההפקה מתפארת. היא שבהן רבות מיני
בקולות עמוסה קולינס פיטר של המוסיקלית

 לא בטח זה הקינקס. מלקחת דייזויס ריי מאהבו*
 היה שלה הקול שלה. הגיטרה לנגינת הזיק

 עם הפעם. וממשיך הקודמים באלבומים מצויץ
לומר. לצעוק, ברקע, בלבד ותופים גיטרות

 לשעות מצויץ התקליט כמאזינים. הוזמנו
המתקרב. הקיץ של החמות הצהדיים

 ריקני מלחיץ, תקליט זהו עודפים. ובשומנים
באב־ראש. במהירות ומביא

הרזזוב
והאולפן

מקמברידג׳ הנודדים הזמרים צמד
סונוקול. מנידיורק; היה בהוסעה לא—

 בלתי־נפרד חלק מזמן הפכה מוסיקת־רחוב
 או באירופה הגדולים הכרכים רחובות מכל

 או נגן עם שנמיפגש השימחה ארצות־הברית.
 במיומנות בדרך־כלל המבצעים. משונים. הרכבים
 למיני קלילים עיבודים מרשימד* טכנית

 או מנחמן בקרנוודדחובות מהנה תמיד סיגגוגות,
 הקלטות מקום את להכין שקל בזמן פאריס.
 מדפי על החיים הקונצרטים או האולפן

 לעיבודים בבית להאזץ מוזר קצת התקליטים,
 ואולי הטיבעי. מקומם אשר וחלילים לאקורדיץ

 קל לי היה ערים. בכיכרות באמת, הוא. היחיד,
 בדהמס שוברט, של המעובדים הקטעים מציגים אם שמו, חיה בהופעה מוטעים הוקלטו לוא יותר
 המקוריות ליצירות קלוש זכר רק ואחדים מוצרס ושנים עוברים של ומוזיאות־כפייס תנועה שאון

מפוספסת. להפקה הגישה המרשימות. הזח החביב הצמד של נקי בכיצזע מרוצים.
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