
 ארצי שלמה
למוסיקה. הארצית
 ארצי שלמה ומוסיקה. מילים מציג זה אלבום

 ונין. מאוד האיכותי בין למורכב. הפשוט בין מדלג
 לזמן לא דוגמת מוצלח לחן מאוד. הריקני
 לזמן לא ״.. דוגמת תמליל על מבוזבז ממושך
 פניי. את הכרת עיניו. את עוצם אדם ממושך
 החצב..״. למרגלות שנים עוד תחיה בזה. נשקתי
 על לו שאין מי שכותב משיר חלק הן אלה מילים

 מרשים הוא כזה. אינו ארצי לחשוב. מה
 הקפואים, המים שתה, יהיה כמו.הכל בסישפטים

 מתוך תועים,־ צילצוליס רק יענה. לא הסלפוז
 של המרשימות ההצלחות אתת נזדקן. וביחד

 להתקדם. צריך אלא שיר־הנושא, אינו תרקוד
להפליא. משתלבים ועיבור לחן תמליל. שבו

 שהושקעו והמאמץ הכישרון האלבום, איכות
 לי גרמו מישפטים שני סיפוק. לי גרמו — בו

 של עתידיות בהקלטות תיעלם שאול־ אכזבה.
ממיל־ לפחד לא ״...רצוי ב מדובר ארצי. שלמה

 בין פה אנחנו כי לנוע, רצוי עוזבת. מאשה או חמה
 היא האהבה ו. להתקדם) צריך וכה...״(מתוך כה

 אני המילחמה על טעות. עוד היא לפעמים משהו,
להגיד). רצינו מה לרבר.״(מתוך רוצה לא

 האס ארצי: שלמה אותך, לשאול רוצה אני
 שרצית מה כל זה האם עוזבת? מאשה מפחד אינך

בעצם? להגיד.

אחו׳
פעמים מאוח
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 ותיזמורת לפסנתר הקונצדטו
 ואד לידודיג מאת מז׳ור בדו 1 ריספר

 + פסנתר פוליני, מאוריציו בטהובן;
 הפילהרמונית על מנצח יוכום יוג׳ן

 יבוא. דיגיטלית, הקלטה הווינאית;
גראמוסון. דויטשה
 ככר זו יצירה הקלים זה מעולה פסנתרן

 מאות אותה ניגן בוודאי הוא רבות. פעמים
 גם ונמרץ רענן נשמע הוא זאת בכל פעמים.
 וב־יראת בהשפעה עדיין זה. קונצ׳רטו הפעם.
 מביצוע־ו כאהד ־כאן זוכה למוצרט. כבוד

המומלצת. ההקלטה זו בבית, וו יצירהלך אין עוד אם ביותר. והאיכותיים המתאימים

 סס
ש₪

 אלכימיה; — סטרייטס דייר
פונוקול.
 אלבום המרכיבים תקליטים בשני מדובר

 מרק של ארוכים סולו קטעי עם שירים. 10 כפול.
 קלפטין אריק אם נפלאה. וגיטרה שירה קנופלר.

 אחד הוא שקנופלר הרי — הגיטרה אלוהי הוא
 חיות ההקלטות לצירו. הבכירים המלאכים
 ציפצופים בימה. מרעשי אותו ניקו ולא לחלוטין.
 תמיר לא ההקלטה שאיבות גם מכאן וכדומה.
נשמרת. האווירה אך מעולה.
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 בגשם; בוהק — פשוטים מוחות
למוסיקה. הארצית החברה
 בוץ לשלולית דברים: לשני דומה זה אלבום

 בקרקעיתה נוצץ מטבע־זהב עם מסריחה
 מפרך. אימון וף3ה של,אתלט מזיע ולבית־שהי

 מטבע־ הוא ליליווייט מטיב המעולה המפיק
 הלחנים, השאר: כל הם והסירחון הבוץ הזהב.

 דוגמה זו הלאה. וכן השירה, ״רעננות״ התוכן.
 מוביל מוסיקלי מפיק יש־מאין. ליצירת מושלמת

 תקליט צירי שני למלא ומצליח אפסי תוכן
 אפקטים. של וניפוח אולפן במישחקי אריר־נגן

 ו977ב־ התחיל מיינדס סימפל של הסיפור
 הופעות הרבה אחרי להסתיים. היה צריך כי ונראה
אחרי ריקודים. במועדוני להיטים וכמה חיות

*)־)• 1*11)1* 1״)ג,?!־

1***1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1*1411

 מנדנדים. מעייפים. הם היום שנתייס־שלוש.
ומיותרים. מזדקנים ילדים
יותר. מעט מורכנים למוחות דרך פנו

 תורים שני רע; — אחד תו הבא: הדירוג לפי ציונים, חמישה לתקליטים מעניק המדור
מצויין. — תווים חמישה טוב; — תווים ארבעה ככה; — תווים שלושה הלש; —

 פסנתר, נגן ווינסטון, ג׳ורג' בשניים: מדובר
 יותר פשוט תקליטים. חברת היל, וווינדהאם

 ■לא בדרך־כלל התקליטים. מחברת להתחיל
 כדי נוסדות הן לחברות. תשומת־לב מקדישים
 מהן מעט ולהרוויח. להפיץ להטביע, להקליט,
 ווינדהאם אמניהן. בבחירת מיוחד קו נוקטות

 בראשית נוסדה היא אלה: מחברות אחת היא היל
 אקרמן ויליאם הגיטריסט על־ירי 70ה־ שנות
 כבוד של מעמד לעצמה יצרה שנים 10 ותוך

 חנויות המציף החשמלי בעושר אקוסטי
תקליטים.

 תרופה מעין משמשת היל ווינדהאם
 תמיכה המוצאים לשעבר, לרוקיסטים
החברה. אמני ביצירות נפשית ואף מוסיקאלית

ווינסטון נגן
מאחור פוני מלפנים, זקן

 מנגן הורן פול הג׳אז חלילן מיוחדות: ההקלטות
 ובטאג׳־מאהאל, בגיזה הגדולה בפירמידה

 זאב או וליויתן לסקסופון בשניים) דואטים(נגינה
 חשמלי לפסנתר אילתורים ווינטר, פול מאת

 של אמביינט סידרת הלפרן, סטיב מאת רודס
 קלי, ג׳יורג׳יה משל לנכל סולו יצירות אנו, בריאן

 קיטארו מאת מיסטיות סינתיסייזר יצירות
לרקין. מאת חליל־עץ על והימנונים
 של הרבים הסיגנוניים ההבדלים למרות

 המירקמים לאהבת שותפים כולם אלה, אמנים
 לנטיה שותפים הם הדממה. וריווחי העדינים

 לעבר התנועה תחושת ללא — לסטאטיות
 פעולה או קאדנצות, מלודיים, פיתרונות
 לפיזמון, מוביל בית שבהן הרגילות במיסגרות

 למי זה, כיוון של הכללית הכותרת חלילה. וחוזר
חדש״. דור ״מוסיקת היא כותרות, שאוהב

 ווינדהאם של הלהיט היפי. שריד כמי
 להשוואות להיכנס בלי ווינסטון. ג׳ורג׳ הוא היל
 של המצליח הפסנתרן ג׳ארט, קית׳ עם

 מרתקים שבילים ווינסטון חוקר אי־סי־אמ,
 בפשטות אותו מקליט הוא שלו. הפסנתר בנגינת

 שלא מורכבת, טכנית עבודה הרבה עם איכותית,
 המירקמים. לעושר חיונית אך מורגשת, תמיד

 ליצירות וחזרה יציאה מוחזקים, עיליים, צלילים
 כל — למדיטציה המובילים אילתורים מוכרות,

היומרות. אלה
 פעמים במאזין. כמובן תלוי עובר, זה מכל מה
 אך מדי. כפשטני ווינסטון אותי מרשים רבות

 שלו וההמצאה האילתור פחות לא רבות בפעמים
 השלילה, את דוחה החיוב וכובשים. מרשימים
ביותר. מעניינים ותקליטיו
 מתקופת כשריד נראה הוא ראשון במבט
 .60ה־ משנות יחף, לצאת, היה יכול הוא ההיפים.

 המוסיקה מאחור. אסוף ושיערו מלא זקן לו יש
 אחורנית אינסופי: השפעות מרצף בנויה שלו

 הג׳אז בפסנתר והרגטיים. הסטרייד לסיגנונות
 זמננו. של המרחפים למינימליסטים וקדימה

 ללא ,60ה־ שנות של הרוק על מדלג הוא כי נדמה
השפעה.

 תקליט היום בארץ נמצא לי, שידוע כמה עד
 וזהו היל, ווינדהאם חברת של בלבד אחד

 ווינסטון, ג׳ורג׳ של והאחרון השלישי תקליטו
 וחורף סתיו נקראים הקודמים שני דצמבר.

 מציגים והתקליטים ברור, המוטיב אביב. לתוך
 נעימות על המבוססים וכאלה מקוריים אילתורים

 פאכלבל של הקנון דוגמת וקלאסיקה, עם
 מיזמור על המבוסס הפעמונים, ומיזמור

.19ה־ המאה מן אוקראיני
 התקליט בית על־ידי יובא דצמבר
 חדש וג׳אז מודרני מישלוח לצד _בתל־אביב,

 עוד יגיעו ותלחצו, לשם תגשו אם ומעניין.
לארצנו. היל ווינדהאם של מהתקליטים

פאסטוריזס של הסוכריה
 עם ג׳אז המשלב מוסיקלי סיגנון הוא פיוזין

חשמלית באס גיטרה ופאנקי. רית׳ם־אנד־בלוז
 את מוליד השניים של זיווג היא. כן כשמה —

 חבר לשעבר פאסטוריוס, פאסטוריום. ג׳אקו
 (בחיי מטורף נגן הוא מזג־אוויר, בתחזית

 וביצועים רעיונות (בעיבודים, וגאון היום־יום)
מוסיקליים).

 עם ונגינה מזג־אוויר מתחזית פרישה אחרי
 עזר שלו מאתני, פאט ביניהם רבים, מוסיקאים
 אלבומי־סולו, שני הקליט הראשון, באלבומו

 העולם. בכל באס לנגני שיעורי־אמן היוו אשר
 מובחרות בחנויות נמצא מילת־פה השני האלבום

 היא פאסטוריום של, האחרונה הסוכריה בארץ.
הזמנה. בשם חיה בהופעה אלבום
 בנד ביג כשלצידו בימה, במרכז עומד הוא
 בתופים בראון ארסקין עיבודים. כתב שלו מובחר,

 שניים רק הם בחצוצרה, ברקר וראנדי מהממים
 להשתמש אם אותו. המלווים מהקליברים

 הפעם, פאסטוריוס של נגינתו שחוקה, בקלישאה
 גבולות״. ״פורצת וסוליסט מניע תומך, כמלווה,
תענוג.

צלילימודרניים
ואטימות העמדת־פגים

 על ביקורת הסתיימה מסויים בשבועון
 לאחרונה, שנערך מודרנית מוסיקה קונצרט
 אחד אותי שאל הקונצרט ״בתום הבאה: בפיסקה
 השבתי נהניתי,׳ שלא ,בוודאי נהניתי, אם מחבריי

לו.
 מודרנית מוסיקה של לקונצרט בא אינו איש

 לאדם קשה המוסיקה. מחדוות ליהנות כדי
 עולם לפנינו המציגה בת־זמננו, ממוסיקה ליהנות

 מעניין, היה הערב ומנוכר. סוריאליסטי קקופוני,
 מבחינה אך אינטלקטואלי, אתגר והיווה

מהנה.״ ערב זה היה לא אמוציונלית
 הראשון במישור אותי: הממה זו כנה פיסקה

 הכותב הכותב: של הנחות שלוש הפיסקה מציגה
 מכך ויוצא אינטלקטואלי, אתגר להעריך מסוגל
 מקונצרט מצפה הכותב .2 אינטליגנטי. שהוא

 אינו איש .3 מוסיקה. חדוות הנאה, להעניק טוב
ליהנות. כדי מודרנית מוסיקה של לקונצרט בא

 או מוסיקולוג כל לא חדווה. לא חוויה,
בעיני העדיף מונח או מבקר, להיות מוכשר נגן
 ג׳ורג׳ של סיפרו קריאת גם מוסיקה. מסקר —

 מוסיקלי מבקר להפוך כיצד שאו, ברנרד
 תהפוך לא ),1961 ניו־יורק ווונג, היל (הוצאת

לכזה. אותו
 ליאונרד והמנצח המלחין כתב 1954 בשנת
 המוסיקה חדוות הנקרא ספר ברנשטיין
 הדפסה ניו־יורק, סיגנט, ספרי רכה, (בכריכה
 לא רבים. באוזני חן מצא הביטוי ).1967 ראשונה

 התכוון היבטים לאיזה וחושבים מעמיקים תמיד
 שבביצוע? לחדווה האם שלו: בכותרת ברנשטיין

 של המוסיקלית הבנייה שבניתוח לחדווה האם
גאונים? מלחינים

 מוסיקה חדווה. גורמת בהכרח אינה מוסיקה
 רביעיית־מיתרים באך, של קנטטה חוויה. גורמת

 אנטון של תיזמורתיים קטעים או בטהובן של
 חוויה למאזין לגרום מכוונים כולם — ודברן

 במאזין, תלויה חוויה אותה של אופיה כלשהי.
 לא-ירגיש הוא והפתיחות. שלו הריכוז במידת

 ניתן לא אופן באותו להרגיש. רוצה אינו אם דבר,
 אף מסכים, הוא כן אם אלא אדם, להפנט

מהופנט. להיות בתת־ההכרה,
 היא מבקר אותו של ביותר החמורה הטעות
 מוסיקה של לקונצרט בא אינו ״איש במישפט
 רבים בת־זמננו.״ ממוסיקה ליהנות כדי מודרנית

 חדוות־המוסיקה לתפיסת השותפים המאזינים
 מודרני, קונצרט מבאי 10̂■ לצר המבקר. של

 15כ־* עוד קיימים להיראות, צורך המרגישים
 לחוות בא הגדול הרוב מהמוסיקה. ליהנות הבאים
 אך פחות, או יותר גדולות ציפיות עם אותה,

חוויה. למטרת
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