
מוסיקה
פרוצליל

 כדאי לא
העבר את לשכוח

 בצבא ״ההיגיון כי האימרה את מכירים רובכם
 ארם כל לא לעבור.״ לו נתן שלא בש׳ג', נעצר
 בעיה עיקבי. טעם להפגין מצליח טעם, בעל

 כי היא הפעם, לענייננו שניגש לפני אחרונה
 לך הזרים וסוציולוגי תרבותי רקע על טעמים

 זאת, בכל הגיוניים. ייראו תמיד לא לחלוטין,
כן? הם אולי

 ביקורת על להצביע נוערה זו הקדמה
 קצרות מילים והאמריקאית. האנגלית המוסיקה

 לא־קטנים. ככאסחנים ידועים הם הבריטים: על
 דבר שום אוהבים ״לא של שם לעצמם בנו רובם

 ביקורת־ דעתנו." את בבירור להביע ודואגים
 רבים יראה. מעוררת שלהם התקליטים
 מצע־פעולה משום כך, משום איבדו מהקוראים

 אז הזו. בביקורת ועניינם אמונם את זה, ברור
 להתרכך, ברירה, באין הכותבים, התחילו

הגיוניים. יותר מעט להיות להיפתח,
 אני מסויים בשבוע בארצות־הברית? קורה ומה

 לרעתי, אשר, תקליט, על מהללת ביקורת קורא
 שלנו הטעם אולי מזוויע. רע. לא מזוויע. הוא

אשר אלבום, קוטלים הבא, בגיליון מייר, שונה?

ת׳ומסון ולינדה ריצ׳ארד מוסיקאים
בלילה האורות את יראו

 שם? קורה מה מכך. יותר לא אם טוב, לפחות הוא
 עובר האמריקאי הסיקור עיקרון פשוט: די זה

 הפקות עם השוואות מורשת־העבר, על מאוד חזק
 נעוריו, נטל או חסד בעבר, לסיגנון ושותפיו האמן

באלה. וכיוצא
 בביקורת, כותבים לא הם הללו ההשוואות את

 שאתה יוצא כאלה. מחשבות על מבוסס הכל אבל
 לאלבום מאזין ואחר סקירה, או ביקורת, קורא

הכותב. דיבר לשלילה, או מה,.לחיוב על מבין ולא
 את קורא אני מזמן כבר לחלוטין. זר שם

 במעין להשוות, שעשוע, כמין הללו הביקורות
 התייחסתי כך משום לשלי. הערכותיהם את טוטו

 ב־ ,לאחרונה הופיעה, אשר מצויינת, לביקורת
 מסויימת. באדישות האמריקאי סטון רולינג
 בחיי הנשוי צמר, על שם כתב לודר קורט

 ת׳ומסון. ולינדה ריציארד בשם היום־יום,
 אותם, מכירים אינם רבים אמריקאים כי טען הוא
 זר היה שמם לי גם כי להורות מתבייש איני אז

לחלוטין.
התל טעונות היו לודר של פסקות־הפתיחה

 לעצמך ״תאר לצמר: חשיבות והקניית הבות
 לורר, כתב ,״80ה־ בשנות כאן, פוגש שאתה

מי אודות שמע לא מעולם אשר ״מישהו  מ
 מחמימות הושפע לא מעולם אשר הנדריקס,

 מקרים צירוף איזה שהרך מוטאון, חברת אמני
 לחלוטין בלתי־מורע להישאר הצליח בל־ייאמן,

 זו ומקרטני... לנון בין הפעולה לשיתוף
אמרי זאת, לעומת בלתי־אפשרית. די אפשרות

 ריצ׳ארד לעבודת מודעים אינם עדיין רבים קאים
 והזמר המלחין המוכשר, הגיטאריסט ת׳ומסון,
 לזמרת חוגים בכמה הנחשבת לינדה, ואשתו,
הפופ." מוסיקת של ביותר הטובה
 ב־ פגשתי הזו, הביקורת קריאת אחרי יום
אני שמו ת׳ומסון. הזוג של מיובא אלבום מיקרה

 הלילה. הבהירים האורות את לראות רוצה
 מצויין. והוא ,1968 משנת הראשון, אלבומם זהו
 לאור והוציאו הזוג בני נפרדו בה שנה ,1982 עד
 שישה הקליטו באורות, תירו תקליטם את

 ורק שנים לפני מהשוק אזלו רובם אלבומים.
 תקליטי חברת אותם הטביעה אלה בשבועות
תקליטים חברת זו מחדש. האמריקנית קרתיייג׳

מת׳יני ו״יטאריסט
בארץ גם יחייך

 להקת של לשעבר למפיקם שייכת היא קטנה.
כויד. ג׳ו פיירפורט, ועידת

 גיטאריסט, באמת הוא ת׳ומסוון ריצ׳ארד
 מעמירה לינדה של ושירתה מצויין, וזמר מלחין
י לצד בכבוד אותה  המעולה. מיטשל מנ

 ומת, קמל לגבול, אגיע כאשר רוגמת כותרות,
 ובקצה השיכורים מתגלגלים בו במקום
 המלווים מאור, טובים תמלילים מכילים הקשת

גבוהה. ברמה עדין רוק לחגי
לנסות. כדאי

נשמע מה
02215 מיקוד

 פאט ג׳אז״פיוז׳ן, המלחין הגיטאריסט •
 הפוטנציאלי הרוכשים קהל אל צוחק מת׳יני,

 מחשב־הסינתסייזר של הגיטארה גירסת של
 המייצרת החברה של בפירסומת ,2 סינקלווייר

 כמה בעוד אולי דיגיטל. ניו־אינגלנד אותו,
 בארץ, גם מחייך מת׳יני את נראה חודשים

 עושה אי־סי־אמ אגודת הופעות. כמה במיסגרת
 חברת אמני בין אותו גם להביא רבים מאמצים

 ויבקרו בעבר ביקרו אשר האירופאית התקליטים
 טאונר ראלף מיקוש, סטפן אחרי בעתיד.

 הרשימה, תכלול בעבר, אסרכרומבי וזנ׳רן
 לצד בכלי־הקשה וסקונסלום ננה את בעתיד,

בהש קורודה להקת ו.'יסמונטי, אגכרטו
 פאט אורגון, להקת הירוע, צדי דון תתפות
ג׳ארט. וקית׳ מת׳יני
ב אשר ברקלי, למוסיקה בית־הספר •

 המעוניין, לכל מרוכזים קורסי־קיץ מציע בוסטון,
 כדאי הקיץ, לארצות־הברית נסיעה שקלת אם

 בקורסים מדובר ידועות: תהיינה שההצעות
 חיי על יותר קרוב מבט המעניקים בחקר־קריירה,

 פיתוח־כישורים, המיקצועי, המוסיקאי וקשיי
 הלחנה/עיבור, בביצוע, להתרכז ניתן שבהם
לסר הלחנה וטכנאות־אולפן, מוסיקלית הפקה

סינתטית. אלקטרונית־ מוסיקה או טים
 תוכנית־קיץ, הזה בית־הספר מריץ בנוסף,

 ובסגל בהרכבם זהים, קורסים לקיחת המאפשרת
 הלימודים בשנת המועברים לאלה אותם, המעביר
 הקבלה למשרה פנו נוסף, למידע הרגילה.
בוס ,1140 בוילסטון רחוב ,5סי, מדור בברקלי,

.02215 הוא המיקוד מסשוצטס. טון,

תקליטים

אח למה

 יד מושיטים — ״מנודד׳ להקת
איסטרוניקס. —

 ללהקת הצצה חטפת שבועות כמה לפני
 חב טלוויזיונית. בידור תוכנית באיזו בעודו

 זו מעולם. עליהם שמעת לא כן לפני כי הסיכויים
 שרו שנה לנצי עד פורטרריקאים. ילדים להקת
 מפיקיהם שהחליטו אחרי בספרדית. פופ בלדות
האנ דובר האמריקאי, השוק את ולפצח לנסות
 להצלחה מסחררת במהירות הילדים זכו גלית,

ם היו ללבנים מדהימה.  לכושים אוסטוגד; האחי
גיקסון. האחים —

 מרדים מכסיקאים, גרים בארצות־הברית
 הנכון, לקהל הגיעו מנודו רבים. ופורטו־ריקאים

 הפשוטה המוסיקה הנכון. ובזמן הנכון בגיל
ע והפשטנית דולר מיליוני גורפת אשר שלו

 תווים שני רען—אחד תו הכא: הדירוג לפי ציוני* חמישה לתקליטים מעניק המדור
מצויץ.—תווים חמישה ;טום — תווים ארבעה ;ככה—תווים שלושה ן חלש —
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 הם באת. לאיש תתאים לא כנראה בשבוע,
 ילדי ואולי יסודי, בית־ספר לילדי היטב מכוונים
 ררדס בק פנוי מקום מעט להם ימצאו ישראל

אדומת חדשות למהדורת כחול

 מכיוון מהרביעית. ושניים מהשלישית אחד
 לטעימה כביכול, זכית, מערכות, ארבע שבאופרה

מאוזנת.

 המתים תחיית — ׳84 צדדל
 הלהקות מדיית של המוזרה

 מיפקדת הפקה: — הצבאיות
תרבות. ענף / ראשי חינוך קצין

 את ברדיו שמעתי מחיפה, תל-אביבה בדרן■
 צבאית להקה שיר זהו התחמושת. גיבעת
 אולי מוגדר, ותיבול ריח הזד, לעוף היה אז קלאסי.
 עיבדו הפעם מיוחד. אולי חדשני, אולי מוצדק,

 מוסיקלית. הגר, ויהודה קליינשטייו רמי
 זמרים עם אותם והקליסו שלהם כולם שירים, 10

מיכל כדוגמת סדירים הם חיילים. ומנים
זזגיסא* מין, ונאור טוב, בקול השרה מלאכי,

יי
מוכיח).
המש המופיע, הצבאי, ההרכב לרעיון שלום

הלו העבר. של מסויים קומונאלי הווי החי תפשף,

 לא וזה כתום לא המוזרה. ׳84 ישראל מודרניות,
 היכן(פרט מה ושר מנגן מי לסי־בי־אס, מתאים

 תמלילי חסרים וגס הסולנים) הזמרים לציון
מדוע? השירים
 ישנה הוא זה באלבום היחיד המיוחד השיר

 כמה לפני ויצא ברדיו גם הצליח אש־ שעה,
 מורג יעקב של הוא שדרים בתקליט שבועות

מלאכי. מיכל היא והפולנית קליינשטיץ ורמי
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נואום! קו.

 רוסי, פרנצ׳סקו של פירטו פסקול
 מהאופרה קטעים — ״כרמך

 — ביזה ג׳ורג׳ של בהלחנתו
איסטרוניקם.

 קטעים תקליטי הטבעת של המקובל הנוהג
 אוסף מוזר. לי נראה תמיד אופרות מתוך נבחרים

 רב היגיון מציג כבר שונות מאופרות אריות של
 בודדות. מאופרות פופיים קטעים מצירוף יותר

 אצל תיאורי־בגיו־ה או מנוי, אצל מוות ריגעי
 ריגעי־שיא או מקטעים יותר מוצדקים דוניצטי
 על מאזל לורץ מנצח הפעם בודדות. באופרות

 הילדים מקהלת צרפת, של הלאומית התיזמורת
 ג׳וגסון, ג׳וליה הצרפתי, הרדיו ומקהלת

 ופיית׳ ריימונדי רוגרו דומינגו, פלאפידו
 זוכים למדי טובה הטבעה באיכות אשאם.
והשניה, הראשונה מהמערכות קטעים לשלושה

הראייה
ח!נ שווה או נסר
ה שיחדור — ג׳ונס הווארד

ארצי. הד — אנוש
 המיצגגית פוליני, מאוריציו הפסנתרן את
 אני זאפה פרנק והמוסיקאי אנדרסון לורי
 לראותם צורך כלי ולאהוב, להעריך יכול

ס שהווארד זה בהופעה.  על לבדו מופיע מנ
 אלקטרוניים, קלידים והרבה הקלטות עם הבימה,

 התנוען עמיתו, גם לתקליט. מספיק לא עריץ
ד משתנה) אנושי רקדן־פנטומימאי־סמל <מץ  ג

 הממחג, ההקלטה לאולפן מספיק אינו הויל,
, האכזרי. הדומם,

הקנייה. את מצדיקה לא התוצאה אך ההקלטות, את מצדיק אולי אהבה מחי הלהיט
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אנוכזז
המאווזדת בדהזוח
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