
מוסיקה
פרזצליל

בפירסום אמת
 עליו? שמע לא איש אם טוב, במוצר הטעם מה

 וגם מישרד־פירסום, לכל הבסיס היא הזו השאלה
במוסיקה. כלי־נגינה יצרן או אמרגן מפיק, לכל

 בקרל גם קייל, בג׳ון גם קייג׳, בג׳ון גם מדובר
 הזו השאלה וקורג. פנדר במוג, וגם ג׳וליני מריה
וקאריאן, ברנשטיין של בקאריירות גם יסוד היא

קסנה
לטובה בולטת

 וקית׳ בנסון ג׳ורג׳ היינד, וכריסי דולבי תומאס
ג׳ארט.

 הרבה זה על חושבים אינם אולי אשר היחידים
 מינגוס כמו יותר, הוותיקים הג׳אזיסטים הם

 המודרנית המוסיקה ומלחיני וקולטריין,
 קייג׳ נונו. ולואיג׳י ליגטי כמו יותר, המופנמים

 בדרכו בולז, ופייר חולי־פירסום היו ושטוקהאוזן
דמותו. עם הציבור להיכרות דאג גם המוזרה,
 זקוק אתה אותך, שיכירו כדי וברור. חזק

 העין, את למשוך חייב זה נקודה. לפירסומת.
 רק ולא הכתוב את לקרוא גם לצופה לגרום
 וגם כלי־נגינה גם המצורפת. התמונה את לראות
 ומישפטי- מיוחדת תמונה דרך נמכרים אנשים
מעוררי־עניין. שובי־עין, כותרת

 שתי החשמלית. מהגיטרה הפעם, נתחיל,
 גיטרה של הן כאן המובאות הדוגמות

 ללא חדש, בעיצוב באס וגיטרת ששת־מיתרים
 ולא הגיטרה בבסיס מפתחות־הכיוון ועם גוף,

צווארה. בקצה

 כקלה, מועברת הגיטרה כתפיהם. על מישקל
 העיצוב מאחרי מרשים. מראה בעלת מאוזנת,

 נחתך כאילו אשר מנוסה גוף רואים החדש
רגילה. מקורית, מגיטרה

 את גם להעביר אמור התמונה של הניקיון
הכלי. של הצליל איכות
העצמאות תחי

 ראשונה. עצמאית תקליטים חברת קמה בארץ
 בירושלים. מרכזם אשר בתקליטי־כיף, מדובר

 חברות של בעולם, כל״כך הידועה התופעה
 תקליטים לאור המוציאות קטנות, עצמאיות

 עתה עד התקבלה לא בלבך, מסויים בסיגנון
 בלבד הגדולות החברות המשיכו* כאן בארץ.

תקליטים. להטביע
 מתאים הזמן כי חשבו הירושלמים החברה

 היא בעיקר, אותם שמעניין מה כזו. לחברה
 מארצות־הברית החדשה, מוסיקת־הריקודים

 האלקטרו הברייקדנס, הרחוב, ריקודי בעיקר.
 חדשים סגנונות יצרו אלה כל — פאנק

במוסיקת־ריקודים.
 עם וסינתסייזרים, מכונות־קצב בהרבה מדובר

 קצב על (דיבור ראם של ברורים שירה סגנונות
 פלאש מאסטר גראנד דוגמת המוסיקה,
 בכל ועוד. פאנק, ווקליזות גראפיטי), והאחים

 הרבה ג׳אז, השפעות קצת יש הזה החדש הסלאט
 מהמרכיבים. שונה התוצאה אך דיסקו. והמון רוק

 עצמם הציגו תקליטי־כיף ברור. מיסחור
 קינה עם שעברה, בשנה הישראלי, לקהל

 ).1.2.84 הזה, (העולם גיולוקה של אפריקנית
 הלבנים חבריה עם הדרום־אפריקאית, הלהקה

 של החשוך, הנדכא, הצד את מציגה והשחורים,
 יותר הרגישים דרום־אפריקה, ותושבי הכושים

מאחרים.
 איסטרו־ חברת על־ידי התקליט הופץ אז
 מוסיפים פונוקול, בהפצת עתה, ניקס.

 מדד. באוסף סגנון עוד ומטביעים הירושלמים
 רחובות של הקשה האלקטרו־פאנק זהו הפעם

 כמעט כבר אין האכזריות. הגדולות, הערים
 מאסטר גראנד אצל כמו חברתיים מסרים
ריקודים. מוסיקת בעיקר אלא פלאש,
 כמעט אין אמיתי. סגנון של ברור מיסחור זהו

 פשוטה המוסיקה הזה. באוסף מעניין תוכן
 לריקודים, טובה היא מתוחכמים. לא והעיבודים

 הבולטים היחידים הקטעים מזה. ליותר לא אך
 ריקוד והלהיט קסנה של העליון בצד הם לטובה
מאשין. ברייק של רחוב

 גולדסמיט ואלון קגן ג׳וני בן־נעים, מיקי
 ובקשות קטלוג למידע, אליהם פניות על ישמחו

 — 233555 טלפון ירושלים, ,7776 (תא־דואר
 של מרשים מיספר בארץ מייצגים הם ).02

 המתמחות מחדל, קטנות חברות־תקליטים
 רוק ראפ, לריקוד, הקרובים בסגנונות

 של איכות הדפסות ואפילו ג׳אז אוונט־גארדי,
אחרים. ורגילים קלאסיים תקליטים

נשמע מה
צארט?1מ את הרג מי

 של מותו את מיסתורין אפף ומתמיד מאז
).35(צעיר כה בגיל מוצארט אמדיאוס וולפגאנג

־1
ארצות־הברית מסת בצורת גיטרה

איכות אמינות, אמנות,

 מפורסמת הרגילה, החשמלית, הגיטרה חברת
 כלי־נגינה. במכירת בעיות בעצם, לה, אין מאוד.

 מנוגן באמריקה. .מיוצר היא שלה הכותרת
 בפירסום. אמת נכון. גם וברור. חזק בעולם.'
 בצורת המעובד גוף, עם גיטרה מראה התמונה

 איכות, אמנות, מעביר זה ארצות־הברית. מפת
אמינות. גם אולי יציבות.

 זאת, לעומת הבאס, גיטרת של הכותרת
 ההנחה פאונדים?' חמישה לאבד .רוצה אומרת

פחות לשאת רוצים המוסיקאים רוב כי היא

 יריבו על־ידי להרעלה מותו את שייחסו יש
 אנטוניו הווינאית, האופרה מלחין הגדול,

סאלייארי.
 חדשה: בהשערה אמריקאי חוקר יצא החודש

 ביום עובדה: קנאי. בעל על־ידי הורעל מוצארט
 את לרצוח בעל אותו ניסה מוצארט של קבורתו

 תלמידה הופדימל, מגדלנה אחת הצעירה, אשתו
 להריונה. החמישי בחודש שהיתה מוצארט, של
 הצליח אבל אשתו, את לרצוח הצליח לא הוא

.1של גרונו את בשסעו להתאבד,

2444 הזה העולם

תקליט■□

 תומם שני רע;— אחד תו הבא: הדירוג למי ציונים, לתקליטיפחמישה מעניק המדור י
מצויץ♦ <־־ תווים חמישה טוב? — תווים ארבעה כבה; — תווים שלושה חלש;—

פרנקל ארי

 המתגלגלות. האבנים של הלילה חסות תחת
 סטיוארט את יתבע ג׳אגר שמיק חושב לא אני

 כסף מספיק יש לשניהם בבית־מישפט.
 של רבים, נסיונות־חיקוי עוד ישנם משלהם
 עשרים לסטיוארט לקח אם ואחרים. האבנים

 אז המתגלגלות' מ״האבנים מושפע להיות שנה
מאוד. עצוב זה

בשבע סו
האגוזים׳■ ו.מםצח ויולידו׳ .רומאי־

 הנדל■ בביצוע צ׳ייקובסקי, מאת
הר• בניצוח מברלץ, הרמונית

 יבוא — פודקאריאז ברט
גראמופון. דויטשה

 והמנצח הנגנים מת. ובץ עייף בין כאן נע הכל
 דוגמה זו לחלוטין. מתה וההקלטה עייפים

 הלא* הדיגיטלית ההקלטה לחסרונות מצויינת
 פחות כשהיא מעולת היא טובה, כשהיא מוצלחת.

 הזה הגומי הנסיון עמוק. לבור נופלת היא מכר,
 של העתיקים סוסי־המילחמה את להוציא

 — האורווה פן )1893—1840( צ׳ייקובסקי
 קלאודיו של המבריק לביצוע היצמדו מיותר.
בוסטוז. של הסימפונית התיזמורת עם אבאדו

 הסיכויים״, כל הפרט.כנגד ספקול
 סטיבי קולינס, פיל בהשתתפות

הקוקוס, דאגתי קראול קיד ניקם,
 קרלטון, לארי קולומבייד״ מישל

ארצי. הד — ואחרים
 של חוט־שידרה חסר אוסף מביא הראשון הצד

 מלהיב. לא קולינס פיל של שירו תקליטונים.
 מכיוון באלבומיו אותו כלל לא כי משער ואני

 אינו הוא כי שלו, הסאם־טאס בתוך עמוק שידע,
ג מספיק  זו השיר, את אוהבים אשר לאלה טו

 סטיבי בארץ. אותו להשיג יחידה מסגרת אולי
 מייק אדאמסון, סטיואדט גבריאל. פיטר ניקס,

לסרטים מוסיקה אם אינסטרומנטלי. פסקול המוח. את מבלבלים די קראול וקיר רות׳רפורד
וייהרא יקהכמוס עצמה מכות לעמוד צריכה מאולצים נסיונות אלה גבריאל. פיטר במיוחד
 אראפילו קוסמח רוטח־אד נינו דוגמת •להאזנת ־ סטיוארס, דוד כמו מאולצים לא אולי ללהיט.

נכשלו. וקולמבייה שקרלטוז דרי מנציגי. הואי השני הצד מעניינים. אר׳לא בתקליטו,
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האוסר תורת

 מתבלבלים ולא שרים ויוליה רומאו אצלו
מזישובי־מחשב•

1)1x4111*111: ()11,(1114 01)9)
11ו.1)11:(01;ו1וו110ז0< וו()1ו4ו11־ ט>*!ו9גו*$ו!0ן1$

 סטיבן דוקטור בפיקוח המצויינת ההקלטה כבית,
 להיכנס ראויה שווייגמן, הגס־פמר ובביצוע פול

 הארבעה של הנגינה וניקיון החום לביתך.
 הדיגיטלית ההקלטה מועילה במאוד מרשימים,

 השני הפרק של הצ׳לו בקטעי הנגינה ודיוק
במהובן. ברביעית

יום־הולדת
 — אמדאום רביעיית־־המיתרים

או בדו־מז׳וד רביעיית־־מיתרים
 (רביעיית 3 גליססר 59 פוס

 מאת השלישית) ..רזומובסקי־׳
 ורביעיית־ בטהובן ואן לודויג

 76 אופוס ברדדמינור. מיתרים
יזיז,* מאת .קווינטות״ ,2 מיססר
גרמופון. דויטשה יבוא — היידן

ס חוגגת מצויינת דיגיטליו בהקלטה  אמדאו
 לפני נעשתה ההקלטה .35וד הולדתה יום את

 גורברט .1948 משגת פעילה והרביעיה כשנת
 שני), ניסל(כינור זיגמונד ראשון). בריינין(כינור

 יצרו (צ׳לו) לובט ומרטין (דולה) שידלוף פטר
 המובילות. הרביעיות כאחד שם במהירות, להם.
 זוכים הם שלד, וקבלת־הפנים חיה הקלטה זוהי

 זכו אשר יצירות אלה מרשימה. מהקהל
אותם לך אין עוד אם מספור. רבות■ להקלטות

ובה. תודה
רו נודע

 קאמוסלאז׳ה — סטיוארט רוד
ארצי. הד —

כנהוג, כתוב, סטיוארט של בחוזודההקלטות
 מיספר תוך תקליטים מיספר לחברה חייב הוא כי

 זה אלבום לטובתם. פועל שזה אמנים יש שנית
 מכיוון מילוי־חובת ברובו. הוא, סטיוארט של

 מוסיקת־ זו בארצות־הברית היום שמצליח שסה
 אליו צירף ג׳קסון, מייקל בסגנון שחורת קצב

 אומארטיאן. מיכאל המפיק את סטיוארט
 ועיבודים סינתסייזרים אשף הוא אומאריטיאן

 הקבועים להקתו לחברי גם זת מצליח בסגנון
 שולט אומארטיאז לגגז,..אד הזדמנויות ניתנו

 היא הבעיה יפים. שהעיבודים יוצא בהפקה.
 קטע רק כי ברור הראשונה בהאזנה כבר בתוכן:

 האלבום. שם את הנושא השיר זהו עובר. אחד
ח  ראשונה האזנה באותה (הסוואה). קאמופלאז

 דרך מתחילתו, גנוב. שיר זהו כי לחלוטין ברור
את מחקה הוא סופו, ועד מוסיקליות הפסקות


