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 הצעות בעיתון פורסמו הראשונה ^■/בפעם
 לסדרות כרטיסי־מנוי לרכוש הרחב לקהל

הפילרהרמונית. התיזמורת
 היחידה הדרו היתה שנים כמה לפני עד

 של הצוואה את לפתוח כרטיס־מנוי להשגת
המאושר. הזוכה את בה ולמצוא הדודה
הרא לסידרה אף הסדרות, לכל עוד. לא
כרטיסים. נותרו והיוקרתית, שונה

 כר־ 2000ל־ ז 000 בין נעות ההערכות
טיסי־מנוי.

 מיספ־ מכחישים הפילהרמונית בתיזמורת
 כמה זה מה מאות. כמה על ומדברים אלה, ריס

מנויים? אלף 35 לעומת מאות

בתור
ת רי ם ש רו

לתיז־ נשארו איר בסדר• איננו משהו אולם
 יומיים פנויים מנויים הפילהרמונית מורת
 זה לא הלא־רחוק, בעבר העונה? תחילת לפני

 שרשימת־ אלא כרטיסים, נותרו שלא בלבד
 לאין גדולה היתה מתפנה למנוי הממתינים

היום. הפנויים הכרטיסים ממיספר שיעור
 היתה התיזמורת של האמנותית ״התפיסה

 מבקר־המוסיקה. רון, חנוך אומר כושלת,"
 זילזול היה האחרונות השנים 12 ״במשך

התיזמו־ של הגדולה האוייבת בקהל־המנויים.
הש שלא והנהלתה, עצמה התיזמורת היא רת

הקיר. על התווים את לקרוא כילו
 לתיזמורת מתייחסים יגעים. העניינים

 שגרירה כאל קדושה, פרה כאל הפילהרמונית
 לשגרי־ אותם מינה מי מדינת־ישראל. של

רים?"
 בצורה ולנגן לנגן, הוא התיזמורת תפקיד

 בתיזמורת רואה אכן מישהו אם ביותר. הטובה
 הדעת את לתת עליו המדינה, של שגרירה

 גרעון בעלת תקציבים, ללא שתיזמורת לכך
 להתחשב שלא יכולה אינה שנה, מדי מצטבר

הנג את להזמין יכולה אינה הקהל, בדרישות
 עניין זה הראשונה. השורה מן והמנצחים נים

״שגרי על מדברים ואם למישרד-החינוך,
לע צריך מישהו למישרד־החוץ. אולי רים",

 במכירת ולא במוסיקה להתרכז לתיזמורת זור
הדרך. זו לא בהיכל. כיסאות־כבוד

 לי קשה בתיזמורת. לא שנה 20 כבר ״אני
 אומר היום,״ בה שקורים הדברים על להגיב

 שהיה מדור־המייסדים, חלילן ספליץ, אורי
 ומתמיד שמאז להגיד יכול ״אני בוועד. חבר

בבחירת מאור דק חבל על התיזמורת מהלכת
■̂5 0

 קהל- לחדשנות. השמרנות בין הרפרטואר,
 התיזמורת על שמרן. הוא הישראלי המאזינים

 את לחנך צריכה היא חינוכי. תפקיד מוטל
 צריכה התיזמורת להרחבת־אופקים. הקהל

 שהקהל כך, זאת לעשות הדרך את למצוא
 החדשים, הדברים את גם לקבל מוכן יהיה
 התיד של היחידה והדרך היות להעלב. מבלי
 של הדרך היא עצמה, את לממן מורת

 לקהל קשובה להיות עליה כרטיסי־המנוי,
מאזיניה.״

 אני טיפש. אינו הישראלי ״הקהל רון: חנוך
המבין קהל זהו הכובע. את הקהל לפני מוריד

 ויודע בעולם הרבה המטייל קהל במוסיקה.
תיזמורת. שווה מה בדיוק

 הגדול. השינוי שנת היתה שעברה ״השנה
הפילהרמו התיזמורת של ביקוריהן בעיקבות

 של הפילהרמונית והתיזמורת וינה, של נית
 אצל התחדדו צ׳ליבידאקה, של בניצוחו מינכן

 כרגע, לצערי, הקריטריונים. קהל־המאזינים
מבחוץ." התיזמורות לכיוון הכף נוטה

מוסיק הרכבים וכן התיזמורות, שתי את
מבי בעולם, הראשונה השורה מן שונים ליים
בעי פרטיים, אמרגנים האחרונות בשנים אים
פוסטל. פינחס קר

 לא המנויים, סך־כל לעומת אחוזים, ״כמה
 שותפו פז, גירעון אומר בכלל,״ נורא לי נראה

 מסבסדים, לא התיזמורת ״את פוסטל. של
 כדי באוויר שמיניות לעשות נאלצת והיא

מיזערי.״ בגרעון השנה את לגמור
 לתיזמורת אחרת או זו בדרך הקשורים כל

 ולוא להשמיע מעזים אינם הפילהרמונית
 מה מוזרים. יחסי־גומלין אחת. מילת־ביקורת

מת חוסר־התאמה לבין כלכליים קשיים בין
 לפני המפורסמת המקורית, התוכנית בין מיד

 התוכנית לבין עונת־הקונצרטים, תחילת
 קונצרטים, 10 של בעונה בפועל? המתבצעת

אור מנצחים האחרון ברגע בואם את מבטלים
 וזמרים. פסנתרנים פרלמן, כיצחק כנרים חים,
לשלם אפשרות ואין כלכלית, היא הסיבה אם

 מפרסמים מדוע הנדרשים, הסכומים את להם
מלכתחילה? בואם דבר את

 כפל־ בדבר השגות להעלות כשמנסים
 נתקלים מהטה, זובין המנצח של התפקידים

 מוכן אינו שאיש רב, כה כוחו אטום. בקיר
 אי־ מהטה של שהסיכסוך מי לא גם להסתכן,

ענקיות. כותרות בשעתו עשה תם
 שהיה ישראלי, אריה של המיקרה הוא כזה

 בעיק- התיזמורת את ושעזב סגו־ויולן־ראשי,
 מה יודע ״אינני מהטה. עם חילוקי״דיעות בות

 בעייה,״ שום ואין מצויינת, התיזמורת קורה.
עוד. ולא להגיר, מוכן הוא

 זה היה .1967ב־ לישראל הגיע מהטה זובין
 תיזמו־ של מנצחה ליינסדורף, שאריק אחרי

 פחד אך התפקיד, את עליו קיבל רת־בוסטון,
ששת־הימים. במילחמת לארץ לבוא

 אין מבטיח. ככישרון אז נחשב מהטה
 לנהל ניתן האם אך כישרונו. על מערערים
 מעטים חודשים רק בה כשנמצאים תיזמורת,

 המנהל גם הוא שהמנצח טוב זה האם בשנה?
 ומנהל מנצח לחלק אפשר ואיך המוסיקלי?

 זובין כרגע, ניו־יורק? של התיזמורת עם יחד
הפילהרמו על לניצוח מועמד גם הוא מהטה

 מנפנפים במהטה המצדדים ברלין. של נית
 בתיז־ כך ניפנפו פעם לכישרונו. כהוכחה בכך

ישראל. של מורת
 היו התיזמורת של דור־המייסדים אנשי

 יוצא־דופן, מוסיקלי אינטלקט בעלי אנשים
 הם הכלי. על לפרוט היודעים נגנים רק לא

 חלקם בעולם. התיזמורות מיטב על־ידי חוזרו
 רצו העוזבים מבין רבים לעזוב. החליט אכן

 שאין להם והסתבר תקופת־מה, אחרי לשוב
 יוסל׳ה עזב ׳48ב־ כבר בתיזמורת. מקום להם

 גרינש־ הכנרים עזבו אחריו כנר. ברנשטיין,
 מאנשי חלק שעזבו לאחר וברגמן. פניבש לג,

 את לחזק התיזמורת החלה דור״המייסדים
 טוענים מהמבינים שכמה המקומיים, מעמד
 הברק להם שחסר פחות־תרבותיים, שהיו

ל״גדול". נגן שעושה

 נגנים עימה הביאה הרוסית העלייה
 אינטלקט ״חסרי בעיקרם, טכנוקרטים רבים.

 אחד שאומר וכפי וחסרי־ברק,״ מוסיקלי
 ״עכשיו, שלא־לציטוט. כמובן הוותיקים,

 עולים אלף 100 להגיע שאמורים כשאומרים
 70 שבטח ואומרים צוחקים אנחנו מרוסיה,

 מהשורה ככנרים עצמם על יצהירו מהם אלף
 לא־לציטוט. עדיין מוסיף, הוא הראשונה,״

התבט על נקודות־חובה רושם הגדול האח
כאלה. אויות

 אופן,״ בשום תיפול, שהתיזמורת ״אסור
כותל־המיזרח היא ״התיזמורת רון. חנוך אומר

 אבו־ד׳בי. לבין בינינו המבדילה היא שלנו.
 ההזדמנות לתיזמורת שניתנה חושב אני

 עכשיו יכולה התיזמורת לשנות. הגדולה
 תחומי־ בכל הפעיל הקהל צעיר. לקהל לפנות

 שיינקין. של הקהל בארץ. האחרים האמנות
 התיז־ של לאגודת־השוחרים ייכנסו שצעירים

 האפשר. ככל רבים בקהל, שיישבו מורת.
 שישתוללו, טוב, בקונצרט אקטיביים. שיהיו

היחי הדרך זוהי בוז. שיצעקו גרוע, בקונצרט
ההזדמ וזו הזמן זה התיזמורת. את לנער דה

לתיזמורת." לוותר ואסור לקונן אסור נות,
 להם ולקרוא לצעירים לפנות קשה קצת

 את לשלם יכול אחד כל לא בהמוניהם. לבוא
למקו שקלים 500 סביב הנעים המנוי, מחירי

 ל־סססו עד והמגיעים הפחות״טובים מות
יותר. הטובים למקומות

על־ אם לצעירים, לפנות יכולה התיזמורת
ה שינוי על־ידי אם הכרטיסים, הוזלת ידי

לב יש עכשווית. מוסיקה והכנסת רפרטואר
ושטראוס. ואגנר השמעת על החרם את טל

הצל ללא בעבר, זאת לעשות ניסה מהטה
במכו לקונצרט המגיע שהקהל, מגוחך חה•

מלחי של למוסיקה בוז יצעק גרמניות, ניות
 שאינם מאותם בממשלה, ומישהו גדולים. נים

 להבין חייב אחת, נוצצת פרמיירה מחמיצים
לכסף. גם זקוקה שמוסיקה

מנצח מהמה זובין
בשנה? מעטים חודשים רק בה כשנמצאים תיזסורת לנהל ניתן האם


