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טיין: ר־אונרד ש  ברנ
חדדה״... ״תהופת

המו החיים במכז השבוע העומד האיש
ברנ ליאונרד (שוב) הוא בארץ סיקליים

השלי הפעם זו בארץ המבקר שטיין,
נע לא כנראה כך (ובשל שית
מסי ולא כבוד מסיבת הפעם לו רכה
הק ״אהוב עודנו כי אם עתונאים׳ בת

 מאמריקה החלש״). המין ו״אליל הל״
 המנצח־הקומפו־ שעבר בשבוע אלינו בא

 (כתמיד) עייף הזה, זיטור־הפסנתרן
 (מזה השטחים בשלשת פעילות מרוב
 ידע ולא שלשתם על נאבק שנים עשר

לני לחיבור, :קדימה זכות מהם לאיזה
להרצ נסע מיה חלה לנגינה), או צוח
 בתרי־ (הפזורים ידידים בבית לנוח ליה

 ועד שבע מבאר — הארץ פני על סריהם
 והגיע הקודמים) מביקוריו — מתולה

 הקונצרט לפני ימים כמה לתל־אביב
 לפתוח כדי התזמורת, עם שלו הראשון
 המשימה אכן, מאומצות. חזרות בסדרת
 נגינת :עיקר כל קלה היתר! לא הפעם

פסנ (עם השניה סימפוניתו של בכורה
מסו יצירה קונצ׳רטו), כעין סולו, תר

 מבחינת דהן התוכן מבחינת הן בכת
הח ״תקופת :ושמה המוסיקלי החומר
או ה. וו. מאת הפואימה בעקבות רדה״׳

בי גם שהנה זו רטט מלאת יצירה דן.
 החי ברנשטיין, של הרוטטת לנפשו טוי
לדב נוצרה, חושיו, בכל התקופה את
 ניו־ בוסטון, פילדלפיה, בין הוא, ריו

 מלון, בבתי בנסיעות, ותל־אביב, יורק
 לסרגיי מוקדשת והיא וכו', באוירונים
 ברנשטיין. של ורבו מורו קוסביצקי,

 במת על ועולה חוזר ברנשטיין ליאונרד
שלו הפעם אך משולש, בתפקיד תזמרתו

 שהמנצח משום התפקידים׳ שלשת בים
הפ תפקיד את והמבצע התזמורת על

עצמו. המחבר הוא סנתר
 ביצירתו התכוון לא ברנשטיין כי אם

 גרידא, תכניתית מוסיקה להעלות זו
כי הנייר, על תוים העלותיו מדי מצא

 לתמונות בבואה כאילו היא זו מוסיקה
הפילוסו בפואימה אודן בידי המתוארות

 של יצירתו גם הפכה ׳וכך שלו. פית
 ותוכן, חיים על ל״סימפוזיון" ברנשטיין

 מתנאי הנובעים ואופיו, האדם חולשות
בתקופתנו. החיים

אר ״מוצאים״ אנו זו ליצירה במבוא
ושלשה בחורה גלמודות, דמויות בע

 זה שנערכה סטאטיסטיקה׳ לפי
 אחוז 75 יהודים מהווים נבר, לא

הסימפו התזמורות מנגני מבין
 מהם באמריקה. והאחרות ניות

 20 הקשת, כלי בין אחוז 50
נשי בכלי המנגנים בין אחוז

 בין אחוז 25 נחושת, עשויי פה
ו עץ עשויי נשיפה כלי מנגני

הה בכלי המנגנים בין אחוז סו'
 בינדר א. החזן קובע — קשה

אמ בקליבלנד, שנשא בהרצאה
ריקה.
בא המפורסמים המנצחים בין

שמו את המרצה ציין מריקה
 קלח־ וולטר, ברונו של תיהם
 סוקו־ ריינר, מונטה, פייר פרר,
 וסל. רודזינסקי ליינסדורף, לוף,
 קופלנד, — הקומפוזיטורים בין

 רטהאוז, מילו, בלון, גרשוין,
 ״השיא״ את ואולם ועור. שומן
 על בסקירתו בינדר מר השיג

 הגדולים היהודים המוסיקאים
 — וביניהם הקודמות בתקופות

ואגנר. ריכרד

 ב״ש־ הבארים באחד היושבים בחורים,
 בטחון משוללי כולם השלישית״, דרה

 מתסביכי־ להשתחרר המבקשים עצמי,
 לפחות או האלכוהול, שתית ידי על הם

 נהיים כך ידי על עצמם. את להשכיח
ואי־ ומכאן אחד״, ״גוף לכעין הארבעה

אודן והמשורר (מימין) ברנשטיין דיאונרד
תסביכים, במקום

יע ומשונים, שונים גלגולים יעברו לך
 יחפשו בהם אשר דמיוניים, מצבים לו

ואחד... דברים למאה התשובה את
ומסובך, פילוסופי הוא שהתוכן וכשם

 פונה הקומפוזיטור של החומר גם כן
 — גוונים, ורבי שונים ביטוי לדרכי

 ועד בראהמם בסגנון מרהיבות ממנגינות
 זכו', הג׳אז הטונים, שנים־עשר לסולם

בתזמו־ הקומפוזיטור משתמש אלה בכל

אלכוהול
 היצירה בכל שני וכחוט כלים, רבת רת

העצבנות, עוברת הזאת הסימפונית
כשלעצ שהנה, ודמיון, חזון המרטיטה

לחרדה. בטוי מה,
 השניה יצירתו היא החרדה״ ״תקופת

 גדול. מדד, בקנה ברנשטיין ליאונרד של
הראשונה סימפוניתו היתר, הראשונה
באמרי חשוב בפרס שזכתה ״ירמיהו״,

.1944 בשנת קה

= = ד ן ק ־ ף = =
ה התוספת השבוע הגיעה מרומא

 מחוץ־ האמנים ״יבוא״ לרשימת אחרונה
לארץ.

 החליטו והצרפתים האמריקאים אחרי
 ארץ היא ישראל כי הספרדים גם

 שאין גם יתכן לבקרה. כדאי אשר
 זו. בהחלטה יחידי שיקול המקצוע

 משך אשר עולמי, שם בעלי אמנם
 מנצלים להזמנות, נענו לא רבות שנים
 הניתנת הראשונה ההזדמנות את עתה
ורוכשת ההולכת בארץ, להופיע להם

וה התרבות ממרכזי כאחד שם לה
בעולם. אמנות

 ו־ רוזריו הם האחרונים האורחים
 שקנה ספרדיים רקדנים זוג אנטוניו,

 והרקוד. הבאלט בעולם מוניטין לו
והרקוד שבספרד בסביליה נולדו הם

בר לרקוד החלו הם בדמם.-מושרש
 ובהדרכת בילדותם עוד העיר חובות
 לשיא הגיעו רואליטי הגדול המורה

הספרדי. הקלסי הרקוד של השכלול

ואנטוניו רוזריו
נרקוד... נרקוד,

ברנשטיין ליאונרד
החרדה״ ״...לצלילי
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