מ ו ס י ק ה
אנחנו נורא מוסיקלי□

לראשונה בישראל
החלה לפעול עתח ב א ר׳ן .אחת מהאדיתת
שבחברות הבטוח ב א ר צ ו ת ה ב ר י ת ובעולם
כולו .שנוסדה מלפני כ  100שנה .והיא:
.הום אינשורנס קוספני' מניו יורק.

>
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חברה וו תופסת את המקום הראשון בענף בטוח
הרכוש בארצות חברית .הונה והרזרבות שלה
ם  318מ ליון דו לר .כנציגה
פגיעים למעלה
הראשי לי שראל נתמנה י .מ .טוקטלי ומשרדיו
בארץ שמחים ־ להציע בזה לקהל את שרותח
של החברה הנ־ל בענפי בטוח אש ובטוח ימי

י .מ .ט ד לן ט לי
חבלסדד חראסי:
סד4103/2803 .
תל־אביב .רחוב נחלת בני מין 62
סניןז ירוסלים  :רהרב חדזגד״ בגין  .פ1פה־ סל4890 .
סל4803 .
סכין* ח י ם ח * רחוב הפלכים 47
ס ו כ נ ו י ו ת ב ס א ד ח ק רי ם ו ח מ ו ס ב ו ת
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רי
א
ל
ס01ס
ר
3

שמבו...

ט ק ס טי ל

האמצעי לכביסה העדין ללא אלקלי
לצמר.

מכיל

מ שי

ואריגים

יעילות

רגישים

רבה.

חצי כפית נותנת קצף עבה ועשיר.
נא לשמור על הוראות השמוש

ול ה ש תמ ש
^ 3

3

8

בו
8

ב ח ס כון.

ה מ פ י צ ים  :חברת

נ ו ר י ת ב ע ״מ.

לי ש ר א ל ד רו ש ים:

ם1נ
של:־־
בכל :הענפים
: 1ח ים
מסחר
הנדסה
לימודים כלליים :
אזרחית בנין,

הנהלת

אדריכלות,

פנקסנות,

עברית,

מדידות,

בקורת,

אנגלית,

מכונאות,

מזכירות,

ערבית,

קורספונדנציה•

צרפתית,

בטוח,

בלבלה׳

רדיו׳

חשמל,

פלסטיקה,
קומוניקציה,
טקסטיל

ובו׳.

חשבונות,

בנקאות,
פרסום

תעודת

בגרות,

עתונאות,
ובו׳.

מדע ובו׳.

גם אתה תוכל עכשיו להכשיר את עצמך למשרה טובה ובטוחה ע״י
לימוד בשעות הפנאי שלך באמצעות שיטת־הוראה במכתבים המיוחדה
שלנו .לר שותך עומד מבחר של  750קורסים שונים.

שרותנו יעיל

ומנוסה מאז .1927
פנה או כתוב עבור תכנית חנם אל :

המכעיסהנריס״סלהנדסה ומדעיח!!0חר)מח.הוו6ו
המנהל :

א .ויטברוט

רחוב בן־יהודד ,2 ,ת.ד 1259 .׳ ירושלים,
שד׳ רוטשילד  15׳ תל־אביב ,רח׳ הבנקים 5׳ חדר  ,3חיפה.

ציי

וגם דימוקרטיים .כך מספרים עלי 
נו כל מיני אישים׳ שביקרו בארצנו,
והדבר מזכיר את התפארות ההורים
בילדיהם המוכשרים) .ראה ספור הש 
מוסיקאי
.(644
בוע ,״העולם הזה״
גדול כי יבקר בפראג ,בלונדון ,בבורא־
פסט ,או בפאריז ,לא יראה צורך להש 
מיע ״הודעה רשמית״ על רמת התז 
מורת דשם )שהן ,כידוע ,לא רעות
כלל( ולא על הקהל.
אל תגידו כי אנחנו העם המוסי 
קלי והתרבותי ביו תר בעולם וכי תז־
מורתנו ומוסדותינו המוסיקליים .הם המ 
שובחים ביותר וכי אנו הדימוקרטיים
ביותר ,פשוט מפני שאין זה נכון.
ואם כך מה הטעם לגישה זו ,המזכירה
פינוק ילדים רעים כדי לעודד אותם
להבא .הדבר הגיע אצלנו לידי זה,
שכאשר מבקר אצלנו מוסיקאי גדול
מחו״ל ,מציגים לו הריפורטרים מיד
״מה דעתך על הקהל
את השאלה :
שלנו ? על התזמורת שלנו ? על הר 
)והוא עונה בערך כך :
מה שלנו ?
אתם
עוד בחו״ל...
״הרבה שמעתי
יוצאי -דופן ,נפלא״( ואם מישהו מעז
לא להתלהב )כמו חפץ׳ למשל( רוא׳ם
סיבה לדבריו,
ומחפשים
בוגד
בו
ל״אדישותו״.
אחד הסיפורים המפורסמים המו 
פצים כמעט על ידי כל מוסיקאי שבי 
קר אצלנו הוא הסיפור עם הנהג .נו 
סע לו הגאון הנידון במונית )למשל
משדה התעופה בלוד( והנר ,הנהג מת 
לו
לשרוק
ככה ,סתם׳
חיל כאילו
קטע מתוך ״אגמונט״ לבטהובן .״מענ 
יו מאד״ — מעיד המוסיקאי האורח —
״איפה שמעת את זר ? ,האם אתה יו 
דע מר׳ אתת שורק ?״ ועל כך משיב
״שאלה יפה אם
לו הנהג בחיוך :
אני יודע ,הה ...י ש לי אוסף של 500
תקליטים בבית ...ואני הולך לקונצר 
טים ...ואני אוהב לשמוע את )לא
פחות( ״אמנות הפוגה״ לבאך ...ואני
גם יודע מי אתה ...הרי אחר .המנצח
המפרוסם פלוני״ ) .ב רו ר שידע .וכי
אחרת היה מתחיל לשרוק בכלל ברגע
זה ?( .הדבר הזה ממש מזעזע את
האורח .היכן ראיתם נהג כזה שאוהב
את ״אמנות הפוגה״ של באך )הוא
עצמו שונא אותה ומתפלא ,כי עוד
באקלים כזה ,אוהב אדם היושב בחום
ליד ההגה ,את האקרובטיקה האקדמאית
הזאת של יור׳ן סבסטיאן״.(.
כבר מז מן לא שמענו סיפור על
נהג כזד״ והנה שוב הזכירו לנו את
מלכי התחבורה שלנו זוג הפסנתרנים
ביקורם
בבין וורונסקי ׳)במאמרם על
בישראל שהופיע ב״מיוסיקל אמריקה״(.
זוג הפסנתרנים המפורסמים י ש בו
להם פעם בבית ווייצמן ברחובות ,מסי-
פר במאמר ,כאשר לפתע נכנם לחדר...
מי אתם חושבים פלש לחדר ? הנהג
של הנשיא .ומה אתם סבורים היה
בפיו י ״פתחו מהר את הרדיו ! אלה
גולדשטיין מנגנת את הקונצ׳רטו בדו
מג׳ור לבטהובן״ )פלא ,ששבח להוסיף
את מספר האופוס( .ובלי רגע של
פתחה
מספרים הפסנתרנים,
היסוס,
והאורחים
את הרדיו.
אשת הנשיא
הרימו־
המפורסמים מתפעלים ממרת
קרטיה  :נהג ,נשיא ,פסנתרנית מקומית
— צותא אחת .אמנם אין הם יודעים
כי עד כה עוד לא הוזמן גם אמן מקו 
מי אחד לבית הנשיא ,העומד בדרך כלל
פתוח לפני אמנים מן החוץ.
״אין בישראל עודף של מבצעים״
קובע הזוג .לצערנו׳ עלינו לתקן אותם.
יתכן ,כי אין מרגישים את העודף אצ 
לנו ביחס לאמנים מן החוץ ,אך האמנים
במקום יספרו לבבין וורונסקי ו״למיו־
סיקל אמריקה״ כמה הם מיותרים לתז 
מורת הפילהרמונית ולגורמים אחרים,
העלולים לעזור להם ; הם גם יכולים

לספר  .על מדת הדימוקרטיה השוררת
אצלנו ,כשמדובר בקבלות פנים בבתים
מסוימים הנערכות לאמן מן החוץ בהש 
וואה לאמן מקומי.
להלן מגלים בבין וורונסקי כי אחוז
המתענינים במוסיקה חדישה בישראל
הוא גבוה ביותר .אמנם אין הם מס 
בירים משום מה אין מנגנים כמעט אצ 
לנו מוסיקה מודרנית ;מלבד הרדיו( וכן
מדוע הם עצמם לא הרבו כלל ביצירות
בנות דורנו .ועל הקיבוצים אומרים הפ 
סנתרנים כי כאן נתקלו בתופעה מענ־
ינת מאד  :הקיבוצים )בכל אחד מהם
תמצא פסנתר מצוין ומכוון( אינם דור 
שים מוסיקה חינם׳ אלא משלמים הס
לאמנים )בקיבוצים אוכלים גם חמאה
ובשר(.

ויויאן ריסקינד
הבעל הוא כושי
אהבתם של הבאים מן החוץ היא
בדרך כלל מובנת .עד כה לא נעשה
להם עוול .הנה למשל ויוי אן ריבקינד,
אשתו של ריקם .ן ,או הנה׳ למשל מבקרת
עתה בארץ הפסנתרנית דיי לב ,המנגנת
עם התזמורת הישראלית .ביום בו הגי 
עה ריי לב לארץ הוצע לה לנגן עם
התזמורת .תהיה פסנתרנית טובה כא 
שר תהיה ,תהיה ריי לב הורוביץ שני
)והיא איננה( — מתן אפשרות לנגן עם
התזמורת תוך  24שעות )בלי ספק
של
מצדו
יעילות אדמיניסטרטיבית
המוסד( אומר משהו בעוד פסנתרנים
מקומיים אינם זוכים לכך במשך שנים.
זכור מכתבה הגלוי של פנינה זלצמן
בנידון זה לפני כמה שבועות( .אותה
אלה גולד שטיין שזכתה לתשומת לב
כזאת בבית הנשיא כשלא היתד ,בו,
לאן נעלמו עקבותיה בז מן האחרון ?
כמד ,פעמים הופיעו בשלשת השנים
האחרונות הפסנתרנים שלנו בורשטין-
ארבר ,רודיאקוב׳ אטינגון־רייכרט ,יא־
רצקי ? לאן נעלם יהלי ואגמן ? היכן
הזמרות שוקן וז נ ד ב ר גי היכן המנצחים
טאובה וזינג ר ? ומה בדבר המוסיקאים
הצעירים שלנו ? מה הפלא שהכל מחפ 
שים דרך לחוץ לארץ 1
בסך הכל קורים כאן דברים מאל 
פים מאד .מנצח אחד הוא בעצמו פסנ 
תרן ועל כן אינו ,לפי טבע הדברים,
זולתו .מנצח אחר
לסוליסטים
זקוק
ממליץ על פסנתרנית מיוחדת ,שבאה
בעקבותיו מחוץ לארץ .י ש אמנים הזו 
כים לנגן אצלנו משום שהיו פעילים
במגביות ציוניות באירופה או אמריקה
)מי מבין המוסיקאים שלנו לא היה מס 
כים לשליחות כזאת שתביא בעקבותיה
הצלחה בדרכם האמנותית ? ולרוע מז 
לנו נופלים באיכותם מאמני המקום.
התזמורת מצדד ,דואגת לקופה )השם
המפוצץ ״חוץ לארץ״ הוא ערובה( .אכן,
אין עודף של סנוביזם ,אך יש לעומת
זה עודף של מוסיקאים ,שכל אסונם
היא העובדה שהם תושבי הארץ.

העולם תזה  ./ ,מ ס׳ 665

