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למתחילים חדשים קורסים השבוע פותח
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 הפשוטה׳׳ גרג שיטת לפי העברית .הקצרנות ;הלומדים לב לתשומת ^

 הידועה ת י ר ו ק מ ר, .גרג״ לקצרנות המותאמת בארץ היחידה השיטה היא
די על מפליאה בקלות נלמדת אשר בעולם,  הארצות בכל אנשים מיליונים י
בעולם. השפות ,וברוב

 לשעבר התלמידים לב לתשומת
 לתלמיד״ נרג אולפן .שרותי התכניות במסגרת

ם עבורכם תח8נ נ י ; ! : : 1 •; * 1 י גבוהה למהירות קורס ח
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מחור

*׳־פ ודא חנ׳־ד לא
 לרינה שייך בארץ ד,באלט היה בתחילה

 הטחול כאשר ההם, בימים זה היה ניקובה.
 ליצור נסיון ספק מותרות; היה האמנותי

 של הגדולה באוסירה שם, שהיה משהו,
 במסגרת באלט של נסיון וספק רוסיה,

 שהיא גולינקין, של הראשונה האופירה
 שם. של המשך בעין לשמש ביקשה עצמה

 האשד, זו קראום, גרטרוד באה בך אחר
 בחסד, כוריאוגרף הגדול, האינטלקט בעלת
 תנאים) חוסר בגלל (אולי הצליחה שלא

 אשר את לפועל להוציא אחת• פעם אף
 אסרולה כעין יצרה היא בדמיונה. ראתה

 הקוד־ את הקימה שני מצד ואילו משלה,
 כיום הקיים המחול אמנות של הזה טוב

בר זקנים המרקידה ההורה כשימי בארץ.
 באה חוק, לחם עוד אינם הערים חובות

האמנות. — במקומם
אמנו־ את וטיפחה פיתתה שהיא ובמדד,

 קראום לגרטרוד מתנגדים גם קמו תה,
 יותר היתד,: העיקרית טענתם וסגנתד,.

 בחר לפתור כאן מבקשים פרובלימות מדי
תכניתיות״. מדי יותר ליים,

 של זו מחבורה שיצא הראשי, הכוכב
 אלסקובסקי, נעמי היא קראום, גרטרוד

והע הבהירות העינים ובעלת הגוף רזת
 אביב בתל הופיעה שלא אחרי צובות.
 לשבוע הופעות (שתי רבים חדשים במשך

 למחול רסיטל עתר, נעמי עורכת בקיבוצים),
 את לקהל להראות כדי .אהל״, באולם

החדשים. הישגיה

 בה רואים שרבים אלסקובסקי, נעמי
 הדור רקדני בין ביותר ד,כשרונית את

 האינטלקטואלית ספק בלי היא הצעיר,
 לשעבר, כמורתה החבורה. מכל ביותר

 פועל הרגש היא: כן קראום, גדטרוד
 עבר אל גופה את להפעיל כדי בתוכה,
 אחר ורק המחול של הסוביקטיבי הביטוי

 את לנמק המבקשת המחשבה, באה כך
 בפרט הפוך, הוא והתהליך יש אך הכל...
חדש. משהו ליצור רוצה אמן כאשי

 הבינלאומי הנוער לפסטיבל נסעה מאז
 ערכה שונות, בארצות סיירה בפראג,

 ארוכה דרך עברה אירופה, בבירות רסיסלים
 הגיע אומרת, היא עתה, התגבשות. של
 מבלי בריקוד, ישראלי ביטוי למצוא זמן

 של השגרתיים הדפוסים ידי על להסחב
 השוכן העם בעיות ציונות, אבזוסיקה,

 המקור נשאר התנ״ך דוגמה: ובו׳. בציון
 כי אומרת, זאת אין אך עתה, גם הכביר
 של מסגרת תמיד למצוא חייבים נושאיו

 על כד ומחזיקה בסדין עטופה יחסה אשה
 השנה לוחות של התמונות בנוסח כתפיה,

 ביטוי זאת בכל מוצאים איך הקק״ל. של
הישראלי? להוי חדש

פ׳׳ז ״ ״ציס?״ .ג׳י צ׳יזבטרון  אולי או .
 במלטו־,?״ עגנו .האניות ירוקות״, .עינים

 חולף מהר, חולף זד, גם לא, זהו? האם
 חייב באמנות סגנון ואילו הרוח, עם

 אמנות... היתד, זו כי להוכיח, כדי להשאר
 התשובה את מחפשת אלסקובסקי נעמי ואכן

משלה... אמנותית בתפיסה

התזמורת
ערב וארוחת דולאד 900

 טרומן הנשיא עם הסקנדל אלמלא
 כי יום, פול כתב מהגרם, בתו, (שעל

 שלה בקונצרט ביותר היפים המקומות
 בעקבות לשיר; שיר בין ההפסקות היו

 המבקר, על טרומן הארי איים ר,בקורת
 בשייפגש שבר לחגורת זקוק יהיה הוא כי

 של שמו היד, לא פנים), אל פנים עמו
 כי אם בעולם. היום כך כל ידוע יום סול
 גדול וידען משכיל הוא 34ה־ בן יום פול

שיר שקוראיו מקצועי, מבקר במוסיקה,  ב״וו
 בקורתו, את מאד מעריכים פוסט״ טון
 היד, טרומן מרגריס עם הסקנדל לפני הרי
 עתה, לוושינגטון. מחוץ ידוע בלתי שמו

היש הפילהרמונית התזמורת ,-משהופיעו
 עתונאים קפצו אמריקה, בבירת ראלית

הקונ על דו״ח לשלוח שביקשו וסוכנויות,
 ואחדים יום, סול הוא, כתב אשר על צרט,

 כפי יום? כתב ומה במלואו. ציטטוהו אף
 הוא כי המוסיקלי, המבקר חש הנראה

 בבקורת והפליג ההתענינות במרכז עומד
בלבד. מוסיקלי לניתוח מעבר אל שלו

 אך לדעת, קשה לומר ביקש מה
 העיקרי .חלקה זה: קטע מכילה בקורתו

לאוניברסליזם הוכחד, שימש התכנית של

 שתי על ניצח קופביצקי המוסיקה. של
 המיוחדת: בתפיסתו שנתפרסמו סימפוניות,

 לצ׳יקובסקי. והרביעית לפרוקופיף החמשית
 ונשים, גברים ידי על נוגנו אלו יצירות

 הרדיפה של רבים קרבנות ביניהם אשר
 שם אשר ארץ, אותה — והנה התוקפנית.

 היא (רוסיה), הללו הסימפוניות שתי נוצרו'
 רבים לגבי איום כיום ד-מיגגת הארץ

בעולם*״ שונות בארצות כך, בל

 זו .היחד, יום, ממשיך זאת״, .ובכל
 1944ב־ שנכתבה- פרוקופייף, של המוסיקה

 לד, תודות אשר ,1945ב־ לראשונה ונוגנר,
 לד באלה״ כפים למחיאות התזמורת זכתה
 למריר הצעה, מכילה איננה והבקורת הואיל
לה יש המערב, כלפי יותר יציבה ניות
 מוסיקה על הרהורים סתם אלה היו כי ניח

.ופוליטיקה. .
וושי -אמנםשלנו״. במד ״כמעט

 ה־ של הכללי בסיכום קובעת אינה נגטון
ה הדעה באמריקה. המוסיקלית בקורת

 ד הקהל, דעת מתבססת שעליה עיקרית,
 של מ היא מתחשבים, בעיקר בד, אשר

ב המוסיקליים המרכזים גדול יורק, ניו
ש המבקרים, כתריסר אולם כיום. עולם

בבי התזמורת של נגינתה את העריכו
בסי הטון. את רבד. במדד, נתנו כבר רה,
הה מעודדים: גורמים שני דיבקורות כום

 בן של (יצירתו הישראלית ליצירה ערכה
ה אף על משוחדת, בלתי וגישה חיים)

 (אורחים פתיחה קונצרט של התלהבות
אוירה). ההמנונים, נגינת חשובים,

אליסקובסקי נעמי
בסדין יחפה אשה

 חיים בן פול מאת לתזמורת״ .תהלים
בי הרלד״) (.טיים גאן ד. ג. לדברי היא .
 היצירה נושאי פיטני, לדמיון רגיש טוי
 מעודנים הם קויה < בהחלט מזרחיים הם

מבריקים״ אינם צבעיה ואילו
 ידי על שנכתבו הרבות, המחמאות בין
 הפתיחה, קונצרט אחר וושינגטון מבקרי

 גם פעם לא שנאמרו הערות, כמד, גם יש
 של מבקריה הישראליים. המבקרים ידי על

 המיתר לבלי ביתם בדעה אחידים וושינגטון
ל ביחס כן לא אך התזמורת, של המצוינים

 מאד מאופק היה יום פול הנשיפה. כלי
 לתזמורות התזמורת את להשוות כשבא

מז שהיא מומנטים ״יש המצוינות. אמריקה
 שלנו״ הוירטואוזיות התזמורות את כירה
 הרי מלא בכוח מנגנת ״כשהיא אומר. הוא
בק מאשר טוב יותר הרבה מצלצלת היא

ירתר״. השקטים טעים

לאמרי אופיניות, היותר ההופעות בין
 התזמורת של הבכורה נגינת בפרשת קה,

 העיר מפתח מסירת טכס היד, בוושינגטון,
 סרבש. קלרד, — בנבל למנגנת וושינגטון

ו בהזדמנות  של הגדולה תמונתה הופיעה ז
 פעתוני בכמה זאת חננית תזמורת חברת

הבירה.
 התזמורת נשארה לפחות אחד בדבר

ל שהעניקה האפשרות :למסורתד, נאמנה
 ״לא לקונצרטים. לבוא הרחבים המונים
 פוסס בוושינגטון נאמר כאן״, לנו זכורים

כאלת״. כרטיסים ״מחירי —
ב יורק בניו שלה הפתיחה בקונצרט

 200 כרטיס עלה אסטוריד,״ ״וזלדורף מלון
ב... ארוחת גם כלל זד, אולם דולר, ער
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