ס פ ו ר ט

מ ו ס י ק ה
התאגוטת

מוסיקה ב די מסחר
יום אחד ,לפני  15שנה ,החליט משה
כי
אביב,
קניוק ,מנהל המוזיאון בתל
הקשר בין הציור ,הפיסול והמוסיקה אינו
שותפות אמנותית בלבד .הלך ואירגן קונ 
ואת
המוזיאון,
צרטים קאמריים באולם
ההכנסות חילק בין האמן והאמנות :למנג 
נים ■ולמוזיאון .באותה שנה ,נערכו במו 
זיאון ששה קונצרטים בלבד .בעונה שעב 
רה ,הגיע מספר הקונצרט ם ב מוזי און ל־40
ומעלה .ובמשך הזמן הזה ,היד ,המוזיאון
המקום היחידי בארץ ,שבו משרתת האמנות
את הקהל יאת האמנות .תמונות ופסלים
רבים נרכשו תמורת הכנסות הקונצרטים.
במשך  15שנות הקונצרטים ב מוזי און תל
אביב ,התחולל תהליך מענין מאד ,ביחסו
של הקהל התל אביבי אל המוסיקה ר,קמ־
רית .בקונצרטים הראשונים ,היי באים למו 
זיאון כמה יקים ,כמה סנובים ומספר מוסי 
מה
קאים ,שבאותו ערב לא היה להם
לעשרת .באולם לא נראו כמעט אנשים בלי
קרחות .היום ,מקץ  15שנה ,הפכה המוסיקה
ובפרט — הנוער,
הקמרית נחלת הכל
הנוהר למרזיאון ,ומהווה קהל של קבע בכל
קונצרט.
קונצרטים במחתרת .הקונצרטים
הללו ,שלא כדוגמת עונות התזמורת הסימ 
והתקיימו
פונית והופעות אחרות ,נערכו
כמעט במחתרת .מודעה צנועה ברחוב ,ללא
פרסום בעתונים ,ללא *חוג אוהדי מוסיקה״
או *שוחרי מוזי און״ ,ללא ועדות מיעצות
לרפרתואר ,הודיעה על הקונצרט הבא .בצ 
ניעות התפתחה הפעילות המוסיקלית של
המוזיאון ,בלי פולחן כוכבים .טובי המנג 
הזמנים,
נים מכל הסוגים ,ו צורו ת מכל
להקות קמריות מכל הארץ — המוזיאון
ארגן את הקונצרטים שלו בנוסח קאמרי
ממש ...הוא הנחיל מרה לאותם סנובים
נכס
שסברו ,כי המוסיקה הקמרית היא
שהיו
מיוחד ליוצאי אירופה המערבית,
מאזינים לה עוד בימי הקיסר וילהלם...
הדעה,
הדבר שימש גם הוכחה כנגד
שעבר )או לא בא כלל( ,בארץ ,זמנה של
תפסה
המוסיקה הקאמרית ואת מקומה
הגדולה והכוכבים המפוצצים.
התזמורת
הקונצרטים
מדי שבת בשבת מתקיימים
הקמריים ב מוזי און במסגרת התמונות .שאוז
הקונצרטים.
דות מהן נרכשו בהכנסות
הקונצרטים מתקיימים באוירה ,שכולה אמ
נות .מקום זה הוא היחידי בארץ מבחינות
רבות ,שבו שולטת האמנות לשמה ,גם
במובן זה ,שאף גרו ש אינו נופל לכיסיהם
של הסוחרים בה...
במו 
המבקרים בקונצרטים הקמריים,
זיאון ,הרגישו בודאי לא פעם ,בדמות אדם
ה״קלעים״
שקט ,המתהלך כצל מאחורי
שלמטה,
מהאולם
)המדרגות המובילות
לחדרים בקומה ב׳ (.בדרך כלל ,הוא מ אדן
בעמידה ,כי כל הכרטיסים נמכרים .הצל
הזה הוא משה קניוק ,הרוח השקטה והערה
של המוסיקה הקמרית.

״אינה

עסק מטונף״

עולם המוסיקה במילנו היה נתון באוירה
של מתיחות ,שגברה והלכה לקראת הצגת
האופרה הקונסול של ג׳יאנקרלו ממטי ,מח 
בר איטלקי שהגר לארצות־הברית ו שיצירו־
תיו זכו להצלחה גדולה בברודוויי.
אולם האופרה לה־סקלה ,בערב הצגת
* צ ו ר ה ,היה מלא ,וכבר לפני עלות המסך
לא ■הלכו הדברים כשורה .היונים ,שהיה
על הטנור לשחרר על הבמה ,נשלחו לדירתו
והטבח ,שלא הבין לשם מה נשלחו ,צלה
אותן• ב שורות הראשונות ,המיועדות למב 
קרים המוסיקליים ולעתונאים ,י שבו בצוותא
מבקרי עתונים קומוניסטיים ,שהצטיידו מראש
במשרוקיות .מיד עם עלות המסך ,פרצי
קריאות בוז ושריקות .
המחבר מנוטי עמד מאחורי הקלעים וזי 
עה קרה הציפה אותו .הזמרים והתזמורת
נאבקו בצווחות הקהל .אשד ,קמה וצעקה :
*בוז לאמריקאים ! תחי איטליה ! איזה עסק
מטונף !״
מנצח שישב בין הקהל השיב בזעם :
הדיוטים ! הרי אינכם
*חמורים ! בורים
יודעים מה העלילה בכלל !״ אבל כנראה
הכיר הקהל את העלילה — הקונסול הוא
מחזה אנטי־טוטליטרי חריף .הקרב נמשך גם
אחרי סיום המחזה ,והמשטרה התערבה ,כדי
למנוע תגרת־ידים רצינית.
בחוץ נאנח המחבר  :״הפולייטקאים הור 
גים אותי ! למה הם מתערבים במוסיקה ?״
ואילו איל נונזפו ,עתון קומוניסטי ,הת 
רעם * :באיזו רישות מתערב מוסיקאי בפו 
ליטיקה ?״

.העולם הזה״ ,מסי ' 694

פני רוצח
אזרד צ׳רלס שו מר  20שבועות על תואר
אלוף העולם □משקל כבד — בהתאגרפות.
הוא משלם באימונים אינטנסיביים ובקרבות
תכופים את מחיר התואר הנכבד .נצחונו על
במדיסון־
רב
ליי אומה ,בנוכחות קהל
סקואר־גרדן ,דייה הששי ב שורת נצחונותיו
להגנת התואר העולמי.

מחירים

לכבוד האלוף .צ׳רלס

ואורות הרכבת .כל ז מן הקרב ,ירד גשם
עז ושלג ,אך ■גם הסערה החזקה לא הב 
ריחה את המסתכלים .הסיבובים האחרונים
) 12במספר( קויימו ללא שופט זירה ,שלא
יכל להמשיך מחוסר־כוח.
הבל לשם  500דולר .כנראה ,היו
גם אז הדולרים יקרים ,כי תמורת המאמץ
היו  500דולר ,הסכום ששרפ זכה בו אחרי
לפני
נצחונו .כאשר שרפ הזקן הובא
מותו לבית־ד,חולים אמר :״נולדתי  50שנה
לפני זמניו״

כתית ,קונגו״הבלגית )ג׳ונגלים וחיות־פרא(,
דרך קניה וטונגניקה ,שם הם מקוים לטפס,
בעזרת אופנועיהם ,על הקלימנג׳רו )18700
רגל( ,ומשם — לקייפטאון ברדום־אפריקה.
וכאן יפרדו השנים  :הניו־זילנדי חוזר
באניה לביתו ,והאנגלי ,המחפש הרפתקאות
נוספות ,מתכונן ל חזור ברכיבה על אופנוע
למולדתו.
ההרפתקנים הקדישו ששה חדשים למסעם,
ובתום המסע י חזור פרקינס אל — המעבדה
הכימית.

כדורגל
הל*דה •ורדה .ה כ בוד עורה

מחסן
המכובדת,
נוכח בדרכ־ם רבות בעמדתו
למשל :״ברגע שאני נכנס לחנות או מחסן
מיד מזולים הבעלים את המחירים״ .בשבוע
החולף נשתנו הרג שו תיו; אמר צ׳רלס לח 
ב ריו :״יתכן שגובה של  180ס״מ ומשקל
של  84ק״ג,אינם הולמים אלוף עולמי במש 
קל כבד .אינני נראה גדול בבגדי רחוב
רגילים .יתכן ,שהקהל רוצה לראות אלוף
בעל מבנה־גוף כבד ופרצוף רוצח .כשאני
מכיר אדם חדש ,תגובתו הראשונה :״אתה
הוא האלוף העולמי?
מתנגדו האחרון של צ׳רלס — אומה —
לא היה יכול להבין את פשר דברי האלוף.
כאדם ,שהקדיש  17שנה לאיגרוף מקצועי,
סבור ליי אומה ,שהתואר אלוף הוא ערבות
מוחלטת לשלמות .אך עובדה מתמיהה היא,
כי בכל מהלך הקרב הזה ,נתלוותה כל
תנועה של האלוף בצעקות עויינות .כל
מהלומה נמוכה עוררה לקריאות בוז ,כל
תנועה בלתי־נכונה — צחוק־רם.
״אינני יודע כיצד לנהוג״ ,התוודה אזרד
צ׳רלס* ,אין הקהל שת לבו בכמה מן
הפגישות הקשות אני מנצח ,ואינו משגיח
באיזה קלות אני ■:ובר על יריבי .אינני
יודע .אם הקהל הרחב יקבלני כאלוף״.

 5שפו ת בג ש □
ב־ 5לחודש פברואר ,שנת , 1893
פו כ־ 300י משוגעים־לבוקס על גדות
מיסיסיפי ,כדי לחזות באחד מקרבות
רוף ,אחד המשונים והארוכים ביותר,
רכו אי־פעם,
המנצח מת .הארי שרפ ,שהתפרסם
בנצחון נוק־אאוט ,בקרב שארך  77סיבו 
בים ,מת בימים אלה בשיבה טובה ,בן
 .78עד הזמן האחרון עסק שרפ בסוכנות
ביטוח; אבל אחרי הקרבות המרובים ,הוא
אינו נראה ככל המתאגרפים ש פר שו; שמי 
לקתה עינו לא כהתה ,ובי מיו
לא
עתו
האחרונים דמה למטיף דתי ודבר ב טון של
בנדל-,אאוט— ,
פרופסור .יריבו ,שנוצח
פרנק קרוסבי — מת לפני  6שנים.
איגרוף כלתי ליגלי .בשנת , 1893
היתד ,ההתאגרפות מקצוע בלתי־חוקי באר־
שני היריבים נמלטו בשעות
צות־הברית.
אחה״צ מידי משטרת סנט־לואיס ,שהתערבה,
כדי למנוע את הקרב .ההתגנבות בוצעה
בדרכים מקוריות ביו תר :רכבת מלאה אוה 
דים נלהבים ,שקנו כרטיסים מראש ,יצאה
בסביבות
לדרך .הסיסמה :״פיקניק קר
הנהר״ .המנצח והמנוצח בילו ,לאחר קרב
זה ,שבועיים במיטה ו־ 11חדש בבית־סוהר.
המאבק
הקרב הארוך ביותר.
בין השניים נמשך חמש שעות וחמש דקות.
כאשר
תחילה הספיק אור השמש ,אולם
ירדד ,חשכה ,נמשך המאבק לאיר לפידים

אופנועים
ד י ר צרחה
תחרויות הקפיצה־על־אופנוע ,האקרובטי 
קה׳ דהירה דרך אש או על מסלול גבוה,
מושכת קהל עצום בכל העולם .לפי הסט 
טיסטיקה ,אוהב הקהל הרחב ,לחזות במאורע
עוצר־הנשימה ,יותר מאשר בתחרות ממו 
שכת .מירוצי־אופנועים מושכים את הצופים,
בגלל המהירות המסחררת של הרוכבים ,אך
הקפיצות הן מסמר התחרויות .בכל תחרות
גדולה ,משתדלים המארגנים להכניס מבצ 
עים מסוכנים ,והשיא הוא לרוב רכיבה
מתואמת של שני אופנועים .הרוכב ;יראה
תמונה( צריך להגיע מעל למטרה השמאלית:
אם הוא צונח לפני המועד יהרג הרוכב
השני ,הנמצא תחתיו.
ההרפתקה היא לא רק קשה ומלאת מכ 
שולים ,אלא גם מסוכנת .מר פרקינס ,אזרח
אין שום
בריטניה ,סבור ש״בימים אלה
מעשה שגעון מיוחד במינו״ .הוא מתכונן
להרפתקה מרתקת ומסוכנת ,באחד  :מסע
מאנגליה לדחום־אפריקה ,דרך מדבר סהרה.
מבריטניה יצאו שני רו כבי אופנוע ,מר
פרקינס על אופנוע ״אריאל״  3.5כוחות-
סוס ,וחברו — מר סקילטון מניו־זילנד ,על

הספורט חשוב בעיני הקבוצות המקצו 
עיות ככל סחורה אחרת .כאשר הפירמה
מכובדת ,משתדלים להזמינה ולכבדה בכי*
הזדמנות ,אך כאשר נופל קרנה ,הרי לא
יתעניין בה איש .מצבה של מדינת ישראל
בשטח הכספי־כלכלי ,נמצא ביחס הפוך ל 
מצב הפירמה הישראלית בשווקי הספורט.
ככל שיו רד ערך הלירה ,עולה כבוד הק
בוצו ת הספורטיביות מישראל.
מזמינים ומוזמנים .באליפויות בינ 
לאומיות משתדלים המארגנים להגדיל את
מספר הארצית המשתתפות עד מספר המק 
סימום האפשרי .וכך קרה שישראל הוזמנה
לשני מפעלים בינלאומיים  :האחד בוינה,
בירת אוסטריה ,והשיי בניו־דלהי ,אשר ב 
הודו .הנבחרת הישראלית בטניס השולחן
התחילה בהכנות רציגיות וב שורת מבחנים
לקראת הנסיעה לוינה .המאמן והמארגן —
רוטבלום — זי מן את שחקני ״הפועל״ ר
״מכבי״ לפונדק אחד .קשה לקבוע בבירור,
אם ישראל תשתתף באליפות הבירה האוס 
טרית ,אך ללא כל ספק ישתתפו במחרוזת
התחרויות  24ארצות אחרות .האליפות,
הנושאת עתה את המספר  18׳ תרכז כמאה
ועשרים גברים וכמחצית המספר — נשים,
התואר של אלוף־עולמי נמצא ברשות־ד,ר 
בים  ,מאחר שהאלוף היהודי־אנגלי־פולגי־
איטלקי )יליד וינה( — ריכרד ברג מן —
נמצא בהסגר חמור וקפדני מטעם ההת 
אחדות האנגלית לטנים־שולחן.
יותר אקזוטית היא ההזמנה להודו .ב 
התאחדות הספורט לחובבים התקבלה הק 
ריאה לספורטאי ישראל ,לבוא ולהשתתף
בתחרויות של עמי אסיה ,העומדות להערך
עוד השנה בהודו .אסיד ,וישראל הם מו ש 
גים קרובים יו תר מאשר וינה וישראל .ו 
אכן נשלחה תשובה חיובית• אם תשגר
מדינת ישראל נבחרת ראויה שלטה )ל מ
רות קשיי המטבע( תהא זו הפעם השניה
שישראלים יבקרו בניו־דלהי .בפעם הרא 
שונה היתד ,לפני פרוץ מלחמת העולם
הראשונה.
הסקוטים יפלשו .נראה שכדורגל 
ני סקוטלנד החליטו להחליף את מזג הא־
וי ר ד,ערפלי של ארצם בשמש ישראלית
מחממת והם יבו או בכמויות רציניות ) ש תי
קבוצות מעולות( בקיץ .הקבוצה הראשונה
שתבוא תהיה ״דאנדי״ והיא תופיע באיצ־
טדיון העירוני ,אשר ברמת־גן ,ב־ 30ב חו ש
מאי .מיד לאחר בואה של ״דאנדי״ ,תגיע
לישראל קבוצה סקוטית אחרת  :״הברני־
אנס״ והיא תשחק כנראה במחצית יוני.

נתאס 
הנהר
האיג־
שנע 

האופנועים ,האופנוענים ואקרובטיקה
אש או מסלול גבוה
אופנוע ״סנבים״  5כוחות־סוס .אחרי שיעברו
את ד,למנש באניה ,י מ שיכו ברכיבה על
אופנועיהם ,דרך צרפת ■ואיטליה .מניאפולי
ימשיכו באניד ,עד טוניס באפריקה הצפונית.
מטוניס ,דרך המדבר סהרה העצום ,בשביל•
שיירות גמלים של תושבי המדבר ,ירכב!
שני ההרפתקנים דרומה — אל קמרון הצרי

שתי הקבוצות תחלנה בישראל את הסיור
בארצות המזרח־ד,תיכון .התורכים נסו לס 
חוב את הסקוטים לארצם קודם לכן ,אך
לא הצליחו אם כי הסקוטים ידועים בקט־
צנותם בענייני ממון ,הרי בענייני שערים:
הם נדיבים ומסוגלים להעניק תריסרי שע 
רים.
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