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להקת הדלתות נוסדה שש שנים
קודם לכן ,ביולי  1965בלוס אנג’לס.
מופע הרוקולנוע בסינמטק יציג את
סיפור חייו ומותו של ג’ים מוריסון,
קליפים וקטעים מהופעות.
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))) האלבום החדש של נינט
בחנויות ,והפעם הפנים והכיוון
מופנים דווקא לא לכאן ,אלא
לשם .האלבום Sympathetic -
 - Nervous Systemהוקלט
בליברפול באולפן שבו החלו
את דרכן להקות ,כמו “אואזיס”
ו”הארקטיק מאנקיז” .זאת בתום
חודשי עבודה ארוכים של נינט יחד
עם רוקפור ומאיה בלזיצמן ובהפקתו
המוזיקלית של מייק קרוסי .שני
הסינגלים הראשונים מתוכו הם:
 ICUו.What Are You People-
אודה ואתוודה כי ניגשתי לאלבום
ללא ציפיות גדולות .למה? כי כבר
היינו בסרט הזה של אמנים ישראלים
שמנסים לפרוץ החוצה .אם כי
לא אכחיש שכבר לפני שנתיים
איבחנתי שנינט האמיתית היא לא
הנינט מתוכנית הטלוויזיה ההיא.
אפילו הצעתי שנזמין אותה להקליט
אתנו שיר לאלבום הקאמבק של
“קילר הלוהטת” (שעדיין מתעכב
טיפה ,אף על-פי שהוא כבר כמעט

ג'ים מוריסון והדלתות .עטיפת האלבום .הערב ,שישי ,בסינמטק

גמור לגמרי .תודה ששאלתם) ,אבל
התדמית ההיא שדבקה בה הייתה
לי לרועץ .חברי הלהקה ,לא כולם,
חששו שהתדמית הרעה שלנו עלולה
להתקלקל אם נצרף אלינו נציגה
יפה ומצליחה מהזרם המרכזי .המאמי
הלאומית .ידעתי שהם טועים ,אבל
לצערי מונהגת דמוקרטיה בלהקה,
למרות שכולנו אנרכיסטים .ועכשיו
לפואנטה – נינט מדהימה .נינט
שרה בקול בוטח וללא שום רגשי
נחיתות ישראליים .השירים מצוינים.
ההפקה נשמעת חוצלארץ ,והאלבום
גם מכוון לשם .זה לא גלגל”צ ,זה
לא רוק ישראלי עייף .אין שום
הצטעצעות .לא מזכיר בשיט את
הניסיון הפתטי של ריטה לפרוץ
לחו”ל לפני  20ומשהו שנים .יש כאן
כל הנתונים הנדרשים כדי להפוך
את נינט לכוכבת בינלאומית .הלהקה
הדבילית שלי עוד תאכל את הכובע
יום אחד.
))) מדוע מת ג’ים מוריסון? ממה

הוא מת והאם הוא בכלל מת?
התשובות על שאלות אלה יתבררו
הערב ,שישי ,בשעה  ,22:00במופע
ההצדעה שמקיים הסינמטק לג’ים
מוריסון וללהקת “הדלתות” .וזה
קורה בדיוק שבוע לפני הגעתם
של חברי להקת הדורז  -ריי
מנזרק ורובי קריגר  -להופעה
נוספת בישראל.
לפני  41שנים ,ב 3-ביולי ,1971
נמצאה גופתו של ג’ים מוריסון,
סולן להקת הדורז ,באמבטיה
בדירתו בפריז .סיבת המוות
הרשמית הייתה התקף לב .עולם
הרוק איבד באותו יום את אחת
הדמויות החשובות והנערצות.
בן  27הוא היה במותו .הרופא
המשטרתי הראשון שהגיע לזירה
טען ש”זו נראית גופה של בן ,57
לא של בן  .”27ולמה בכלל הגיע
מוריסון לצרפת? האם זה היה
משום שבארה”ב היה נתון לסכנת
מאסר בעוון חשיפת איבר מינו
במהלך הופעה?

קונצרט בסנט גבריאל
¿ צילום :שגיא מורן
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))) לקונצרטים שמתקיימים
בכנסיות יש קסם משלהם ,במיוחד
הודות לאקוסטיקה המצוינת הנגרמת
מפאת התקרה הגבוהה מאוד ,וגם
בגלל ההוד וההדר המתלווים לארוע.
באירופה מתקיימים לא מעט מופעי
רוק בכנסיות .אצלנו מסתפקים
בצלילים של מוסיקה קלאסית.
סופשבוע מוסיקאלי יתקיים בכנסייה
העתיקה שצמודה למלון סנט גבריאל
בנצרת.
מלון הבוטיק הזה שוכן במבנה אבן
עתיק בן למעלה ממאה שנה אשר
שימש בעברו כמנזר .הוא ממוקם
על פסגת הר סאלזיאן המשקיף
לנוף פנוראמי מרהיב של אתריה
וסמטאותיה הציוריות של העיר

