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הנוראי העכביש
עכביש אי־פעם ראה מי

 הנזל של בדרכם הנקרה
מאד. אותם מפחיד וגרטל,

? כל־כך חדות שיניים שתי עם כזה, גדול

 קהל לפני הדברים את ומציג בדימיונו, זאת ראה שריר דויד האמן
 כיצד וגרטל, הנזל של בגורלם עלה מה לראות שיבוא הילדים

ההרפתקה. מן מאושרים ולשוב מיכשול מכל להחלץ בידם עלה

ן לאוצות־הבוית בדור שייר, דויד שר דמיונו פרי וצב, קרנף פיר, ן

 ביער הילדים פוגשים שבו המפחיד־מקסיס האריהלא? או מפחיד
 להסתתר מקום מחפשים הס בהלה. להם גורם הגדול,

ילד. כל לב שובים והכתומים הכחולים הוורודים, הגוונים המכשפה. לבית ומגיעים

 דיקט מתכת, עשויי מטרים, וחצי שישה
 ב־ חסר־מישקל), (חומר־בידוד וקל־קר

החו מאותם עשויות דימיוניות חיוודענק
 ומצועצע, מקושט בכלוב־ציפורים מרים.
רעה. מכשפה של ובבית

 ומשם, חיפה נמל :המכולות של יעדן
 שבארצות־הב־ בוסטון של בית־האופרה

 לקשט עתידים הללו האביזרים כל רית.
שתוע החדשה בהצגתה האופרה בימת את
 שאותה וגדטל, הנזל נובמבר, בחודש לה

 האמריקאית והמנצחת המוסיקאית מביימת
קולדוול. שרה הנודעת

האמרי בית־האופרה בין הקשר מה
 חברה שהיא — אירגונית חברת לבין קאי

 י ותפאורות תערוכות אירועים, לאירגון
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 של ציורים בתערוכת עניין של תחילתו
 חודשים לפני בבוסטון שנערכה שריר

 היתד. בתערוכה המבקרות אחת אחדים.
 באמריקה, הניצוח של הראשונה הגברת

 של מעבודתו התלהבה היא קולדוול. שרה
שמייד'הצי כך עד־כדי הישראלי הצייר

 לאופרה תפאורה עבורה להכין לו עה
 הנזל הידוע סיפור־הילדים על המבוססת

אר חזר ההצעה, את קיבל שריר וגרטל.
לתפאורה. הדגם את מתכנן והחל צה

 ליומיים, ארצה הגיעה קולדוול הגברת
מיי הוראה ונתנה הדגם, את לראות כדי
 עצמה. התפאורה את לבצע להתחיל דית

 פרי תפאורות על בעבר שעבד הצייר,
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