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 ומסרו שלכם למעטפה הכניסו הפתקים שני את
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 צריכה היתה אשר עבודה ״עשינו
שבו בשלושה ימים, כחודשיים לקחת
 אירגונית, מבעלי שניים מספרים עות״׳

 מישורי. ואדם הלפרין (״שמן״) זאב
 לא קיומנו שנות חמש־עשרה כל ״במשך

 זה. כמו וגדול מהיר במיבצע התנסינו
 לתיאטראות רבות, תפאורות עשינו כבר

 לייצוא הגענו לא עדיין אך בארץ׳ שונים
 הפעם.״ כמו תפאורות של

 לירות, כרבע־מיליון עלה כולו המיבצע
 בבוסטון. האופרה מממנת שאותו סכום
 כיוון ן מסובך כה המיבצע היה מדוע

 גם אלא ענקיות, רק אינן שהתפאורות
פעיל. באופן בהצגה משתתפות

 העצים צריכים באופרה מסויים בשלב
 כמד הבמה. מעל ולהסתלק לרקוד לפהק,

ש מקיניהן לצאת צריכות הציפורים כן
 הענקיות החיות גם ולצייץ. העצים בראשי
 קצר זמן ואחרי הבמה על לעלות צריכות

 הקהל. לעיני זה, וכל — ממנה להסתלק
חמישה־עשר עבדו זאת, כל לבצע כדי

וגרטל הגזל של העצים
ולהסתלק לרקוד לפהק,

הטכ הבעיות בפיתרון החברה של פועלים
כאלה. תפאורות בהפעלת הכרוכות ניות

ה כל בתיכנון הושקעה רבה מחשבה
 הכל ככלות הניידות. בעיית כולל פרטים,
 אלא בבוסטון רק לא תיערכנה ההצגות
 כך ולשם באמריקה, נוספות רבות בערים

 לחלקים המתפרקת בתפאורה צורך יש
לנשיאה. יחסית וקלים קטנים,

קי יוצאי שניהם ומישורי, ״שמן
 החברה את הקימו הם סאסא. בוץ

הקי את עוזבם עם שנים, 15 לפני שלהם
 היתה שביצעו הראשונה התפאורה בוץ.
 האבן, מלאך הקאמרי, תיאטרון הצגת עבור
 תפאורות. כיוצרי בארץ ידועים הם ומאז

 לבוסטון, הוא גם יסע שריר דויד הצייר
הר על ויפקח לפחות, הראשונה להצגה

שם. התפאורה כבת
ל הידועה האגדה את מספרת 'האופרה

 בבית שגדלו וגרטל הנזל על ילדים,
ה באחד עושה־המטאטאים. העני, אביהם
 סילקה בבית, לאמא הפריעו כאשר ימים,
ב לטייל שיילכו להם ואמרה זו אותם
שהגי עד בדרכם, תועים החלו הם יער.

 כאשר ממתקים. מכוסה מכשפה לבית עו
המכ יצאה המעדנים, מן טועמים החלו
לביתה. שניהם את והכניסה הרעה שפה

צי של בכלוב הנזל את נעלה היא שם
 לתנור. להכניס ניסתה גרטל ואת פורים,
לד והצליחו הילדים, עליה הערימו לבסוף

 שמחים וגרטל, הנזל לתנור. אותה חוף
 את ומצאו המכשפה מבית ברחו וצוהלים,
 ה־ סיפור זהו אחריהם. שחיפשו הוריהם
 המכוונת קולדוול, שרה הבמאית מעשיה.

שמבו הבטיחה בלבד, לילדים ההצגה את
להיכנס. יוכל לא בילד מלווה שאינו גר

לר יזכו לא ישראל שילדי רק חבל
 התפאורה עם זו, מרהיבה אופרה אות

ישראלי. אמן של מלאכת־מחשבת שהיא
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