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או שחקן של התכונות בכל מצוייד להיות חייב המפעיל

ממשיכות הבובות
ועם לדמויות הנכנסות שחקניות אינן ״הן דבי. ענת

 תמיד נשארות הן מהתפקיד. יוצאות הן ההצגה סיום
 מתאפרות.״ ואינן בגדים מחליפות אינן - הדבר אותו

עכו. בפסטיבל היתה הבובות של הראשונה ההופעה

 עור קודמות האלה האגדות הילד.
 שממילא הילד של פחדיו על וגידים
 מנוצחים הרעים וכאשר בו, קיימים

חוש־הצדק בא להם, כראוי ונענשים

 ביטחון שואב הוא סיפוקו. על הילד של
 עם ומזדהה הרע, את לנצח מיכולתו
 טובה, אגדה של תכונותיה הטובים.
מיאוש התאוששות ״דמיון, הן לדבריו,

ך □11־191 "1 ל1ן ן1| י ן י |  התחומים בכל תחרויות נערכות |
ו ו ^1/ 1 111 11 | /1  ומדע. חוכמה יופי, כמו האפשריים ן 11

 שטיח לעשות רוצה הנער ביותר. היפה השטיח על היא האחרונה התחרות
דבי. מדגישה לרעים,״ תושבי־המדינה את ההופכות הן ״התחרויות מכלב.

 לכל ומעל גדולה מסכנה בריחה עמוק,
 לדעתו, הרעים, על הרחמים נחמה״. —
 המבוגרים של מידות קילקול הם

מהם. נקי והילד
 ומסבירה הילדים אל רצה ״איני

 הדברים הבימה. על קורה מה להם
 הילד, של לתת־המודע ויורדים קורים
 עליהם. הדעת את יתן שהוא מבלי

 מעניינים אלה בלתי־מודעיס תהליכים
 מילולית תיקשורת מאשר יותר אותי

 שבעצם קפלן, דבי מספרת רגילה,״
 מעיצוב וחוץ הקבוצה את בנתה

 של הרעיון את תירגמה גם בובותיה
 הטכסט את וניסחה למילים מוראלי

ההצגה. של הפיזמונים ואת

 בוגוממתר
מאגשיס טובותל

 בצלאל בוגרת שהיא בי, ^
 נחת רוותה לא חופשית, לאמנות 1

 כל שם. מכווצת ״הייתי מלימודיה.
 בניו־יורק כמו לעבוד רצה אחד

 היצירה, שימחת היתה לא ובברלין.
 אישי ביטוי עם להתמודד פחד אלא

 טובות שנים כמה לה לקח ומקורי.״
 עבדה ובמהלכן מחדש, להתארגן כדי

ובציור בפיסול בריקוד, בריפוי

 טלביה לחולי״נפש בבתי״חולים
ואיתנים.

 מה זה אליהם אותי שמשך ״מה
 פלצות לתיאטרון היום אותי שמושך

 הזיות של מיסתורין, של עולם —
 בקרה. עליהן שאין ומוזרות פרועות

 התחילה האווירה שנים שלוש מקץ
 לחלום התחלתי עלי. להשפיע

 שאני החלטתי חלומות־ביעותים.
בריא. נוער עם לעבוד צריכה

 בתיכון■ ללמד התחלתי 27 ״בגיל
 חזרתי ואז בוייאר מחוננים לילדים
 הנוער של שימחת־היצירה לצייר.
 רדומות. תחושות בי גירתה הבריא
 שחור״לבן לצייר הפסקתי פתאום

 צבע. אוהבת אני כמה עד לי והסתבר
 פיגורטיבי. לסגנון חזרתי זמן באותו
 בפלסטלינה לפיסול עברתי מכאן

 לי נראתה פה גם אבל צבעונית,
 רציתי קפואה. לגמרי התוצאה

 לעיצוב הגעתי וכך ינועו שהפסלים
תיאטרון־בובות.״

 בובת־עץ היא הקלאסית המריונטה
 עשויות דבי של בובותיה ואילו

 להן להעניק כדי גמישים, מחומרים
 והגפיים הפנים יותר. אנושי מימד

 של מקרטונים בדרן־־כלל עשויים
 ובמים, בדבק־פלאסטי מעורבים ביצים,
 ממולאת מגרב־ניילון לרוב עשוי והגוף

 היא הזה השלד על סינתטי. בצמר״גפן
 ״אין המוזרות. דמויותיה את מלבישה

 שיצרתי. לדמויות רציונלי הסבר לי
 לא שלי. הזיות של פרי הן הבובות

 לפני ברורה תמונה לי היתה תמיד
 תוך שנוצרו שהבובות גיליתי עשייתן.

 לא כי מוצלחות, יותר הן עשייה כדי
החומר.״ על שלי הרעיון את כפיתי

 נותרו פורים הצגת את כשגמרה
 פנתה כד שימוש. ללא הבובות

 עשרה תוך המחזמר. ונוצר למוראלי
 של למופעי־החוץ הצגה העמידו ימים

 סוכות, בחופשת שנערך עכו, פסטיבל
 ילדים מהורים, יוצאת־דופן באהדה וזכו

 הגדולה ״החוויה ומאנשי־תיאטרון.
 ״היתה דבי, נזכרת בעכו,״ ביותר
 שבאו ערביים ילדים של קטנה -קבוצה

 הבימה ליד עמדו הם ילקוטים. עם
 יכולים שהם הרגישו שלא מפני

 הפריעו הם הזר. הקהל בתוך להתערב
מהבימה ולצאת להיכנס למפעילים

ן ך \ ן1ו  גי־ ,המדען של שמו 1י
| |  העורך המחזמר, בור | #1 \

 בחיות. אכזריים ניסויים במעבדתו
 כל ההופכת מכונה היא המצאתו

להיות. רוצה שהוא למה אדם

 עיניהם ונעצו הדשא, על המוגבהת
 שפת את מהופנטים. היו כאילו בבובות
 למרות תפסו הם הבובות של התנועה

 היה זה העברית. השפה את הבינו שלא
 חיות.״ שלי שהבובות שידעתי הרגע

 ולא כמעט ההצגה עכו פסטיבל מאז
 בהרכב תהפוכות בגלל הועלתה

 שהועלתה ההצגה שלה. האנושי־בובתי
 תיאטרון־ היתה הפעמון בגן לאחרונה

 מחזמר־ זהו ומקורי. מגובש בובות
 המפעילים שבו בארץ, ראשון בובות
 הם אלא מחוץ־לבימה, נמצאים אינם
 אינן ופניהם ממנה בלתי־נפרד חלק

■ ווייט אוריאלה מכוסות.

ן1| 1  על הטובים בניצחון המסתיימת ההצגה, 1ך ח1| ד1ך
 הילדים. קהל אל מהבימה יורדת הרעים, 11^1.1 1111 1111 111

 עם משוחחות לבני־אדם, ההצגה במרוצת להפוך שהצליחו הבובות,
המסיים. הפיזמון את ביחד איתם ושרות בהצגה שצפו הקטנים הילדים
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