הרבה ירתר מסנדלר

לזכרו של בן סוממרס 1985-1906

הנעליים הן האמצעי המתררך בין הרקדן לערלם המציארתי,
הסרבב ארתר .הסרליה היא נקרדת המגע בין אמן-המחרל,
ערלמר הפנימי רהמציארת הארביקטיבית ,בה הרא נע ,שקרשי-
הבימה

מייצגים

ארתה.

מעט ערדף

חיכרך,

קצת פחרת

מדי

התנגדרת  -רכל מירמנרתר הרירטרארזית ,כל הטכניקה שנרכשה
בזיעה רכאב של שנרת אימרן ,זרהרה מתעמעם .הסנדלר
הצנרע ,הבלתי נראה ,ערשה הנעלים ,הרא ידידר אר אריבר של
אמן המחרל .בלי ספק הבאלרינה על בהרנרתיה תלריה בנעליה,
אבל אפילר במחרל המרדרני ,שהשליך את נעלי-המחרל מעליר
כסמל המסררת המארבנת רהחרקים המגבילים של העבר,
מרפיע לאחררנה נערל על הבימה.

בן סרממרס  -שנרלד ארלי בארפן כמעט נבראי כBen -
 ,Schustermanז.א.סנדלר  -בררבע יהרדי בניר-יררק ,היה
הרבה ירתר מאשר רק נשיאה של אחת החבררת הידרערת
בירתר בערלם לייצרר נעלי-ריקר.ד

הרא היה ,יחד עם אישתר השניה אסטל ,למרסד מרכר בערלם
המחרל ,רבלעדיהם לא היתה הצגת בכררה ,תחררת באלט אר
כינרס בינלארמי שלימים.
בהירתר בן , 14נכנס בן לעברד אצל הסנדלר ממרצא איטלקי,
מר קאפזיר כ  ( Capezioכנער-משלרחים ,רלמד מהזקן את כל
סרדרת ייצרר נעלי-הבאלט .היר אלה כשררנרתיר המסחריים של
בן ,שעשר ארתר ליד ימינר של קאפזיר ,רלמעשה לבן מארמץ
של המשפחה ,רלבסרף לשרתף .בשנת  1940נתמנה בן להירת
בשיא חברת קאפזיר בע"מ.

אבל הריקרד עצמר עניין את בן לא פחרת מהעסקים .בשנת
 1952הרא שכנע את שרתפיר לעברדה ליזרם הקמת פרס-קאפזיר,
שהרענק מדי שנה לאישירת ברלטת בתחרם המחרל ,שהיה
ברברת הימים לארת כברד מהחשרבים בירתר .ב 1963-היה
למארגן ,רמארחר ירתר לחבר בדירקטררירן ,של ההתאחדרת
למען להקרת הבאלט האזררירת של ארה"ב .משפרש מעברדתר
הפעילה בעסקי קאפזיר בשנת  , 1976הקדיש את כל זמנר
לקידרם הקרן שיסד רניהל " -קרן קאפזיר" .
בן נהג לדבר ללא הרף עם ידידיר הרבים ראררחיר ,שהיה מזמין
מדי ירם להסב איתר לשרלחן השמרר שלר ב"בית-התה הררסי"
שברחרב  56בניר-יררק ,רמשכנע ארתם בהתלהברת בחשיברת
התכנירת הרברת בהן עסק .היר אלה מרנרלרגים ,שלא נזקקר

כמעט למענה ,דובריר היר מעין זרם-תרדעה .היה זה בן,
ששיכנע את השררת הברלאי של ארה"ב להרציא לארר סידרה

של ארבעה ברלים יפים לכברד אמנרת המחרל; רהיה זה רעירן
שלר ,לייחד את ירם הרלדתר של הכרריארגראף הנרדע נרבר
ל"ירם המחרל הבינלארמי" ,שנחרג כבר בארצרת רברת .בשנים
האחררנרת ניסה בן לשכנע את מרכזי האי.טי.אי .השרנים
להפרך ירם זה לשברע מחרל בינלארמי .הפרריקט האחררן בר
עסק היתה הקמת "התאחדרת המחרל" ,שתקיף את כל הלהקרת
רהמרסדרת ,המטפלים באמנרת האהרבה עליר.

קשריר עם ישראל היר רבים  .מדי שנה היר בן ראסטל מגיעים
רמשתתפים בכל איררעי המחרל בארץ  .הם היר חלק בלתי נפרד
מערלם המחרל בתל-אביב ,כשם שהיר בניר-יררק .הסרממרסים
היר בין ירזמי הקמתה של הספריה למחרל בתל-אביב ,רמתרמכיה
העיקריים .הספריה למחרל בישראל החליטה לטעת  10עצים
לזכרר של בן באחד מיעררת הקרן הקיימת .
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