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V' הנביחות""הר
 ," ULז IMA VEZ "ואנדקיבוס,ויםשללהקתו

הבלגי,היוצרשלחדשהביצירהמופיעה

פאברה,יאןשלבלהקתודרכואתשהחל

הנביחות".ייהרושמה

עלמבוצעתהנביחות"הר"בהמרכזיתהדמות

שמשךיימהעיוור.מרוקניגארבי,סעידידי

שלוהצורךשלו,הערנותהיתהאליואותי

הוא .מסביבתוואותותכיווניםהעתכללחפש

לואיןספוג.כמוחזותיבלתימידעסופג

התכונההואזהואי-בטחוןבטחון,שלתחושה

אומר-שלי."במחוללתארשביקשתי

ואנדקינוס.

מדהימים,דימוייםמלאההטרייההיצירה

וכןוקולותקולנועסרט ,מתנועהומורכבת

שעירות,תלבושותכגוןשונים,חפצים

כלבישללדמויותהרקדניםאתההופכות

יעבורהבאותשבשנים ,מתנבאהואצייד.

לוהנראההמדיוםזהכיסרטים,לצילום

מכל.יותרשלוהפרועהדמיוןאתהולם

דימויים,שלשפעישהנביחות"ב"הך

מסתדריםאינםשכביכולאנשים,המתארים

חזהואתמקרצףגברשלהם.עורםעם

עירומיםגבריםשלושהקשים,זיפיםברשת.במ

אבל ,מיםבזרםכפייתיתבצורהמתרחצים

ממעליורדהמטהרת,המקלחתאתמשסיימו

כךהרטובים.גופותיהםאתומכסהאבקענן

גביעלבגדיהםאתולובשיםחוזריםשהם

שלאחשיםוהצופים ,עורםעלשנוצרהבוץ

אלה.פעולותנוכחבנוח

~ 

V' מלפניביקורת

המאהמחצית

לפלישהשניםביובליוניבחודשעסקהעולם

בנות-הברית,צבאותידיעללנורמנדיהגדולה

בנצחוןהאחרוןהשלבאתשסימלהמערכה

הבריטיהעיתוןבגליון .ומשטרוהיטלרעל

בשבועשהופיע ,"ז HE OBSERVER "הותיק

קצרהביקורתמצאנו ,השניבעמודו ,הפלישה

תרגומה;והנהיוס.קורטשללהקתומופעלע

יוסבאוט
הביאונעימיםהיותרהמלחמהסיכוני

פיקאדילילככר[הסמוךהימרקט"יילתיאטרון

חודשלמשךיוסקורטשללהקתואתבלונדון]

מהםלהתרשםביותרונעים .מופעיםשלימים

יתרונונויהםהולמיםכמהעדולהווכח,שוב,

 .מתאכסניםהםבו ,היפההתיאטרוןאת

שלושתאתכוללתהנוכחיתתכניתם

העיריי-שלהםביותרהמצליחיםהבאלטים

השולחן"ו "הישנהבוינהשףיינ ,"הגדולה

-המקאברי)משכנועודבראיבד(שלאהירוק"
באחוזה".חברתיתייהתכנסותחדש,משהווכן

לצלילישנרקד ,עליזויקטוריאנישעשועזהו

מבליבטהובן.מאתמג'ורבפההסונאטה

ההומורוחושהיצירהבמקוריותיפגעשהדבר

 "קארנבלייאתבזכרוןהמעלהמחולזהו ,שבה

[מאתקלאסיותיצירותשתי ,"הורדרוחייואת

אתמצדיקהתכניתםיתרגםפוקין].מיכאיל

שלהטעםטובעלומעידהסיגנונםשיטת

 ~ H.H ..מעצביהם
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איבווישמעאלקרסניקהנסהכוריאוגרפים

) ISHMAEL IVO ( שלציוריופיעלמחוליוצרים

 .בייקוןפרנסיס

מציירשהואהאנשיםמעוותות.בפרספקטיבות

חלחלהומעורריםבכאביםמתפתליםשסועים,

אישיים.סיוטיםשלמיוסרעולם .וחמלה

אלא ,נהדרגוףבעלרקאינוהברזילאיהרקדן

הואשלו.השריריםבשפעכמאוהבנראהגם

החיאוסטרי,כוריאוגראףמוזרה:שלישיה
מגמותבעלתיאטרון-מחולויוצרבגרמניה,

מברזיל,שחוררקדןברורות;פוליטיןת

בריטיוציירבגרמניה;רבותשניםשפועל

אשר , 1992בשנתלעולמושהלךנודע,

המזכיריםהבוטים,בציוריוהתפרסם

בית-מטבחיים.קרובותלעיתים

על-העירומות,הדמויותבייקוןשלבציוריו

מצויותמציירשהואגברים,שלרובפי

לתיאורהמומחה ,לקרסניקחברווחבריו

מכונההוא .בימתיתבתנועהחברתיותתופעות

תיאטרוןשלהשמאלניםייאחרוןלעיתים

שלהםהשותפותלכןהגרמני."המחול

ייפרנסיסבמופעמרכיבכלכימסקרנת,

וניגודישונהסגנונילכיווןבעצם,מוש,ךבייקון"

 .חברושללזה

בכינוייםהחדשהמופעאתכינוהמבקרים

(כתבגהינום"שלדקותיישבעיםקיצוניים;

ייתאוותעלדיבראחרברלינאי),עיתוו

זאתכינהושלישיהעצמיתיי,הבשרקריעת
קשהי.'בקטיייפורנו

פרנסיסהתלהבלפניו,סוטיןחייםכמו

יופיומצאשחוט,בקרבשרלמראהבייקון

בבית-אנקוליםעלהתלויותבגוויותדווקא

בנאמנותהלךקרסניקהנס .המטבחיים

 .תמונותיוומבנההציירבעקבות

מחרבנים,מזדווגים,הבימהשעלשעה

מוסיקהברקענשמעתומקיאים,אוכלים

מדהים.נגודונוצררוגעתגרגוריאנית

 .מהייסוריםשנהנהכמינראהאיבוישמעאל

בעירבוב~המתמזגותומהלומותאהבה

הפיניהרקדןלמחול,עמיתוחושנית.

עםבארץ(שהופיעסארינןטארוהמעולה

לייסורימתייחסשיינפלד)רינה

רבה.ברצינותלעבורשעליוהכוריאוגראפיה

 :פשוטהוהרלי)פנלופה(שעיצבההתפאורה

לוחות,שלושהכפלדה,אפורההבימה

הבימהאתמחלקיםנעים,גדולים,

מזבחכשלהואשהמראהכך ,לייטריפטיךיי

רוקדתהקדושה,במקוםושם,כנסייתי.

בורבה,מארההבזילאיתהרקדנית

) Mara Borba ( כתונת-במיןנתונותכשרגליה

אפרודיטהלטורסו,אותהוהופכות ,כפיה

נחלקיםכרגיל,תחתונות.גפייםקטועת

~ש .ומתלהביםלשולליםקרסניקשלהצופים

לתחוםירידההאחרונהבעבודתוהרואים

אלהבייסוריםהחשיםוישסר-הטעם,הגירוי

אומנותיהישגשבווהנשמההאנושיהגוףשל

כשלעצמווזהאדיש,נותראינואישמעולה.

 .כלשהוליוצרגבוהציון
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V' רJאכיליםמחולו

-תמררקדניעםבעברנמנהפינחסיעמוס

לניו- ,גוטהיינרצביעםיחדששב,עד ,ירושלים

עםאולבדוומופיעיוצרהואומאזיורק,

המיוחדים.במחולותיואחריםיוצרים

לוהמשמשיםהאובייקטיםלפילשפוטאם

היהאפשרלתנועה,גלםוחומרהשראהמקור

הראשוןהמחולתקנה.ללאזללןשהואלחשוב

בצלחתעסקלמחול"ייגווניםעבורשיצר

הצלחת ) 1985 ( "שבירב"זהירותחרסינה.

מחולוכו.'אוכלשלמיכל ,ראילושימשה

תפוחי-בקילוףעוסקכולושלויותרמאוחר

למאכל,מוקדש "יימוץשלוהסולווגםאדמה.

 .אורזלגרגירי

מלאותשקיותלבימהמביאהואזהבמחול

קוויםבשנימפזרהואאותםאורז,גרגירי

מהםבונהולבסוףהבימהלרוחבישרים

האורז,אתמתפעלהואקטנה.גבעהבמרכזה
שובאותוויורק-פיואתבוממלאשהואעד

 .אורזשלטכסמעיןלכימה.

משמשהכל-אדמהותפוחיאורזחומר,חול,

שלו.המיוחדתהפיוטיתהמציאותלחקירתלו

אליהםהתייחסשפנחסימשוםאבלאדמה.

אוטרגדיהבמיןקוסמייםכוחותייצגוכאילו

אפשרכיצדהוכיחשלוהסולואפית,עלילה

בלתימשמעותכבעליומיומימשהולהראות

 ."רגילה

באירופהדווקאוללמדלהופיעמרבהפנחסי

עמיתועםיחד ,וגרמניה)בשווייץ(בעיקר

שניהם,עבורשנוצרובדואטיםפרנקליןאריק

מאתלמוסיקה ,) 1993 ( "ערבות"בכגוך

נמצאלאכהשעדחבלמאסיינס.אוליביה

אתלהראותפנחסיעמוסאתשיזמיןאמרגן,

ש-בארץ·עבודתו

V' לומחתותחר

הישנבינלאומית
זולהתקייםעומדת 1994אוקטוברבחודש

במחולהבינלאומיתהתחרותהשניההפעם

שניהשנהלתחרותדלל.סוזןבמרכזמודרני

אתהמתחריםכליציגובוהראשון,חלקים,

יופיעובווהשני,שיפוט,ועדתלפניהעבודות

הכל .הרחבהקהללפנישנבחרוהמתחרים

מקבלייקבעובוחגיגי,במופעיסתיים

לקחלמדושהמארגניםמסתבר,הפרסים.

 ,הראשונההתחרותמכשלונות

הבחירהתהליךביןההפרדהומכאן

הפומביים.למופעים

יגחספעמוס ,"מוץיי

S PINHASI סCHAFF". AM " 

על "טיימסניו-יורק"באנדרסוןג'קכותב

הואכי ,ענייןמעוררסולו ... :) 1990 (ייהמקלף"

נשלטתהבימההפתעה.אחריהפתעההכיל

תופסופנחסיאדמה.תפוחיערימתידיעל

חםוכלקצףבשצףעליהםומתנפלסכין

ליפוללהםומניחאותםמקצץהואתוקפני.

מסדרוהואשלו.הבגדמקפליאחדאחדשנית

מפולחןחלקהיוכאילןבמעגלים,אןתם

תפןחי-פשוטנןתרותפןחי-האדמהאידי.דרן

שגיבהם-הפרסיםחלןקתטכס

ליוצראחדהראשונים,הפרסים

עשרתבסך,המצטייןלמבצעןאחר

ב-יתקיים-אחדכלדןלאראלפים

שניםחמשבדיןקבאוקטובר, 19

דלל.סןזןמרכזשעריפתיחתאחרי

יוםחגיגתגםכהאםתהיה,זו

דלל.לסוזןהןלדת

מכללהקןת-60כנענןכהעד

הישראלי,המרכזלפנייתהעןלם

ענייןןהביעושאלןניםביקשן

תחרותזו .בתחרותבהשתתפןת

המחןלתחרןיותמרובהשןנה

 ,העןלםברחבישנהמדיהמתקיימןת

העכשןוי,למחןלמןקדשתהיאכי

לת.כןלןהיאהקלאסי,לבאלטולא

מעולהביצועעלפרסיםרקלא

היצירהומקוריותטיבעלגםאלא

 .הכוריאןגראפית

להגישנדרשהמהלהקןתאחתכל

רקדניםלארבעהאחת ,עבודותשתי

 .לפחותרקדניםלשניוהשנייה

עסוקההתחרןתשלותיתנהאומהןןעדה

שלןידיאובקלטותבצפיהאלהבימים

מצרפת,כה)(עדשנתקבלן ,ותנהשןההצעות

קנדה,ניו-זילנ,דיפן, ,קןריאה ,בלגיה ,אנגליה

וברזיל.הפיליפיניםפולין, ,ב"ארה

עדןאלדןר,גבי-האןמנןתיתהןעדהנציגי

פזנירה ,ןיינגרטןאיציק ,פןרטיסנעמיתדמןר,

הארצןתברובןהתרשמוביקרו-ןרדיויאיר

בתחרןת.להשתתףהמבקשןת

 ,הפרסיםאתשתעניק ,השןפטיםועדת

 ,קרייגוןריצ'רד ,)ר"ןי(פזמגדעוןמורכבת

 ,)"שטןטגארטייבאלטשלהמרכזי(הרקדן

סימןר,ליןמבריטניההןתיקההבאלרינה

ז'און-פןלמונפלייה,פסטיבלשלמנהלו

והזמרתארנוןיהודיתשיינפל,דרינה ,מןנטנרי

זכאי.מירה ~

האקדמיהשלוןדכלוגץיקלקורסלימודכמילגתהזוכותשתי

 ) 5 '(מסקרילובואילגה ) 14 '(מסעגברסהר ,ללמחוהמלכותית

V' מילגות

זכו/שךאל/ותבאלסתלמ/ודתשת/

המוכות/תהאקדמ/העם Oמבמ/לגות

גלונודןלמחול
תלמידןתשתיזיכהבינלאןמישןפטיםצוות

הקיץ Qקוךלמודגיבמילגתישראליןתבאלט

בלןנדון·למחולהמלכןתיתהאקדמיהשל

מהישןב , 18בת ,ענברסהר :הןהנבחרןת

שתימערד. 15בתקרילןב,ןאילנההביםל

בבארבת-דןרשלבסטןדיולןמדותהנערות

 .מקצןעיןתרקדניןתלהיותומתכוונןת ,שבע

היא ,באוגןסטל IIלצהשתתגייסענבר,סהר

קרילןבאילנהשפירא.דניאלהשלתלמידתה

ןלןמדת ,שניםשלןשלפנימרוסיהלארץעלתה

 .איזןמצ'נקוסבטלנהאצל

בתל-אביב,לאחרןנההתקיימההגמרתחרןת

ג'אנטהיןהשןפטיםמתחרים. 19בהשתתפןת

האקדמיהמטעםבןחנת ,)ר II(יןפלמר

סיוןשינסקי,תרזה ,באנגליהלמחולהמלכותית

ורינהמסקוטלנדומורהמקצןעיתרקדנית

האקדמיהמטעםבכירהמורהפרי,

 .בישראללמחןלהמלכותית

שנים 75תחגןגלמחןלהמלכותיתהאקדמיה

בלמעלהפעילההיא . 1995בשנתלהיוןסדה
מןרים 110כיוםישבישראלמדינןת.-50מ

בחינןתלקראתתלמידיםלהכיןמןרשים

בקשההגישואשר , 60ועןדהאקדמיה,

למעלהמלמדיםהםהוראה.לתעןדת

 27 ~תלמידים. OOO,6מ-
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 ESTELLE SOMMERSזומרסאסטו

אסטלVי

סוrכרס

למחולוהספריהנעלי-באלט

בניו-יורקנפטרההשנהמרסבחודש

מוכרתאישיותסומרס,אסטל 74בגיל

ובישראל.בארה"במחולאישלכל

ארוכותשניםנשואהשהיתהאסטל,

נעלישלהידועההפירמהאתשניהללמי

בן ," CAPEZIO "מחול,וביגדיבאלט

ארוכותשניםבמשך,שימשהסומרס

למחולהספריהידידיייעמותתיו"ר

בארה"ב.בישראל"

אומנותתחומים,בשניהתעניינהמנעוריה

לייצורלמפעלאיחדהאותםוהאופנה,המחול

במיפגשהזועבודתהאגבמחול.בגדי

בנותיה,שלושואביבעלהלהיותהיהשעתיד

בית-החרושתאתהפכוהםיחדסומרס.בן

המומחה,האיטלקיהסנדלרשלבאלטלנעלי

הבאלט.בעולםדברלשםקאפזיו,

לא,אבלבארץמבקרתהיתהשנהמדי

בארה"ב.המחולאתהזניחה

לפסטיבלהאחראיבועדחברהשימשההיא

שקדמהובשנה ," JACOB'S PILLOW "-בהמחול

תרמהאףממארתממחלהלמותה

שללזכרוהמוקדשחדש,סטןדיןלפסטיבל

 W . 1985בשנתשנפטרבעלה,

~~ .---. T • 

לעולrכושהלר

רלדןאגבי

לומךיותךקלעשך:השלושההמחול

מאשךהזה",המחולאתסובל"אינני .

שאינםךקיניםגךיםהזח"בביתלומך:

 ).(ח.לךוקיים."

אתפתאוםשמעתידלל,סוזןבמרכזהיום,

בזמןשצולםוידיאובסרטהבטנובוכה.זחי

 ,' 91בנובמברחיברשהואריקודשלחזרה
וליאתלבליאורשםהבוכה",ייסוזנהבשם

מחול,שלואריאציותשלושרוקדיםשטיינר

הליוויהשלישיתובפעםשונים,לחניםבליווי
 ,גברשלמתמש,ךכ;גיחזי,שלבכיו ,בכיהוא
עצמי,דיוקןנוחם,מבקשלאמתפנק,לא

בכה,לאמחלתושלהקשיםבימיםגםקינה.

 .החדראתממלאהזההקולפתאוםעוכשיו

ארו,ןשיערלוהיהכשעידחזי,אתראינווגם

ומעשיותשקטותהוראותנותןוהוא

הבוכה.המוקלט,קולווברקע,לרקדנים,
אלפעםבכליצאוהרקדניםעצמובריקוד

בגבהנמצאתהגדולהמהמעליתהבמה

ונעלמהנסגרהפעםככלוהמעליתהבמה,
כשרקנעלמהשבסוףעדמוארת,וחזרה,

 .בחושךהבמה,עללבדווליאורבתוכה,ליאת

נהריןאוהדעלחזישכתבהביקורתברשימת

כמעטיופיייישאמר,הואיימבול"אחרי

אי-שפיות,שלסולוקטעיבאותםנסבלבלתי

עלייאושותוךבתחינהבזעם,המתדפקים

השנישמצידהנעולה,בלתידלתשהואהחלל,

28 

 ...מגבלותינועלהמוחלטהנצחוןלנומחכה
הפחדהפח,דעלהנצחווגםקייםהדלתמאחורי

יודעאבל ...הקצהאלעורגנהריןמכולם.הגדול

 " ...עניןחסרכאוסכלום,הואהזהשהקצה

מבקרשהיהאמריקא,ימשוררדנב,יאדווין

בהבאלט,שלתנועהפעםתיארדגול,מחול

גבוה,המתוחהרגלהאתמרימההרקדנית

הערבסק,לסקלי,חזיאצלנדיבות.שלכמחוה

כמומעלות,ושמוניםלמאהמגיעההנפה,אותה

הפישוקאחת.רגלעלבעמידהאבלשפגט,

כךואחרליאת,שלבריקודהמופיעהזההענק'

לוחותשובריםייהםחזי,שלהשניבריקודגם

רגלהרמתמיותדמור,עידורקדאותוזהב",

רקדן.אצלבעיקרלראותה,שנדיר

בלתיכמעטהנראההזה,בערבסקישבעיני

הלאלדלתמעבראל,הליכהאפשרי

בתנועהאיןהריק.עםמפגשנעולה,

הפרטנר,שללגופומאודקרובהזו,

חיתךומיןאלאחושנית,הזמנה

החושףהגוף,שלאכזרי,סימטרי,

אתמגדירכךהפפערהמרחבחלל.

לאהגוףאברישביןהמקום

הגנה,אוחוםחיבור,שלכאפשרות

ובדוד.קרץ,וכחאלא

• 

 HEZI LESKLץוסקוייחז

עשךהאךגעההמחול

אמרתיריקודהכל

 .רגליובהונותאתכשפצעתי
ריקדוהכל

רגליוכפותאתשהברגתיאמרתי

הרצפה.אל

לחשתיריקודהכל
יוסיהמקירקעהמלאךשלבאוזניו

 .החודלהלשהשנהבחדר

• 
שעדיואלוהגדולים,המחולמבקרי

ברובםהםבבהירות","לראות

כתב:ראסקיןג'ון .משוררים

דותנבואהשירה,זובבירור"לראות

בתיאופילהחלבאחת."כולן-

הרומאנט(הבאלטעלשכתבגוטייה,
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למצוייבות

רוברסע"ש

v מילגות

במחול

פומפר

קרןשלמילגותשתיהשנהחולקולראשונה

והזוכימבמחול,למצויינותפומפררוברט

בוהעיתימ,ביכורימרכזתלמידתהמהשנה

ורקדן ,-14הבתאבנת,אילהרוברט,לימד

 .שכטרחופשבת-שבע,להקת

לזוכהבשנה,פעמהמילגהתחולקלהבא

המוסדותאנשיביןברוטציהבלב,דאחד

 .בארץולימדרקדעב,דבהמ

חברימבמילגות,יזכהמישקבעהקרן,דעו

 ROBERT POMPERפומפררוברט

מירהדלל,סוזןמרכזמנהלורדי,יאירבו

קורן,מיקיבת-שבע,להקתמנכ"ל ,אידלס

אורדמן,ז'נטביכורי-העיתימ,מרכזנציגת

בת-דור,להקתשלאומנותיתמנהלת

גיוראהמבקררוזמרין,שלמההכוריאוגראף

פומפר.משפחתונציגמנור

ובווידאוהכינהאףפומפרשלמשפחתו

וכיוצר,כרקדןרוברט,שלמעבודותיוקטעימ

בישראל.למחולהספריהשלבסרטיההמצוי

שהתקיימחגיגי,במעמדחולקוהמלגות

בת-שבעלהקת .-20.4.1994בדללבסוזן

פומפררוברטשללזיכרוזהבערבהופיעה

 rrיימבול".ביצירתה
ג'וביטדבורהועדודנביורלןפולמלארמה,ךרד

 NEWמה-קרוצ'הוארלן VILLAGE VOICEמה-

YORKER מחולסופרותהןאךמשוררות,,שאינן

 ,אמיץהואומחולכתיבהביןהקשרנפלאות,
תוךמתקיימחמקמק,המחולהכרחי.הוא

 ,מחדשאותולברואיכולותוהמילימהיעלמותו,

שהותירמהאתלתאראולתפוסלפחותאו

אחריו.

• 
עשןהתשעההמחול

ונדבראותונרקודולכןהיהולאכזהריקודאין

בשבחו

היהותמידישנוהואכאילו

החמישיהמחול

ניז'ינסקישלהקטטוניה

היא

אחרריקודכלהמושלמ.הריקוד

מוצלחבלתינסיוןרקהוא

הריקודאתלרקוד

 .המושלמ

• 
 :שלוהביקורותמתוך

המלומ,דיצוץעודאחדיייומ ... 4.3.88 •

שמ ...במחולכסאותעלדוקטורטשיכתוב

החזוןהתממשותכנראהיהיההדוקטורט

כל' ...הריקהחללמןהפחדאויונסקו,של

 ...ציפיותמעוררתבארשלחדשהיצירה
מוצלחתשתהיהיצירהסוףסוףיצורמתי

 " 1סופהעדמתחילתה

המוותכאשרבמיטבו,הואהיל-סאגאןייג'ין •
שוכניממושגתהבלתיהאהבהאו

 " ...בקרבתו
אישסוףסוףלהיותמצליחנהריןייעכשיו •

לומר,רוצהכאחד.בטןורקדניתבטחון

משולחמטורף,גמאךושקול,שפוייוצר

נרתעיממהמ,פוחדימשאנואלומסוגרסן,

נהרין ...ליבנובסתרבהמומקנאיממפניהמ,

מפוחדופחותפחותנפלא,ויותריותרנעשה

כולנו,ושלשלובפסיכוזהלגעתמהאפשרות

 ".אמיץויותריותר

• 
עשןהחמישההמחול

הגשרעלריקוד

שאינומהלתוךהקפיצהלפני

 .הגשרעלריקוד

• 
להתפעלשלאאפשרייאי 1988נובמבר

מצויהשאינההאסתטיותומןדהמההקפ

 ,יופיהיאדברשלבסופוהזיעה .במקומותינו

יופי .ורגערגעכלמידהבאותהנוכחהזהוהיופי

העבותהשחיביתשיער .היופיזיעתאוזיעהשל

שלהעבותומתניודרורשלונומנטליהמוהתחת

התאורהכמוממשהזה,מהיופיחלקהמבן-גל

יחומרהמאלהכלהנקיימ-יפיפיימ.והעיצוב

 ...האנושילבשרהחילוניההימנוןשלהבנין
מיןהואהרקדןאוחמורירקדןמיןהואהדאמ

 .הזמןכלבכושרלהיותשצריךחמורי,אדמ

הכושר,איבודמפניהמתמידהפחדוישנו

כמוות".שכמוהו

• 
ושבעההעשןיםהמחול

לחמהואריקוד

מדועכןאמ .חמצןהואריקוד

רעבאני

בכבדותומתנשמ

הזמןכל

הרקדן.שאל

איךתמהאני .להביטמהעלתמהאתהיי

 ".הדבראותולחיות.
האדומ".ייהמדבראנטוניוני,מיכלאנג'לו

• 
עלאיתולדבראהבתיוהכיחברהיהחזי

קאלאמריפעמליבישלהואאוכל.ועלריקוד

אפשרשאימיןחדימ,כךכלבמינמ,מיוחדימ

חזי .צחוקהרבהוהיהאותמ,לאכולההי

הצחיקובמיוחדרעימוריקודימלצחוק,אהב

קשימ,דברימלכתובלווגרמובמיוח,דאותו

כללבדרךאךומעליבימ,איומימלפעמימ

 .ומבריקיממדויקימ

להתאהבהיה,ויכולקלאסיבאלטאהבהוא

רקדןנעבוהמיסתוריבאופןרגל,בכףבזרוע,

שהתנסהאמן,היההואליופיו.מודעשלא

שגעוןעלכתבוכשהואיצירה,סוגיבהרבה

מדבר.הואמהעלידעהואממנו,הפחדלעו

בחוסרשהכיררומנטיקןהיההואבעצמ

באהבה,אמהאידיאל,מימוששלהאפשרות

בריקוד.אמ

משהוגמבוהיה,אבלוחמורמפוכחהיההוא

-הנקיההשיריתהעולמתמונתאתשמפריך
הקשותשבשנתיימטובימ,חברימלוהיו

לרגע,אןתןהפקירןשלאשמ,היןתמידהללו

עלבפאראפראזהבה,הזובדרךאותושליוו

הגוועתבחיהבאימהמתבוננת,הנפשייטס

מןכמהרקאומרתואני .כלואההיאשבתוכה

ועמוסוניליועפרהומאיהפנינההשמות:

מןכנראהשבאוזאביק, ,ואלוןואמיר

כמלאךהאדמ,כאחדביננוומתהלךהשמיימ

 rr 29מקורקע.
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v רוקדים

נגג'יבביי

 cVVUDAכ '-94
שלהבירהבעירהסתיים 1994באןגןסטבאחד

להקןתהןפיעןבןגדןל,פסטיבלבייגיינג,סין,

מכללמחןלמאקדמיןתןתלמידיםבןגריםשל

 ,דברלכלמקצןעניןתלהקןתןכן ,העןלם
גישןתסיגנןנןת,שלבתצןגהמרהיבה

מחןלשלהןראהשיטןתןמגןןןאסתטיןת

 .ןאתניעממיןקלאסי,מדורני

 ,' 94מחןלא l/ז- WUDAO ' 94נקראהאירןע
 .בסינית

הממלכתיתהאקדמיהידיעלאןרגןהפסטיבל

ןביןהמחןללאןמנןתסיןשלהמרכזית

 PLACEה-תלמידיהיןהמשתתפןתהלהקןת

להקה , l/צרפתשלהצעירהבאלט I/שבלןנדןן,

הדרןמישבקצההאי ,הרחןקהמטסמניהקטנה

מןדרנילמחןלהמחלקהבןגריאןסטראליה,של

תלמידיב, l/ארה , PURCHASEאןניברסיטתשל

המכללהרקדניןתהןנג-קןנג,שלהאקדמיה

 l/מןציאנג I/ןלהקת ,מיפן l/פןמיקאנאי I/לבנןת

 .ןאחרןתהדרןמיתמקןריאה

מחןלשלזן-השןנןתהמחלקןתנציגיןכמןבן

של-ןעממיאתנימחןל ,קלאסיבאלטמןדרני,

התקייםשבמסגרתההסינית,האקדמיה

 .הפסטיבל

גםהןפיעהרקדנים, 300שכללהבהתכנסןת

היחידההמקצןעניתהמןדרניתהמחןללהקת

(קנטןן)גןאדןנגלהקת I/היאהעממית,בסין

רמהעלמצןיינת,להקה , l/עכשןןילמחןל

 .ממששלעןלמית

באןלמינערךהפסטיבללמןפעיבמקביל

מרצים 20חלקנטלןבןמדעי,כינןסהאקדמיה

מנןרןגיןראאשלרןתגם(ביניהםהעןלםמכל

ןמרציםמדעניםמןמחים,שלןעשרןתמישראל)

 ~ ·מסין
 "ופומייקאגאו ,ופו ,וומטוקלגשוםהמכללהלהקת

THE KANA' FUM'E COMPANY FROM TOKYO. JAPAN 

v ליל"חלום

גדוברעלקייץ"

הרייונהר

ןדןיסבןרגדיסלדןרףהעריםשלהבאלטלהקת

חדשבאלטהעלתהבגרמניההרייןשבאיזןר

היינץהלהקה,שלהאןמנןתיהמ.נהלמאת

הקןמדיהעלהמבןסס ,) HEINZ SPORLI (שפרלי

 • l/קייץלילחלןם I/השייקספירית

/I היעראתמאחןריןזנחהכןריאןגראף

הבימהעלבנהשלןהתאןרהןמעצבהקסןם,

ימיןמצדלןקס:דהלבאלטסטןדיןמעין

קירמשמאלהבימה,גןבהלכלמראןתקיר

לחלןםאפשרןפלדה,מזכןכיתחלןנןתשל

משרדיםבבניינישעןבדמישלחלןמןת ,כאן

זוגותהמודרניות.הענקבעריחדישים

מאודצוננת,בתנועהכאןחומקיtכהאוהבים

ימיםשלרומנטייםשרידיםאלהמופשטת.

ריכרד.קריסטינההמבקרתכותבת , l/עברו

באוהביםמטפלששפרליהשלישיתהפעםזו

ושוב 1976-בשנים .הקסוםביערהמתבלבלים

 ,באזלבעיר l/חלום l/לשלונוסחיצר ,-1985ב

 .העירןניהבאלטאתניהלשםמקום

 ,האורג BOח OMהוא,שתישלהדמיונותאת

שפרלימביים ,חמורראשלושמלבישיםזה

בשעתהבימה,מפועליאחדשלכחלומןתיו

התפאורה.יחליופ

רלפשהווגץשל "ץוקללווםלחיי

' MIDSUMMER NIGHT"S DREAM". HEINZ SP6RLI " 

~ 
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פיכהועד

פיכהבעיקר

בההבי בא

ביובגרמניההתקייםבינלאומימחולפסטיבל

נורדהיים,במדינת 23.6.94-27.5.94התאריכים

יבשות:מחמשלהקותחלקלקחובווסטפאלו,

אוסטרליהאמריקה,ודרוםצפוואסיה,

ןאירןפה.

באושפונהשללהקתה

Y אMPA סA BAUSCH·S C ,אP 

באוש,פינהשלבעבודותי.הנפתחהפסטיבל

המוכרים.האביב",פןלחו IIן l1מילר"קפה

להציגהזדמנותזןהיתהלבאןש

הוצגןןאכועבןדןתיהשלרטרןספקטיבה

-1974בשנוצרה"אפיגניה",כמןישנןתעבןדות
מהצןןתחלקבהשתתפןתמחדשןשהןעלתה

המקןרי.

 , MALOU AIRAUDOרקדןהראשייםבתפקידים

האח),(בתפקידמרסןודומיניקכאפגיניה

l1 הזקוכחןלl1 -ןכו-1977מעבן:דה

שתי l1"ציפןרנים","ןיקטןר","קןנטקטהוף",

עבודה II ," 1מספרעבןדה l1בחןשך",סיגריןת

בשניםשנעשוהעבודותושתי ." 2מספר

סופי.שםלהואיוועדייוהאחרונות,

ר

טאנץפןלקןןנג l1) F.T.S .להקתהןפיעהכוכמו

היאשלהםהאןמנותיתשהמנהלת ) l1סטודין

שונים.כןריאוגרפיםעםעובדיםןהםבאושפינה

באושלמדהבן ,בית-הספרשללהקהזו

,עבודתן " EASY TO LOVE ·'בהופיעןהםבשעתן.

לשעבררקדומארק,בשםצעירכןריאוגרףשל

 " EINMAL EL YSIUMןבאןש,פינהשלבלהקתה

" EINFACH דיטריךאורסשל. 

בעבןדתהבאושפינהחתמההפסטיבלאת

l1 פלרמופלרמוl1 , 30במשךכףמחאוהקהל 
 .מהבמהלרדתלאןמניםנתוולארציפותדקןת

בעיקרבמינה,מיןחדתחוןיהזןהיתהעבןרי,

מלבדאשרבאושפינהשלבעבןדותיהבצפייה

התנועתיתבשפהלביטןיהבאהגאןניןתה

רעיןנןתלהביעהאפשרויותסוףבאיוהייחןדית,

זכיתיהחייםשלמהןתייםבדבריםהעוסקים

גדןלחלקהאחרן~ה,בפעםאןלילראות,גם

רקדניםהםהלהקה.שלהמקןרימהצןות

ללימודיםחבריהאתוכוזו,בהפקהאןרחים

 • 11פןלקןןנג l1בבית-הספר

פולנירקדוינןש,שמספרבסיפןרןאסיים

פלרמן l1בעבןדהבאןש,פינהשלבלהקתה

שפגשהברןןזים,חבורתהיתהפעם l1 :l1פלרמן

ממנןביקשןהםאותם.לטרןףשרצהזאב

המןןת,לפניאחרןנהכבקשהלהם,לאפשר

אחרבזהבשןרהיסתדרוןאזתפילה,לשאת

אולםהעורבאלט

ULMER BALLET 

הזאבאןתם.לטרןףיןתרקליהיהןלזאבזה

גע, :להתפללהחלהןהראשןנהלבקשתםנענה

אחר-כךהברןןזים,שלכדרכםגעגע,גע,גע,

ןכוהלאהןכוברןןזיםעןדאליההצטרפן

 " ....לעןלםהסתייםלאגע,גע,גע,ןהגע,הלאה,

a-
חילופיVי

בבאלט

משמרות

האופרה

שלהממשלתית

וינה

לאוירידןתעליןתידעןינהשלהאןפרהבאלט

שלל l1המנכעזבמאזהאחרונןת,בשניםמעטןת

בית-האןפרהבמסגרתהפןעלתהלהקה,

אתברונר,גרהארדהןאלסים,בעירהמפורסם

בעירהעירןניהתיאטרןואתלנהלועברהלהקה

 .משבררדףמשברגראץ,השדה

בוונההאופרהשלהבאלטשלהבאהמנהל ,זאנללהרנאטו

ELLA אATO ZA אRE 

הןפמוריינהילדי l1עגםבעברנןהלה .זולהקה
הידועבית-הספרבןגרןתלינקה-כןלוןסןזנה

למחןלהיתןךככןרמשמשאשראסו,בעיר

קןרטי l1 ~ 1בזמנןהןקםזה(בית-ספרהגרמני

יןס).

המנןהלת ,"אןלםהעירבאלט l1להקהנןספת,

 , l1הפןלקןןנג l1בןגרהואאףצעיר,כןריאןגרףי l1ע

 ) JOACHIM SCHLOMERשלןמ(ריואכיםבשם

לעצמןעןשהזהכוריאןגרף .בעבודותיןהןפיעה

י l1עהןזמוןאףאלהבימיםבינלאןמישם

עבןדןתשתיעבןרולעשןתברישניקןבמיכאל

בנין-יןרק·

בלהקתבאןשפינההטביעהנןסףחותם

טנקארדמרלשלבניהןלההאןסטרלית,המחןל

) MERYL T ANKARD ( ,אחתבעברהיתהאשר

באושפינהשלבלהקתההבןלטןתהרקדניןת

להקהלייסדמולדתה,ארץלאןסטרליה,ןחזרה

משלה.

למקןרןת,לחזןרשניסןלהקןתגםשםהיןאך

המאה,בתחילתשהיהכפיהמחןלאתןתידען

דרךפילסןדאנקאואיזדןרהכגןויןצריםכאשר

ןמקןרית.חדשהתנןעתיתשפהבמציאת

 l1אנסמבלדאנסדאנקאו"איזדןרהלהקת

בעזרתהשיחזרהב, l1שבארהפלןרידה,ממיאמי,

איזאדןרה,שלריקןדיםסיידלאנדראהשל

 .בלבדנשיםרוקדןתאןתם

המחןלתאטרןוהייתהנןספתלהקה

 ,ב l1שבארהסיטי,לייקמסןלטהרפרטוארי

בינהם;האמפריי,דןריסשלריקןדיםשרקדה

Y RED FIRES ,DAY ON EARTH ~~ WITH , 

THE SHAKERS , 50הבשנןתשנןצרן-. 

 ,שןניארמארישללהקתהייצגהקנדהאת

גומרנג l1המחןללהקתהגיעהןמאינדןנזיה

 .) GOMARANG SAKז I DANCE COMPANY) l1סאקטי

אלנההרוסיההרקדניתנבחרהתחילה

היאאבלאומנןתית,למנהלצ'רנישבה

ןהוחלפה·באואחתעונהכעבןרהתפטרה

ג'ןושלימינןידבעברשהיתהמיןוליאמס,

כךאחרןעבדהבשטןטגארטקרנקן

באןסטראליה.

כעבןרכהןנתהאתלסייםעןמדתןויליאמסגם

הןאלהחליפהשאמןרומיעןנות,שתי

זאנללה,רנאטוהצעיר,האיטלקיהכוריאןגראף

ןאחרכרקדותחילהדרכןאתהחלהןאשאף

בשטןטגארט.ומןכשרצעירכיןצרךכ

a-31 
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 filךש nתם Iךש nתם Iךש
V' מזרחדימויים-

בפינלנדתיכוניים

הרחוקה

וקונגןספסטיגל

 KUOPJO, FJNLANDנ-

' I 1994ני 

פליישךציפימאת

הנחשיתההתפתלןתההצטנעןת,אןבססיית

ןההקרבהההשתטחןתמןחדהבזרימההנעה

הנחשקת,המיניןתלמאבקיןעדהנרפסת

הקןנןטציןתמןלהאישי-רגשיהביטןי

רצח-מןזןת-שלנחלת-הכללהמסתןריןת.

היןפיןמןשגשעשןעים-אקסטזה-ריטןאל

'תנןעןתמחןללתפיגןרהבכלהטמןןלעצמן,

לנןמןכרןתככבירןת,זעירןתהללן,המחןללןת'

מריםדבןרה,שלהציןריןתדמןיןתיהןמאז

הרןאיןת,מעטלאבהןשישמכנען,ןבת-יפתח

פריד-אל-בפניגמאלסמיהשללכישןפיהדעו

 .-40ןה-30השנןתשלבמצריםאטרש

טיילןראליזבטשלהתמידירצןנההאם

בעלתאכזןטיתאןריינטאליתככןכבתלהראןת

שבןיהמערבשעןלםלכך,הןכחההןאאגדייןפי

התרגןםנעשהכיצןהמזרחןכבליבקסםכלון

הןפנם,מתןכםמההמזרחןליסןדןתשלן

מןלאלהחבןיההארןטיקהעםןמהןכיצדן

למשל,מנסה,כיאם(עןמרהחןשףןהפיתןח

עםןמה .) 1המינהסנןןרמןביןדעיןלהתרחק

בין-שמיים-בני-אדםלידתשלהענק 'חןןית

אלהןכלמןלאןןארץ

THE MIDDLE EAST AS A CUL TURAL SOURCE -זן

בשהןתיהשתתפתיבןהקןנגרסכןתרתהיתה

המחןלפסטיבלאתליןןההקןנגרסבפינלנ;ד

אןתישאןפףקסםבאיזשהןחשתיאןרכן.ללכ

המזרחמן IIןדםבשר IIשלנציגההיןתימעצם

כאישהלפסטיבלשהןזמנתיגםמההקרןב.

לארציני,דגשהפעםןהןשםהאיזןר,מןיןצרת

האישה.שלמקןמהעלןתאןלןגי,מדעימעט

אתהדהימההאיזןרןדתןתלתרבןיןתפתיחןתי

הרחבבעןלםהיןםלכךמצפיםאיןהקהל.

הכללית,ההסתדרןתשללתרבןתהמרכז

 . 111ע'תל-אביב,

שנןתיןבלבמשךהתפרסםלמדירבחןמר

בצןרתהישראליהעממיהריקןדשלקיןמן

32 

כנןתניעצמנןלראןתיןם,כללבןקןרהלאזה

החןףכלפיהשןפע,המיןח,דהתרבןתיהטןן

שכןלןהתיכןן,המזרחמתןך-המערבי

כפיעצמנןלראןתדיןק,ליתראן ...שמש

איזןרנן,ןאתאןתנןהאחרים,אןתנןשרןאים

ןאזןבאןןירה,בקילןמטריםרבממרחק

אחורנית,שניםאלפישלבמבטמסתבר

דימןייםבתןךבהתבןננןתטמןןאדירשכןח

ןהםקדם,בימיכאןשנןצרןתרבןתיים

בתפישתנן.נשכחיםאךהיןם,עדקיימים

אףבאכזיןתרישןמיםמןחקהעיתיםצןק

בשטח.עןבדןתבבחינתשהם

זימויים?אותםהםמה

הקרןבבמזרחהמהןללתהאישהתנןעןת

לטבעהקירבההיטב:אןתםלייצגעשןיןת

היםלגליבקלילןת,המנשבת(לרןח

תןךהמבעלחןפשהכמיהההזןרמים),

V' רiרבiבכברוב

iרמחולוברעל
II העםריקןדילקןרןתבמחןלןתנצאהבה

הןצאתהבר,פרידצבימאתבישראל",

ןהתנןעתיהחזןתיההיבטמישראלים.

להציג(שבחרתיהמןסיקליןתשביצירןתי

גירןשעלעטיפריהאןרטןריהבצדלנןכחים)

שלןשתסימביןזתמשתקפת(בהספרד

ילדיםקןלןתשלהקלטןתהשמעתיהדתןת),

הטלןיזיןניהבאלטןאתןארמנים,בדןאים

נערה IIהסימפןניתלפןאמהשןברטליהשל

שירןבהשראתשהלחנתי , IIלימןנאדןשמה

שנה. 18לפנילבנןנימשןררשל

בחןןיןתכראןיןהשתלבהיטבנשזרזהכל

ךכבהם;חזןהכנסשבאימחןלמןפעישל

הצפןניתהתןדעהתןךאלהיטבנמזגן

הבמהחזיןנןתעםשלי,תדמיןתיהרחןקה

ןשלבת-שבעלהקתבביצןע IIמבןל IIשל

המצרייה.הלאלסןראיהבביצןע"פנינים",

משיאיהיהנהריןאןהדשל-FUSIONה

אןבייקטיביתאמירהןזןהיהפסטיבל,

הלןקאל-פטריןטיזם,לתחןשתהנצמדת

בפינלנדבפגישתנןהיטבשנינןשחשנן

הרחןקה.

כשניןשןבשןבהןפיעןןהמחןלהמןסיקה

המסןרתיןתהחגמסגרןתחןבקים.כןחןת

למשל,בחתןנה,ןלנשיםלגבריםהנפרדןת

ןבצלילבתנןעההמלאןתהןןיןתמאןתןהן

הישראןתנןמתיקזהסמלדבא.מקדמת

שצמחןהדתןתבשלןשןאישהגבריחסיאל

ןבמלןאהקןנגרסעסקבכךגם .באיזןר

פחןתלאמסתבר,התאןלןגיה,המקצןעיןת.

לקרבעשןיההביסים,מחןללתהאןמנןתמן

האיזןר.עמיבין

rf 

למןריםשיעןרמערכיתדפיסים,מאמרים,

לטפלניסןמעטיםרקאבלןמרקידים,

החברתיתהתןפעהבתןלדןתשיטתיתבצןרה

עממיתתרבןתיצירתשלהזאתהמדהימה

בחשיבןתה.מהכרה

-פרידהברצבישלזהלספרןקדמן
מעטים,לאמחקריםכברשפירסם
המסןרתדןת.תןלבתחןםבעיקר

לדןרןתיהןישראלקהילןתשלהמחןלית

רןת,שלןעבןדתהקדמןגןריתשלספרה-

ספרהאבלדליה.כנסיאןדןתעלאשכנזי

ןנכתבלמדי,סןבייקטיביקדמןגןריתשל

רןתןאילןהאישית,ראןתהמנקןדת

שלהמרכזיתבתןפעההתרכזהאשכנזי

 .בלבדדליהכנסי

מההיסטןריןנים,הןאפרידהבר

ןשאינםפרטים,פרטיאחריהמתחקים

בניסןחהמידהעליתרמסתכנים

שמתענייןןמיהיסטןריןסןפיןת,תאןריןת

,ימצאהעממיהישראליהמחןלבתןלדןת

רב.מידעזהבספר ~

לקורותבמחולותנצאייהבההספרמתוך

בכנסדבקהבושראל",העםרוקודו

 1954 ,חפרעמקהאוזורו
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, 
August 28-31, 1994 

Internationa1 Co11oquium: 

ance כIThe Sources of 
History 

Sab1e, Franee 

Ris and Danceries 
58 rue Victor Hugo 

94140 A1fortvi11e, France 
Phone: (33) 1 4977 7575 

Fax: (33) 1 4977 7708 

• 
September 3-7, 1994 

The XXth Conference 
ofSIBMAS 

(Societe Internationa1aedes Bib1iotheques et 

des Musee des Arts du Spectac1e/Internationa1 

Association of Libraries and Museums of the 

Performing Arts) , Antwerpen Be1gium 

Roger Rennengerg, Director 

Stadsbib1iotheek 
Hendrik Consciencep1ein 

B-2000 Antwerpen Be1gium 

Phone: (3) 233 97 12 

Fax: (3) 231 69 32 

• 
October 20-23, 1994 

ance כIConference on 

Education 

at Michigan State University in East Lansing 

Lynette Young Overby 

Dept of PE & Exercise Science 

131 IM Circ1e 
Michigan State University 

East Lans.ing, MI 48824 

October 20-23,1994 

Arnerican Dance Therapy 

Association 

Conference at Minneapo1is, Minnesota 
American Dance Therapy Association 
2000 Century P1aza, Suite 108 
Co1umbia, Mary1and 21044 3263 
Phone: (410) 997 4040 

• 

I ו::ב 71 ~~ ·~גכ::!כץ  r71וץכ

Oc·tober 22-24, 1994 

ןחןקריםאןמניםביןמפגש

Laban/Bartenieff Institute of Movement 
Studies, Nationa1 Conference at Minneapo1is, 

Minnesota 
Susan Bauer 1232 E. Wood1ey 

Northfie1d, Minnesota 55057-2956 

Phone: (507) 6456810 

• 
October 29-30, 1994 

5th Congress of the 
European Association of 
Dance Historians at 

Spain יBarcelona 

A.E.H.D., Sy1vie Jacq-Mioche 

40 A venue de Paris 
95600 Eaubonne, France 

November 3-6, 1994 

CORD Annual Conference 

at Texas 'W'ornen's 
University 

Kim Grover-Haskin 
Texas Woman's University 
Programs in Dance-PO Box 23747 

Denton, TX 76204 

Phone: (817) 898 2085 

• 
November 12-13, 1994 

• 

Conference on Frederick 
Ashton:Follovving Sir Fred's 

England יSteps at London 
Ashton Conference Secretary 

The Roehampton Institute 

Roehampton Lane 
London SW15 5PJ 

3380 392 ) 81 ( : Phone 

• 
March 9-12, 1995 

'W'orld Dance Alliance 
General Assernbly; 

Meeting of the Americas for Dance at the 
Nationa1 Center of the Arts, Mexico City 
Genevieve Oswald 

Wor1d Dance A11iance 

c/o Dance Magazine 
33 West 60th Street New York, NY 10023 

Fax: (914) 723 0741 

• 
ApriI21-23, 1995 

: Border Tensions 
dance and discourse at the 

 University of SurreYי
England יGuildford 

Professor Janet Lansda1e 
Department of Dance Studies, University of 
Surrey, Guildford, Surrey, GU2 5XH, Eng1and 

Phone: (44) 483259740 

Fax: (44) 483 259392 

• 
May 10-14, 1995 

• 1995 Society of Dance 
History Scholars 
Conference at Toronto, Canada 

Selma Odom, York University, Toronto, 

Canada 

June 12-15, 1995 

Meeting of International 
Association for Dance 
Medicine and Science in 
conjunction vvith the 
International Aris Medicine 
and Therapy Conference 

ת"אפנורמה,דומלוו
 ) 03 ( 5626470 :טל'

 ) 03 ( 5612303פקס:

November 2-5, 1995 

הנושא:

במחןלןהפןלחךהמיתןס

Internationa1 Conferen.ce of the Congress on 

Research in Dance at Miami, Florida 

Office of the Dean, Dance Division 

New World Schoo1 of the Arts 

300 NE 2nd A venue 
Miami, F10rida 33132-2297 
Phone: (305) 237 3341 
Fax: (305) 237 3794 
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