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בביתןהןפיעההגדןלבעןלםלנדןדשהספיקה

רבה.בהצלחהל l1ןבחן

"ןרטיגן",במקצתהמןזרהשםאתנןשאתהיא

שחשיםמהחןשים,שכרןןסחרןר,משמע

בשעתצירן,עלסןבבשמטןסםשעהטייסים,

היה l1ןרטיגן l1תאןנה.בשעתאןאןירןבטיקה

שלבחןןיהשעסקהשניים,שלהראשןןהמחןל

עם ,ןמרגשכןהיההדןאטכפרח-טייס.עדי

"טס"כשהבחןרילדןתית-תמימה,נימהקצת

בגןילדכמןלצדדים,פשןטןתבזרןעןתלן

מטןס.שהןאלןשמדמייןהנדנדןת,

מןזרשםנןשאלמבןגריםשלהםהטריהמןפע

זה l1בןרדןמינן l1פחןת.לאמיסתןריןאפילן

אתרקלאהמקיףבמןעדןן-לילה,מתרחש

אינטגראליחלקשהםהחיים,ןהנגניםהרקדנים

דקןת.ןעשרכשעההנמשךהמןפע,של

כילשם.הסברממתןמתחמקןעדינןעההצמד

מקןם(במןבן:באררקלאכאןישאןלי

בןר,גםאלאחריפים),משקאןתבןששןתים
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מןלגדןלתקריבהיהשלפעמיםכךגדןל.מסך
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חייםהםהבימה.עלרקלאזןגהםןנןעהעדי
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 ,אשרמטהבסדנתןלמדחיפהילידהינןןעדי

בגעתןן.הקיבןציתהמחןללהקתשליד

שבןעתמר","להגיעשעדיאחריכשבןענןעה:

הבחןרעלעיןשמןבלהקההרקדניןתכלשבן
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 ...רגעןמאןתן

מהלהםהיה l1ןרטיגן l1שלדרכהבראשית

עבןדןתיהםשתיכי ,טירןנים"שלמזל l1שנקרא

הןזמנןהםבהתלהבןת.התקבלןהראשןנןת

ה-יןקרתי,מחןלבפסטיבלבלןנדןן,להןפיע

Dance Umbrella , כסףלהםהיהלאאבל

עלןיתרןכברכמעטטיסה.כרטיסילקנןת

גמןרה,בהפתעה ,ןאזהגדןל.לעןלםזןחשיפה

דבר ,הדנית Goubierמקרןבמילגהזכןהם

לאירןפה.לנסןעלהםשאיפשר

הבריטית"המןעצה l1מטעםזכןשבןהפרס

השתלמןתלשניהםאיפשרבתל-אביב

בלןנדןן. " Place "-ב

בתחרןתהשתתפן ,-1993בכ,ךאחרשנה

ןזכןהןלנדשבצפןןגרןנינגןבעירהנערכת

בכןרההכינןהםשנהבאןתה !הקהל'פרס l1ב

ישראל.פסטיבלבמסגרתחדשה,
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l1 מגעעדשןתl1 הרקדניםעםמשןתףןמחןל
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מספיק.מענייןלא
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בעלייןצריםרקאלאמןדרני,צרפתיאן

ןרקביצירןתיהם.ביטןילידישבאהאישיןת,

ןמבקשיםההתפתחןתאחרי l1מפגרים l1אנחנן

שלבעבןדןתייחןדיישראליסממןאיזה

שלנן.הלהקןת

אןמניםעםבעבןדהמרבה l1ןרטיגן l1דןןקא

הזמנתבצןרתןלאאחרןת,מארצןת

ביצירהאלאאןרחים,רקדניםאןכןריאןגרפים

עםעבןדתםאתיצרןהםכךממש.משןתפת

צמ,דהיאשגם"ארטןס",ההןנגריתהלהקה

מנדיןאילדיקן ) Gabor Goda (גןדהגאבןר

) Ildiko Mandy (. 



סדנתבמסגרת ,בברליןאןתספגשנן :עדי

לחדרשנכנסברגע .השתתפנןבה ,מחןל-ןידאן

הצברהחתיךזהיימינןעה:אןתישאלה ,גאבןר

ןאמרנןכימיה,היתהדןמיהסתכלתי "הזה?

לןשישהתבררמשהן.איתסלעשןתשצריך

נסענןבנן.התכתשלמהןשנהדיברנןלהקה,

ןחצי.לחןדשלבןדפשט

הישראלית-הןנגריתהרביעיהשלזןיצירה

מיתרמאןדשןנהןסגנןנה "ארטןסיינקראה

פתחכלסתןסתחילה ."ןרטיגןיישלהעבןדןת

ממיכליבנןיהבחןמה ,הפרןסצניןסהבמה,

עלהןמצאזה(שסריקניס'גהנקראיס ,דלק

 ,השניההעןלסבמלחמתבנןת-הבריתחייליידי

המערביבמדברלידיהסהגיעןאלהמיכליסכי

האנגליהכינןירןמל.שלצבאןשלכשלל

 ,ריקן'גהמןשגןמכאן ,רי"'ייגהיהלגרמניס

שלפעילןתהכדיתןךגרמני).מיכלמשמע

תןך ,אחריסלמקןמןתמןעבריסהסהרביעיה

מיתרמחןליתפחןתהינהזןעבןדהתנןעה.כדי

תיאטרןן-יןתר ,ןעדינןעהשלעבןדןתיהס

ההןנגריס.השןתפיסבהשפעתאןלי .מחןל

חצרבאיזהריקניס'הגאתמצאנןנכןן.נןעה:

קןסלפניממשתאריכיס,עליהסהיןגרןטאןת.

הסהשלןשיס.שנןתמסןףאפילן ,המדינה

משתמשיסעדייןכיןסןבבןדפשט .יפיסממש

רק .אןתסלמצןאיכןלנןלאבארץ .בכאלה

סטיס,שנילנןןיש 40גילינןגרןטאןתבמחסן

בבןדפשט.ןאחדבארץאחד

 ?"ןרטיגןיישלסגנןןכברישהאס

ייחןדימשהןישאןליהיסןס):(לאחרנןעה

אןמנןיןתןבשילןבקןנטקט""בשלנןבשימןש

לחימה.

 "בןרדןמינן"בהיטבניכריסאלהיניסמאפי

תכניתמלבד ,ביןתרהטריהיצירתסשהיא

 . 1997לסתיןנןעדהשבכןרתהלילדיס
ביןתרהמרשימיסהחלקיסאחד

עדיביןאקרןבטיקרבדןהןא "בןרדןמינן"ב

למתןחאןליאפשרששןן.בןןאלדדשעל

לקרב-מגע-ללא-מגעמגע"עדשןתייביןקשת

חזקבמןפענןסףמרכזימרכיבבבאר.

שמבצעיס ,היהחהמןזיקההיאזהןמרגש

פרי'גההקשהי-כלןנגןןיהןרנשטיסטיב

י·קןבלסק

 "ןרטיגןייאתמחזירשלהסלילדיסהמןפע

 ,דרכסבראשיתאןתסששימש ,לאמצעי

דאנס".פאןרייהשסאתנןשאהמןפעהןידאן.

 .לאןפנהלאחרןנהנכנסהדאנסהאנגליתהמלה

ןידאן-דאנס.יש ,דאנסמןזיקתשי

בגדראינןאןלימשןתפתעבןדהשלשניסחמש

כאילןלמחןלמתיחסיסכןאסאלא ,תקןפה

 7ל-מקבילהיןימחשנהדןעישכ ,כלבהיה
הריכ,ךסיסןפרןאס .אדסחיישנןת

 ... 35בתכבר "ןרטיגן"ש

שלהראשןנןתמהסנןניןתהיתה "ןרטיגןיי

בעשןרשקמן ,גדןלןתןלאצעירןתלהקןת

 ,ןיןתרשנהעשריסבמשךבישראל.האחרןן

להיןתדרכיסחיפשןצעיריסכןריאןגרפיס

דללסןזןמרכזלהקמתעדאבלעצמאייס

משרדשלהאןמנןיןתמינהלמדיניןתןשינןי

אי ,-90השנןתתיבראשןהתרבןתהחינןך

מסגרןתהקמתלעלחשןבבכללהיהאפשר

 .עצמאימחןלשל ,יןתראןפחןת ,קבןעןת
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יצירותרשימת

 " fר~-דג fרהק[ן'
העבודות:כלשלכןריאוגרפיה

ןרטהייסנןעה

שעלעדי

 :) II (1992!!ןרטיגן
יהןדאישיתאןרה: ;'קאלןזמןזיקה:

 ) II (1993מגע!!עדשןת
אןרימןזיקה: ;שטראסבןרגאמירןידאן:בימןי

לןינוריתלבןשןת: ;קןפרמןןדי'גתאןרה: ;דישי

II 1994לימבןס) II ( 
ןידאו: ;קופרמןודי!גתאןרה: ;בגנןרןמןזיקה:

ארדליג

II 1995חלןנות) II ( 
גאבןרמהונגריה,הרקדניסבשיתוף-ארטןס"יי

מרתה :מןזיקהמאנדי;ןאילדיקןגןדה

קאראדיןקאטאליןשטןןאויא

 !מאירלנדהמחןללהקתעבןרכןריאןגרפיה
" 1996) "In Transit Dance Company ( 

II 1996בורדןמינו) II ( 
 ;גינתדןידתאןרה: ;הןרנשטייוסטיבמןזיקה:

שןחטתמר :תלבןשןתטלר;עןפרבימה:עיצןב

II 1997דאנספאור) II ( 
בוחמןטלטקסטיס:שעל;עדי :ןבימןירעיון

 ;קולסניקואלהכפירדנהתלבושןת: ;זאב

 :דאןין ;נתיגדוד :תאןרה ;שעלעדי :תפאורה

רוטופטרארזנמרוד

המדזרהשםאתנדשאתהיא

משמנויגד", li"דרבמקצת

מהחדשים,שכרדןםחרדר,

דםם liשמשנוהים, O"liשחשים

בשנותצירד,נולםדבב

תאןנה.בשנותאןיקה liאןיךןב

הראשדןהמחדלהיהיגד" li"דר

בחדןיהשנוםקהשניים,של

"ס liכפרח-נוךישל

 ,ס"ורטהועהגושעכיעד ,יסגורקד 'כור ",מכוס,כיי

ככגהשגית ,ציכוס

"LIMBUS" , CHOR,: SHA'AL & WERTHEIM 
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