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בהתרגשות רבה, אני מבקש להודות לכם, לקהל הצופים, ולכל ידידינו שצועדים וגדלים אתנו לאורך השנים וממשיכים 

ליהנות מן היצירה המגוונת של ורטיגו. רבים מכם מלווים אותנו עוד מראשית הדרך, כאשר עדי שעל ונעה ורטהיים 

עולם  וגיבוש  הצמיחה  את  חוויתם  כדואט.  אז  ורטיגו  את  וייסדו  המקצועית  הבמה  על  הראשונים  צעדיהם  את  עשו 

והנה  ללהקה,  וההרכב  להרכב  הפך  הזוג  עדי.  עם  יחד  נעה  של  המופלאה  יצירתה  פרי  ורטיגו,  של  והשפה  התוכן 

ורטיגו. ייחודי המשקף את תפיסת העולם החברתית והאקולוגית של  25 שנה של ביטוי אמנותי  אנחנו כאן מציינים 

של  הימים  בדברי  חדש  פרק  של  ראשיתו  את  אלא  והלהקה  העמותה  של  ה-25  השנה  את  מציין  רק  לא  הזה  המופע 

ורטיגו. בזכות השקעה מרובה - צמחנו, התפתחנו, השתכללנו ושמרנו על רמה אמנותית גבוהה, הופענו בכל רחבי 

הארץ, בפריפריה ובמרכז, קבענו את בסיסנו בירושלים וייסדנו כפר מחול אקולוגי בקיבוץ נתיב הל”ה. בימים אלה 

התרבות  שבמשרד  התרבות  מנהל  בהחלטת  זו,  משנה  החל  כה.  עד  ורטיגו  של  דרכה  את  המתעד  ספר  לאור  יוצא 

והספורט, זכינו להכרה כאחת מארבע להקות המחול הגדולות בארץ. החלטה זו מכירה בייחודיות של ורטיגו כלהקה 

יש  הצופים  ולקהל  ורטיגו  לידידי  בהתאם.  ציבורית  תמיכה  בהמשך  אותנו  ותזכה  משמעותיות  יכולות  עם  מקצועית 

חלק בהצלחה זו – ועל כך אנו שמחים להגיד תודה.

זו,  יצירה  אחת. ואחת ואחת – שם היצירה מסמל עבורי בדיוק רב את נקודת הזמן שבה אנו נמצאים בחיי הלהקה. 

כמו רוב יצירותיה של נעה, אמנם נובעת ממנה אך חוברת אל יוצרים נוספים בדיאלוג שבו לכל אחת ואחד יש מקום 

ומשמעות. לכל רקדן ורקדנית יש ביטוי אישי מובהק בדיאלוג עם מקור היצירה בתהליך יצירתו של המופע המאפשר 

לנו להתרשם מכל אחת ואחד כמו גם מן השלם שהוא גדול יותר מסך חלקיו.  

אני מאחל לכם הנאה צרופה מן המופע ועוד שנים רבות של הנאה ממגוון היצירה של ורטיגו.

מיכאל פישר – יו”ר עמותת ורטיגו למחול 

art. human. nature  25 ורטיגו 

להקת המחול ורטיגו



להקת המחול ורטיגו מציינת 25 שנים של יצירה ייחודית מעוררת השראה, המדגישה ערכים של  אמנות, חברה וסביבה. מאז 

וכנציגת תרבות  ומוערכת בארץ  ועדי שעל, התבסס מעמדה כלהקת מחול מוכרת  ורטהיים  נעה  1992, על-ידי  הקמתה בשנת 

ישראל בעולם. לאחרונה זכתה הלהקה להכרה בהישגיה המשמעותיים כאשר משרד התרבות והספורט העניק לה מעמד  של 

כדרך  המחול  את  ליישם  ורטיגו  ממשיכה  התנועה,  שפת  באמצעות  בהם  ולגעת  אנשים  בין  לקרב  בשאיפה  גדולה.  להקה  של 

חיים ומרחיבה את פעילותה לתחומים נוספים הרותמים את הביטוי האמנותי ליצירת תקשורת בלתי אמצעית ולהובלת שינוי 

משמעותי בחיים ובחברה.

אנחנו מזמינים אותך להצטרף אל מעגל הידידים התומכים של להקת המחול ורטיגו –

צרכים  בעלת  אוכלוסייה  עם  פעילות  בפריפריה,  מופעים  צעירים,  לרקדנים  מלגות  ב-  להשקיע  להמשיך  לנו  תסייע  תרומתך 

www.vertigo.org.il מיוחדים, הרחבת הפעילות החינוכית במרכז התרבות והסביבה בכפר האמנות האקולוגי, ועוד.           

במשאלת  עוסקת  ורטהיים  נעה  הכוראוגרפית  של  החדשה  יצירתה 

האנושי,  במרחב  נפרדות  תהליכי  מול  לאחדות  היחיד  של  הנפש 

במישור הקיומי, ובשדה הרוחני.

היצירה אחת. אחת ואחת. מערבת את הפנים עם החוץ תוך הקשבה 

להד המשתקף מכיוונים שונים, תוך שהיא מעמיקה לפתח את היחס 

המטאפורי בין קרוב לרחוק ובין עצמי לאחר.
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