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 ,1992*( רוטאנ םרכ לש דיחי תכורעת לע עידוהל חמש ביבא לת תיוושכע תונמאל זכרמה
 הלגמש ןיינעל ךשמה הווהמ “,הליל תייאר ”,הכורעתה .)ופי-ביבא לתב רצויו יח ;תרצנ
 רתוי הקימעמ הנבהל ידוחיי ילכ םוגרתה ךפה ובש ןפואב טרפבו ,הפשה לש התמצועב ןמאה
 אליעל תויביטמרופרפ ,הרואכל תויפרגויבוטוא .רדגמו עזג ,תוהזל תורושקה תויגוס לש
 םיידוחיי םיביכרמ תוצמאמ רוטאנ םרכ לש ויתוריצי ,המלצמה תשדעל דעבמ דימתו
 חרזמלו לארשיל סחיב וגוצייו אוהש םדאל רבעמ תוגרוחש תולאש ררועל ידכ ותוימצעמ
  .ללכב ןוכיתה
 

Enter the View הכורעת רובע ביבא לת תיוושכע תונמאל זכרמה ןימזהש ואדיו תדובע איה 
 ,הריציב הפשה תאלממש עירכמה דיקפתב ןמאה לש ךשמתמה ןיינעה לע תססובמה ,וז
 קלח תווהמש תוילילה חוריאה תוינכת לע וז הידורפב .ונתוהז לש לוציפבו יונישב ,שוביגב
 ,תופסונ תויוברתו תיברעמה תוברתה לע הבר העפשה ועיפשה רשא תיאקירמאה היזיוולטהמ
 טמרופ םלוא .הז ידוחיי ןונגסב ןייאורמ אוהשכ ןמאה תא םיאור ונא Enter the View ־ב
 )דיקפתל רוטאנ רחבש יאקימוקו ןקחש( ןייארמהש ךכ ,הרזומ תינפת לבקמ ילילה ןויארה
 תא תבאוש הריציה .םינושמ םיבצמב םמצע םיאצומ )ומצע רוטאנ( ןייאורמה םג ומכ
 The־מ ןהו ,האונ רפסג לש )Enter the Void )2009 תינויסינה המרדהמ ןה התארשה

Eric Andre Show, איהו ,2012־ב ריוואל התלעש תיטסילאירוס תיאקירמא תימוק הרדס 
  .רוטאנ לש יראזיבהו יטסירומוהה ,ידוחייה ׳םוקי׳ה לא רתויב תינכדעה הצצהה
 
Jester תא םסרפי םג זכרמה ,וזה הדובעה תנרקה דצל  Lux, םימושירב דקמתמה ןמא רפס 
 אל םלועמ םירחאש דועב תויתרבחה תותשרב וגצוה םהמ המכש( רוטאנ לש םיילטיגידה
 לש םרוביגכ – ולש “ישונא-אלה ףתושה” ,רטס'ג ךרד – ןמאה עיפומ םהבש ,)רבעב וגצוה
 תונמאה תודלותמ םיטנמלא ברעמ אוהש ךות ,םיידרוסבא םיבצמו םיטסילאירוס םישיחרת
 תוברתהמו )המודקה םירצמ( הירוטסיההמ ,)תואלפה ץראב הסילא( תורפסהמ ,)טרא פופ(
  .)ןוכיתה חרזמב רומחה תומד(
 
 סיפה תצעומ תכימתב ,ןרוג רבו יצרט הלוקינ םירצוא“ הליל תייאר :רוטאנ םרכ ”תא
 תויונמאל 'ץיבוניבר עשוהי ןרק ,the Ostrovsky Family Fund (OFF) ,תונמאו תוברתל
 לטיבאו הנדע ,ןהכ לאינד ןא'זו ןהכ-ןממ ילטנ ידי לע הנתינ תפסונ הכימת ;סיטראו ביבא לת
 KADIST Paris—San ,הרבס ףסוא ,רקאס הקבר ,טלבנזור ירא ר"דו ןא ,טספ

Francisco, לת ,דלפנזור הירלגל תדחימ הדות .םש םוליעב ראשיהל םיפידעמש הלאכו 
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