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מנורגיוראמאת

היצירותסגנוןואתלהקתואתמכנההוא
בלונדוןשניםששמזהיוצרשהואהמדהימות
מתיאסרון-מחול,להבדיל-גופני""תיאסרון
חדיש.מחולסתםאוכוריאוגראפיתיאסרון

מגולח,ראשסיפוסי;כרקדןנראהלאהוא
מתאבק,שלזהכמוהבנויגוףממוצעת,קומה
אינסנסיבי,משהובוישמבסו,שרירי.מוצק,

סביבויוצרשהואהאוירהוכל-רדוףכאילו
למסרתו.להגיעשממהרמישלחשמלסעונה

הכוריאוגראפיםאחדכיום-ניוסוןלויד
לפניללונדוןהגיע-באירופהביותרהחשובים

ללהקהוהצסרףמוכרבלתיכרקדןשניםכעשר
להקתקיומה,זכותעלשנלחמהקסנה,

EMPORARY זxE . בוגר , 25כבןאזהיההוא

אתשעזבהפסיכולוגיה,במקצועאוניברסיסה
-עצמואחריבחיפושאוססראליה,מולדתו,
שלו.והאמנות

ממוצעת,קומהמגולח,ראש
שלזהכמוהבנויגוף

שרירי,מוצק,מתאבק,

משהובוישמבטו,

וכל-רדוףכאילואינטנסיבי,
סביבויוצרשהואהאוירה

מישלחשמ'לטעונה
למטרתולהגיעשממהר

שמתיהבימה,עלאותושראיתיהראשוןמהרגע
אזהיההואבמינה.המיוחדתלנוכחותולב

ולרקודלהמשיךיוכללאשמאמודאג,
לולהעניקסרבוהשלסונותכיבבריסניה,



"ישרשיון-עבודה.

בריסייםרקדניםמספיק

נחוץולאובסלים,מ
אותםלייבא

אמרו-וםאוססראליה."
במשרדיםטו

הממשלתיים.

אתעזבניוסון

EXTEMPORARY 
ההנהלהשםמשהתחלפה
עלוניצבהואמנותית,

מתוךדרכים.פרשת

נולדוהפרסיתהמצוקה
 .הראשונותעבודותיו

 " MYעםיצאו 986בשנת
" SEX, OUR DANCE , מופע

שניאתמציינתשכותרתו

שלהמרכזייםההבסים
קראהואעבודותיו.

 , DV 8הקסנהללהקתו
מילים,משחקשהואשם
באנגלית DEVIATEכי

לויד"לססות".פירושו
לכ,ןזהבשםלרמוזביקש

לנחוץמצאלאשמעולםהומוסקסואל,שהוא
שדרכיולהצהיר,גםאבלותיו.נסיאתלהסתיר

העכשווי,המחולשלהסלולותהדרכיםאינן
כימתחכמות,מפותלות,עקלתון,דרכיאלא
כזאת.משמעותגםיש DEVIATEהאנגליתלמלה

-והבוסותהיושרשדווקאאלא
לוידשל-והאמנותיתהאינסלקסואלית

יצירתו .והצלחההכרהלושהקנוהםניוסון,
"חלומותהיתהכלליתלהכרהשזכתההראשונה

לוידשעיצבחד-גווניים"גבריםשלמתים
האיומהבבדידותהדנהעבודה,זו .ו 988בשנת

במונחיםהומוסקסואליים,גבריםשל
בלהותחלוםמיןחלומיים. ,דמיוניים

מין.של

כתכניתמחדשעובדהזועבודה

מירבית.לחשיפהזכתהוכךסלויזיה,
שלמיוצרלפתעהיהניוסוןלויד

ומרכזית,מוכרתלדמותמחול-שוליים

אסף,שובו-990בכ,ןאחרשנה

אתיצרועימםאמנים,קבוצתסביבו

 ," ...רק"לוהמופע
הופיעעימו

רבים.בפססיבלים
אמנותיתהצלחהעוד

 .בינלאומיולהיס

שלהפתיחהתמונת

אופיינית " ...רק"לו
שלהבימתיתלדרכו
נפתחהמסך .ניוסון

סרפזעלבחוש,ן
אשהניצבתרבבגובה

היאהכנהללא .צעירה
אחיזתהאתעוזבת

אתהנושאיםבחבלים
אלוצונחת-הסרפז
זהשמתחתיה.החושך

נשימה,עוצרהיה

כברהלם-קהל

הראשונותבשניות

המופע.של

עלעלהכשהאור
קירותנראוהבימה,

בגובהחלוןבתים,
מסריםשלושה
הבימה,מריצפת

תלוייםחבלים
בהמשךוסולם.
הרקדניםהמופע

הקירות,עלסיפסו

באויר,התעופפוה"סנפלינג",אנשיכמוממש
שלליריות,ענוגות,סצינותמולאלהוכל

צירוףהגבוה.בחלוןהחולפים ,לבניםעננים
שלזו)תיבהשלהמובנים(בשניחלומי

בזמןובוברורותוסצינותאסוציאציות

אישית.לפרשנותניתנותאניגמאסיות,

בפססיבלכשהופיעוולהקתולוידאתפגשתי
מנהליעםלדברלוהצעתי .פורסוגלבליסבון,
המהמםהמופעאתלהזמיןישראל","פססיבל

"כי-לוידאמר- "יילך.לא"זהארצה.הזה
שורתאתמסיימיםאנחנושבועייםבעוד

זה."וזהוהמופעים,

הבימה,עלעלהכשהאור
חלוובתים,קירותנראו

מטריםשלושהבגובה
חבליםהבימה,מריצפת
בהמשךוסולם.תלויים
עלטיפסוהרקדניםהמופע

אנשיכמוממשהקירות,

באוירהתעופפוסנפלינגןן, IIה

בסיורלהמשיךלאמדועתמיהתי,אתהבעתי
ליהסביראזמעולה.כךכליצירהעםהמופעים

חלקהןשגםעבודתו,דרכיאתלויד
אין .שלווהאישיתהאמנותיתמה"אידיאולוגיה"

העובדיםאנשים,שניועוד-מלבדולמעשה
קובעיםחברים-מספרשניםכבראיתו

לקבץמשתדלהואהפקהלכל .שלובקבוצה
 .רקדניםדווקאלאומתאימים,משתתפים

זאתבכלהואלוידאבלמשותפת,העבודה
הסופיתהצורהאתהקובע

שלוהמוסיקה,התנועהשל
-והאקרובאסיקההתפאורה

מרכיבמהוויםאלהושניים
הואהבימתי.בסגנונונכבד

שלמהשיגרהלהמנערוצה
מנתעלמופעים,ועודעוד

קובעהואההצלחה.אתלנצל
כמההמשתתפיםעםמראש

לוכשישואז,נגמר.הענייןובזהיעבדוחודשים
ויוצאקבוצהסביבואוסףשובהואחדש,רעיון

חדשה.אמנותיתלהרפתקה

סלויזיה,צילומינעשוהעבודותמכלאבל
בזכותיצירותלמעשהאלאתיעו,דבגדרשאינם
לפיתוילהכנעלארבה,נחישותנחוצהעצמן.

אלפעםבכלולשובהקופתית,ההצלחה
יצירהשלאי-הודאות

נוספת.

התערוכהלקראת
 ," EXPO 92 "הבינלאומית

סביליהבעירשנפתחה
מאיבחודשבספדר

מופעניוסוןיצרשעבר,

מוזרים""דגיםחדש.

)" STRANGE FISH "( שבו

בנושאיםמספלהוא
אותו:המעסיקים

הקיצוניים,המצבים

שהכמיהההמסוכנים,

בינאישית,לקירבה
עימה.מביאהמינית,

תהומית,בדידותיששוב

אימוןאותוגםבזמןובו

כשלמוחלס,הכרחי,
לעמיתיהם,אקרובאסים

מתעופפיםשהםשעה

הםשבלעדיובאויר,
לעצמםלשבורעלולים

המפרקת.את

פארי,ג'אןכותבת

שלהמחולמבקרת
הלונדוני:ה"אובסרבר"

עודהואמוזרים''"דגים

(מעבודותיוממזרייותר

תגובתנוכיהקודמות),

שנחנקצחוק,שלהיא
מגחכיםאנובגרון.מיד

שייצרמתבגרים,שלמשחקי-הזיווגלמראה
הנדחקמהנודניק,ונרתעיםבהםשולסהמין
במישהו.שיגעובלבדמסיבהבשעתשיחהלכל

אלאחשיםאיננוהמשתתפים,כמוממשאנחנו,
בכלהגופניהמגעשחיפושמדי,מאוחרכשכבר
וממית".מסוכןהינומחיר
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ועוד-מלבדולמעשהאיו
איתוהעובדיםאנשים,שני

חברים-מספרשניםכבר

לכלשלו.בקבוצהקבועים
לקבץמשתדלהואהפקה

לאמתאימים,משתתפים
העבודהרקדנום.דווקא

בכלהואלוודאבלמשותפת,
הצוךהאתהקובעזאת

התנועהשלהסופית
התפאורהשלוהמוסיקה,

ושניים-והאקרובאטיקה

נכבדמרכיבמהוווםאלה
הבומתובסגנונו

ומוותמחולמין,שלכךכלהבסיסיהמשולש
נוצרי.דתי,סמליםעולםעםהפעםמקושר
עירומה,אשהשלבדמותהנפתחהמופע
זהרגעהמלווההמוסיקההצלב.עלהתלויה

עירומים"גופותאחרתבסצינה .כנסייתיתהיא

שלבתמונהכמוהבימה,ריצפתעלמתפתלים
הנעשה.אתפאריז'אןמתארת'יום-הדין''',

חדר-מתיםמעיןמציץלרצפהמתחת
מים.בריכתמתגלההרצפהנפתחתוכשלבסוף

טהרה?)(מקווה

מצילנוספתבתמונה
נערה,הרקדניםאחד

הטובלמעשהוכתמורה
לכתפיומדביקיםשלו,
שמא-נוצותשתי

מלאך?שלכנפיים

הפעםמשתתפתבלהקה
בתקשישה,אישהגם

וזמרת,משישים.יותר

עלתקועהששרה,
הצלב.

מופעיהסתיימועכשיו

ולוידמוזרים""דגים
הלהקהוחבריניוסון

היצירהבצילומיעסוקים
טלויזיה.כתכניתשלהם
עבודתסיוםאחרי

לוידייטולהצילומים
אחרילחיפושפסק-זמן,

אתשובשידליקנושא
העיצוב,ותהליךדמיונו

למופעוההכנותהחזרות
יתחדש.נוסף

בעצמוהואניוסוןלויד
התנועתיהתיאטרוןבאגםמוזרדגמין

רקשאחריםמהלהגשים,המעזאומןהעכשווי,
עליו.חולמים

 DV 8להקתתוזמן ) 1993 (שהשנהלנו,נודע
שישכךפוסטל,פנחסהאמרגןידיעללישראל

 ~בארץ.סוף,סוףאותה,שנראהסיכוי

a-מהמנבש
חדשיממחולפרסומי

וחוקרוםלמחקרמדרון
מוסדותכלשלמעודכןקטלוגהונגריה,בבודפשט,הוציאדיאנשגדעוןהד"ר

החוברתישראל.גםנכללתבוהאירופי,באיזורהמחולבתחוםהמחקר
תחומיאתומציינתוחוקריםמוסדותארכיונים,שלכתובותיהםאתמביאה

בינלאומיים.קשריםעללהקלהעשויחשוב,כלי-עזרזהושלהם.ההתמחות
 EUROPEAN DANC:E RESEARCH INFORMATION NETWORKב"לעייןניתן

DIRECTORY " עותקים.לרכושוכןאביבבתלבבית-אריאלהלמחולבספריה
ש"ח 25העותק:מחיר

במחולהתנ"ן
שעורכוהמחול,באמנותהעוסקעיוני,כתב-עתבלונדוןמופיעשנתייםמזה

 " CHOREOGRAPHY AND DANCE "כתב-העתשםכהן.רוברטהואהראשי
אחד.לנושאמוקדשתחוברתכלבשנה.פעמיים-שלושאוררואהוהוא
היתר,ביןמאת,מאמריםובהבמחוללתנ"ךהמוקדשתחוברתהופיעההשנה
אחרים.חשוביםוחוקריםכהןסלמה-ג'יןאוסוואל,דג'נבייבהיל,מרתה
מנור.גיוראהיהזהמיוחדגליוןשלעורכו

הוא"תמר",בהוצאתאשכנזי,רותימאת-בדליההעםמחולותסיפור
דליה,בקיבוץהמחולכנסיושמהבמינההמיוחדתבתופעהוניתוחתיעוד
 .-60השנותעדונמשנו-40הבשנותשהחלו
 '.ע 184דליה."כנסישל"האדריכליתקדמן,לגוריתמוקדשהספר
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בעברותחדשוםמחולספרו
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בספרהמתאריםמרגולין,וירוןעירונינפתלימאת-תלויהבלתיהמחול
הבאותמקוריות,דעותהמחול,אודותעלפיתחושהםהתיאוריותאת
שלוכוריאוגראףכרקדןמרגוליןשלבעבודתומעשיאמנותיביטוילידי

ברון.אלדדמאתונאיםרביםתצלומיםמלווההספרהירושלמית.להקתו


