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נש Dכחי

ןהמןרההכןריאןגרפית ,הרקדנית ..........

 ,) Rosalia Chladek (חלאדקרןזליה ..........
האקספרסיןניסטיהמןדרניהמחןלראש

בתןהיאמזמןלאלעןלמהשהלכההןינאי,

 ,ביקןרתימאדאדםהיתה ,שנהמתשעיםיןתר

בןדאירחבה.ןבידבנקלמחמאןתחילקשלא

קראןסגרטרןדהמחןל.אןמנילעמיתיהלא

תמיד.שיבחהשחלאדקהיחידה,היתה

אינןכללבדרךשרקדניןתיןדעיםכןלנן

רןזליה .המידהעליתרזןאתזןמעריכןת

עםןהקפידהבמיןח,דקפדניתהיתהחלאדק

מגרטרןדאבלןתג.תגכלעלהעןלםןעםעצמה

הסתייגןת.ללאכמעטהתפעלההיאקראןס

II עללבצעמסןגלתהיתהזןקטנהשאשהמה

זןכרתןאני- IIמשמעןתבעלתמידהיההבימה,

דבריה.נימתאתהיטב

-16ב , 1924שנתשלהאביבבראשיתזההיה
עללראשןנההןפיעהקראןסכשגרטרןד ,במרץ

 ,יפההיתהלאהיאהןינאי.הקהלבפניהבימה

התלהבןתןמלאתןפראית,מחןספסתאלא

למאמרזכתהלאאלהתכןנןתבשלמהציןנןת.

מחןלעליןנק,ןיקטןרשלבספרןגדןל

 ,ןינה . 1930בשנתלאןרשיצאבאןסטריה,

הראשןנההעןלםמלחמתגמרעםשהפכה

מכלןמקןצצתקטנהמדינהשללבירתה

התקןטטה ,ההבסבןרגיתהאימפריהמחלפןת

מבעיןתןסבלההקיסריעברהןעםעצמהעם

קשןת.כלכליןת

גרטהפןתחתבפברןאר-6ב . 1924אביב

השמיני.ברןבעשלההספרביתאתןיזנטאל

תלמידןתיה 25עםןיגמןמרירןקדת-13.2ב

שלה. IIמחןליתדרמהמתןךתמןנןת IIאת

(שהיתהבןדנןיזרגרטרןדמןפיעה-20.2ב

הממלכתית)באקדמיהקראןסשלמןרתה

לןינהמגיע-2.3בןאלט.ארנסטהרקדןעם

עללהרצןתמנתעל ,קנדינסקיןאסילי

II היהניתןעבןדןתיןאת !מןפשטת'אןמנןת

ליצירןתיןסמןך !'החדשהגלריה IIבלראןת

מןנק.אדןארדשלתמןנןתיןתלןיןתהין

פליקסהציירפןתחכךאחרימיםןשבןע

אתלציירשעתיד ,) Felix Harta (הארטה
תערןכתןאתכ,ךכלרבןתפעמיםקראןס



מופע-אחריאחדיום !בית-האומנים'"ב

באולםקראוסגרטרודשלהבכורה

טורדיס,אלינורמופיעה ," Konzerthausה"
סטודנטיתבהיותההתפרנסהשגרטרוד

למרץ-28וב-27בבפסנתר.שיעוריהמלווי

הבלרינהקארסאבינה,תמרהמופיעה

רוקדתבאפריל-1בבוינה.הגדולההרוסית

בהשלה,פארודיה ) Maria Ley (ליימריה

 ."המודרניותהרקדניותייעלצוחקתהיא

 "קצפתייהבאלטשלהבכורהואחרי

)" Schlagobers "( שטראוסריכארדמאת

גרטרודהרוקדתקולרהיינריךוהכוריאוגרף

 ,העתיקהארמוןבאולםבאריסון

הבכורההתקיימהשם , Hofburgה-

קראוס.שלהראשונה

והסוגיםהגווניםמכל ,מחולמלאההיתהוינה

רקדניות,ומלאה ,והחדשנייםהמסורתיים

גרטרודואישי.חדשביטוילעצמןשחיפשו

למדה ,המאהבראשיתשנולדה ,קראוס

בפסנתרנגינהתחילההממלכתית,באקדמיה

 1920בשנתשכברמדהים, .מחולכךואחר
אבלמודרני.מחולזהמכובדבמוסדלימדו

רקדהואףלמדהבהןומחצה,שנהמקץ

קראוסגרטרודנעשית ,בונדויזרשלבלהקתה

וכברמשלה,אולפנהפותחתהיאעצמאית.

 Die "בירחוןשלהתצלוםמופיע 1926בשנת
Buhne " .("ייהבמה)מחנהאתמתארהמאמר

ורטרזהאגםלידגרטרודשפתחהלמחול,הקיץ

) Worthersee ( .מופיעותבתצלוםהנאה

עציםבצלמחוללותכשהןותלמידותיההמורה

 .האגםלחופי

רקדניותבחברתמופיעההיאכךאחרקצרזמן

תזמורתאותןמלווה .ביצירותיה ,שלה

גםבתכניתסלאבין.סשהשלהבללייקות

 ,) Salmhofel " :.מ(העייף"ייהמוותשלההסולו
 :.מ( "המוזרחייהאור ,נוב)רחמני :.מ(ייהחיה"

סרסאטה).

" H.T " אינוששמומבקרשלתיבות(ראשי

 ,"החברתיתהרקדניתייאודותעלכותבידוע)

לדעתו, .חברתיותלבעיותביטויהםשמופעיה

תאווהאיזושלהבמחולוישמרגשתקראוס

קראוסמשמשת 1929יוניבחודשאפלה.

בבימוילאבאןפוןלרודולףאסיסטנטית

ברחובותיההמקצועייםהאיגודיםתהלוכת

מארגנתכךאחרשנהוינה.שלהראשיים

אולם"במופעעצמהבכוחותגרטרוד

מוזיקלית-בידוריתתכנית ,"הגדולהקונצרטים

מחוללהקותחלקנוטליםבה ,סאטירית

הכותרתתחת ,התעמלותוקבוצות

 Von gestern bis " ,"למחרמאמשיי
morgen ". 

להקתההופעתעלזוכההיאבינלאומילפרסום

יוסףמאתלמוזיקההגטו"שיריייבמחרוזת

במינכן,הבינלאומיהרקדניםבקונגרסאחרון,

 . 1930בשנת

שלל"והמוהעורךכתבכןלפנימעטותשנים

קרל ,)"המחוליי( " Der Tanz "העתכתב
 :לקראוסהללשיר ) Carl Ivanitsch ( 'בניץיא
נשמתהאתמשליכההיאהרגשותבסערתיי

אלמחולותיהבדמותוהסוערתהמיוסרת

פותחתהיאלוהטותשאיפותמלאתהבימה.

אומנותהכשרונותיה.שעריאתלרווחה

רחוקהסובלת,נפשהתגלמות ,פוצעת ,מצליפה

משליכההיאהרגשות"בסערת

והסוערתהמיוסרתנשמתהאת

הבימה,אלמחולותיהבדמות

היאלוהטותשאיפותמלאת

שעריאתלרווחהפותחת

מ('ליפה,אומנותהכשרונותיה,

סובלת,נפשהתגלמותפו('עת,

מוכרת,כהזאתובכלרחוקה

בי('ירתהמ('יגהשהיאמה

"האורחבסולואו ""הרחוב

שימה,נעו('רותי('ירותהמוזר",

אומנותיי('ירהמעשההיה

ה('ורניהעי('ובכושרמופתי,

וחד-ברורות('ורותמניבשלה

גםהואונחרזברורמשמעיות,

 ", ..שלההאומנותכוח

מציגהשהיאמהמוכרת.כהזאתובכל

 ,"המוזרהאורחייבסולואו "הרחובייביצירתה

יצירהמעשההיהנשימה,וצרותעיצירות

שלההצורניהעיצובכושרמופתי.אומנותי
ונחרץברורוחד-משמעיות.ברורותצורותמניב

 ." ...שלההאומנותכוחגםהוא

 ,מחולתחרותבווינהמתקיימת 1934בשנת

באוסףמודרני.מחולוהןבאלטהןהכוללת

במחלקההאוסטרית,הלאומיתהספריה

 .השופטיםחברשלתצלוםמצוי ,לתיאטרון

הצילוםאתראיתי 1979בשנתלראשונה

המחלקהמנהלתעםויחדהזה,ההיסטורי

חבריהיומילפענח,ניסינו ,ויזנבקירמילה

בהכנתאזעסוקותהיינוהשיפוט.ועדתאותה

 ."-20הבמאההמחול-וינהייגדולהתערוכה

אחדנושאכמובןהיתהקראוסגרטרוד

בתצוגה.החשוביםהפרקים

ויזנטאל, ,כולהזוהרת ,יושבתהתצלוםבמרכז

פעמון,השולחןגביעללפניהמגבעת.ולראשה

לימינההשיפוט.ועדתר IIכיואותההמציין

ועודזעומה,בעיןהמביטה ,חלאדקרוזליה

ששיערה,פיכלרגוסטיבאלרינההפרימהלידה

לפי ,חלקיםבתלתליםבקפידהמסודרהבלונדי

מרגרטהשםיושבתועוד .ההםהימיםאופנת

דמותולידהלמיצחה.עטוישסרטואלמן,

זומשולבותידיהקדימה,נוטהגופהקטנה,

במרכזו,ושבילארוךהכההראשהשיער ,בזו

אחדקראוס.גרטרוד ,מתגרהמבטה

זכהברג)פרד(לימיםברגרפריץ ,מתלמידיה

שלוסולועלתחרותבאותהשניבפרס

 ."הדיקטטוריי

ביוני.-5לבמאי-28הביןהתקיימההתחרות

כבראבלבוינה.עדייןהיתהקראוסגרטרוד

אוסטריהאתלעזובעליהשיהיהלה,ברורהיה

ברצונהאםלשלטון,הנאציםעלייתבשל

עולההיאכךאחרקצרזמןוליצור.לחיות

היטבהכירהכברשהיאארץ ,לארץ-ישראל

לשם.שלההמופעיםסיוריבשני

מקצתוינהראתהשוב-80הבשנותרק

ידיעלובוצע ,שנעשהבשיחזורמיצירותיה,

רוציםהיווינהאנשיהקיבוצית.המחוללהקת

שלה.נוספותיצירותלראות
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