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שלבלהקתה,שרקדהקסטןהילדה ...........

 ,-40וה-30הבשנותקראוסגרטרוד ~
דמותהוכל ,וגמישהקטנהתמידהיתה

טבעיאד .חיוניותומלאתליצניתהבימתית

הליצןתפקידאתשגילמהזושהיאהדבר,

את ,סטראבינסקישלהמוזיקהלפי IIקרנבל IIב

קראוסשלבמחולותהמשעשעהאקרובט

סמטנהמאת IIהמכורההכלה IIלאופרה

המתאהבתהנערהואתהעממית",אופרה IIב

המוזיקהלפי ,משורר"שלחלומו IIבבמוות,

שוברט,פרנץמאת

זמןלפנישלה,מהחיוניותאיבדהלאהיוםגם

בערבהקאמרי,בתיאטרוןאותהפגשתימה

 ,'גורביץמיכאלבנה,שביים ,מחזהשלהבכורה

II מחול?מופעילראותהולכתאתII -שאלתי

מהתשובהקצתנדהמתי ",פעםאף ,לא II .אותה

הביטההילדה ,שאלתי ,"?המל"החד-משמעית.

ואמרהלשניההיססה ,אלכסוניבמבטבי

משמע- " ...בהןמקנאהאניכי IIבשקט:

בעיני,חןמצאהתגובתההצעירות,ברקדניות

 ,הבימהאורותלהחסריםשעדייןבגללגם

הצעירלדורעודשייכתאינהשהיאלה,וחבל

שהיאמהאתלומריכולתהבשלוגם .היוםשל

מזויפת,בושהללאחשה,

גרטרודאתלראשונהפגשתוהיכומתי

קראוס?

II 1938שנתבמאיבאחדישראללארץהגעתי , 
לי,ונאמר .חברהיהאחישבולקיבוץ,ישר

גרטרודושמה ,רקדניתאיזותרקודשבערב

הלכתי ,גורליהיהזה .ברמת-גןבאולםקראוס

אותילקחהלמחרת .מרשיםהיהוזהלמופע

בריקו,דשעסקההקיבוץ,חברתירדנה,

בתל-אביב, 24פרוגלרחובלסטודיו,

 ,פתחהקראוס)(גרטרודהיאבדלת.צלצלתי

ילדהשהייתימאזשרקדתילהואמרתי

רוצהושאנישלה,המופעאתשראיתיקטנה,

לאהקיבוץ ...כסףליאיןאבלאצלה,לרקוד

היהלאהריכינסיעה,דמיאפילולינתן

אותילקחהפשוטוהיא ,לאכולמהלהם

השיעוראחרישלה.הקבוצהשללשיעור

(את ... Du kannst bleibenלי:אמרהפשוט
להשאר),יכולה

אבללה,לשלםכסףלישאיןשוב,להאמרתי

אחרלישאמרהכפי ,בעיניהחשובהיהלאזה

 ,בקבוצההרקדניותאחתאוורבו,ךזהבהכד

סיבוביםעשינוגרטרוד.עלרושםעשיתי

-גורליהיהזה ,חזקההייתי,ובזהבאלכסון
הייתיואני,נפגשנוארצהלבואיהראשוןביום



כשכבר ,מותהלפניאותהשראיתיהאחרונה

היהזהוגרטרו,דהילדהבהכרה.היתהלא
גורלי.מפגש

להופיעשלההקבוצההחלהכךאחרקצרזמן

הראשונהההפקההעממית''האופרהבמסגרת

 ,הלוימאת ''היהודיההיתההשתתפתיבה

שלבהשפעתושס.לרקודאותילקחהוהיא

הקבוצההתחילהוהמנצח)(המלחיןלברימרק

הארץ-התזמורתעסבקונצרטיסלהופיע

בלעדיו ,אותהשדחףזההיהלבריישראלית.

תהיהזאת ...שעשתהמהעושההיתהלאהיא

 ." ...יפהמאוד ,יפהמאודתקופה

לנסותאיךאבל-מעולותיצירותיפה,תקופה

ואתהאומנותיותהחוויותאתולהעביר

לאוהביקראוסגרטרודשלהבימתיתאישיותה

מאוד.קשהשאלהזובימינו?המחולאומנות

עלשניסמספרלפניזהבשטחשנעשוהנסיונות

ביותרהבולטותאחת ,אלסקובסקינעמיידי

בת-רקדניעסגרטרו,דשלרקדניותיהמבין

הצליחולא ,והקיבוציתקולדממה ,שבע

 ,"המשוררחלוס"בשהיההיופיאתלהעביר

 ."קרנבל"ו "ברברואלגרויי

אווירתאתלשחזרכללאפשראיובאמתיתכן

שלשבמחולותהייחודאתאגדית,להקהאותה

קסטןהילדהבעינימקוס,מכלקראוס.גרטרוד

המקור.עלפארודיהבגדרכמעטהיהנסיוןאותו

שהרקדניסמכ,ךנבעההביצועדלותי,לדעת

למידתמורגליסאינסימינושלסיהצעיר

 ,הנרקדתהדמותעס ,התפקידעסההזדהות

מחול-של ,ההסבימיסהדברשהיהיכפ

המבצע-היוצרביןכשההזדהות ,ההבעה

מכלוחשובה ,מוחלטתהיתהלתפקידיו

שנעדרומהוירטואוזית.יכולתאוטכניקה

נקודהבדיוקי,לדעת ,היתה ,מהשיחזוריס

לכשעצמההתנועהשבלעדיה ,זומכרעת

 .מעניינתולאדלהנראתה

 ,בטלויזיההשחזוריסאתכשראיתייי

 ...גרטרודבשבילאלא ,בשבילילא .התביישתי
אתלשחזרשנעשהץלמאמשותפהתייהילא

נעמיביקשהמסויימותבנקודותרקהדבריס.

והתאמתהמלווההמוזיקהבתחוסעזרתיאת

אליה.העונהת

היהזהשבשעתויחשבושאנשיסהלב.ליכאב

 ." ...ככה

יותר.מעורבתהייתהשלא ,מצטערתהילדה

הבימתיהטמפרמנטבזכותישאול ,חימנאני

הנדרשת.לרמההביצועאתמעלההיתה ,שלה

כיאסשפ,ךנשחלבעללבכותטעסמהאבל

ישובשמישהולהניחאיןכי ,מאודיקרחלבזה

 !"ברברואלגרויילמשלשיחזור.עודנסהיו

אפריקנייסתופיסעסכזהפראישקטע ,ברוריי

גרטרודשלבלהקתהרקדניס-גבריס.מצריך

אתלתת 'נאלצה'והיארקדניות.ורקאךהיו

עמדוהשיחזורבעתלנשיס.המתופפיסתפקידי

בת-שבע.רקדניאלסקובסקינעמישללרשותה

שהריקודשעה ,נדהמתימהמשוסאבל

פראותנעדרהיהשהביצוע ,בוצעהמשוחזר

צאהיו ,נהדריסבחוריסויה .ווריחוהיה ,כנדרש

אתרקדנו ,כבחורות ,אנחנו ...לבנהגבינהמזה

 ."הלבילכאבכךעלחזק.יותרהרבהזה

שלביצירתההמיוחדהיהלדעתך,מה,
גרטרוד?

תמידתפסההיאאבלהטכניקה.שלאכמובןיי

מכמהעזרהלהוהיתההדרמטי.המרכיבאת

לאפעסאףכמעטלמשל,לי, .מהרקדניות

רקהיאלעשות.תנועותאיזהבדיוקאמרה

סצינההיתהבקרקסלמשללעשות.מהאמרה

שעמדהבבאלרינהמתאהב(הילדה)הליצןבה

יתיריילה:אמרהגרטרוד .מוגבהתבימהעל

 .עשינוזהואת )" Schiess ihn todt "( "בו!
זהלפייצרנוואנחנולעשות,מהקבעההיא

תהיה ,טובהיהלאזהאס .התנועהאת

היאאצלי 'וכולאטיותראומהריותראומרת

היתההיאשהצעתי.מהקיבלהכללבדרך

כשעשינולמשל,מאוד.ויצירתיתדמיוןבעלת

הארץ-התזמורתעסההונגרית''הרפסודיהאת

 6או 5עסהגנראליתלחזרההגענו ,ישראלית
 ." ...המחולשלשוניסנוסחיס

זהימים,מאותםבעיתונותשקראתימהלפי

אתזהאחרבזהשביצעתםגדול,רושםעשה

 .הצופיםלעינינוסחיםבשניהיצירהאותה

באותהיידברי.אתהילדהמאשרת- "נכוןיי

 'המשוררחלוס' ,'ברברואלגרו'עודהיותכנית

משהו".ועוד

מציע.אנילברי,שללמוזיקהייהעמק"אולי

ולי .מוצלחלאידעתלפיהיהזהאבל .נכוןיי

שבאה ,ילדהשל .נעיסלאתפקידהיהאישית

מהדעתיילאחתונה.(תהלוכת)לקראת

 ."יפההורהשסהיתהאבל .הבמהעללעשות

אתכשראיתי

בטלויזיה,השחזורים

בשבילי,לאהתביישתי.

 ...גרטרודבשבילאלא

שותפההייתילא

לשחזרשנעשהלמאמז

ליכאבהדברים,את

יחשבושאנשיםהלב.

היהזהשבשעתו

 " ...ככה
85 
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זמןלפניההיא.התקופהאתזוכריםלאכיום
בתכניתהכוריאוגרפיותאחתאמרהמה

קבוצתהיתהבת-שבעשכמובןטלויזיה,

להגידמעזיםאיך ..בארץ·הראשונההמחול
וכל-30השנות(סוףבזמננוהריכזה.דבר

 ...ברחובאותנועוצריםהיואנשים )-40השנות
עםסנטר,בדיזנגוףהייתימזמןלאאבל

ליוקרא ,מבוגראישמוליבאבי.דחבילות

 ,בסדרלאאצלישמשהוחשבתי !גברת! ,גברת'

גברת,ליתגידי'ואמר: ,אליהתכופףהואאבל

כמוהיהזהאותך?שזוכריםאנשיםעודיש

 ...ויטמיניםמנותשתי

שהכל ,לקופאיתואמרתי ,בסופרמרקטהייתי "

חיכה ,איששםעמדביוקר.כךכלבימינו

בגרמנית, ,ליואמראליניגש ,לשלםשאגמור

טוביםזמניםהיורקדת,עודשאתבזמנים'כן

אזאותי.זוכרשאתהיפה ,לואמרתי ,'יותר!

בסתרמעריציםכמהיודעת,אינך'אמרהוא

 !' ..עדיין!לךיש

ד!גרטרועםאישיתדידותביןתיהיםאה

עםפעםנסעתיאפילו,כן"צוחקת.הילדה

 ,ללונדוןאותינויהזמ ...לאיטליהגרטרוד
שלה.לקרוביםלבלגיהלנסוערצתהוגרטרוד

בכליחדוטיילנו ,באיטליהלהפגשנדברנואז

גרטרודובוונציה.בפירנצההעתיקותהערים

הכבידקצתוזה ,מאודמסודראדםהיתהלא

 ...עלי

עלהרבהליסיפרהוהיאיום.כלנפגשותהיינו

עללאאבלדיברה.עצמהעלוגםאחיה.

 !'אינטימייםדברים

תגוררתמרודגרטהיתהשנה 30כמעטבמשך

הןאיפהשארף.אלזההקרובה,ידידתהעם

נפגשו!

II לעלותגרטרודכשעמדהבווינה.עודהכירוהן

מילתאתלתתחייבתאלזההיתהארצה,

כילבדה.גרטרודאתתעזובשלאשלה,הכבוד

וותצבוהמאורגןהמעשיהאישהיתהאלזה

הזה'!

סדה Iששראלן", Iההבאלטאטרון I"תבמסגרת

הוזמן , 1950-51ם Iבשנקראוסגרטרודהלה Iונ

נושאאטן. Iבטאלןהאמריקניאוגרף Iהכורארצה

בלהקהם. Iערב Iד Iעלשהותקףבוץ Iקהמחול:

נה Iרפז,רה Iנהם Iנ Iבהבא,הדוררקדנןהופיעו

אטרון I"תם. Iואחרכלבה Iארכרמון,ונתן Iשחם,

 ,תקופהשלומה Iסאתמל Iסשראלן" Iההבאלט

 .האמריקניהמודרנןגנון Iלסומעבר

In 1950-51 Gertrud Kraus founded and 
directed "The Israel Ballet Theatre" , her last 

attempt at running a company. "Fire in the 
Hills" by American choreographer Talley 

Beatty, depicted a kibbutz attacked by Arab 
fighters . Among the dancers were most of 

the next generation. It symbolozed the 
transition between Gertrud's students and 

artists and the American modern dance 
students of the next age group. 



אתזוכרימלאכיומ

זמולפניההיא.התקופה

אחתאמרהמה

שנת-הכוריאוגרפיות

קנוצתהיתהשנע

הראשונההמחול

מעזימאיך ...נארז

כזהדנרלהגיד
גרטרןדאןדןתעלספריאתשכתבתישעה

 ,"קראןסגרטרןדשלהמחןל(ייחייקראןס

לדבררצתהלאהיא ,) 1978המאןח,דהקיבןץ

לא ,זהבמקרה ,ןבאמתהפרטיים,חייהעל

י,האינטימיהאישעןלמהאתלתארנחןץהיה

שלבנןשאילמעשהנגעןלאמעןלםריקןדיהכי

רתיעהלההיתהמשפחתיים,ןיחסיםמיןחיי

חןששתיאשה ,ןחשתיהפרט,לתחןםמהחדירה

היתהלאכבראלזהבספר,בכךשלימעיסןק

 ,שליהעבןדהסיןםלקראתאבלהחיים,ביןאז

תשכחאל ,גיןראייגרטרן:דפעםליאמרה

החשןבהאדםהיתההיא ,אלזהאתלהזכיר

להתעלםבדעתיהיהשלאכמןבןבחיי",ביןתר

מדמןתה,

גרטרןדנסעהישראלמדינתקןםאחרי

שלקיץבמחנהלהדריךעליההיהב,"לארה

ברנדייס,אןניברסיטת

היאלגמרי,מקןלקלתמאמריקהחזרהייהיא

אןתהבילבלןזה ,גרהאםמרתהאתראתה

גרטרןדשלהמןןתהיהזהלגמרי,

רקדההיאשלההחייםכלככןריאןגרפית,

כןריאןגרפיה,עםאבלטכניקהבלי ,מבפנים

המןזיקאיעםבאלטלעשןתלשןבניסינו

ברין,"",הרברט

תיאטרוןייבמסגרת , 1950-1בשנתזההיה

גרטרודשלהאחרוןנסיונה ,"הישראליהבאלט

זה,היהלאכברזהאבלמשלה,להקהלהקים

היתהגרטרודייזאת,מבטאתשהילדהכפי

המודרניהמחולעםמפגישתה ,מבולבלת"

בתכניתומשוכללת,לטכניקהשסגדהאמריקני,

הכין "הישראליהבאלטייתיאטרוןשלהשניה

רקדניעםביאטי,טאלי ,מעולהאמריקנייוצר

מודרנימחול- "בהריםייאשאתהלהקה

 ,ישראלייישובשנושאו ,אמריקאיבסיגנון

ערבים,ידיעלהמותקף

היאמיכאל, ,בנהעםבהריוןאזהיתההילדה

צריכההייתייילגרטרוד,זהאתלספרהעזהלא

ילעצמוהמצאתי ,הריצפהעלהזמןכלליפןל

ורקהידייםעלתחילהליפול ,טכניקהאיזה

לחושכשהתחלתיאבלהבטן,עלכךאחר

סיפרתי ,משלוחייםלוישבבטןשהילד

לרקודיהפסקתהפרמיירהואחרילגרטרוד,

פז",נירהקיבלהשליהתפקידואתמה,לזמן

המודרניהמחולשלהאולימפיהלפידעברוכך

הבא,לדור
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