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קטעיםלהלןגראהם.מרתה
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פוקיומיכאילמאת
מגרמניהואלמאןמרגריטההגיעהכאשר

מרישללאמנותהנפשותלעשותלאמריקה
אפלה".נפש"מורתהאתכינתההיא ,ויגמאן
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העולמ ,[מלחמתבמלחמה.שהפסידהגרמניהשל
דןפאלמרסטוארטהמבקרכאשרהראשונה].
העתבכתבגראהממרתהשלבמחולותיה

נפש-זהבביטויהואגמהשתמש"דאנס",

אפלה.

יודעאיניכןועלבמלחמההפסידהלאאמריקה
גראהמ,העלמהשלעצבונהאתלהסביראיך
היתה"לפנימהכותבאומראודותיהשעל

פשוט,כאןשישיתכןונעימה".רגילהבחורה
האמנותהשתלתזוחיקוי.זרה,השפעה
 .הבריאהאמריקהלתוךהחולניתהגרמנית

עצבותלבטאכדי .נוסףהסברעימיישאולמ
נראהזהמעטה.לתנועהאלאזקוקאינךבמחול

דורשגיסא,מאידךשמחה,ביטוימאו.דקל
עליזימשנרגישככליותר.קשהזה .רבהתנועה
 .יותררבהבתנועהצורךנחושכןיותר,

ולאורלשמחהביטויבעיקרוהואהמחול
רגשככלהעצבון,ספקבלילאפלה.ולאהשמש,
אולמריקודי,לביטוינושאלשמשעשויאחר,
המחול,אתשיצרההיאהשמחהאלאהעצבלא

בהתפתחותו.אותושתובילהיאוהעליצות

רבימ.מהירימשמחהריקודירקדהפבלובה

זה,בענייןדווקאבדרכיהללכתניסומעטימ
בעקבותיה,לבצע,שניסואלההמשרבימשעה
כך.כלקלנראההיהזהכיהגווע","הברבוראת
שלאמחולל,ילדאורקדן,היהלאבוזמןהיה
"הברבור."אתלרקודניסה

ביטויבמחולותיהנתנההגדולהדאנקןאיזדורה
אולמאנוש,רגשותשלהרחבההקשתלכל

רוחיבעינירואהאניתלמידיה,עלבחושבי
הדמויותבסגנוןקדקודהעלשידהבתולה,

היוניימהכדימשעלמתהלוכות-האבל
כללעצממלקחתממהרימהחובבימהעתיקימ.

ההתנגדותבקוהולכימוהמלבצעושקלדבר
שעהבמיוחדנכונהלינראתהזומחשבההקלה.

[ראשוןמרטיןג'וןשלהרצאותבכמהשביקרתי
הערתבניו-יורק.המודרניהמחולמבקרי

בחודשנערךשמהאחרוןביקוריהמתרגמ].

לספר.ברצוניכךועלפברואר

מאחוריה .שנכנסתישעההרצתהגראהממיס

באפודותנערותשלשורותשתיהארץעלישבו
ששימשהפודיומהיההחדרבמרכזסרוגות.

נראתהגראהממיסהקהל.וסביבולהדגמות
כלשסותרתנדמהחיצוניותהקנאית.כנביאה

טוניקהיופי:אוהצטעצעותנשיות,שלסימן
שדרהעמודלאחור,סרוקחלקשיערארוכה,
כתפימלצדדימ,מתוחיממרפקיממעוקמ,
אצבעותאוקמוצימאגרופימקדימה,נוטות

למושגיממעלשהיאאומרהכל ...פשוטות
אותמשוללתשהיאואצילות,יופישלהישנימ

היסו.דמן

לעיתימהצביעההיאהשקפותיהאתבהסבירה
מצויששמוהיסקתיבטנהאוחזהעלקרובות
פעמימ"החדשה".אמנותהשלוסודהמרכזה
"שמא :באומרהדבריהאתהפסיקהרבות

שאלות?"דייעללילעזוררוצהמישהו

נייבעהיההכלכיאףדבר,לשאולשלאהחלטתי
 .שאלהבגדר
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I אתמכנההגווע""הברבורוצר

תו"נערגראהםשלה Iות Iרקדנ
נובחות"

עלשכבוישבו,הנערות .נמשכוהמחולהדגמות
 .הכלזה ...ורגליהןכףמלואעלהלכוהרצפה,
בכוחהורמואוהגוףלצדיתלויותהיוהידיימ

שהובלטאוהחזה, .מעלהכלפיכשהמרפקימ
יבשת .עצמולתוךפנימה,נפולהיהאובהגזמה
הכלהמחול.שלעיקרוהתמצהאלהתנועות
ביטויזההיהרובפיעלאיטי.בקצבנעשה

תנועת .קפוצימאגרופימולרוע.לעצבות
נערותהנביחה.מןבהשישוהגווהראש

פולחןואפילוהעצבותפולחןלפנינו ...נובחות!
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החדר.במרכז
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באלטמכירהשהיאענתה,גראהממיסנדרכתי.
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קידהמחווהפבלובהכאשרבייחודפבלובה,את
להשתחוותידעה"היאהופעתה.סיומעמ
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זואמירהאחרישהרגשתימהלתאריקשהלא
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בשאלותיהמהמשיכוהאחרימ .לשתוקהמשכתי
יותרהביעושפנינראההחרשתי.ואני
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 "? ...משהולשאולשרצית"דומני



כאשרהאםלילהסביר"התוכליאמרתי.-"כן"
עלחושבתאתשלךהנערותעםעובדתאת

מהטבעיותמתעלמתשאתאוטבעית,תנועה
באמנותך?"

 ...ארוכהארוכהשתיקה
וללאמידבאההתשובההאחרותהשאלותלכל

היסוס.

שהוצגמהכלברורה.היתההמבוכהסיבת
לטבע,מנוגדכךכלבלתי-טבעי,כההיהבפנינו

החייםביןלקשראפשרותכללהיתהשלאעד
באהשתיקהאחרי"אמנות".שלזהלסוגעצמם
ביותר.מעורפלויכוח

אתלהסביררשותוביקשתישאלתיעלחזרתי
אחדות.בתנועותדברי

אתלהריםבדעתןכאשרשנערותי,ךלי"נראה
אתכךאחרהכתף,אתתחילהמרימותידן,

בחייםכולה.הזרועאתלבסוףורקהמרפק
אתלהסירבדעתיאםשונה.הואהתהליך
כתפי,אתתחילהמריםאיניהקולב,מןמגבעתי

כלאתמריםפשוטאנילא, ...מרפקיאתאחר
הדברצריךשיטתךלפיהחפץ.אתולוקחזרועי

פשוטהתנועהאיךהראיתיבמהופך".להעשות
היהזהגראהם.מיסשלשיטתהלפיתתבצעזו

מיסגםעשתהוכןצחקו,הנוכחיםמצחיק.

אני.וגם-גראהם

החזהביןהמצויהמקוםעלוהצביעהחזרההיא

כולן".התנועותבאותממנוהמקום"זהולבטן.
בגופיחלקאותועלידיאתשמתיאניגםובכן,
שםאירעלאדופןיוצאדברששוםלהיווכחכדי
האצטבה.מןספרשלקחתישעה

אמרה.היא-נכון?"נושם,אתה"אולם

לקולבהחלטיות,אמרתי-נושם"תמיד"אני
שאלתיעלחזרתיהנוכחים.שלצחוקם

תישארזוששאלהכ,ךעלעמדתיהראשונה.
יותרטובהדרךלךאיןכיההתעניינות,במרכז

יפותתנועותביןההבדלעללהצביע
מאשרלאצילות,חוסר-זריזותביןומכוערות,

דווקא:יום-יומיותתנועותבעזרת

צעדלצעודכדיגופוכלאתלנענעאדםעלאם
אםלא-זריז.אותומכניםאנחנוקדימה,אחד
שריריםועודצווארושריריאתלאמץעליו

אנומסויימת,תנועהלביצוענחוציםשאינם
דימפותחאינושגופומאומן.שאינוחשים

כדיומרפקוכתפואתלהריםעליואםהצורך.
כאללכךנתייחסספקבליידו,אתלנולהושיט
תנועותמהוקצע.בלתיייראההואגסות,
הנחוץשהמתחבמידהבהיותריפותנעשות

שלהאסתטיקהזולעין.פחותנראהלביצוען
מבוססהמחוללימודמחול.כלושלהבאלט,
זו.מיותרתמתיחותביטולעלבעיקרו

לכךמנוגדותוגראהםויגמאןשלהתיאוריות
ככלמתוחהייהאומרות:שהןנדמהגמור.ניגוד

התנועהבדברשאלתיעללענותמבליהאפשר.
כללך"איןלפתע:גראהםמיסאמרההטבעית

הגוף".תנועתעלמושג

רקדניתשלמפיהכזהלקומפלימנטעניתי
מארבעיםיותרזובשאלהעוסקשאניצעירה,
נוספת.שאלהלשאולרשותוביקשתישנה,
מחלקתשאתדברי,ךאתנכוןהבינותי"האם
כשהחזההנעשותלכאלההתנועותכלאת

החזהביצועןשבשעתוכאלההחוצהנדחף
שקוע?"

"נכון"·

בדבךשאלתועללענותמבלו
מוסאמךההטבעותהתנועה

עלמושגכללך"אוולפתע:גךאהם
הגוף"תנועת

כעסמבטאהחזהשבעיניךהדברנכון"האם

ושנאה?".
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שכיבלמיטתקרביםאנובובאופןהרהרתי
מבטאוזהבפנימההחזהאתמכווציםאנומרע.

שנאה.ולאכאבנו,את

נוספת?"שאלהלשאול"האוכל

נביןלא"לעולם-גראהםמיסאמרה ."אל"
מצדךנאהזהאיןזאת,מלבדרעהו.אתאיש

בשאלותיך".הרצאתיאתלהפסיק

לההשנייההמחמאההיתהזו
הרקדנית.מןזכיתי

בעיניך?"איוםהבאלט"מדוע
זאת.בכלשאלתי

השאלהעללחזורעליהיה
נעמדהגראהםמיסשנית.

כסבורההחמישית,בפוזיציה

עדבאלטינראהשזההיתה
אדםיוכל"איךואמרה:מאו,ד
מחולותכזהבמצבלרקוד

'יווניים'?"

עלמאודמעטיודעת ת~"
"אינךאמרתיהבאלט".אודות
באלטשמחולותיודעת

בנוייםאינםרביםמקסימים

הפוזיציות,חמשסביבכלל
טבעי,ביטויעלמבוססיםאלא

יוונייםובסגנוןבקווים

ביקורתמותחתאתטהורים.

אני ...להכירומבליהבאלטעל
כוריאוגראפיהיצרתיעצמי

באלטיםשבעהאולחמישה
היווני,בסגנוןמהםורבים

'נרקיסוכלואה','דפניסלמשל
אתיצרניז'ינסקיוכו'.ואכו'

פאון'של'אחר-הצהריים
הבאכחנאליהאתופבלובה

זהכלהאםשלה.המפורסמת
מדועשאלתי,אתמצדיקאינו

שהואשעה'מחריד',נעשההבאלטבעיניך
היווניבסגנוןהמחולמדועיווני,בנושאעוסק
בלבד?"החובביםנחלתלהיותחייב

אלהכלאתלכנותנכוןבלתיזהיהיהלדעתי
הציור,אוהמוסיקהכמוהבאלט,מחולות.

תקופהאלאאינווהמודרניזםאמנות,הוא
מןאחדיםהאמנות.בהתפתחותחולפת

הבאלטשלאודיאגילבשלהאחרוניםהמחולות
כאמניםשחדשניםמודרניים,כההיוהשבדי

מאחוריהם.הרחקנשארוגראהםאוהגרמניים

דבריודעתגראהםמיסאיןהנראה,כפיאולם,

המחולותעלאובבאלט,המודרניזםאודותעל
רקדניתאיךלתפוסיכולאיניהיווני.בסגנון

משהיאיותרהמדברת"אינטלקטואלית",
תולדותאתביסודיותללמודטרחהלארוקדת,
שכלסבורהוהיאלה,שקדםמהכלאתהמחול,
ורגלייםהפוזיציות""חמשאלאאינוהבאלט

חוץ.כלפימסובבות

זהותיעלגראהםלמיסמישהורמזזובנקודה
מרעםמדברתשאניידעתי"לאאמרה:והיא

רעהו".אתאישנביןלאלעולםפוקין.

העמים,כלשלאמנותםאתואוהבמביןאני
ממנירחוקיםאלהיהיוכמהעדמשנהזהואין

להביןאוכלשלאהדבר,מוזרבזמן.אובמקום
גראהם.מיסשלוהאמנותהתיאוריותאת

 ~ 1931מארססלונו",רוסקויה"כונויה
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