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הרקדניתאודותערספרמתוךפרקים

העומדקראוסגרטרודאפיתרראוגווהכ

ראור.רצאת

הרציףעלפרחים
ברוךהאמרגןחמימ,היו 1931שנתשלאפרילסוףימי

יפונמלרציףעלעמדאון).גל :יותר(מאוחרגוריאצ'יקוב
הכוכבתלכבודשלבשןבעניבהבחליפהמזיעחגיגית,שלבו

הרקדניתאתמעולםפגשלאהואפניה,אתלקבלשבאהגדוהל
לשב-שזכתהאירופה,ות·בארצלה'לתהייצאששמההווינאית·

 iקודם-לכשנהשהתקייםמי,חבינלאובקונגרסרביםכהחים
אתשראומכריוורשמיבעיתוניםביקורותסמךעל ,במינכן

למסעקראוסגרטרודאתלהזמיןהחליטבאירופה,הופעותהי
בארץ-ישראל,'הופעות

, t!-ובירדתאמסטרדםאג,,בפרהופעותיהלפניה,הלךמה
סוכםהכלבינלאומי,מוניטיןלההעניקואחרותפאיות,אירו

בקיבו-וכמובן,הגדולות,הזגריםבשלושהופעות :במכתבים
ו"שוק"לאמנותצמאהקיבוציהקהלהיהכאזה'עתצים,
שלהממשילמספרםפרופורציהכלללאלאמרגניםחשוב
באוכלוסיה,ההתישיבותאנשי

אתלקבלנזרגן:האבאנימוסים,בעללג'נטלמןכיאה
חיכהוציפיהבדריכותבידו,ול,גדורדיםכשזר"שלו"המאנית
בושאיבסבליםמלוויםלצאתהחלו,הבאים,הנוסעים,לרדת

אתסקרה Jהאמרגשלהמנוסהעינווחבילות,מזוודות
המפור-הכוכבתשלהמרשימהה,דמותאתלגלותהקרבים

תוארכתואמתלונראתהלאהבאיםמןאשהאףאבלסמת,
ובשמלהוליים, il . '.הרחבהלבן,בכובעזואשהשמאזה,

אותהוחיבקובני-משפחתהאליהניגשוכברלא,ןהלבנה
אשהאוליושם,אוס,,קרגרטרודאינהזוודמעות,בהתרגשות

ןאליהנילווה,היטבגזוזפודלונלבזו

אתראתהוכה,כההסתכלההרציף,אל,ירהדגרטרןד
הוורדיםוזרהבאים,,ביןמישהולמצואהמנסהבחליפההאיש
הקטן,שלראשההנצחיהשחורהבארטאתיישרההאינידו,

שלה,האמרגןגוריאצ'יקוב,מרשזהווהחליטה

אבל " ..אדוני,שמ~ג"סליחה, :ואמרהאליוניגשההיא
 :והתנצלבלנות Iבאי-גמהוורדיםהפנויהובידניפנףהאזברגן
ג,ק,המפורסמתנית,לרקדמצפהאניעסוק,,אנילי"סלחי

האנשים,פניאוז,לתורהמשיךומבטולהגיע",שצריכה
אמרה,-קראוס"גרטרודאני"

מההיטב I'זz,מעלאכאילולרגזג,נעצרגוריאצ'יקובמר
שלידו,-הקומהקטנתבא.',זהלהביטוהתכופףלו,'זt-נאמר

גרטרו,דמספרת-פניו"עלוהאכזהבהתמהוןאתיתי \I"ד
ציפה"הואזו.,היסטוריוז'פגישהלזכרבהנאהמגחכתזהיא Zכז

הואאיךראיתיאותי.-ומצאמרשימה,ם $Iגראנד-דלאיזו
פלאקטיםזגלשהוצ"אההשקעותכלאתרוחועבינירואה

יורד;ת-לון.בנית-מוחדראולמותת.שכירעלופרסומת,
לטמיון."

מנורגרוראמאת

גימגםהוורדים,זראתהושיטלההתאושש,שניהכעבור
המכונית,אלאותהולקח Iזו,שבפגישההרב,העונג,עלמשהו

המשו-מכלגדולההיתהבארץ-ישראלג.ק.שלהצ'לחתה
לכרטיסים.הרבהה·הדרישבשלהוארךהמופעיםמסעער,

לפניג.ק.הווינאית,הרקדניתהופיעהפעמים"שש-עשרה
מחווח ,"באר-שבע'ועד,מדןמקוםאפסעדמלאיםאולמות

לאורשיצא"המחול",בירחוןגבריאלבן-י.מ.הופעותיהעל
בתל-'בבית-העםושובושובבירושלים,רקדה"היאבברלין.
אגדתיותהכמעטובקומונותבחיהפאיש, 5,000לפניאביב,

קארלמסיפוריבנוףבדואיםבמאהלואפילועמק-יזרעאלשל
מאי,"

לאהמספרתבבית-אלפא,נערכההבדואיםעםפגישתה
בית-אלפא,קיבוץחברתאזמווינה,שמוצאהרקדניתברגשטיין,

חלקעברו(לשםברמת-יוחנןוכוראוגראפיתמורהכיום
הקי-לפנירקדה"גרטרוד :הפילוג)לאחרבית-אלפאמחברי

בכפריהחתונותעלאים,.הבדופנטאזיותעללהסיפרנובוץ.
המזרחי,המחולאתלהכירה'רצתהיאשכנינו.הפלאחים,

 , 1929שנתרעות,מאו'זt-לאחרמתיחותימיהיוהימיםאבל
גרטרו,דה.:כזביקורלארגןהיהאי-אפשרבטחוןומסיבות
האמי-המזרחעםזועתידהה,מפגישהשתלהבכברשדמיונה

אתהיטבהכירוהקיבוץמחברירביםלוותר.רצתהלאתי,
והחלטנוה,'החתונמינהגיואתהשיריםאתהערבי,המחול

שכנינואתשהזמנולהסיפרנופנטאזיה.בפניההציג'.,ל
כלאתאספנוהקיבוץ.בחצרלפנהיולהופיעלבואהבדואים
הבחוריםבשנו,התללנו,שהיוהמזרחיותוהשמלותהעבאיות

והפנ-בידהים,וחרבותורובי-צידכפיותחבשוסוסים,הביאו

ה.·רבבהצלחהועברהלפנות-ערב,נערכהטאזיה

פתאוםנזכרתיהריקודבאמצעבהתלהבות.דבקהרקדנו
אופנתמיטבלפיחדשותנעלייםנעולותהחברות,כל ,ןלוכ";':
קלאוזנר,מרגוטשלמתנתה-שעברההשנהשלברלין
בכלשנהגהלהנעלה,גדולהחנויותשרשרתבעלישלבתם

ות·אי.בדונעליים,שושלםמשלוחלנולהביאשלהביקור
כנראה,שמה,לאגרטרודאבלקצת.משונהה·היזהןבנעליים

מאוד".ונהנתהזה,מסגירלפרטלב

מכלק~בוציםלחבריגרטרוד ל-tז'הופעתהנערכהבערב
רבה",היתהוההתלהבות,אצלנו,שהתכנסוהפביבה

לרי-הקיבוץשלל'לחדר-האוכהוזמנתיההופעה"אחרי
ה,שלגירסתהאתגרטרודמספרת-סוערים"הורהקודי

הרוק-בראששרכבהבדואי,שהשייח'לב"שמתילמאורע.
והואומגפירם,רכיבהמכנסיעכיזt-יובושלהצהריים,אחרידים

חדו-כהשכניםיחסיהקיבוץ,חברותעםבהתלהבותרוקד
לפנישהציגהזו,,בדואית'הנה,.ובמקצת.מוזריםלינראוקים

 " .. ,בשמחההיאגםמיזt-תתפתר,ימסעריקוד-חרבות

תפ-את.לשחקהמשיכהבמתיחה,שהבחינהגרטרו,דאבל
בנאמנות,קידה

שלהמייחדהאורית,.הרגשהעוצמהבעלהנוף"השמש,
"מןגרסרוהמספרת-אותי"הממוהצבעיםארץ-ישראל,
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לאנשים.לנוף,זה,למקוםעמוקקשרהרגשתיהראשוןהרגע
זו."חוויהלאחרזהיו Zכזעודיהיולאשלישהריקודיםידעתי

ואבי-בדיםוקנתההעתיקהבעירלשוקהלכהבירושלים
שובהעםהביאהאותםותכשיטים,מזרחיותמלות-il 'זרים,

כברשיצרה.המזרחיה:נוףלריקודישימשוואלהלווינה,
הארץ,עםפגישתהלפנישניםשנוצרוהראשונות,ה·בתוכניותי

שלה.התנ"כיבמחולמזרחיתאווירהלעיצובהשאיפהניכרה
עםפנים,פנים-אל-פגישהל-il 'הביסוסלאלהנוסףעכשיו

האמי-והאריגיםהצבעיםעםומקצביה,המזרחיתהמוסיקה

תיים.

- "הקודשבארץצעירהוינאיתאמניתשל"מסע-נצחון
"מחו-- " DER WIENIill T AGJ 'העתוןיוניבסוףכותב
לפנייהודים,לפניריקודיםהרבות.במושבותרים, 1הןבכולות

במידההתלהבוהרחבוהקהלהמקצועיתהביקורת ..בדואים
בעק-המזרח.רוחשלחדשההתגלותות,אודכתבורובפשווה.
במצרים,האורח,חופעות-תורבאבפלשתינההמסעבות

מו-לאעדייןהמחולאכזנותאתשתקלוטהקרקעם L! 'מקום
הירדן."גדותשעלזוכמוכנה

המהפ-לאחתבת-ilנח'וס Iקר)"גרטרוד :כותביםובארץ
רצון,כשרון,תנועה,בכל :בימינוהמחולבאומנותכניות
פניהתוויובכלרגליהבבהונותגםעשיר.ודמיוןמזגנשמה,

אמיתי.אמןשלהבעת-נפשמורגשת

הרקדניותשלוזכרונותה:רג'זtותבנומעוררתקראוס
מקורית.עצמית,תמידהי'אאולם-הרוסיותהאופייניות,

בפשטותה,מקסימהשונה,חדשה,תמידשלהקומפוזיציהכל
שבאירופהפלאואיןהקלאסי.וביופי·אינטנסיביותקל,בהומור
עברהכברקראוסרים. lIסו'חןבתשואותקראוסאתפוגשים

הריתמיקההריקוהשל ),מ.נ !(כךהטכנייםהגבולותכלאת
' il-ותיהשלתמציתהי,זו-להtהממזגתישראל,בתשלרג'ז

מו'זtלם.אחדלדברוהנ,נינההתנועהיסודותאתבקירבה
שלהתנועתיתהנעימהרוחאתמרגישיםאנולגיטו"ב"מזמור

טיפוסית."רוסיההינהקראוס"וודקה",בריקודהמזרח.יהודי

נקבעספורים,בועות-il 'אלאארך'זtלאזה,ראשוןבביקור
לעתי.דגרטרודשלויצירתהחייהכיוון,,וובני,'

אחריזו.בפגיש,העדייןהתגב:שהלאלארץלעלותהחלטתה
שלארקלאהציוניתהכרתהאחרים.באוהראשוןהמסע
הקהלפגשה.אותםהקשיםהחומרייםהתנאיםבשלנחלהש
המחול,בתחוםאבלולתיאטרון,לקונצרטיםמורגלהההבראץ
שלספוראדיותוהופעותפרטדבר,קייםהיהשלאכמעט
ליצורוהנסיונותגולינקיןשלהאופרהבמסגרתקלאסימחול

רק-ניקובה,רינהעל-דיי'זtנעשולים-ilבירויתנ"כי""באלט
תל-קבוצתוחינכהבארץ,שהתיישבהמרוסיה,שמוצאהדנית

נדב.רחלהיאבהןשהידועהתיובניות,ובידות

ממו'זt,ךתהליךהיתהקראוסגרטרודשלארצהעלייתה
למסעאחתלאחזרהאחר'-כךגםאולם . 1935בשנתשסופו
פרוץעדאחרות,אירופאיותובןבדיבותמוצאהבארץמופעים

השניהי.העולםמלחמת
היהודיםהאמניםכלאתיח'הכרלשלטוןהנאציםעלייתצל

לאמרי-היגרוגרטרודשלמעמיתיהאחדיםדרכם.עללהחליט
בונדויזר,גרטרודכמורתהאחרים,והדרומית,הצפוניתקה,

מלאהבהכרהבחהרגר'טרודאבללאוסטרליה.לבסיףהגיעז
בארץ-ישראל.דווקא
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"יתכןאומרת.היא-לפני"פתוחותהיורבותרויות-il"אפי
אף.אבלשונה.דרכיהיתהלארצות-הבריתמגיעההייתיולו
החלטתי."עלהצטערתילארגע

אתרקלאכמיבן,קבע,לארץ-ישראלגרטרודשלבואה
-התאתמכ,ךיותרעודואוליאלא,שלה,האמנותיגורלה
כשהיאאירךפהאתעזבההיאבארץ.'האמנותיהמחולפתחות
בין-לאומיות,הצלחותשלשורהכשמאחוריהיכולתה,בשיא

האמניםמיטבבמחיצתקוסמותעבודההצעותה,באמתחת

אחרת.החליטההיאאבלריהנהר.דהבמאיכגון

אוכךלעשותעליש'זtומהלעצמיאמרתילא"מעולם
והחלטותצוויםבהכרחים,ר.קשוהיהלאחינוכיכלאחרת.

חשתימראש.שיקול-דעתבליהכלעשיתיתמידגורליות.
בשעתכמולהכריע.עלישלאמאליהן,תיפולנה'זtההחלטות

חשובהעצמהשהדרךסבורההייתיהבימה,עלגדולהקפיצה
הרגלנכון,הכיווןכאשרלהגיע.מצליחאתהאליומהגובה
חדש.בכיווןלדרךיצאתיפשוטלשיא-הגובה.תגיעממילא

החלטההיתה ).מ.נישרא,ר(לארץהנהלבאוהחלטהרק
הכרעותיומכליותרחזקיםהטבע,ושהגורלבטוחתנימודעת.

' il-לאחר-מכן.רבותשניםגרטרודמהרהרת-עצמו"האדםל

היאבווינה.אינטנסיביתאמנותיתלפעילותחזרהגרטרוד
אותםז.:זלהתיאטרוןבמאיגדולעםפעולהלשתףהוזמנה
שנערכהפסיון""הצגתשלענקחזיוןבביצועריינהר,דימים,

מאותחלקנטלוישוחייעלזובהצגהקרקס.שלבאולמו
השחקנים.וטובירקדנים

גושי-ל-il 'שיתופםתוךה,בתנועתמונותלבנותהיכולת
כוראוגרא-רקגרטר"היתהלאולם'ומעמאזלה.קסמהאדם,
התאיטרון,שכלבמאיתאלאלה,·המ ל.zז'הצרבמובנהפית
תחוםהםהתלבושות,התאורה,המשחק,השונים,תחומיועל

שליטתה.

האנטי-מלחמתימהמחזהסצינותעיצבהמעבודותיהבאחת
' il-שלזהמופעהאחרונים'!האנושות"ימיקראוסקארלל

הענקיים,היקפיובשלבשלימותהמעולםהוצגשלאהמחזה,
התר-הפעילותבמסגרתגרטרדול-il 'ותיה lIמהופ'כרבותנערך
כולההקה,"הלבווינה.הסוציאליסטיתהתנועהשלבותית
כשכולםשונות,לרמותהמחולקתהבימהריצפתעלשכבה

מתלמי-אחתזישקה,בטינהנזכרת-גז"מסיכותלבויזz.ים
שורותשורותרקלמעשהראה"הקהלגרטרו.ד ל.zז'דותיה
אנגרו-הלמו.הרקדניםהמסיכות.שלמפלצתיותפניםשל

בזההיהלקריינים.רקעשימ'זtהזווהלמותהריצפהעלפיהם
ביותר."מאייםמפחי,דמשהו

להקותויסדועצמאיותנעשוחלקןגרטרו,דשלמידותיה,תל
הבי-ברשימותהמעייןהימים.אותםלמסורתבהתאםמשלהן,
השפעתההיתהעניפהמהעדימצאשניםאותןשלקורת
במחי-פעילותןאתשהחלואלה,רקדניותדרךגרטרודשל
יו-ממזצאמפורסמתבאלרינהסלא:;גנסקה,.מיהצתה

 " DANCEבשנתפרסמהאודותיה(בכתבהמציינתגוסלבי,
" MAGAZrNE במרס' il-ךשהיתה ) 1973נת.zהל-שנתייםבימז

אין-אתגיליתיקראוסשל"במחיצתה :גרטרודשלמידתה
שעו-האי ...במחולהציירהוחופשביטוישלויזת'האפשרסוף
הראשונים."הכוראוגראפייםבניסיונותיאותידדה



מחכההעיר

ציפיה,שלמרשימהה,בתמונההצגהנסתיימהעתהזה
יום"המחרת,שלבtזפוטאוזהיותר,טובלעתדי,תקווהשל

הבכורה,הצגתלאחרנרגשים ,הרקדניםלהפציע.העתיד
הנלהב,הקהללשהכפייםמחיאותאתבעצבנות"מהמקבלים
והם,שב:טרמברגסה,עממית"להשכלהוד'ג"האישלבאולמו
הרד"ו.,מ'~לטסביבומצטופפיםלחדרי"האיפורממהרים

באותונערכוובגרמניה, 1933במארס Sה"הואהיוםכי

לשמוערצויםוהכל(בית"הנבחרים),טאגכסלרייהבחירותיום
היטלר.שללמפלגתוחוקימנדטהגרמניהעםהעניקהאם

הרייכסטאג,שו'יפתאחרימשבועיים,פחותנערכוהבחירות

בעצ"תויהצשר ijזהנאצים,פוליטית.ות'ואליממתחבאווירת
מופ"צעירקומוניסטבמעשהימו tהאו~ ,בית"המחוקקיםאתמם

מחוץאלהוצאההקומוניסטיתהמפלגהדר"לובה.ואןבשםרע
מכלל 44° / :0-מכריענצחוןלנאציםהנחילוהובוחריםלחוק,
האצולהנציגיהלאומנים,בריתםבניבית"הנבחרים.צירי

נפ"יבכךה'~ולות,מן 8%ב"זכוואילי"התעשיה,'הוותיקה
הנאצית.הדיקטטורה,להשלטתהדרךרצה

לעתידבתוחלתבתקווה,מסתיימתמחכה"העיר"הצגת
 12ו"הרחמים,ערישליל"בכורהבאותןנסגרובמציאותזוהר.
אירופה.עלירדואפילהנותש

העליזה"אכ"בהי,:,יושהאוכלתהסואנת,נית,,זבודר,ה'הזניר
רגליהםאתים'גורר'זt-ברהובותיהבבארים,הרוקדתזרית,
בזיעתםהנבניתהעי,'קורת-גג,חסרימובטליםאלפיהלאות

המו"הכרךדיוקן-הממוןבעלילשלתועלתםפועליםלש
 10בןאחרת"במערכההמחול"אשנוהוא ,יהמפלצתדרני

לרא"שהוצג Iמח~:ה""הטיר-קראוסגרטרודשלהתמונות
היצירה . 1933נת-Vןאביבשללאנושותגורלייוםבאותושונה

המצויהכרך",מנגינת"גורקימקסיםלשסיפורול'עמבוססת
המציאות".אגדת"הסיפוריםבאסופת

 "ורמרסלםשבצעיר jמלחיאצלהוזמנהלמחולהמוסיקה
ניצח-tז'והוא ,.ק.גלשהרבים,דיידיהלחוגשייךשהיה ,בין
היצירה.אתביצעהשהקאמריתהתזמורתעל

עצמם,הרקדניםעל"ידיהבימהעלעוצבההגדולההעיר
ברטלמספרתונים.שהים,בגבמתקפלותבמותגביעלשעמדו
מורה-והיום ..ג.קל'שהסטודיומתלמידותנערה-אזזישקה,
 ,זומולזוטrןו,עות,בנלש"זוגות :בווינההגוףלתרבות
הבנין.גגבדמותות,,תלולבזוויותנפגשותהמושטותכשידהין

כנסיה,בראשכ"צלב"לצדדיםפרושןתכשידיתי,עמדאני
 ,חזרהבכלהיטבכאבוהידייםאחר.,פרקטיקאבל'גביעל
צליבה."שלזובפוזהמעמדהחזיק,לה,היקהשכי

אותותפקידבשעריה,הבא"הנער"אתהעירמקבלתכך
שחו"ומקטירןמכנסייםשלבו ,קרבהבחורעצמה.ג.ק.מילהא

 .הכפרמןבדרכורים

הכרך,אלהולך"נער
רב,הדרךכילמענו,מנגןהלילה

ואחו,שדותנעורושחרלקראת

מגיע,אוזניוארהעוניקור

שלקרלהמשמיע,-רו"זקוקההעירכייודעוהוא
בווינהשנערנוהראשונוןז(בהצגותנראית.בלתיקריינית

שנערךהטקסט,אתשהשמיעלנדרסגרטהשלקילהזההיה
 ).ק.גשלמיירדיההואאףקאנטי,הסופרעל-ידיהמופעלמען

 12בתמקהלת-תנועה""חברימגלמיםהעיר","אנשיאת
הקבו-תלמידותיהללהקתההצגהלצורךשצורפהרקדניות,

הכוראוגראפית.שלעות

-עצובבמהוללנוע'מתחילהכולהוהעירב,,קרהנער
שפוגהנערבתכניה.ככתוב-הסובלת"העירלת'"מקה

 .""שעשעויםבתמונהבבארלילותיהםהמבליםבבעלי-הממון
גברים ,בידיהםוכוסות,הדלפקלידיושביםג'אזייםלצלילים

ויוצאיםשחורך.ת,בשטלות-תחרהשיםבותלבו:זzת"ערבזי Ilלבו
 .במחול

א,בצוותאחדיםמאושריםישבובפנים"

משמיעה- "בודד,"נשארהעוני-למענםרקדהיופי

הקריינית.

בפז-לעיניהםהמנצנץהעושראלכים'נמשעניים"ילדים
משתוקקיםהםפלאים.כחלוםלהם,הנראהשפעאלרנות,
כאג-בעיניהםהנראיםבבאר,,שובתענוגות,בפארחלקלקחת
הבארתמונתנאשר , 1936-7משנתתכניה(מתוך-דה."

במקומותג.ק.לשלהקתה'ב.ל-ידיבוצעוומחול-הפרברים
בארץ.)שונים

הנרך"."מקהלתופיעה,מהמעודניםהמותרותלחיינניגוד
חד-גוניבשממוןהאנשיםחייםלכל,אדישיםיגעים,"עייפים,
עבודה,כרה,של,שתיה ,"ציפיה-חתכניהממשינהנצחי."
 . " ...חלילהוחוזר

עבודתשלתמונהנוצרתשהמייאהקסמיםמעגל,מתוך
קוביסטיבסגנוןכאשר-גמורה"הבלתי"העיר-מכונה
הכלנעים.ולמוטותלגלגליםהמכונה,לחלקי,הגופותהופכים

 ,בהמוןנבלעהפרטדמיוי-מדים,רים,,אפובגדים,בלבושים,
מןחלקאלאואינוזהותו,אתאבד,מהאדםהייצור.בתהליך
במכונה.בורגחופשי,רצוןמשוללוהואהכלל

קבוצתעל-ידיתעשייתייםתהליכיםהצגתשלזהמומנט
להש-בהתאםשונותמשמעויותלקבלכמובן,יכול,רוקדים,

כשהרוקדיםכבוננה,הנעותהזרועותהכוראוגראף.שלקפתו
נעשוות,,בשורחברןשלגבומאחוריזהסמוכיםניצביםכולם

ואףבברית-המועצותקוביסטייםבמחלוותמוכרב,למרכי,
בשאי"הפרטוהשתלבותהייצורהבניין,כאשרבארץ-ישראל,

נשגבים.כאידיאליםנראוהכללשלהבנייןפות

אמנותיאמצעישלהחברתיתהמשמעותמשתנהזןרך,בד
למנונההנבולהפרטתנועתשלית,המכנילנסיבות.בהתאם

הייצורלתהליךהאופייניוהניכורהניצולסמללחליפין,היא,
בנייןשלהתלהבות mות,ההזדהסמלומאידךט, Dהקאפיטאלי

 •-30השנותשלבארץ-ישראלשהיהכפיחדשה,חברה

נפךציםשהיואלה,מחולות-מכונהשלאחרמענייןבט,הי
כאשרבכוראוגראפיה,העומקמימדעלהוויתורהדאלמדי,

כתמונהאח.זבמישורמיד,תכמעטפועלתהאנושית"המכונה"
שלזהאופיהבימתיים.ה.מימדיםבשלושהולאררמימדית
הרגשתומכאןגרפאיות,שלאופיהלמעניקהמיזנסצנה

שנבעפרספקטיבה),עלויתורעימושהביא(סגנוןהקוביזם
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חלקישוארוגלגליםתמסורותלעצבהרצוןמןבעיקרכמובז
עוגילות,רכותאתהנוגדותגאומטריותצורותשלהםה;מכונ
מבניםבתורהאדםאתלהסתי,'שבמקוםאלאהרקח.גוף

ה"באוהאוז"אמניע"ינעשהשהדברכפיברזל,וחוטימקרטון
כפיהגוףצורתאתהשיברתהפרויקציהבעזרתאוהגחמני,

אחריםוכוראוגראפים ..ג,קהלכהניקלראיס,אלירןשעושה
הגושבתורהרוקדהפרטאתוהבליעותקופה,אותהבני

:נעועת. nהמוצה,הקבשללי'אינטגראכחלק

הרסו-והרסובנואפס.בזרעתבבנררןרברםעבדו"בחוץ

רקע.·בהקולממשיר- "הבנררן.נבנהרמענםראאבר-ובנו

האו-"לחלוםהופכתוהזוויתיתהמכניתהעבודהתמונות
בין"הנערבתמונההכ~לליתבהתלהבותמשתלבהנערשר".

התקווה,מל·את"הציפיה"בתמונת,מסתייםהזמחול·האנשים",

גז-ורחרוםוחרמורחדרוחברו"הם

-חרות-חרות
לחרומםחרומוצררףהנער

האנשרםברןארהרךהוא

ערמם."אוחורקחווהם

"חי-לרצוןביטויאוליהכל,אףעל-אופטימיסיום
אמנותיתתחושהגםואוליבקדרות.לסייםשלאוכי"-חברתי·נ

הקודמתהקרורתמונה,התאתהנוגדסולם·בלגמורהדורשת
כאשרההתחלה,עםןזגמראתלקשורורצוןהסיום,לתמונת

תאות. 1tה',ןבתקווהועות,קרכשעיניוהעיראלהנערמגיע

שנאספהומקהלת-תנועהלהקתה,עםג.ק.בונה"כיצד
לאושרהה,המצפעירשלומזעזעללבנוגעחזוןזה,לצורר
מברי-אוגרפאיה'מכוריותרזההיה !אליההנערשלודרכו

 " NEUE FREIEה-ותב·כהבימה."בחלל,וט,פיכברזהוקה,
" PRESSE השלומבקרו-" D'ER WIENER TAG " אומר: 

משמשיםבהניגודים,מלאתתשושה,ובלה,נאנחת"עיר
אל,השאופתאדונהרסת,נבניתעירבערבוביה,והערניהאור
החוויהאת'ב,ימהחיעובר-אורחנערהגאה.'והאורהיופי

במערבולת.לנשק,ואחלפעילותשותףונבלע,המסעירה,
ההסברומילות·להקתהבעזרתלעצב·ג.ק.ניסתהזהמיסטריום
משמשיםוסמלייםריאליסטייםיסודות ...ברקעות,המושמע
 ".ה,לאליפריעושאלהמבליאדה,,בערבובי

מחו-מערביהובילהדרכההצלחתה.בשיאעמדהגרטררו
באכבמאיתרונה·כשרב-היקף.מתי,ביעיצובאללות-יחיד

האופייניאתבתוכו,המאחדמחול,במחזה-שלםביטוילידי
זי-האמנותי.בכשרונההאישית,כולתה,בימתגבש·הלתקופה,

דווקאההצלחהפיסגתאלהביאהומועדמקוםשלמוזרמון
אחר-שבאמהכלעמה.וגורלאירופהגורלנחתםבובלילה

העו-אתשהחשיכוהמדיניים,האירועיםבסימןמד,עכברכד

הבאות.השניםלשתים-עשרהלם

כל-כדהאופייניבצירוףפוגשיםאנו,שובמחכה"ב"העיר
בטבורוהקשורמובהקאישיביטוי,-ג.ק,שלליצירתה

הקסםהאכזרית,המדורניתהעירולמקום.לזמןבל-ינתק,קשר
שלהאינדבידואליותאתבתוכההמכניעההמכונהשבתנועה
אתלוהמכתיבהנע,הסרסלידהניצבהפועלמרכיביה,

לה'ליחייביןהמשוועהניגודרחמים.יודעשאינוהקצב,
ההם, .בימיםכל-כדמודרנית.שנשמעההג'ז,מוסיקתלצלילי

-לשכות'הלידה,העבודדורשישלהמתמשכיםרים·הטולבין
 •-30השנותראשיתשלרבותביצירותמצוייםאלהכל

 .!לתקופתה.נאמנהבתהיתהקראוסוגרטרוד·
wבWSff+S 

מחול,ספרי·

אורהרואיםהמחולבתזזוםהספריםהםבלבדמיב,טים
בעברית.

האוטוביוג-ספרהפועלים""ספריתבהוצאתיצאמכברלא
והים"."התוףכהןירדנהשלראפי

הוותיקה,פנית,החיהרקדניתשלבמחולחיהי-סיפורזהו
בשנותמזרחייםךמיקצביםבמוזיקהמענייניםבנסיונותסקה,שע

מק-האחרונותובשניםבקיבוציםהמונייםחגיםעיצבה ,-30ה

ריפוי.כאמצעילמחול·וזמנהמרצהעיקראתדייזt-ה
נירהשלספרןאתהשנהלהוציאעומדתפועלים""ספרית

סיכוםשהואו"'~ירתיות",מורעות"תכועה,ברטלדלאהנאמן
שלשוניםבהביטים·וסק 1זהספרהחינוך.בתחוםהרבנסיונן

הומוזיקא-המחולייםאמט"ים,,הדרצדדיועלחינוך-התנוע·ה,
החלשזנות,מתורותשיטויזיהןאתשואלותהומחברותליים,

 ,פלדנקרייזמשהשלמשנתזדרך ,הסיניצ/ואן"ציב"טאי
איזt-כול.נעדהשלבניתוח-התנועהוגמוראלכסנדר""שיטת
ובארה"ב.)זיה iבאנגבאנגליתאורראהזה(ספר

קראי.סגרטרורעלמנורגיוראשלספרוגםלהופיעעומד
יצי-תיאוראלאה,,המלשלהצרבמובנהביוגראפהיזואין
עלבישראל",המדורניהמחולשלהראשונה"הגברתשלרתה
 • 1בעולם.המודרניהמחולהתפתחותרקע
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שפיראיאירע"שגותומיל.פרס

המחוללהקתורקדןגבעת-עוזקיבוץבן,שפירא,יאיר
קיבו-יום-כיפור.במלחמתנפל"בת-שבע",ולהקתהקיבוצית

הקימו"בת-שבע",ולהקת"חבצלת"הארצי·הקיבוץקרןצו,
לרקדניםמילגות-לימודשתישנהמדישתעניקשמו,עלקרן

הארצי.הקיבוץחבריצעירים

 ,מצטייןיוצראולרקדןשנתיפרסהקרןתעניקכמו-כן
"בת-שבע".בלהקתשעבד

שלחגיגיבמופעלראשונהוהמילגותהפרסהוענקוהשנה
שבעין-השופטמגידוהאיזוריבאולםשנערך"בת-שבע",

(גרטרודהשופטיםועדתנימוקיאת . 1976וקטובר,א,ב lOב-

וחרמונהארנוןיהודיתלוטמן,קאילוי-תנאי,'זLרהקראוס,
לוי-תנאי.שרהקראהלין)

מילגת-(וכןבן·קולולאמירקינןלאוריתניתנוהמילגות
עלהיל-סאגאןלג/יןה'זt-נהניתןהפרסדנון).לרוניתעידוד

"רכב-אש".יצירתה

השנתיהפרסעתההואשפיראיאיר ש",ב'"בת-שבע"פרס

 • 1בישראל.המחולבתחוםיצירהעבורהיחידי




