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 בבאלם הדוגלות הישראליות המורות אחת היא מורי אירנה הקלאסי. דסגנון
 אסונדר, פלייה, :צרפתיות מלים מהדהדות תל־אביב. ריינס, שברחוב באולפנה •!קלאסי.
הקלאסי. הבאלט של ■תנושות והמציינים וה־לו ו6 ה במאות שנקבעו המונחים — גליסה, ־ליבה,

 באולפנו למדה *, 11 בת בהיותה לרקוד החלה
 קראום גרטרוד המודרניסטי המחול חסידת של

 של ללהקתה הצטרפה אחר אביב, בתל
 קיץ, ליל חלום כמו במחוות הופיעה מורתה,

המוסיקלי. התיאטרון הצגות נינם, פר

 כרמלה, את סיפקו לא אלו הופעות אולם
 למחול המורות את לא מספקות שאינן כשם
 בתיאטרון, המחול עצמן. הרקדניות את ולא
 צידה את להעשיר בא בארץ, שהוא כפי

 מאשר יותר אינו ולרוב ההצגה של החיצוני
עודף. טרח

 בארץ. נדיר דבר הן לשמו מחול הצגות
 ולהקות תיאטרוני ליסוד נסיונות נעשו אכן,

 המארגנת, היד חסרה אולם קבע של מחול
ה את ולגבש לכוון שמתפקידה המדריכה,
 חשובה נקודה וזו — וגם הביצוע רפרטואר,

המוסד. של הכספי גורלו את — ביותר
 נידון ציבורית, תמיכה וללא כזאת יד ללא

 גרם והכשלון לכשלון, מלכתחילה מפעל כל
 בהם למקומות לנדוד לכמיהה נפש, למפח

קביעות. בעל מוגדר, מוסד הוא הבאלט
 אחר מכשול תחושה. של תוצאה

 ענין הוא בארץ הצעיר הרקדן של דרכו על
 גיוסה עם נאלצה משל, דרך כרמלה, הגיוס.
 עבודתה את לגמרי כמעט להפסיק לצבא,

 הפנאי•• בשעות להתאמן יכולה היא כרקדנית.
אפשרות. כל לה אין להופיע אבל

 היא הארץ את לעזוב הגדולה השאיפה
 בצירוף נוחים, הלא התנאים של תוצאה

 ידי על כלל מודרך אינו שמחולם העובדה
 כל ומה אסטטיות, או אומנותיות שאיפות

 תחושה. של תוצאה פשוט הוא רעיוניות. שכן
 מחשב־ גישה כל אין הצעיר הישראלי לרקדן

 וברור מגובש רצון כל לאומנותו, תית
בקיים. למרידה לעצמאיות,

 דומה הישראלי הרקדן עץ. גזר על פרא
שגזר לו הגידו עתה שזה פרימיטיבי לפרא

 בגיל מתזזיליס רבים למדי. מאוחר גיל •
* מזה. צמיר
 ביום. שעות 10 מתאמן לארץ בחוץ רקדן ••

 ארבעה שלושה משעתיים, יותר לא — בארץ
בשבוע. ימים

 גדולה בחדווה המים. פני על לצוף יכול עץ
 קטנה. בשלולית בו וצף העץ על יושב הוא

 הוא כי העובדה על דעתו את נתן לא עדיין
 בה ולהפליג העץ מגזרי ספינה לבנות יכול

הגדולים. המרחקים אל

 הפנימית התסיסה את בעצמו חש שלא מי
 גופו את לשחרר האדם את הממריצה הזו,

 עלול הוא להבינה. עליו ייקשה במחול,
 עבודתו. בעת ברקדן יתבונן באם זאת להבין
 המחולל את אוחז הראשונות התנועות לאחר

 בלילה הנובח כלב כמו הוא הריקוד. בולמוס
 ביתר נובח הנביחה, הד את שומע שקט,
 מולידות הרקדן של הראשונות תנועותיו עוז.

 משל־ ,סוערות יותר נוספות, תנועות בקרבו
 ואינו בהתלהבות רוקד הוא אותו. הבות
אוזלים. שכוחותיו עד להפסיק יכול

 המחול הוא כזה מעייפת. מחשכה
 רבבות. אולי אלפי, זה האדם אותו שידע כפי

 שנולד באומנויות, העתיק שהוא המחול סנה.
 בעזרתו ואשר לדבר האדם ידע בטרם עוד

האומ אבי זהו ורגשותיו. מאוויו את הביע
המל ביותר, העממית האומנות כולן, נויות
שבי למחול יצאו כך ביותר. היבה  המערות יו

 מנהיגי שילהבו כך היסטורית. טרום בתקופה
 הקרב. לפני לוחמיהם את קדומים עמים

 כך הברית. ארון לפני ישראל בני רקדו כך
 היין אל, לכבוד בחגיגות העתיקה ביוון רקדו

האצי הקרה, נולדה בהם בטכסים דיוניסוס,
ה : האמנותיות שבצורות והמתורבתת לה

 ודוד המוסלמים הדרוישים רקדו כך טרגדיה.
בישראל. היום רוקדים כך המלך.
 מצד נסיונות, נעשו שלא הדבר פשר אין

 הקלאסי, הבאלט את להחדיר משובחות מורות
 הנוער. קרב אל המסורת, בעל הממושמע,

 ידי על ויפים רבים דברים נעשו זה כשטח
 אלישבע גטרי, אירנר, ארבטובה, כמיה מורות
 הקלאסי המחול חסידות ניקובה, רינה מונה,

 ותהילה אורנשטיין יהודית קראוס, וגרטרוד
תלמי אולם המודרני. הרקוד חסידות רסלר,

 כתורה רעיונות'!־,מורים את קבלו המחול די
המסגרת. מן לחרוג נסו לא מסיני,

 ״הם : ביותר הידועות המורות אחת אומרת
 ה־ כל כלות עד לרקוד מוכנים (תלמידי)

במשך מחשבה אבל רבות. שעות כ־חות,

לרקוד רוצות הדגלים
אותם.״ מעייפת שעה רבע

 לא תלמידי כל ״בין :אחרת מורה מספרת
 כוריאוגרפי כשרון לו שיהא אחד אף מצאתי

ופורה.״ יוצר

אמנות, בכל כמו רקדן. שהיה המלד
 רק לא שיהיה צריך צעיר אמן במחול, גם

תרו מהפכן, איננו אם מהפכן. גם אלא אמן
 אמנות אפסית. לרב היא לאמנותו מתו

האחרו השנה מאות בחמש התפתהר, המחול
 מזהירים אישים של לשורה הודות רק נות

קודמו. בשיטות אחד כל מרדו למענה, שעמלו

ב התקיים בהיסטוריה הראשון הבאלט*
הדוכ אחד של בארמונו 15ה־ המאה אמצע

 מחו- נהוגים היו אז עד איטליה. בצפון סים
הדו במרוצת שנשתמרו ורקודים, לות־עם

או העתיקה. ברומא היה מקורם ואשר רות,
 ראו ההוא, הבאלט נערך בו יום, באותו לם

המחול. בדרך מבוצעת עלילה לראשונה

 הארץ, בכל עברה הצגה אותה על השמועה
 אריסטוקרטים אותה מחקים החלו מהרה ועד

 מדיצ׳י, דה קאתרינה איטליה. ברחבי אחרים
 מאיטליה הבאלט את הביאה צרפת, מלכת
 על האמנות נתחבבה כאן השכנה. לארץ
 •• באלטים של ארוכה ושורה המלכות חצר

בה. הוצגו
 במסורת המשיכו אחריה צרפתים מושלים
 רק לא 14ה־ לואי בה. החלה שקאתרינה

 האקדמיה ומיסד הבאלט של נלהב חסיד שהיה
 אף הוא הזאת, האמנות ללימוד הראשונה

ב להצגה שחוברו בבאלטים כרקדן הופיע
 עטו מפרי אחדים בהם — בוורסאיי ארמונו

משובח. לרקדן ונחשב — מולייר של
בתול הראשונה החשובה האישיות אולם

רז׳ ז׳אן היה הקלאסי המחול דות  נובר ז׳ו
 למחולות עלילות חבר הוא ).1810—1727(

 ענף ימיו עד שהיה הבאלט, את ושחרר רבים
 עליו הכריז הקומדיה, או האופירה מן וחלק
 הבא־ נובר של לדעתו עצמאית. אמנות שהוא

 חייב כן ועל עצמה, בפני ״אמנות הוא לט
לו.״ מיוחדים ומקום אמצעי לעצמו ליצור

רז׳ ז׳אן של ביוזמתו  ר,חלו_ נובר ז׳ו
 :א־רפעית ״,ךמהיזדבאלט לעזעען. לסגל רקדנים

 כשזוית חוץ, כלפי פונות הרגלים *.זצצעות
 פותחו מהרה עד הכפות. בין מעלות 90 של
 נקודות־מוצא חמש — המצבים״ ״חמשת גם

 תנועות כל נובעות מהן הרגליים, כמצב
 הוא — נובר תלמידי בימי הקלאסי. המחדל

 רעיונותיו, מרבית את לבצע הצליח לא עצמו
 — מכרעת היתד, הבאלט על השפעתו אבל

 מפורסמים היותר הבאלטים מן אהדים חוברו
וקופליה. ג׳יזל :כמו

למסתכל הנראות הללו, ההתפתחויות כל

ושור באלה, : הדלה של הנכון ביטויה •
באיטלקית. ״רקז״, הפועל : שה

 ידי על בוים הראשון הצרפתי הבאלט •ו
באמ והאר, 1581 בשנת איטלקי, חוריאוגרף

ותפ תלבשות משחק מחול, מוסיקה, צעות
 היקוסמת אודות היוונית האגדה את אורות

סירסה.

 בשעתן היו ערך, ומועטות קטנות כיום
הכוריאוגר רק לא אולם שלמות. מהפכות

 את תרמו הרקדניות גם ; מהפכות חוללו פים
המחול תלבושת היתד, 18ד,־ המאה עד חלקן.

מצומ תנועה איפשרה ארוכת־שמלה, לות
 בשנת המשתתפות. של בלבד ואופקית צמת
ב קמארגו לה הרקדנית הופיעה 1721

 שעורר מעשה קרסוליה, את שחשפה שמלה
 הרקדניות שמלות הלכו מאז גדולה. סערה
 הרקדנית, של גופה את שחררו והתקצר, הלוך
 שמלה ״טוטו״, הקרוי ללבוש כיום הגיעו

כלום. ולא כמעט מכסה שאינה

הת 19ה־ במאה מוחלטת. לחופשה
הרו התנועה בבאלט. נוספת מהפכה חוללה

 רישומה את נתנה ובמוסיקה בספרות מאנטית
 המדויק, הקלאסי, האופי אולם במחול, גם
 שלא כשם בהרבה, נשתנה לא הבאלט של

 שהחל למרות יותר, מאוחרת בתקופה השתנה
 סוערת תקופה לבטא דינאמי, יותר להיות
יותר.

 הבאלט של העולמי המרכז נדד בינתיים
 נוסד שם פטרסבורג. הרוסית לבירה מצרפת

במרו שהוציא, לרקדנים, מלכותי בית־ספר
 הרקדנים, וגדולי מטובי כמה השנים, צת

 מאסין פאבלובה, מורדקין, ניז׳ינסקי, כמו
ופוקין.

 בה בתקופה הרבה, חידש הרוסי הבאלט
מוח ירידה של בסימן הקלאסי המחול היה

 1$ג היו אולם המערבית. באירופה לטת
 הקלאסית, בצורה כליל לבעוט ששאפו כאלה

 המהפכן קדומה בתקופה שרקדו כשם לרקוד
 כאלה, מהפכנים של ארוכה בסידרה הראשון.

 ).1927—1878( דאנקן איזאדורה :אשד, היתד,
ל הטיפה העולם ברחבי מקיפים בסיבובים

ב והדגימה, המחול של המוחלטת חופשתו
רעיונותיה. את הסנסציוניות, הופעותיה

 את חסלה לא דאנקן איזאדורה אפילו אולם
המהפ מרבית מכירים כיום הקלאסי. הבאלט

 כקרש אותו מנצלים הגדול, בערכו כנים
 חדשים. אפקיש. לבקוש מוצא ונקודת קפיצה

 שהביאה הודקדנית .,1יעניש קךאות״ גרטרוד
 לארץ־ישראל, החפשי המודרניסטי המחול את

 חשוב כשלב הקלאסי הבאלט אל עתה חוזרת
למחול. באמון
מהפ לאחר אמנות. לכל אופיני מצב זהו

 אל לאחור, לחזור נטיה תמיד ניכרת כה
 שנחשב במה הטוב את לבקש המהפכה, טרם

לרע. אתמול
 מתלמיד־המחול מאד רחוק זה כל אולם

 מה כל וזהו לרקוד, רצון חש הוא בישראל.
 כל — המחול של היסטוריה אותו. שמענין

האמ המסאי שאמר כמו אבל, ויפה, טוב זה
 ללמוד יש ההיסטוריה מן :אמרסון ריקאי
 הסיסמה זוהי ההיסטוריה. מן ללמוד שאין

הצעי הרקדנים הנראה, כפי בה, שדוגלים
בישראל. רים

 אלו: במלים הבעיה את אחת תלמידה סיכמה
 ?״ מאתנו לדרוש אפשר מה הארץ ״בתנאי

 המכבד שהרקדן למה פרט כמובן, כלום, לא
מעצמו. לדרוש חייב עצמו את

ון נ ג ס . ה י נ ר ד מו  ו934ו־ 1931 בשנים ישראל בארץ בקרה וינה, ילידת קראום גרטרוד ה
 המודרני. המחול להקניית עמלה כל את מקדישה היא מאז שנה. 18 לפני סופית והשתקעה

ו וברוח הפראי, החפשי, המקצב חסידת היא בארץ. שהעלתה הבאלטים מרבית את חברה ז

806 הזה״ .העולם


