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 crearea condițiilor pentru formarea poziției coregrafice, 

dobândirea experienței de activitate coregrafică utilă publicului 

în contextul educației continue; 

 atitudinea bazată pe valoare față de sănătatea fizică și 

psihologică; 

  formarea motivației de a trăi viața sănătoasă prin cultura fizică 

și dans. 

Coregrafia este o valoare care are loc în toate sferele statului și 

ale societății, servește ca o realizare spirituală importantă a 

personalității, caracterizează nivelul înalt de dezvoltare personală și 

se manifestă în realizarea activă a personalității pentru binele 

societății. 
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Summary 

Dance is a social instrument of physical and spiritual 

education, in which the image of dance is one of the forms of 

reflection of reality and it has an objective cognitive and educational 
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value. The process of creating a choreographic composition is not 

simple and includes some steps described in the article. 

 

Dansul tematic are un concept larg și divers. Limbajul plastic 

prin care coregrafia conversează cu spectatorul este de înțeles pentru 

persoane de orice naționalitate, fără traducere. Dansul scenic poate 

emoționa spectatorul provocându-l să râdă, să plângă, poate să-l 

provoace la o gândire, cugetare profundă. Toate acestea sunt 

caracteristice dansului tematic. 

Tematica sau subiectul în literatură ca și în teatru este un lanț 

de evenimente care dezvăluie acțiunile imaginilor artistice. Etapa de 

acțiune poate fi fizică sau psihologică, activă sau pasivă, directă sau 

simbolică. Acțiunea în dansul tematic este forța motrice a dramei 

sale, a nivelului său ideologic și artistic. 

Dansul tematic este o piesă mică, o scurtă poveste care reflectă 

evenimentele vieții, conflictele, arată acțiunile și experiențele 

personajelor cu caracter individual, interrelațiile, lumea interioară, 

sentimentele și gândurile lor. Conținutul dansului poate fi: bucuria, 

veselia, iubirea, tinerețea, entuziasmul, umorul de zi cu zi etc. 

Un dans care are un anumit subiect, unde o anumită acțiune 

este dezvăluită prin mișcări coregrafice este dans tematic sau cu 

subiect. Dansul tematic întotdeauna este figurativ. Acționând în dans, 

dezvăluind tematica, personajele sale poartă întotdeauna o anumită 

imagine. Caracterul dezvăluirii imaginii dansului este dictată de 

ideea dansului, care are o mare însemnătate în interpretarea sa. 

Subiectul – este nucleul acțiunii muzical-coregrafice a dansului 

Tematica dansului conține obligatoriu conflictul diferitor forțe, 

personaje, gânduri, sentimente, lupta lor, care duce la victoria uneia 

dintre părțile aflate în conflict. În tematică se realizează ciocnirile 

dintre forțele opuse ale acțiunii și ale contracarării, caracterele și 

imaginile dansului sunt dezvăluite și dezvoltate. Subiectul este cel 

mai important aspect al conținutului dansului, dezvăluind tema sa și 

semnificația ideologică. 
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Conținutul ideologic și tematic se află, de obicei, în derularea 

evenimentelor tematice legate de o anumită situație de viață și 

rezolvarea unui conflict dramatic. Baza subiectului în montarea 

coregrafică este scenariul-plan, care este întruchipat în muzică. 

Lucrând la un dans tematic, coregraful se manifestă în trei calități 

principale: dramaturg, coregraf și regizor. 

Autori ai dansurilor libreto-tematice, de regulă, sunt chiar 

coregrafii. Prin urmare, pe lângă cunoștințele relevante în domeniile 

dansului, muzicii, regizării și scenografiei coregraful trebuie să 

cunoască și arta dramaturgiei. 

Formele conceptualizării originii ideilor coregrafice sunt 

foarte diverse. Dar indiferent ce a servit ca sursă primordială în 

crearea planului, important este rolul agitației personale, interesul 

creativ al regizorului, valoarea atitudinii sale subiective față de 

subiectul pe care dorește să îl prezinte spectatorului și ce dorește el 

să exprime prin această temă (idee). Coregraful trebuie să infiltreze 

cu această emoție toți interpreții și muzicienii pe toată perioada 

creării compoziției și montării dansului tematic.  

Alegerea subiectului, temei este un moment crucial în 

activitatea conducătorului. Artistul trebuie să simtă timpul în care 

trăiește și pentru care creează. Principalul lucru în activitatea 

coregrafilor din toate timpurile a fost dorința de a reflecta în munca 

lor realitatea din jur, de a găsi mijloacele necesare în realizarea, 

implementarea unor anumite idei. 

Temele și subiectele pot fi diverse și ar trebui realizate în 

diferite genuri: comedie, lirică, eroică. Genul este definit de către 

însuși coregraf, în funcție de capacitățile sale de a monta și datele 

interpretative de performanță ale grupului. Prin mijloace expresive, 

noi presupunem: mișcări de dans, pantomimă, muzică și design. La 

realizarea montării, coregraful selectează astfel de mijloace expresive 

care ar exprima cel mai clar conținutul lucrării. Genul determină 

caracterul mișcărilor de dans, impune anumite cerințe materialului 

muzical, care, în viitor, contribuie la realizarea compozițiilor. 
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Muzica și mișcările expresive caracteristice trebuie să 

corespundă strict genului, altfel tema și subiectul nu vor fi 

dezvăluite, nu vor „suna‖. Din anumite motive, mulți oameni cred că 

dacă vor realiza, de exemplu, o tematică militară într-un gen eroic, 

atunci mijloacele de exprimare ale acestui gen vor fi în mod necesar 

prin mișcări temperamentale, ascuțite, cu o lovitură puternică, 

accentuate. Același lucru se poate spune și despre dansul liric al unei 

fete cu un tânăr. Să presupunem că totul s-a dezvoltat bine, calm, 

coregraful a preluat mișcări lente și netede într-o temă lirică și calmă, 

dar, dintr-o dată, s-a întâmplat ceva între personaje. El sau ea ar 

putea face mișcări ascuțite, de exemplu, să lovească cu piciorul 

puternic în podea. Este posibil să rezolvăm relația lirică dintre un 

tânăr și o fată numai cu mișcări netede și lente? De ce nu putem 

dezvălui aceeași relație pe fonul unui ritm muzical mai mișcător, nu 

printr-o mișcare ușoară, ci printr-o combinație ușoară de lovituri? În 

context relația dintre ei va rămâne aceiași – relația lirică. 

Astfel, în montările cu subiect, de joc și lucrări tematice, un 

anumit material vital selectat de coregraf oferă oportunitatea într-o 

formă artistică de a transmite spectatorului această idee sau altă idee. 

Tema este gama principală de întrebări abordate de artist într-o 

lucrare de artă și dezvăluită pe un anumit material vital, acesta este 

ceea ce dezvăluie în dans. 

Materialul pentru subiect poate fi o varietate de fenomene, 

factori reali care ne interesează, excită și reflectă viață oamenilor. De 

exemplu, poate fi tema muncii, tema revoluționară, eroică, tema 

patriotică, tema prieteniei popoarelor, tema gospodăriei. În procesul 

acțiunii scenice, spectatorul trebuie să ajungă la o concluzie clară, o 

deducere. Reieșind din acestea, coregraful, referindu-se la 

compozițiile tematice și cu subiect, ar trebui, mai presus de toate, să 

poată exprima ideea principală a lucrării. 

Imaginea coregrafică în dans - este caracterul persoanei sau a 

unui fenomen exprimate prin dans 
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De regulă, conducătorii grupurilor înșiși găsesc materialele și 

alcătuiesc scenariul viitorului dans. Pentru aceasta poate fi ca 

inspirație o povestire din viață, o sursă literară, titluri de cântece, sau 

textul unui cântec, pot fi folosite zicătorile folclorice și picturile. Se 

ține cont că alegerea temei subiectului nu se abordează în grabă, din 

imprudență. Conducătorii cu puțină experiență în montarea 

numerelor tematice și cu subiect ar trebui să acorde o atenție 

deosebită elaborării scenariului coregrafic, din start să aibă o viziune 

clară a viitoarei creații, să fie capabili s-o realizeze scenic. 

Cum se naște dansul? 

Este firesc faptul, că fiecare coregraf merge spre realizarea 

obiectivelor în moduri diferite, prin căile proprii. Nu sunt și nici nu 

pot fi canoane, definiții precise, reguli stricte. Unul „vede‖ imediat 

întregul dans, alții doar unele culminații individuale, elemente ale 

mișcărilor care caracterizează subiectul, dezvoltarea acțiunii. Al 

treilea începe să monteze de la primele bare ale muzicii și, în timp ce 

lucrează la montare, compune, găsește acele mișcări figurative, 

expresive, care, la unii coregrafi, s-au născut înainte de începerea 

muncii. Dar, ca început definitoriu, pentru toți coregrafii este un 

singur lucru: trebuie să fie bine familiarizați cu toate componentele 

producției – materialul muzical, planificarea scenetelor și costumul 

interpretului. Pentru a începe, coregraful trebuie să cunoască o 

condiție: indiferent de ce montează – solo sau dans în masă, scena 

pantomimă – este întotdeauna obligat să urmeze legea fundamentală 

a dramaturgiei. Un coregraf trebuie să se străduiască să simtă 

întreaga imagine, să își exprime caracterul cu o precizie extremă prin 

coregrafie. 

Prima barieră la etapa inițială pentru crearea unei montări este 

libretul, în care dramaturgia dansului cu subiect își găsește prima 

apariție. Anume aici, în formă literară, se fundamentează ideea, tema, 

subiectul și caracterizarea personajelor viitoarei montări coregrafice. 

Numai după ce devine clar scopul compunerii dansului, ce vrea să-i 

spună spectatorului și ce mijloace de expresivitate va folosi 
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coregraful în realizarea propriei sale montări, se poate începe 

realizarea libretului. Deja în libret este determinat timpul și locul 

acțiunii. Dacă subiectul este bazat pe material istoric, este necesar să 

se cunoască preventiv cultura și viața acestei epoci. Atunci când 

interpretăm coregrafic subiectele literare, trebuie să ne amintim că în 

fiecare tip de artă există propriile sale, unice de felul său, legități 

compoziționale. Deseori, sursa creativității coregrafului sunt 

imaginile muzicale create anterior. 

În acest caz, libretul dansului cu subiect este structurat în 

strictă concordanță cu conceptul ideologic și artistic al operei 

muzicale, forma, structura și alte lucruri. Dar se întâmplă ca însăși 

coregraful să compună scenete de dans. Aici, dacă vă bazați pe o 

singură inspirație, departe nu veți ajunge. 

Este necesar să studieze profund și cuprinzător subiectul tău, 

să caute situații care dezvoltă în mod activ acțiunea întreagă, să 

înconjoare eroii cu circumstanțe care le dezvăluie mai mult 

principalele caracteristici. 

Realizarea scenică depinde în mare măsură de genul lucrării 

(eroică, lirică, comedie, ș.a.), de particularitățile limbajului de dans 

prin care autorul intenționează să vorbească cu publicul. Mijloacele 

expresive ale dansului clasic cer de la libretist unele implementări 

scenice, ale dansului popular – altele, ale dansului de estradă – al 

treilea etc. Este bine cunoscut faptul că muzica și dansul sunt 

inseparabile unul de altul, că muzica este sufletul dansului și, ar 

trebui să fie figurativă, expresivă, semnificativă și emoțională.  

De cele mai multe ori, eșecurile spectacolelor sunt o 

consecință a faptului că tema sau subiectul ales nu pot fi redate 

coregrafic, în timp ce materialul muzical este bine ales. Se întâmplă 

și viceversa. Pentru a nu greși, este necesar să ne amintim că dacă 

selectăm un material muzical specific, apoi el trebuie să corespundă 

erei, timpului la care se face referință în montare. Precum este 

inadmisibil dezvăluirea esenței dansului cu subiect că numai prin 

unirea mecanică a unei mișcări la alta, tot așa este inadmisibil să 
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selectăm în mod oficial, mecanic, materialul muzical. În montarea 

scenică numai în cazuri excepționale se poate folosi muzica diferitor 

compozitori, dar este important să cunoaștem și că muzica ar trebui 

să fie de același stil și să corespundă pe deplin dramaturgiei 

concepută de coregrafi. 

Deseori, coregrafii se bazează pe muzica din cântece. Uneori, 

cântecul este luat ca bază a materialului muzical pentru realizarea 

unei compoziții de dans, dar în acest caz este procesată special. Nu 

poți lua materialul muzical așa cum este scris pentru un cântec. 

Atitudinea nepăsătoare față de alegerea materialului muzical nu 

numai că complică realizarea liderului, ci duce și la eșec. 

Ulterior, pentru a finaliza etapa inițială, coregraful are nevoie 

doar de puțin: determinarea formei compoziționale a viitorului dans 

cu subiect. 

Elaborarea unui plan compozițional este o perioadă foarte 

importantă pentru un coregraf 

Dacă există o greșeală în plan, se va repeta cu siguranță și în 

muzică. Conducătorul separă montarea pe bucăți și acest lucru se 

reflectă în planul compozițional, unde timpul și locul acțiunii sunt 

indicate cu precizie. Momentul acțiunii este o perioadă istorică sau 

un sezon, o parte a unei zile – zori, dimineața, seara. Locul de 

acțiune – locația geografică: munte, colină, litoral; atunci când 

acțiunea are loc pe gazon, pe malul râului, pe stradă, la balul din 

cameră. Apoi, este necesar să se precizeze esența montării 

coregrafice cu stabilirea actorilor, interpreților. Este explicat în 

detaliu: cine ar trebui să fie pe scenă după deschiderea cortinei, 

secvența de apariție și plecare a interpreților, ce se întâmplă pe scenă. 

Planul compozițional este o schemă tematică a viitoarei creații 

muzicale. Planul compozițional înregistrează caracterul dorit al 

muzicii, ritmul și mărimea acesteia, indică caracterul fiecărei părți 

muzicale, dă un timp exact, adică durata perioadei muzicale în 

minute și secunde. Coregraful trebuie să calculeze exact câte minute 

are nevoie pentru fiecare parte și pentru întreaga montare. Adesea 
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dansurile pierd, pentru că sunt foarte lungi, împrăștiate. Te uiți la un 

astfel de dans și vezi – tot ce a planificat conducătorul, ce a vrut să 

spună în lucrarea sa, a fost o pierdere de forțe creative. Noi nu 

întotdeauna descoperim bucurii însoțite de aceste căutări, uneori 

există numeroase opțiuni reușite, uneori contradictoriu, dar dacă se 

găsește singura dintre toate posibilele – acesta este rezultatul unui 

mare efort creativ. 

Montările tematice pot fi împărțite în trei grupuri: cu subiect; 

de joc; tematice. 

La montările de Joc se referă dansurile de ritual și cele de 

joacă care ilustrează conținutul cântecului, precum și dansurile create 

de coregrafi. La baza lor, ele pot avea un subiect, dar diferă de cele 

cu subiect prin faptul că personajele eroilor nu sunt dezvăluite, ele 

sunt statice. În montarea tematică se arată atitudinea față de 

eveniment, fapte, fenomenul vieții sau natura activității umane. 

Acesta este un dans masiv, dar pot exista și eroi individuali ale căror 

acțiuni contribuie la dezvăluirea ideii generale a montării. Subiectele 

și montările tematice sunt construite și dezvoltate în conformitate cu 

legile dramaturgiei. La începutul dansului, coregraful ar trebui să 

inducă spectatorul în acțiunea scenică, să arate mediul, relația, 

condițiile prin care ulterior apare conflictul – aceasta se numește 

expunere. 

Apoi urmează evenimentul de la care începe acțiunea și 

datorită cărei apar evenimentele ulterioare – aceasta se numește 

nodul sau nodământul. Acesta generează o aprofundare a 

conflictului, exprimată într-o serie de acțiuni, interacțiuni – aceasta 

va fi dezvoltarea acțiunii. 

Dezvoltarea acțiunii, la rândul ei, duce la cea mai mare 

tensiune în luptă, la un punct culminant, după care vine ultima 

etapă, concluzia – demonstrația a ceea ce a fost creat ca urmare a 

dezvoltării întregii acțiuni, ca urmare a luptei, deznodământul – este 

rezultatul în care se expune o concluzie logică, determinată de 

întregul conflict. 
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După ce a fost construită structura dramaturgică 

compozițională a dansului, procesul de compunere a lucrării 

coregrafice se desfășoară în mod obișnuit: muzică – text – regie. Dar 

pentru dansul cu subiect fiecare parte are propriile caracteristici. 

Muzica în dansul cu subiect, ca și în orice alt dans, este un început 

figurativ și organizatoric, precum și unul din mijloacele expresive. 

Mișcarea (textul coregrafic) într-un dans cu subiect este o 

sinteză artistică a tuturor posibilităților plastice ale unei persoane, 

care dezvăluie un gând complet în timp și spațiu, într-o formă 

scenică condiționată. Elementele de pantomime, uneori introduse în 

dans, servesc aceluiași scop. O poză, ca o pauză în muzică, este o 

mișcare oprită, dar nu o gândire întreruptă. Poziția și poziționarea 

dau dansului un caracter sculptural, care se întâlnesc destul de des în 

dansurile cu subiect, în special în dansurile eroice. Unul dintre 

mijloacele dinamice de exprimare a acțiunii în dansul tematic este 

desenul mișcării spațiale a interpreților. Dacă în dansurile fără 

subiect „desenul‖ apare ca principal element figurativ și decorativ, în 

dansul cu subiect este, pe lângă orice altceva, strâns legat de regizare. 

Tehnica interpretativă ar trebui să fie în dansul cu subiect nu 

ca un scop, ci ca un mijloc de a dezvălui imaginea artistică. 

Activitatea actoricească asupra imaginei necesită o penetrare 

profundă în lumea interioară a eroului, transferul subtil al tuturor 

motivațiilor sale emoționale în limba convențională a dansului. 

La succesul dansului contribuie decorarea cu succes a scenei, 

costumele și machiajul. Astfel, lucrul asupra compoziției și montării 

dansului cu subiect se încheie. Multe lucruri pot fi văzute numai 

după reacția spectatorului. Și, observându-le, ne bucurăm de succes 

sau corectăm greșelile. Așadar, lucrul asupra dansului deseori 

continuă și după premieră. 
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Rezumat 

Realizarea rezultatelor ridicate în înotul sportiv depinde de 

mulți factori, dintre care principalul este respectarea maximă a 

caracteristicilor individuale ale personalității cu cerințele sportului 

ales. În acest sens, cunoașterea cerințelor de înot sportiv pentru 

sportivii cu înaltă calificare este cea mai importantă condiție pentru 

selecția eficientă a sportivilor promițători. 

 

Актуальность. Достижение высоких результатов в 

спортивном плавании зависит от множества факторов, 


