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IN KINETOGRAFIE._.

e mal bine de cinci secole se
Tn 1905, 8C8Nf/ /ucnn apere f/ tJ Slatele Unite. Problemele
fac tncerciirl pentru con- rimase nerezolvete de Zom au fost noarea. mlfCir/1 Tn88f/, f/ nu
ceperea unul sistem de a unei aucce~~lunl de pozlt/1 st&llce, f/ cea a r/bnulul, nelnc/us
notare a mlşciiril. Uni/ tnci tn partitura generali. ceea ce complica 1ec1uta.
cercetiitor/ consideri cii tncii
Tn 1892, Vladimir Stepanov, dansator f/ profesor la Tealrul
Tn vechiul Egipt se util/zau Imperial Marllnakl din Sanld-Petrtl8bulf1, publici lucf81N •Afhieroglifele Tn yederea phabet des mouvement.s du corps humaJn•, o 1nc81'C818 de a
Tnreglstriril dansuri/ar sacre.
tnreg/stra mişcarea tntregu/u/ corp cu ajutorul trtrmlnolog/e/
Romanii, se pare, folos88lJ o anatomice. Metoda nu avea aplicabilitate decft tn balet,
metodii de notaţie a mişciirllor lntJfnd Tn componenţa gest/cii de neatingtnd astfel conditia unul slatem deschis, de notare a
salutaţie. Cea mai timpurie incercare de concepere a unul a/stam
mlşciirll corpului omenesc tn general.
de notare a m/şciir/1, piistratii tn arhivele municipale din Cervera,
In 1928 apare cartea Margaretrti "Morrls "Not&llon of ltfov&.
Spania, dateazA din a doua jumiitate a secolului YJI. Desigur, ptnii ment", sistrtm bazat pe o anallzli anatomiei a mlşciirll. Neajunatunci se fiicuseri multe alte lncerciirlln acest sens, unele dintre
surile au constat Tntr-o alegere arbitrari a simbolurilor, tn
ele atingfnd un anumit grad de popularitate, toate fiind tnsi, tn Ind/cerea _asimetrici a unor mlşciirl simetrice f/ tn lndlcarea
cele din urmii, abandonate ca Ineficace.
separatj a ritmului.
Este semnificativ faptul cii notaţia muzica/ii, care a deschis · Tot tn "1928 apare "SchrlfttBnz", slstrtmullu/ Rudolf WNJ Laban,
drumul dezvoltiirli artei muzicale pinii la dimensiunile cunoscute ce ofetea douii Inovaţii: patfJtuta verlicaJi reprezentind simetria
azi, a fost conceputii, In forma el modemii piistratii şi acum, tn bllaterali a corpului, cu cote~~pondenţa d/rectJ a latur/lor (simsecolul XI, dar: nu a fost stabil/tii ca sistem uniform decft la bolurile plasatrt tn dreapta corespund laturii dreptrt a corpului) şi
tnceputul secolului YJ/111. Notaţia dansului a avut, comparativ, un lncludetea partiturii r/bnlce tn cea co18(1re//ci prin lung/rN simstart mult Intirziat şi, pfnii Tn 1920, cu Rudoff von Laban, a
bolurilor de mişcare tn mod coreapunzJtor durate/ actiunii.
Inregistrat un lung şir de false Tntemelerl. Numiiru/ atll de mare de Aceasta anal/zi a mlşcir/1, bazati. pe principii spaţiale,
lncerciirl nereuşite fn acest domeniu nu trebuie si surprlndii.
anatomice şi dinamice, este flexibllii f/ poate fi aplicatii oriciirel
Dansul este o artii complexii, avind dimensiuni tn plus faţii de forme de mişcare a corpului.
muzicii; una dintre acestea e spaţialitatea.. În acelaşi timp, corpul
*
omenesc este capabil sii dezvolte o gamii largii de moduri de
Klnetografla Laban este un sistem de notare a m/şciirll. Cu
mişcare simultane. In consecinţii, problemele pe care /e rid/cii ajutorul acestuia, orice fonni de mişcare, de la cea mal simpli
formularea unei notaţii de dans care sii poatA fi uşor scriBii şi ptnii /a cea mal complexi, poate fi notati cu exact/tate.
cit/tii sint numeroase. Metodele timpurii atingeau o anume Necesitatea sa pentru dana estrt evldtmM. Sistemul poatrt fi, de
emfazii odatii cu dezvoltarea şi complicarea dansuri/ar, sim- asemeni, folosit cu succes tn orice domeniu unde Tnteglstrarea
bolurile ce desemnau particularitiiţile mişciirllor aglomelfndu-se mlşciirll corpului omenesc estrt necesari, cum ar flll/ltropologla,
pinii la ilizibil.
disCiplinele atlet/ce, gimnastica med/calii etc.
Una dintre primele metode de notare a dansului - dacii poate fi
Prin aplicatiile sale practice, klnetografla Laban are o dublii
numitii metodii - a fost folosirea abrevierilor pentru denumirea valoare: permite tnreglstnuea mlşciirll pe htrtle f/ totodatJ perpaşilor, cum ar fi: R = raverence, S = solo, D = double etc.
mite o anallzJ fundanţentalii a dinamicii aceste/a, simbolurile
Aceestii •metodii• presupunea o cunoaştere a paşilor In cau.zi, specifice putind avea o largii utilizare. Se creeazA astle/.un limbaj
limitlndu-se astfel/a un ansamblu redus de mişciiri. Prima carte cu ajutorul ciirula specialişti din orice ctmp de activitate f/ din
definind cei mal rispfndiţl paşi de dans ai perioadei a fost ~
orice tari pot comunica. .
chesographie• a lui Tholnot d'Arbeau, publicatii tn 1588.
Kinetografla serveşte artei dansului tn aceeaşi miâuri tn care
Descrierea poziţiilor şi a paşilor era acompaniatii de notarea notaţia muzica/ii serveşte compozitorului, profesorului, studendenumiri/ acestora şi de un desen ilustrativ. Originalitatea sa tului şi Interpretului. Dator/ti bogiţlel de partituri muzicale
consta In a plasa denumirea acestor "figuri• tn dreptul notelor tipiirite, muzicienii au /a tndemtnii lucrirlle tuturor marilor commuzicale corespunziitoare. Firi explicaţiile prealabile ale lui pozitor/ din toate tiriie f/ din toatrt timpurile. Dlrljoruf sau lntrtrd'Arbeau, dansul astfel notat rimfnea, fnsii, inlntellglbl/.
pretuf, oriunde . . , afla, tşl poate procura sonatrtfe pentru plan
Dezvoltarea dansului profesionist Tn timpul lui Ludovic al de Beethoven sau ultimele fucrirl ale fui Stravlnsky. Elevii Tnvaţi
XN- lea avea ~ producii primul sistem de notaţie lnchegat
un Instrument nu numai executind exerciţii, el f/ consultlnd parBazindu-se pe un principiu descoperit de Beauchamps, Raou/ titurile clasicilor. Cu ldnetografla Laban asistAm la dezvoltarea
Feuil/et lşi publicii metoda sa, "Chor{,graphle, ou l'art de decr/re unul sistem de notaţie f/ a une/ moda//tjfi de studiu al dansului
la danse•, in 1700. Aceastii carte a fost urmatii la scurt timp de ce se constilu/e tntr- o paraleli /a notaţia muzicali.
mai multe "Recueils des danses• conţinTnd compozitii ale lui
Cea mal evldentii utllitete a notatiei mlşciir/1 rezultA din
Feuillet sau Louis Pacourt, un important dansator şi coregraf al necesitatea piistrir/1 coregrafl/lor Tn vederea viitoarelor montiirl.
timpului. Datoritii notaţiei lui Feulllet se pot studia paşii şi dan- Acesta a fost de fapt scopul urmiirlt de fiecare dintre sistemele
suri/a care formează baza baiatului clasic de azi. Deşi extrem de
/stor/ce de notare a mlşciirll. Din cauza lmpedactlunll metodelor
bine conceput, sistemul nu acoperi dectf mişcarea picioarelor şi timpurii de notare, nu putem fi siguri, chiar dupa o atrtntii studlere
prezintii lacune In prMnţa indiciirli ritmului.
a lui Feulllet. de exemplu, daci dansurile de curte din secolul
În 1852 apare lucrarea •stenochoregraphie•, apartinind dan- YJ/111 sint reconstituite astJzi exact Detalii ale stilului f/ execuţie/
satorulu/ şi coregrafu_lui Arthur Saint Laon, o rezolvare a
au rimas nestab/1/te, multe dintre amiinuntrt fiind considerate ca
problemei ritm/eli, rimasii tn suspensie ptnii la el.
subtntelese. Daforftj ldnetograflel, generatiile viitoare vor 8118a
Tn 1887, apare "Grammatik dar Tanzkunst•a lui Albert Zom,
posibilitatea de a dansa co18(1raf//le perioadei noastre cu exac
bucurtndu-se de succes şi fiind folos/tii Imediat tn academllle de t1tatea pe care coregraful fi-a dorlt-o, mergtnd ptni la detaliu. _...._
Flexibilitatea slstamulu/ permite tnai f/ o notaţie sumari, lncJ/ctncJ
dans din Europa.
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doar mlşcirile mai Importante şi listnd astfel maestrului de balet
de mal tirziu posibilitatea unei libere Interpretari a sensuri/ar
dorite de autor.
O comparaţie Tntre notaţie şi film ca mijloc de tnregistrare a
mlşcarii este Inevitabila. In timp ce filmul se limiteaza la a copia
mlşcaraa, sistemul de notare poate fi tn acelaşi timp o modalitate
de anallzi a acesteia, de construire treptata, pe baza anumitor
reguli sau necesitati, a unei succesiuni de mişcari ductnd la
conturarea unor coregrafii. O comparaţie cu muzica poate
clarifica Importanta notatiei prin aceea ca tnregistrarea pe banda
magnetica a muzicii nu poate exclude partitura muzicala.
Diferenta dintre o Tnregistrare muzicala şi partitura va fi permanent marcata de distanta ce separa o Interpretare a unei
opere de opere tnsaşJ. La aceasta se adaugij şi unele raţiuni
economice, cum ar fi aspactul practic al folosirii creionului şi
hfrtiei Tn comparetie cu mijloacele greoaie şi costisitoare ale
filmului sau Tnregistri1rilor video.
·
Concomitent cu larga rasptndire a sistemului Laban, s-a dezvoltat o profesiune noua, aceea de kinetograf. Acceptarea sistemului, ca şi a noii profesiuni, se datoreaza unei largi apliciri tn
practica a kinetografiei, servind o arie vasta de discipline, de la
medicina ptna la coregrafia clasica. Muzicologii au astfel un
corespondent Tn kinetolog, tn specialistul artei sau ştiinţei
mişcarii. Etnomuzicologul tşi ·giseşte şi el ·un corespondent Tn
etnoklnetolog, care, graţie unei discipline intermediare,
•coreometria• (analiza mişcirii in procesul muncii), atinge sfera
antropologie/. Odata cu asimilarea sistemului, criticul de balet va
putea şi el aprofunda spectacolul coregrafie, consultTnd pertitura
autorului şi confrunttnd opera acestuia cu interpretarea
maestrului de balet. Totodata, cunoaşterea terminologiei de
·specialitate introdusi de kinetogrefie va tmbogiţi vocabularul
tehnic al criticului cu noi termeni, capabili si surprind! structurile
pieselor coregraflce.
Klnetografia a dat naştere primelor librarii de specialitate,
puntnd astfel bazele comunlciril tntre toate artele mişciril. In
absenta 1,mei terminologli universale şi a unui sistem de notare
unic, arta dansului nu şi-a putut crea un prezent decurgTnd organle din cuceriri/a trecutului: evolutia sa este inegal!, cu etape
de regres şi cu surprinzatoare salturi tnainte. Cu Introducerea
kinetografiel asistam astizi la sftrşitul experientei sisif(ce celei
mal complexe arte, dansul, de a lua mereu de la tnceput un drum
ale cirul coprdonata ri1mtneau tn cele din urma-necunoscute, tn
absenta unei ştiinţe -ropografice•. Asistam deci la apusul sistemului de noviclat, de ca/fi, de transmitere orali, pe .care TI
presupunea baletul secolelor trecute, arta dansului primind,
graţie kinetograflei, un plus de lumini din lumina_tiperulul.
· Cel mal puternic argument pentRJ Introducerea notatiei Laban
-tn şcoli/fi de coregrafie ,şi mai ales tn programa analitic! a nou
tnfiintatei Facultati de Coregrafie din cadrul Academiei de Teatru
şi Film din Bucureşti este extinderea timpului de creaţie. Si
lmaglnim un compozitor lipsit de posibilitatea de a-şi nota,
modifica, elimina, ractifica sau fixa ideile muzicale pe, htrtie, tn
spaţiul ace/a de intensa concentrare solitara care este momentul
craatlel. L-am vedea, asemeni coregrafilor, lipsiţi ptni mai ieri de
mijloacele notatiei, compuntnd direct tn faţa orchestre/, certnd
onomatopeic efectele dorita unor Instrument/şti excedaţi. Ar fi un
spectacol absurd, Iar procesul creatiei, un chin colactiv. Notat/a
TI ofera coregrafului şansa creatiei solitara, a chinului individual,
a suferinţei anonime, a plasirillui, ca artist, tn spaţiul privilegiat
unde se migilesc bucuriile c0 /ectiva.
Este ştiut: cu cit faci un /ucru ·mai bine, cu atit TI poţi face mai
repede. Este o lege a progresului individual. Progresul colectiv
vine Insi prin ritmul apllciril unor metode noi, eficiente. Legea
acestui progres este prinsi de formula invers!: cu cTr mai
repede, cu atit mal bine.
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