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Abstract: Vera Proca-Ciortea was a leading expressionist and structuralist 
choreographer in Romania and, at the same time, an internationally renowned researcher 
in ethnochoreology and dance theoretician. This study is an attempt at revealing some 
significant philosophical implications of dance while following her ideas from the 
manuscript entitled The Choreographic Training of the Actor, which can be found as 
a typed document in the library of The National University of Theatrical Art and 
Cinematography „Ion Luca Caragialeˮ from Bucharest. The metaphysical importance 
of dance springs from its necessary bondage with corporality and movement, thus being 
relatable to contemporary philosophical orientations like Martin Heidegger’s ontology 
from Being and Time (1927) or Alfred North Whitehead’s process metaphysics from 
Process and Reality (1929). Yet, my text will focus on theoretical implications that modern 
– and, implicitly, contemporary – dance techniques and principles have regarding issues 
such as: space-construction in movement; the dynamic-qualitative effects of movement; 
the (re)discovery of organicity; the (e)motional exploration of the body through dance. 
With this aim, I will use Vera Proca-Ciortea’s six principles of modern and contemporary 
dance and Rudolf Laban’s insights from his 1966 Choreutics. 

Keywords: expression; organicity; corporality; movement; choreosophia; 
(contemporary) dance; aesthetic experience;

Prolegomene la o metafizică a dansului
Dansul are o dimensiune metafizică întrucât actul coregrafic presupune 

încadrarea mișcării și a gestualității într-o formă expresivă, cu o semantică ce 
trimite deopotrivă spre afectivitate și spre idei. Acest studiu este justificat din punct 
de vedere filosofic deoarece în cercetările teoretice – din spațiul anglo-american și 
din cel european – de până acum asupra dansului sunt sondate probleme esențiale 
din istoria filosofiei: dualismul minte–corp, raportul între spațiu și timp, relația 
între natură și cultură sau conturarea unei ontologii a antroposferei, probleme care 
implică la rândul lor analiza unor noțiuni precum: mișcare, energie, armonie, corp,
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minte, propriocepţie, kinestezie, semn, fenomen, timp, spațiu. La toate acestea se 
adaugă şi disputele de tip estetic: definirea expresivității, teoriile simbolului artistic 
sau condiția ontologică a operei de artă. Prin urmare, o cercetare filosofică ce-şi 
însușește drept subiect dansul are însemnătate din perspectiva nevoilor imanente 
filosofiei. 

În estetică dansul este cea mai puțin reprezentată artă, ceea ce este menţionat 
chiar în articolul despre filosofia dansului din Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
publicat prima dată pe 12 ianuarie 20151. În general, referințele filosofice, înainte 
de secolul XX, sunt foarte puţine, cele mai dese fiind câteva pasaje din Platon şi 
Aristotel, dialogul lui Lucian din Samosata şi reflecțiile câtorva autori iluminiști 
englezi şi germani. De ce filosofii nu au problematizat mai insistent dansul este 
dificil de stabilit, câteva explicații standard – incluse în prima antologie americană 
de amploare despre dans Ce este dansul?, Texte de teorie și critică (What is Dance?, 
Readings in Theory and Criticism), editată de Roger Copeland și de Marshall 
Cohen, publicată la Oxford University Press în 1983 – fiind: a) Francis Sparshott 
argumenta că nu este suficient ca o artă să existe şi ca opere specifice să fie create 
pentru a genera o filosofie a respectivei arte; este necesar să ocupe într-un anumit 
moment o poziţie relevantă din punct de vedere cultural sau ca ideile particulare 
din acea artă să poată fi integrate ideologiei culturale dominante2, b) altă explicație 
posibilă, formulată de André Levinson, dar şi de cei care practică fenomenologia 
dansului, este că dansul nu a fost studiat plecând de la particularitățile sale; în 
general, s-a căutat (re)aplicarea unor perspective estetice formulate şi valabile 
pentru alte arte la dans; de pildă, analogiile între dans şi retorică sau muzică au 
fost şi sunt frecvente3; c) una dintre cele mai des folosite explicații este cea a 
specificului etico-religios care amprentează gândirea occidentală, specific în care 
corpul este subordonat, din perspectiva funcţiei spiritual-intelectuale, sufletului, 
spiritului sau intelectului; David Michael Levin argumenta pentru relevanţa 
acestei realităţi culturale spunând că dansul este o artă a mişcării corporale, în 
timp ce filosofia occidentală, până la fenomenologie, nu s-a concentrat îndeajuns

1 Bresnahan, Aili, "The Philosophy of Dance", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 
2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2015/
entries/dance/>.
2 Francis Sparshott, „Why Philosophy Neglects the Dance”, in What is Dance? Readings in 
Theory and Criticism, edited by Roger Copeland and Marshall Cohen, Oxford University Press, 
New York, 1983, p. 95 şi p. 101.
3 André Levinson, „The Idea of the Dance: From Aristotle to Mallarme”, in What is Dance? 
Readings in Theory and Criticism, edited by Roger Copeland and Marshall Cohen, Oxford Uni-
versity Press, New York, 1983, p.47-55.
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de profund asupra importanţei studiului raportului între corporalitate şi mişcare4. 
Dansul a început să atragă atenţia comunităţii intelectuale în secolul XX, 

îndeplinind toate cele trei condiţii menţionate. Dezbaterile publice şi filosofia 
contemporană (re)valorifică: studiul corporalităţii din punct de vedere biologic, 
antropologic şi chiar filosofic (fenomenologia franceză, dar şi toate programele 
educative menite să atragă atenţia asupra îngrijirii corporale); mişcarea şi 
temporalitatea ca topică esenţială în filosofie, gândirea lui Martin Heidegger din 
Fiinţă şi timp (Sein und Zeit) sau cea a lui Alfred North Whitehead din Proces 
și realitate (Process and Reality) find exemple grăitoare; deschiderea faţă de 
studiul sexualității și faţă de recunoașterea importanţei corporalităţii în relaţie cu 
mintea, sau a raportului timp-spaţiu-mişcare în relație cu evoluția corporalității; 
toate acestea fiind concomitente cu o diversificare fără precedent în dansul teatral. 
Raportarea generală faţă de arta dansului poate fi dedusă din modul în care 
este definit în diferite contexte. De pildă, antropologia – una dintre disciplinele 
social-umane cele mai prolifice în ultimele două secole – poate oferi dezvoltări 
semnificative ale studiului dansului. În articolul ei, încă de referinţă, Adrienne L. 
Kaeppler face o succintă inventariere a celor câteva perspective antropologice mai 
importante din domeniul etnocoreologiei, ramură a antropologiei culturale care, 
după cum se pare, fusese înființată oficial abia în perioada respectivă5. Definiţia 
dansului, pe care o dă de pe poziţiile antropologiei culturale, este: „Dansul este 
o formă culturală care rezultă din procesele creative de manipulare a corpurilor 
umane în timp şi spaţiu”6. Această referinţă este cu miez teoretic întrucât dansul 
este un fenomen care poate fi studiat din perspectiva celor două mari domenii ale 
antropologiei generale: cea culturală şi cea fizică7. Dansul se află la confluenţa 
naturalului şi culturalului fiindcă, deşi se exteriorizează prin corporalitate, formele 
sale de construcţie şi reprezentare simbolică aparţin tradiţiilor culturale.

Teoreticiana Vera Proca–Ciortea a dat o definiţie, mai puţin formală, a

4 Michael David Levin, „Philosophers and the Dance”, in What is Dance? Readings in Theory 
and Criticism, edited by Roger Copeland and Marshall Cohen, Oxford University Press, New 
York, 1983, p. 90-91; Anca Mândrescu a sintetizat, într-o lucrare despre teoria dansului din peri-
oada iluministă, aceeaşi poziţie: „Paradoxala uitare voluntară a celui mai apropiat, mai prezent, 
mai viu dintre toate lucrurile cu care intrăm, existăm şi prin care ieşim din lume, a constituit 
pagina cea mai şocantă a istoriei spiritului uman. Scindarea fiinţei umane în corporală şi spi-
rituală şi considerarea corporalităţii la nivelul cel mai de jos al tuturor ierarhiilor, a constituit 
cea mai puternică barieră în evoluţia elementelor expresive proprii dansului”4, în Ut pictura 
saltatio: Reprezentare şi expresie în teoria dansului din secolul al XVIII-lea, Editura Muzicală, 
Bucureşti, 2009, p. 103.
5 Adrienne L. Kaeppler, „Dance in Anthropological Perspective”, in Annual Review of Anthro-
pology, Vol. 7, 1978; în acest articol „epocalˮ pentru istoria teoriei dansului Vera Proca-Ciortea 
este menţionată la bibliografie datorită faptului că a inventat un sistem de notare a dansurilor 
folclorice în perioada cercetărilor sale etnocoreologice; acest sistem a fost apreciat şi folosit în 
Europa de Est. 
6 Ibid., p. 32.
7 Împărţire Cf. Gheorghiţă Geană, Antropologia culturală: un profil epistemologic, Editura Cri-
terion, Bucureşti, 2005.
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dansului:  „expresie a formelor de viaţă în mişcare”8. Această 'definiţie' oferă 
posibilitatea unei tratări mai ample a dansului decât cea antropologică întrucât 
leagă dansul de tot ceea ce înseamnă irumpere a „vieţii” în natură ca întreg. 
Totodată, precizând că este „expresie” trimite fără tăgadă la om ca receptor şi 
creator de expresivitate. Corpul omenesc este rezultatul evoluției interactive 
între om și mediul său. Ceea ce se realizează în actul da a dansa transcende, însă, 
corporalitatea, 'expresia' fiind o categorie estetică ce presupune prin ea însăși ceea 
ce în filosofie se numește „ieșirea din sine” (ex-). Dansul este o formă extatică 
de a transmite printr-un vocabular gestual, coordonat cu sens printr-o sintaxă 
determinată stilistic, trăiri și gânduri. Astfel, în expresivitatea corpului – element 
care se obține în urma educării corpului conform anumitor principii de mișcare 
– se întemeiază, în modul cel mai riguros, putința de a concepe o metafizică a 
dansului. Definiția doamnei Proca–Ciortea poate fi interpretată ca deschizătoare a 
orizontului metafizic în cercetările despre dans din România. De aceea, textul de 
față este brodat plecând de la un curs universitar al dânsei, redactat pentru Institutul 
de Artă Teatrală și Cinematografică şi păstrat ca manuscris în biblioteca UNATC9. 

Estetica dansului clasic
Teoria estetică care a monopolizat mentalitatea culturală europeană până în 

secolul al XIX-lea şi pe care esteticianul Wladiyslaw Tatarkiewicz o numeşte, 
plecând de la longevitatea sa, Marea Teorie, poate fi esenţializată prin reducerea 
ei la un singur principiu: arta trebuie să fie frumoasă. Însă, cum este gândit 
înţelesul noţiunii de „frumos” este cheia de interpretare a întregii teorii: astfel, se 
(sub)înţelege calitatea pe care o au anumite obiecte de a fi alcătuite din proporţii 
armonice sau simetrice şi de a prezenta o dispunere adecvată a părţilor, ceea 
ce întruchipează modul în care se arată opera sau produsul artistului. Termenul 
symmetria (echilibrul măsurii) era aplicat în Grecia Antică cu referinţă la frumosul 
vizual, în timp ce termenul harmonia (acordul sunetelor) era aplicat cu referinţă 
la frumosul muzical10: „Teoria muzicii şi teoria artelor plastice, chiar dacă luaseră 
naştere şi se menţinură la greci independent una de alta, se fundamentau totuşi 
pe-o concepţie identică despre frumos”11. Originea artelor spectacolului în sens 
Occidental, printre care găsim şi dansul, se află în ritualurile desfăşurate de 
greci, cum menţionează şi Vera Proca-Ciortea: „Frumuseţea acestor ceremonii 
consta mai ales în faptul că în acea vreme, dansul, muzica şi poezia, nu erau 
încă diferenţiate ca arte independente, ci sub denumirea de choreia trinitara – 
ele serveau în chip armonios actului ritual”12, temenul choros însemnând chiar 
8 Vera Proca–Ciortea, Pregătirea coregrafică a actorului, curs universitar, Biblioteca UNATC, 
p. 1.
9 Pentru biografia Verei Proca–Ciortea recomand textul Vivianei Iacob, „Vera Proca Ciortea, 
a Biography in Shorthandˮ, accesibil la adresa: https://institutulprezentului.ro/en/2019/11/14/
vera-proca-ciortea-a-biography-in-shorthand/ 
10 Wladyslaw Tatarkiewicz, Istoria celor şase noţiuni, traducere de Rodica Ciocan-Ivănescu, 
Editura Meridiane, Bucureşti, 1981, p. 179.
11 Ibid., p. 184.
12 Vera Proca–Ciortea, op.cit., p. 9.
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„loc destinat dansului”13. 
Baletul şi-a început procesul de autonomizare în secolele XVII-XVIII fiind 

determinat de teoriile despre artă din acea perioadă. Ideile cele mai importante 
erau: dansul există din timpuri arhaice şi originea sa este instinctuală; funcţia sa 
primară este cea a comunicării simbolice; în genere, este considerat un limbaj 
prim(itiv) „înscris genetic în corp pentru a deveni un limbaj al sentimentelor şi 
trăirilor utilizând cu talent mijloacele artei”14. Baletul clasic va apărea pe fondul 
unor astfel de meditaţii despre natura şi originea dansului. Din punct de vedere 
compoziţional-tehnic este o îmbinare a specificului structural al unor dansuri 
folclorice europene şi al specificului unor dansuri de curte europene. Termenul 
'clasic' se referă în istoria dansului la baletul 'romantic', în timp ce baletul din 
secolul XVIII este numit 'balet de acţiune'. Diferențele semnificative constau 
în: subiectele narative tratate, gradul de folosire a pantomimei şi a tehnicii en 
pointe, apariţia „baletului alb” (blanc) şi centrarea pe virtuozitatea balerinei. Vera 
Proca–Ciortea semnalează cele două binecunoscute principii constitutive baletului 
clasic: pe de o parte, principiul en dehors (literalmente „în afară”) simbolizat prin 
poziţia I din cele cinci poziţii fundamentale ale corpului în balet; pe de altă parte, 
al doilea principiu este cel al geometriei segmentelor corporale15, care exprimă 
faptul că fiecare mişcare din baletul clasic trebuie să se conformeze, în ceea ce 
priveşte impresia vizuală produsă, întocmai caracteristicilor postulate de Marea 
Teorie: simetrie, proporţie, linii cât mai drepte, armonie. Tehnica en pointe a 
permis aplicarea efectivă şi desăvârşită a acestor caracteristici la corpul uman. 
În toate spectacolele de balet clasic tendinţa corpului este către înălţare, către 
sfidarea pentru câteva secunde a gravitaţiei, salturile şi piruetele fiind cele mai 
frecvente elemente care compun secvenţe coregrafice (aspectul geometric este cel 
mai clar şi direct sesizat în poze). Astfel, am prezentat originea ideatică a baletului 
clasic bazat pe un 'vocabular' corporal transmis sub forma unui sistem închis, 
omogen şi coerent. El prezintă o structurare aproape 'axiomatică' fiindcă putem 
formula principii fixe din care să deducem toate mişcările, gesturile şi secvenţele 
coregrafice acceptate 'în sistem'. De aceea, observă doamna Proca-Ciortea: „se 
poate spune cu precizie cum se execută mişcările precum şi care sînt ele”16. Dansul 
clasic trebuie diferențiat de cel neoclasic, stil care s-a dezvoltat în secolul XX și 
care este caracterizat printr-o altoire a tehnicii clasice cu cea modernă17.

Principiile dansului modern formulate de Vera Proca–Ciortea
Întretăierea secolelor XIX și XX este caracterizată, din perspectiva istoriei 

dansului, prin opoziția graduală manifestată împotriva esteticii și tehnicii clasice.

13 Ibid., p. 10;
14 Anca Mândrescu, op.cit., p. 42-43.
15 Vera Proca–Ciortea, op.cit., p. 77–79.
16 Ibid., p. 122.
17 Coregrafiile lui Alvin Ailey sunt un exemplu al felului remarcabil de ingenios în care s-a putut 
crea un limbaj original, chiar dacă neoclasic, îmbinând tehnica dansului clasic cu elemente ale 
dansului modern inspirat expresiv de cultura afro-americană.
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Această opoziție s-a constituit nu din simplu spirit de frondă împotriva 
tradiției, ci dintr-o conștientizare a nevoii corpului omenesc de a se exprima 
prin mijloace neimpuse din exterior, mai apropiate de articulația sa naturală, mai 
nuanțate psihologic și afectiv, cu impact critic-reflexiv mai semnificativ pentru 
receptor şi cu mai mare libertate de creaţie. În formularea Verei Proca–Ciortea: 
„Se creează un limbaj nou al tehnicii corporale, în care psihicul devine factor 
determinant al exprimării prin mișcare dansantă. Se face apel la calitățile interioare, 
spirituale și afective ale dansatorului, interpret și creator exclusiv al operei sale”18 
. Aceste idei și simțăminte despre dans s-au dezvoltat fiind sprijinite indirect prin 
două fenomene majore ale începutului de secol XX, legate unul de cealălalt: a) 
Redescoperirea culturii şi mișcării arhaice: o diferență esențială între mișcarea 
clasică și cea modernă în cultura europeană este dată de gândirea unitar–holistă, 
cum menţionează şi coregraful Michel Fokine într-o scrisoare adresată ziarului The 
Times: „Omul este şi ar trebui să fie expresiv din cap până-n picioare”19, această 
nevoie a expresivităţii organice şi holiste fiind impulsul creşterii interesului pentru 
mişcarea specifică dansurilor folclorice, pentru mişcarea corpului în activităţi 
cotidiene şi pentru hibridizarea formelor kinetice din tradiţii coregrafice diferite; b) 
Avangardismul: este atitudinea estetică definitorie pentru spiritul epocii moderne, 
care prin ea însăşi a împins toate artele către împlinirea idealului transgresivităţii; 
în acest context, dansul, ca artă corporală prin excelenţă, a oferit suport pentru 
redescoperirea corporalităţii 'în nuditatea sa' ca factor esenţial în viaţa omenească 
şi în reprezentările artistice.

În relaţie cu aceste mari trasformări ale secolului XX şi cu noile tehnici 
expresioniste ale dansului, Vera Proca-Ciortea a formulat şase principii ale 
dansului modern, dar, care sunt în egală măsură programul teoretic și practic 
al dansului contemporan. Multe caracteristici ale dansului contemporan, așa 
cum se manifestă el astăzi, tehnic şi semantic, pot fi deduse din aceste principii. 
Cu siguranţă s-ar putea adăuga altele şi s-ar putea preciza/ramifica, însă nucleul 
ideatic al acestor principii este valabil și pentru portretul dansului contemporan, nu 
doar al dansului modern al secolului XX. Astfel, aceste principii au forța teoretică 
de a reprezenta un fundament al gândirii coregrafice contemporane: 

1.  Studiul mişcărilor naturale înseamnă: „utilizarea tuturor posibilităţilor 
de mişcare ale organismului din poziţiile iniţiale naturale”20 și este 
drumul deschis, în esenţă, de Isadora Duncan: o reîntoarcere la corpul 
neformalizat prin exerciţii excesive. De aceea, este întemeietoarea ideii de 
basic dance21 sau dans liber, un dans în care fumuseţea mişcării survine 
din naturaleţea ei. Un exemplu faţă de cum a fost receptat principiul 
Isadorei Duncan în epocă: „Ea este o admiratoare a naturii; nu aşa cum 

18 Vera Proca-Ciortea, op.cit., p. 119.
19 Michel Fokine, „Letter to «The Times»”, in What is Dance? Readings in Theory and Criti-
cism, edited by Roger Copeland and Marshall Cohen, Oxford University Press, New York, 1983, 
p. 260.
20 Vera Proca–Ciortea, op.cit., p. 122.
21 Nicoleta Popa Blanariu, Când gestul rupe tăcerea: dansul şi paradigmele comunicării, Edi-
tura Fides, Iaşi, 2008, p. 23.
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este tradusă în termeni abstracţi, ci aşa cum este, cum se revelează în valuri 
şi nori şi în apa curgătoare”22. Acest principiu diluează granița între dansul 
realizat de profesioniști și mișcările dansante produse natural odată cu 
nevoia corpului uman de a se mișca ritmic și expresiv. Dansul a fost, este 
și va fi arta care modelează, (re)configurează și îmbogățește corporalitatea 
omenească, în relație cu celelalte medii artistice sau nonartistice – precum 
se observă astăzi în spectacolele multimedia. Desigur, această diluare nu se 
substituie actului tehnic-artistic propriu-zis, prin simplul fapt al existenței 
unei diferențe originare între cotidianitate și evenimentul estetic. Un 
performance artistic este un eveniment și, fiind un eveniment, este diferit 
de ceea ce vedem și facem în mod habitual. Este o diferenţă ce face cu 
putinţă forţa transfiguratoare a experienţei artistice, forţă în care constă, 
de fapt, rostul artei, tocmai fiindcă nu este „un acelaşiˮ cu obişnuitul 
vieţii23. Acest principiu, primul formulat de Vera Proca–Ciortea, are ca 
substrat nevoia lărgirii limbajului autonom al artei dansului, în opoziție cu 
limbajul strict, limitat și autosuficient al limbajului dansului clasic.

2.  Principiul „Isolation” presupune: „exercitarea în mod izolat a fiecărui 
segment sau articulaţie corporală în parte, ceea ce conferă dansatorului 
cunoaşterea şi însuşirea tuturor posibilităţilor de mişcare ale corpului 
său”24. Unul din 'jocurile' specifice dansului modern care pleacă de la 
evidenţierea anumitor regiuni corporale este cel al „contracţiei-relaxării”25 
regiunii lombare din coloana vertebrală, observabil mai ales în mişcarea 
expresionistă unde această regiune este un punct de contracţie ce produce 
impresii de tulburare interioară. De asemenea, un exerciţiu improvizatoric 
des folosit în dansul contemporan este iniţierea mişcării plecând de la un 
singur segment corporal cu rol de 'călăuză' temporară.  

3.  Principiul lucrului la sol: „În această situaţie el poate urmări şi localiza 
în mod conştient şi eficient travaliul fiecărui segment sau muşchi în parte, 
mult mai uşor decât în poziţia verticală (în ortostatism), obţinând ceea 
ce în dans se defineşte prin «Conştiinţa trupului»”26. Pentru dansatorul 
modern sau contemporan solul oferă un nou teritoriu de explorare 
spațială și de construcție coregrafică. Chiar în plan proprioceptiv, simțirea

22 Troy and Margaret West Kinney, The Dance: Its place in Art and Life, Tudor Publishing Co., 
New York, 1936 (1914), p. 242.
23 Tocmai aceasta este diferenţa între „dansul teatralˮ şi alte forme de mişcare ritmică, dansul 
teatral fiind sursa experienţei propriu-zis estetice, aşa cum argumentează şi Selma Jeanne Cohen 
în „A Prolegomenon to an Aesthetics of Danceˮ, in Aesthetics – Critical Concepts in Philoso-
phy, vol. IV: The Individual Arts, edited by James Young, Routledge, Taylor & Francis Group, 
London and New York, 2005; este un subiect important de reflecţie estetică maniera în care Pina 
Bausch, creatoarea conceptului de 'teatru-dans', jonglează expresiv întocmai cu linia foarte fină 
între gestul cotidian şi trans-figurarea sa în spaţiul spectacular; gesturile şi secvenţele de mişcare 
sunt în egală măsură şi totodată profund 'familiare' şi meta-fizice. 
24 Vera Proca–Ciortea, op.cit., p. 122–123.
25 Idem.
26 Ibid, p. 128.
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pământului cu întreaga talpă, 'înrădăcinarea' dansatorului în pământ ca suport 
al echilibrului și ca nou 'colaborator' în reliefarea unei forme-flux coregrafice, 
constituie o redescoperire a unei elementarități care ne însoțește zilnic și care (re)
animează dansul. 

4.  Principiul contrastului: „El a fost captat din legile pulsaţiei impuse de 
fiziologia vieţii omului şi a naturii înconjurătoare”27. Acest principiu 
presupune pendularea între gestul rapid şi cel lent, mişcarea puternică 
şi slabă, continuă şi discontinuă, lină şi sacadată, condusă şi bruscă, 
contractată şi relaxată, „contrastul suprem”, cum îl numeşte Vera Proca–
Ciortea, fiind cel între mişcare şi nemişcare. De pildă, tehnica Marthei 
Graham este gândită întocmai plecând de la această observaţie: „Este 
bazată pe o idee simplă, tensiunea între opoziţii: echilibru şi cădere, sau 
contracţiile şi întinderea implicate în respiraţie”28. Aducerea unitară, 
coerentă, a elementelor contrastante într-o compoziție coregrafică este 
un principiu al complexității deoarece întocmai puterea de a reda aceste 
contraste, nu prin simplă opoziție, ci prin rafinament expresiv, este o 
caracteristică a densității simbolice, de trăire și gândire, a unei coregrafii. 
Contrastele menționate aparțin posibilităților de expresie ale corpului, 
însă, bineînțeles, într-un 'spectacol' se adaugă contrastele de lumină, 
muzicale, elemetele pictural-scenografice, vorba recitată/declamată/
cântată și impresia de ansamblu avută regizoral în vedere.

5.  Principiul relaţiilor dansului cu spaţiul şi timpul, mişcarea determinată de 
ritm: „Timpul, spaţiul şi dinamica precum şi conştiinţa că orice comunicare 
dansantă este determinată de ritmul interior, sânt factori legici pentru 
dansul scenic modern”29. Sunt problematizate şi descoperite modalităţi 
noi de folosire a raportului timp-spaţiu-mişcare şi de relaţionare a acestuia 
cu desfăşurarea coreologică. Dacă în baletul clasic, aceste trei variabile 
conlucrau pentru construcţia unui spectacol cu scop de divertisment – 
cu puţine excepţii –, în modernism, pe de altă parte, ritmul mişcării şi 
extensiunea în spaţiu a gesturilor, precum şi impresiile temporale, au mai 
degrabă miză psihologică, dar și de critică socială. Acest principiu poate fi 
extins la felul în care, în dansul contemporan, este regândit rolul obiectului 
în coregrafie sau relația între loc și dansator. Spațiul evenimentului artistic 
nu mai trebuie să fie neapărat doar unul consacrat sau instituționalizat, ci 
se poate produce un efect artistic intens în stradă, în fabrică, în ateliere, în 
bibliotecă, în pădure, pe plajă, într-un hotel sau, până la urmă, în oricare 
loc semnificativ pentru viețuirea omului și care deja este străbătut de 
norme social-culturale subînțelese; locuri care sunt, folosind un concept 
propus de Michel Foucault, „spații altfel” (heterotopii).

6.  Principiul mişcărilor antagoniste: „Se ştie că orice contracţie (scurtare) 
a unor grupe musculare, au ca o contra-acţiune alungirea grupelor 

27 Ibid., p. 128.
28 John Perceival, Modern Ballet, Harmony Books, New York, 1980 (1970), p. 54.
29 Ibid., p. 128.
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musculare antagoniste”30. Acest principiu este un exemplu al felului în 
care se gândește tehnic în dansul modern și contemporan, plecând de la 
articularea naturală a corpului și de la relațiile mecanic-organice care deja 
îi sunt imanente.

Dansul modern, gândirea lui Laban și filosofia 
Rudolf Laban este cel care a gândit cea mai complexă teorie a dansului şi 

a mişcării corpului uman, oferind fundamente conceptuale pentru problema 
structurării spaţiului în dans, a raportului timp-spaţiu-mişcare, a calităţilor dinamice 
prezente în orice tresărire/activitate a corpului şi a armoniei formelor produse 
în mişcare. Filosofic, a găsit o perspectivă similară cu ceea ce el însuşi avea în 
vedere în cercetările sale tocmai la pitagoricieni. Un termen folosit de Pitagora, 
în care Laban spune că este comprimată esenţa demersurilor sale, este coreosofia 
(choreosophia): înţelepciunea care poate fi găsită prin studiul fenomenelor 
circulare pe care le observăm în natură şi viaţă sau înţelepciunea dobândită din 
studiul fenomenului 'cercului'31. Cercul şi sfera au o importantă simbolistică pentru 
tradiţia ontologiei europene, fiind suficient să ne amintim de poemul parmenidian în 
care Fiinţa este asemuită cu o sferă: perfectă, completă, autosuficientă, atemporală, 
deci neschimbătoare şi eternă, omogenă. Coreosofia era împărţită în trei mari 
ramuri de cercetare: coregrafia (choreografia): scrierea sau desenarea cercurilor 
– Laban a muncit peste treizeci de ani la construcţia simbolică a unui nou sistem 
de notare coregrafică: kinetografia/labanotaţia, sistemul său fiind şi la momentul 
actual, cu anumite îmbunătăţiri, cel mai folosit –; coreologia (choreologia): era 
descrierea unei sintaxe a limbajului mişcării, care se ocupa nu doar cu forma 
exterioară a acesteia, ci şi cu conţinutul său mental şi emoţional: „Asta era bazată 
pe credinţa că procesul mişcării şi emoţia, forma şi conţinutul, corpul şi mintea, 
sunt unite inseparabil”; coreutica (choreutica): studiul practic al variatelor forme 
de mişcare mai mult sau mai puţin armonioase. Întregul studiu al lui Laban are 
ca scop descoperirea legilor biomecanice şi geometrice care generează mişcarea 
armonioasă. Dansul avea un important rol educaţional în societatea vechilor greci: 
„Filosofii îl predau discipolilor lor pentru efectele sale asupra corpului şi minţii; 
(...) Către dezvoltarea dansului s-au întors idealurile greceşti ale frumosului, care, 
în schimb, fără îndoială au primit o măreaţă şi constantă înălţare de la frumuseţea 
mişcării armonioase a corpurilor sănătoase”32. De asemenea, era fundamental şi 
din perspectivă rituală şi personală: „Dansul avea un loc bine definit în educaţie 
şi juca un rol important în dezvoltarea fizică şi emoţională”33. Laban, deşi critică 
limbajul ne-cinetic folosit în baletul clasic („paşii” sunt gândiţi nu ca flux spaţio-
temporal, ci ca puncte succesive pe o traiectorie spaţio-temporală), îl ia ca obiect 

30 Ibid., p. 129.
31 Rudolf von Laban, Choreutics, Macdonald and Evans, London, 1974 (1966), p. Vii.
32 Troy and Margaret West Kinney, op.cit., p. 6.
33 Lillian B. Lawler, „The Dance in Ancient Greece”, in The Classical Journal, Vol. 14, No. 6, 
Mar. 1947, p. 344.
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de analiză alături de „dansul nou” (modern)34. 
Coreutica a avut un înţeles fluctuant în evoluţia gândirii lui Laban, dar a 

însemnat în general nu doar studiul formelor armonioase de mişcare, ci şi teoria 
spaţiului sau legile structurării mişcării, analiza şi sinteza mişcării35. Laban 
considera că mişcarea este experienţa originară a existenţei. El considera că o 
minte nesofisticată nu are nici o problemă în a se raporta la mişcare ca fiind însăşi 
viaţa36. Vera Proca–Ciortea observă paleta variată a comportamentului corporal 
al copiilor: „Jocurile copiilor sânt un fenomen de viaţă, determinat de necesitatea 
fiziologică de mişcare, alimentată de fantezie, ca expresie a universului spiritual al 
lor. În joc copilul utilizează în mod spontan, sau deliberat, toată gama mişcărilor 
posibile ale corpului omenesc”37. În introducerea Coreuticii, Laban observă : „Şi 
totuşi formele obiectelor şi a fiinţelor vii, când se află într-o stare de linişte ar 
putea sugera un ʻrepaos’ în marele şi neîncetatul şuvoi de mişcare în care existăm 
şi la care luăm parte. Această iluzie a repaosului este bazată pe percepţia minţii 
noastre, ca de instantaneu, care este capabilă să primească doar o singură secvenţă 
din şuvoiul neîntrerupt”38. Unul dintre cei mai importanţi teoreticieni ai dansului 
exprimă o idee reconfiguratoare pentru gândirea contemporană: postularea 
mişcării sau a devenirii, ca esenţială pentru însăşi existenţa universului nostru. 
Pentru Laban, mişcarea corpului uman poate fi comparată cu o arhitectură vie 
întrucât, pe de o parte, fiecare mişcare generează structuri spaţiale în şi prin corpul 
care o susţine, iar, pe de altă parte, ele îşi modifică această structură formală odată 
cu fiecare impuls kinetic într-un flux coerent constituit spaţial. De aceea, astfel de 
structuri generate în şi prin mişcare le numeşte „trasee-structurante” (trace-forms). 
Laban credea că perspectiva corporală, cu toată semnificaţia sa pentru evoluția 
personalității omului, poate avea un efect regenerator pentru formele noastre de 
viaţă, individuală şi socială, întrucât educaţia corpului prin mişcare poate duce la 
rezultate relevante în muncă, pedagogie şi artă. Dansul se (per)formează şi necesită 
o implicare trăită din partea celui care-l percepe ca atare. Sensul dansului nu ni se 
dezvăluie decât odată cu această experienţă directă, nu printr-o reflecţie ulterioară 
sau cunoaştere apriorică. 

Gândirea lui Laban dezvoltă și alte concepte semnificative pentru teoria 
dansului și pentru sondarea conceptual-filosofică, precum cel de kinesferă. Laban 
distinge între spaţiu în general şi spaţiul care poate fi ocupat de corpul uman în 
extensiunea maximă. Spaţiul „personal” al corpului îl numeşte kinesferă: este 
„sfera” – doar ideal, teoretic, formează o sferă – din jurul corpului a cărei periferie
34 Doamna Proca–Ciortea cunoştea gândirea lui Laban, o dovadă grăitoare fiind următorul pasaj 
de manuscris: „Laban vedea dansul ca arta fundamentală din care pornesc toate celelalte arte şi 
în general substanţa din care se nasc toate manifestările artistice ale omului. Consideră dansul ca 
al şaselea simţ, prin care omul poate să ia contact cu universul înconjurător şi orice manifestare 
gestică este o expresie organică a minţii, sufletului şi trupului.ˮ, op.cit., p. 137. 
35 Vera Maletic, Body-Space-Expression: The Development of Rudolf Laban’s Movement and 
Dance Concepts, Mouton de Gruyter, Berlin/New York/ Amsterdam, 1987, p. 57.
36 Ibid, p. 52-53.
37 Vera Proca–Ciortea, op.cit., p. 199.
38 Rudolf von Laban, op.cit., 1974 (1966), p. 3.
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poate fi atinsă uşor prin simpla extensiune a membrelor fără ca întregul corp să se 
mişte din locul care reprezintă punctul de suport39. În baletul clasic se consideră că 
orientarea în spaţiu este dată întotdeauna de cele cinci poziţii ale picioarelor. Orice 
figură din baletul clasic începe şi se termină în una din aceste cinci poziţii. Laban 
încearcă să construiască geometric o perspectivă organică asupra spaţializării 
mişcării în care atitudinea corpului în integralitatea sa se orientează spaţial. 
Niciodată nu ne părăsim kinesfera pentru că ea „radiază” din centrul corpului 
nostru. Dar, întregul corp suferă modificări la orice mişcare a oricărui membru sau 
articulaţie. Elementele primordiale de orientare în spaţiu sunt cele trei dimensiuni: 
înălţimea, adâncimea şi lăţimea. 

Pe lângă kinesferă, omul întotdeauna execută mişcarea şi într-o dinamosferă, 
noţiune care se referă la spaţiul intim al desfăşurării acţiunilor noastre dinamice, 
acele acţiuni vizibile la nivel corporal prin kinesferă, dar care manifestă energie 
sau forţă musculară datorită activităţii dinamice microcorporale. Dinamosfera 
este cea prin care devin vizibile trăirile noastre, afectivitatea noastră, fiind sursa 
expresivităţii. Vera Proca–Ciortea nota: „Corpul omenesc, ca orice corp viu, este 
un transportor şi un transformator de energie. Producţia de energie este asigurată 
de desfăşurarea continuă a proceselor metabolice interne. Energia odată produsă 
este utilizată sub formă termică, electrică, fizico-chimică şi mecanică”40. Fiecare 
traseu-structurant presupune conexiuni dinamice ascunse care sunt urmărite intuitiv 
de interpretul-dansator, ele fiind factorul primar în generarea mişcării, cu toate că 
receptorul sesizează direct structurile kinesferice41. Pentru a se referi la tipul şi 
calitatea forţei folosite în diferite activităţi umane corporale şi, implicit, mentale 
Laban generalizează noţiunea de „efort”. Efortul este expus privirii prin ritmul şi 
proprietăţile calitative ale mişcărilor corpului uman. Studiul ritmurilor cinetice 
pot determina o sondare sistematică şi a tipului de efort depus în acţiunea umană. 
Laban a fost interesat, mai ales, de jocul copiilor, dans, mimă, sport şi de activităţile 
de muncă. Efortul poate fi măsurat obiectiv, din punct de vedere fizic, dar el poate 
produce fenomenal şi experienţe psihosomatice, atât pentru dansator, cât şi pentru 
spectator42. Mişcarea are un scop precis în activităţile noastre cotidiene, spune 
Laban43, prin urmare are în mod necesar anumite determinări. În cazul coregrafiei, 
gestul nu este aşezat într-o succesiune naturală de mişcări spontane, ci îşi primeşte 
coerenţa şi sensul din contextul 'discursiv'. De pildă, coregrafia expresionistă a 
Marthei Graham Lamentaţie este gândită tocmai pe această idee, costumul însuşi 
fiind confecţionat în acord cu tema coregrafică a exprimării durerii lăuntrice. 
39 Ibid., p. 10.
40 Vera Proca–Ciortea, op.cit., p. 187.
41 Aceste observaţii despre dinamosferă şi arhitecturile coregrafice pot fi relaţionate direct cu 
cercetările de fenomenologie a dansului, arie în care activitatea filosoafei Maxine Sheets-John-
stone este recunoscută de zeci de ani în Statele Unite. 
42 Vera Maletic, op.cit., p. 99–100.
43 Rudolf von Laban, Choreutics, Macdonald and Evans, London, 1974 (1966), p. 37. 
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De asemenea, concentrarea pe pulsaţii extrem de rafinate, imperceptibile, 
plastice şi profund simbolice ale gesturilor a fost specificul şi  coregrafilor 
expresionişti din România, de pildă pentru Trixy Checais, ale cărui posibilităţi 
corporale şi aspiraţii estetice par să fi fost educate şi dezvoltate întocmai pe aceste 
principii izvorâte dinspre expresionismul german şi sistemul lui Laban44. Trixy 
a fost elevul lui Harald Kreutzberg, unul dintre cei mai prolifici şi de încredere 
discipoli ai lui Laban.

Concluzii
Dansul este arta în care omul se expune prin cel mai intim și vulnerabil 

constituent al său: propriul corp. Evoluția noastră ca indivizi – cognitivă, 
emoțională, spirituală – se fundează în evoluția corporalității noastre, chiar dacă 
nu se rezumă la corporalitate. Pentru un metafizician este fascinant de reflectat 
la felul în care din celule, țesuturi şi articulații, irumpe fenomenul minții sau al 
sufletului. Toate artele prezintă o dimensiune eidetică asociată mânuirii materiei. 
În dans, această materie este un organism. Limbajul nonverbal, însă coerent și 
profund, al unei coregrafii are forța de a transmite cu maximă eficacitate cele mai 
intime gânduri și trăiri. Dansul este primordial în sensul unei identificări a sa cu 
originaritatea bucuriei de a trăi. Saltul unui dansator este înălțarea originară a 
operei de artă (Ur-sprung). Este totodată fizic și meta-fizic, latura metafizică fiind 
dată de intenționalitatea orientată către libertate, prin expresie.  
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