Δ Ι  ΑΓ Ω Γ Η  Σ Η Ι  ΣΟ Ρ Ι Α Σ Ο Τ Υ Ο Ρ Ο Τ

πλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο



Κ Α ΣΗ Α  Α Β Ρ Α ΜΖ
Λέθησξ Θεσξίαο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Υνξνχ

Πάηξα 2010

Πεπιεσόμενα
Διιάδα θαη Ρψκε

3

1.1 Διιάδα

3

1.2 Ρψκε

5

2.

Δηδή ρνξνχ απφ ην κεζαίσλα έσο ηνλ 18ν αηψλα

7

3.

Ζ αλάπηπμε ηνπ κπαιέηνπ σο επαγγεικαηηθήο ηέρλεο: απφ ην

1.

ballet d’action έσο ηηο αξρέο ηνπ ξνκαληηθνχ θηλήκαηνο
4.

11

Σν Ρνκαληηθφ κπαιέην
16

5.

Σν απηνθξαηνξηθφ ξσζηθφ κπαιέην

6.

Ζ δηδαζθαιία ηνπ κπαιέηνπ θαηά ηνλ 19ν αηψλα

21

26
7.

Σα Μπαιέηα Νηηάγθηιεθ θαη ε Άλλα Πάβινβα ζηε Γχζε
29

8.

To ζνβηεηηθφ θαη ξσζηθφ κπαιέην απφ ην 1917
36

9.

Tν κπαιέην ζηηο Ζ.Π.Α.
43

10. Σν κπαιέην ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην: 1920-1996

52

11. Οη πξσηνπφξνη ηνπ χγρξνλνπ ρνξνχ ζην πιαίζην
ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο

59

12. Ο ρνξφο ζηελ θεληξηθή Δπξψπε
63
13. Γέλλεζε ηνπ χγρξνλνπ ρνξνχ ζηηο Ζ.Π.Α. ζην πιαίζην
ηνπ Μνληέξλνπ θηλήκαηνο

68

14. Οη εμειίμεηο ηνπ χγρξνλνπ ρνξνχ ζηηο Ζ.Π.Α. ζην πιαίζην
ηνπ Μεηακνληέξλνπ θηλήκαηνο
71
15. Ζ αλάπηπμε ηνπ χγρξνλνπ ρνξνχ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην
75
16. Βηβιηνγξαθία

79

[2]

[3]

1. Δλλάδα και Ρώμη
1.1 Διιάδα
Υηιηάδεο ρξφληα πξηλ απφ ηελ γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ ππήξραλ νξγαλσκέλεο
θνηλσλίεο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ. ε κεξηθνχο ηφπνπο κάιηζηα, φπσο
ζηελ πεξηνρή πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε Διιάδα, νη πνιηηηζκνί απηνί ήηαλ ηδηαηηέξσο αλαπηπγκέλνη. Ο ειιεληθφο πνιηηηζκφο καδί κε απηφλ ηεο Ρψκεο απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα φιν ηνλ κεηέπεηηα πνιηηηζκφ ηεο Γχζεο. Απφ εθεί αλαδείρηεθαλ θαη πνιιέο έλλνηεο νη νπνίεο έπαημαλ βαζηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε
ησλ ηερλψλ.
ηελ Κξήηε ν αμηνζαχκαζηνο Μηλσηθφο πνιηηηζκφο άθκαδε θαηά ηελ
ηξίηε θαη δεχηεξε ρηιηεηεξίδα π.Υ. Απηφ επεξέαζε ηηο εμειίμεηο ζηα δηάθνξα
μερσξηζηά θξαηίδηα ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο. Σν απνθνξχθσκα φισλ απηψλ
βξίζθεηαη ζηα επηηεχγκαηα ηεο Κιαζηθήο πεξηφδνπ ζηνλ 5ν αηψλα π.Υ. Καηά
ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, θπξίσο ζηελ Αζήλα, άλζηζαλ φιεο νη ηέρλεο:
ε αξρηηεθηνληθή, ε γιππηηθή, ε δσγξαθηθή, ε ινγνηερλία, ην αξραίν δξάκα, ε
πνίεζε, ε κνπζηθή θαη ν ρνξφο. Οη αξραίνη Έιιελεο έζεζαλ ηηο βαζηθέο αξρέο
θαη γηα άιινπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο, ηδηαίηεξα απηφλ ηεο Φηινζνθίαο θαη
ησλ Μαζεκαηηθψλ.
Ζ ειιεληθή θιαζηθή ηέρλε πξνήιζε απφ ην ζπλδπαζκφ δχν εθ δηακέηξνπ αληηζέησλ αξρψλ: απφ ηε κηα κεξηά ν έιεγρνο, ε θαζαξόηεηα θαη ε
ζνβαξόηεηα θαη απφ ηελ άιιε ε θαληαζία, ην πάζνο θαη ε ιάκςε. Ο θιαζηθηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ελφηεηα, θαζαξφηεηα θαη πξννπηηθή· έλα θιαζηθφ
έξγν ηέρλεο μερσξίδεη γηα ηελ νηθνλνκία (θαη φρη ηελ ππεξβνιή), ηελ θνκςφηεηα θαη ηελ ζπγθξφηεζή ηνπ. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επηηεχγκαηα ηνπ
θιαζηθηζκνχ είλαη φηη αλαγλψξηζε θάπνηεο αλζξψπηλεο αξεηέο σο ηδεψδε θαη
παξνπζίαζε ζην αλζξψπηλν παξνπζηαζηηθφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεφηεηαο
(ζετθήο θχζεο). ε δηάθνξεο ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα
ζηελ Αλαγέλλεζε, δηάθνξνη θαιιηηέρλεο επέζηξεςαλ ζε απηέο ηηο θιαζηθέο
αξρέο θαη ηηο ρξεζηκνπνίεζαλ σο πεγή έκπλεπζεο.
Αλ θαη δελ κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη γηα ην αθξηβέο είδνο ηνπ
ρνξνχ πνπ ιάκβαλε ρψξα ζηελ αξραία Διιάδα, ε ζεκαζία ηεο ζέζεο πνπ
θαηείρε ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ είλαη αδηακθηζβήηεηε. Απνηεινχζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο ηειεηψλ θαη ζεσξείην πηπρή απαξαίηεηε
[4]

ηεο παηδείαο θάζε αλζξψπνπ. Ο ρνξφο είρε κεγάιε αμία θαη ζεσξείην φηη ζπλεηζέθεξε φρη κφλν ζηελ επίηεπμε ηεο πγείαο, ηεο επθηλεζίαο θαη ηεο νκνξθηάο ζην ζψκα, αιιά θαη ζηελ αλαδήηεζε γηα ηελ θαινζχλε ηεο ςπρήο θαη ηελ
επίηεπμε ελφο ηζνξξνπεκέλνπ πλεχκαηνο.
Ζ άπνςε ησλ Διιήλσλ γηα ην ηη ήηαλ ν ρνξφο ήηαλ επξεία θαη ζπκπεξηιάκβαλε ηφζν δηαθνξεηηθέο κνξθέο, φπσο βεκαηηζκνχο, ξπζκηθά παηρλίδηα ή ρεηξνλνκίεο ηνπ ρνξνχ ζε ζεαηξηθά έξγα, θαζψο επίζεο θαη θηλήζεηο
δψσλ, ινπινπδηψλ θαη δέληξσλ. πλέδεαλ ην ρνξφ ησλ αλζξψπσλ κε ηελ
κνπζηθή θαη ηελ πνίεζε εθιακβάλνληαο απηά ηα ηξία ζηνηρεία σο φςεηο ηεο
ίδηαο ηέρλεο: ηεο Μνπζηθήο, ηεο ηέρλεο ησλ Μνπζψλ. Ζ Σεξςηρφξε ήηαλ ε
ζεά ηνπ ρνξνχ. Ο ρνξφο γηλφηαλ ζε δνμνινγίεο κεηά ηε ζπγθνκηδή, ζε θεδείεο, ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ κάρε (ν ππξξίρηνο), γηα δηαζθέδαζε ζε θνηλσληθέο εθδειψζεηο θαζψο επίζεο θαη ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο φπνπ είρε πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο ζξεζθείαο ησλ Διιήλσλ. Οη Έιιελεο δελ ιάηξεπαλ κφλν κία ζεφηεηα αιιά πνιιέο, θαη απεηθφληδαλ ηελ θάζε ζεφηεηα σο ζπιινγή απφ φληα ηα νπνία παξνπζίαδαλ αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά. χκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεηψπηδαλ ην ζψκα, νη
Έιιελεο απεηθφληδαλ ηνπο ζενχο ηνπο εκίγπκλνπο ή γπκλνχο θαη ζ’ απηήλ ηε
γχκληα έδηλαλ κεγάιε ζεκαζία. Σν αλζξψπηλν ζψκα ζεσξείην πνιχ φκνξθν,
έλαο λαόο ηεο ςπρήο. ’ απηή ηελ άπνςε θαίλεηαη θαη ε ηάζε ησλ Διιήλσλ
λα ζεσξνχλ ηνλ άλζξσπν χπαξμε νινθιεξσκέλε. Έηζη, ηα αγάικαηά ηνπο
απεηθφληδαλ ζηάζεηο αλνηθηέο, γεκάηεο απηνπεπνίζεζε, εμσζηξεθείο, νη νπνίεο ήηαλ εληειψο αληίζεηεο κε ηε «ζπγθξαηεκέλε» ζέζε ηνπ ζψκαηνο ζηελ
ηέρλε ηεο αλαηνιήο.
Οη Έιιελεο έδσζαλ ζηνπο ζενχο ηνπο δηάθνξεο ηδηφηεηεο. Ο Γίαο, ν
παηέξαο ησλ ζεψλ θαη ησλ αλζξψπσλ, ήηαλ επίζεο ν άξρνληαο ηνπ νπξαλνχ
θαη ησλ δπλάκεσλ ηεο θχζεο. Οη Οιπκπηαθνί Αγψλεο νξγαλψλνληαλ πξνο
ηηκή ηνπ θάζε ηέζζεξα ρξφληα, απφ ην 776 π.Υ. έσο ην 395 π.Υ. Οη αζιεηέο
πεξλνχζαλ κεγάιε πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο θαη ε κφλε επηβξάβεπζή ηνπο ήηαλ έλα δάθληλν ζηεθάλη, εθφζνλ ε φιε δηνξγάλσζε ήηαλ ζξεζθεπηηθή γηνξηή. Ο Γηφλπζνο, ν ζεφο ηνπ θιήκαηνο θαη ηεο γνληκφηεηαο, ζπλδέζεθε αξγφηεξα κε ην ζέαηξν θη έηζη ζηελ εηήζηα γηνξηή πξνο ηηκή ηνπ, ηα Μεγάια Γηνλχζηα, παξνπζηάδνληαλ δξάκαηα (ζεαηξηθά έξγα). Ζ κεγάιε επνρή ηνπ αηηηθνύ δξάκαηνο εθηείλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ. θαη απφ εθείλε
[5]

ηελ πεξίνδν έρνπλ δηαζσζεί πνιιέο ηξαγσδίεο, θαζψο θαη νη θσκσδίεο ηνπ
Αξηζηνθάλε. Σα έξγα παξαθνινπζνχζε έλα επξχ θνηλφ. Μεγάια κέξε ηεο
δξακαηηθήο πινθήο εξκελεχνληαλ απφ ηνλ Υνξφ, ν νπνίνο θηλείην ζηελ νξρήζηξα, δειαδή ζηνλ αλνηθηφ ρψξν πνπ βξηζθφηαλ κπξνζηά απφ ηε ζθελή.
Ο Υνξφο κηινχζε, ηξαγνπδνχζε θαη ρφξεπε, ρξεζηκνπνηψληαο ρεηξνλνκίεο
θαη αθνινπζψληαο ην κέηξν ηνπ ιφγνπ. Αλ θαη δελ γλσξίδνπκε πνιιά πξάγκαηα γηα ηνλ Υνξφ, απφ ηηο πεγέο (αλαπαξαζηάζεηο αγγείσλ, θείκελα, επηγξαθή Γηπχινπ θηι.) καζαίλνπκε φηη επξφθεηην θαη γηα δηαγσληζκνχο ζην ρνξφ
(κε ηε ζπλνδεία ηξαγνπδηνχ), φπνπ ηα ζηάζηκα εξκελεχνληαλ απφ νκαδηθνχο
Υνξνχο (choruses) αληξψλ.
Μεηά ην ζάλαην ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ ην 323 π.Υ., ν ειιεληθφο
πνιηηηζκφο είρε δηαδνζεί ζε δηάθνξα κέξε ηεο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ. Ζ δε
παξαθκή ηνπ μεθίλεζε κε ηελ άλνδν ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο.
1.2 Ρψκε
Ζ πφιε ηεο Ρψκεο ηδξχζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 8νπ αηψλα π.Υ. θαη ε παληνθξαηνξία ηεο δηήξθεζε πεξίπνπ ρίιηα ρξφληα, έσο ηελ θαηάξξεπζε ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο ηνλ 5ν αηψλα κ.Υ. ζνλ αθνξά ηηο ηέρλεο, κπνξνχκε
λα πνχκε φηη ε Ρσκατθή πεξίνδνο είλαη πνιχ θαηψηεξε απφ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, αιιά ε Ρσκατθή απηνθξαηνξία είλαη απηή πνπ έπαημε ην βαζηθφ ξφιν
γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο Δπξψπεο. Οη Ρσκαίνη θαηαζθεχαζαλ δξφκνπο, γέθπξεο θαη πδξαγσγεία. Αζρνιήζεθαλ κε ην λα επηβάιινπλ ηελ ηάμε, λα θηηάρλνπλ λφκνπο θαη λα θπβεξλνχλ, θαη θαζηέξσζαλ ηα ιαηηληθά σο θνηλή
γιψζζα ηεο Απηνθξαηνξίαο. πλέβαιαλ δε νπζηαζηηθά ζηελ δηάδνζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ.
ηα πξψηα ρξφληα ηεο ηζηνξίαο ηεο Ρψκεο, ν ρνξφο ζεσξείην αθφκε
σο κέξνο απαξαίηεην ηεο παηδείαο ελφο λεαξνχ αλζξψπνπ. Με ηνλ θαηξφ,
απηή ε αληίιεςε άιιαμε, θαη ε παηδεία απνκαθξχλζεθε απφ ηηο θαιιηηερληθέο
αμίεο ησλ Διιήλσλ. Σα ζεαηξηθά είδε ηεο Ρψκεο έδηλα έκθαζε πεξηζζφηεξν
ζηε ζεαηξηθή παξά ζην ρνξφ. Ο ζθνπφο ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ραξαθηήξεο
κέζσ κηκεηηθψλ ηθαλνηήησλ, γη’ απηφ θαη αλαπηχρζεθε αξθεηά ε Μηκηθή ηέρλε. Οη δχν κεγαιχηεξνη εθπξφζσπνη ηεο Μηκηθήο θαηά ηνλ 1o αηψλα π.Υ. ήηαλ ν Βάζπιινο απφ ηελ Αιεμάλδξεηα θαη ν Ππιάδεο απφ ηελ Κηιηθία, νη νπνίνη ζεσξνχλην σο ιατθά είδσια. Παξ’ φια απηά, ε θνηλσληθή ζέζε (status)
[6]

ησλ ρνξεπηψλ θαη ησλ εζνπνηψλ δε ζεσξείην πηα ηηκεηηθή, θαη ην θνηλφ πνπ
πήγαηλε ζην ζέαηξν είρε ρακειφ επίπεδν κφξθσζεο. Έηζη, φηαλ γελλήζεθε ν
Υξηζηφο, ν ρνξφο είρε θαηαληήζεη λα είλαη έλαο παξαθκηαθφο, ζπρλά ρπδαίνο
ηξφπνο δηαζθέδαζεο. Γη’ απηφ, δε καο εθπιήζζεη ην γεγνλφο φηη θαηά ηα
πξψηα ρξφληα ηεο Υξηζηηαληθήο πεξηφδνπ ν ρνξφο ζρεδφλ εμαιείθζεθε θαη
δελ μαλαεκθαλίζηεθε σο έληηκε κνξθή ηέρλεο παξά κφλν κεηά απφ ρίιηα
ρξφληα. Ζ Υξηζηηαληθή εθθιεζία θαηά ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο, απνδνθίκαζε
κε ηζρπξφ ηξφπν ην ρνξφ νξίδνληάο ηνλ σο θνζκηθφ (κε ζξεζθεπηηθφ) είδνο.

[7]

2. Δίδη σοπού από ηον Μεζαίωνα έωρ ηον 18ο αιώνα
Ο Μεζαίσλαο εθηείλεηαη ρξνληθά απφ ηνλ 5ν (ή 9ν) αηψλα κ.Υ. έσο ηα κηζά
ηνπ 14νπ αηψλα. Λίγα είλαη γλσζηά, αζθαιψο, γηα ην ρνξφ ζηε δπηηθή Δπξψπε απφ ηελ πηψζε ηεο Ρψκεο έσο θαη ην 12ν αηψλα κ.Υ. Παξ’ φια απηά, ζην
Μεζαίσλα βξίζθνληαη νη δχν πεγέο απφ φπνπ εθπήγαζε θη εμειίρηεθε ν ρνξφο ζηε Γχζε: ε κηα αλαθέξεηαη ζηνπο κε-θνηλσληθά απνδεθηνχο ρνξνχο θαη
νη άιινη ζηνπο θνηλσληθά απνδεθηνχο ρνξνχο.
Οη κε θνηλσληθά απνδεθηνί ρνξνί είλαη επί ηεο νπζίαο ην ζχλνιν ηνπ
έξγνπ ησλ επαγγεικαηηψλ. ην Μεζαίσλα επαγγεικαηίεο ήηαλ νη δηάθνξνη
αθξνβάηεο, ηαρπδαθηπινπξγνί θαη ρνληξνθνκκέλνη θσκηθνί, γηα ηνπο νπνίνπο
ήηαλ αβέβαην αθφκε θαη αλ ζα θέξδηδαλ ηα πξνο ην δελ, ηαμηδεχνληαο απφ
παλεγχξη ζε παλεγχξη. Ήηαλ εληειψο πεξηζσξηνπνηεκέλνη, φρη κφλν απφ ηελ
θνηλσλία αιιά θαη απφ ηελ Δθθιεζία απφ ηελ νπνία ήηαλ κφληκα αθνξηζκέλνη, ηδηαηηέξσο ζηηο θαζνιηθέο ρψξεο φπνπ ν αθνξηζκφο ζπλέρηζε λα ηζρχεη
κέρξη θαη ιίγν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Γαιιηθήο επαλάζηαζεο (1789). Αθφκε
πην ζεκαληηθφ είλαη φηη ην έξγν ηνπο δε ζεσξείην ρνξφο αιιά «ηνχκπεο θη αθξνβαηηθά». Έηζη ην επάγγεικα ηνπ ρνξεπηή βξέζεθε ζ’ απηή ηελ ηαπεηλή ζέζε γηα άιινπο ηέζζεξηο αηψλεο, ψζπνπ ζηγά ζηγά άξρηζε λ’ αλέξρεηαη γηα λα
θηάζεη λα θαηαιάβεη ηελ πεξίνπηε ζέζε πνπ θαηέρεη ζήκεξα.
Οη θνηλσληθά απνδεθηνί ρνξνί ζηε Γχζε, ζηνπο νπνίνπο ζπλππήξραλ
νη ρνξνί πνπ ρφξεπαλ άλζξσπνη απφ φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα, απφ ρσξηθνχο έσο θαη κέιε ηεο βαζηιηθήο Απιήο, ήηαλ νη θπθιηθνί ρνξνί (chain dance)
πνπ είραλ ήδε πξντζηνξία ηνπιάρηζηνλ 2000 εηψλ. ην Μεζαίσλα νλνκάδνληαλ Carole θαη ζηελ νπζία ήηαλ κηα ζεηξά απφ αλζξψπνπο ζε θχθιν νη
νπνίνη πηάλνληαλ ρέξη ρέξη θαη ρφξεπαλ ζηνπο ξπζκνχο πνπ νη ίδηνη ηξαγνπδνχζαλ. Τπήξραλ δχν εηδψλ Carole: ην Farandole θαη ην Branles. Σν Farandole θηλείην πξνο ηα εκπξφο θαη ζρεκάηηδε κνηίβα ζην πάησκα. Σν Branles
θηλείην δεμηά αξηζηεξά κε ζπγθεθξηκέλα ξπζκηθά ζρήκαηα. Σν πην ζεκαληηθφ
απφ απηά ηα ζρήκαηα είλαη ην Branle Double, ην νπνίν απνηειείηαη απφ κνπζηθέο θξάζεηο νθηψ ρξφλσλ θαη ν ζηίρνο ηνπ είλαη ζε κέηξν κπαιάληαο θαη
έλα ηεηξάκεηξν.
Απφ απηήλ ηε ζεηξά αλζξψπσλ πνπ ρφξεπαλ θπθιηθά πξνέθπςε ν ρνξφο ζε δεπγάξηα. Πηζηεχεηαη φηη ζε απηφ βνήζεζαλ νη ηξνβαδνχξνη ζηελ
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Πξνβεγθία ηνπ 12νπ αηψλα θαζψο ε ιαηξεία ηεο «επγελνχο αγάπεο» πνπ
δεκηνχξγεζαλ, ε ιαηξεία δειαδή γηα ηελ «Κπξία» (“Lady”) ηεο θαξδηάο ηνπο.
Απηή ήηαλ κηα πηπρή ηνπ Κψδηθα Ηππνηηζκνχ (Code of Chivalry) ν νπνίνο κε
ηε ζεηξά ηνπ απνηεινχζε κηα πιεπξά ηνπ Φενπδαξρηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ αμία
απηήο ηεο εμέιημεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Δθηφο απφ ην ρνξφ, ε ξνκαληηθή
αγάπε αλάκεζα ζε έλαλ άληξα θαη κηα γπλαίθα έγηλε ην ζέκα κεγάινπ κέξνπο
ηνπ κεηέπεηηα Γπηηθνχ δξάκαηνο, ηεο κπζηζηνξηνγξαθίαο, ηεο πνίεζεο θαη ηεο
δσγξαθηθήο. Απφ απηή ηελ επνρή θαη ζην εμήο, ην εηεξνθπιφθηιν δεπγάξη έγηλε ην μερσξηζηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ρνξνχ ζηε Γχζε θαζψο θαη ην θχξην
ζηνηρείν πνπ ηνλ δηαρσξίδεη απφ ηα πξσηφγνλα αιιά θαη απφ φια ηα είδε ρνξψλ ηεο αλαηνιήο. Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ζήκεξα
είλαη φηη ην δεπγάξη πνπ πξνέθπςε ρφξεπε δίπια δίπια θαη κφλν ηνπ. Έρνληαο φιν ην ρψξν ζηε δηάζεζή ηνπο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζρεκαηίδνπλ φκνξθα κνηίβα ζην πάησκα, ελαξκνλίδνληάο ηα κε ηηο κνπζηθέο θξάζεηο. Δπίζεο, επεηδή ρφξεπαλ κπξνζηά απφ ηνπο θίινπο ηνπο, ζεσξνχζαλ ρπδαίν ην
λα επηδεηθλχνληαη ή λα εθηεινχλ θαλεξά δχζθνιεο θηλήζεηο. Απηφ άξκνδε κφλν ζε απηνχο πνπ έθαλαλ ηνχκπεο. Ζ κεηάβαζε απφ ην ρνξφ ηεο Απιήο
(danse de cour) ζην κπαιέην ηεο Απιήο (ballet de cour) έγηλε επζέσο θαη απιά, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα αιιάμεη ηίπνηα ζηελ ηερληθή ή ζην ζηηι.
Απηή ε κεηάβαζε έιαβε ρψξα ζηα 1400 κ.Υ. (αξρέο 15νπ αηψλα), θαηά
ηα πξψηα ρξφληα ηεο Αλαγέλλεζεο. Σα πην ζεκαληηθά νλφκαηα απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ν Domenico Di Ferrara (ζηα κέζα ηνπ 1400) θαη ν καζεηήο ηνπ
Guglielmo Ebreo. Οη ρνξνί ηνπ είλαη κνληέια απιφηεηαο θαη νκνξθηάο θαη
απνηεινχλ ηε βάζε φισλ ησλ πξαγκαηηθά αξηζηνθξαηηθψλ έξγσλ σο ηελ
Γαιιηθή επαλάζηαζε.
Πξνο ηα ηέιε ηνπ 16νπ αηψλα ν ηηαιηθφο ρνξφο άξρηζε λα γίλεηαη επηπφιαηνο, θηλεηηθά ξερφο, ρξεζηκνπνηψληαο αλαθαησκέλα κηθξά βήκαηα θαη
ράλνληαο ηελ παιηά νκνξθηά ηεο δνκήο ηνπ. Σν επίθεληξν ηεο κφδαο κεηαθέξζεθε ζην Παξίζη ππφ ηελ επηξξνή ηεο Βαζηινκήηνξνο ηεο Γαιιίαο, ηεο
Αηθαηεξίλεο ησλ Μεδίθσλ (1519-1589). Ο δηάζεκνο εληππσζηαθφο ρνξφο ηεο
επνρήο ηεο έθηαζε ζην δελίζ ηνπ κε ηελ νλνκαζία “Ballet comique de la
reine” (1581). Απηνχ ηνπ είδνπο ηα ρνξεπηηθά έξγα ζπρλά εμπκλνχζαλ ηελ ηεξαξρία θαη ηε βαζηιηθή εμνπζία, αιιά ε θαιιηηερληθή ηνπο αμία δελ κπνξεί λα
ππνβηβαζηεί ζε απιέο αζθήζεηο δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Σξεηο δεθαεηίεο κεηά,
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ζηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα, ζηε γαιιηθή Απιή, ππφ ην θπξηαξρία Βαζηιέαβξέθνπο, ηνπ Λνπδνβίθνπ ην 13νπ (1601-1643), ε ηερληθή ηνπ ρνξνχ αιιάδεη
ζεκειησδψο: νη ρνξεπηέο αξρίδνπλ λα γπξίδνπλ (νληένξ) ηα πφδηα ηνπο πξνο
ηα έμσ (turn out). Οη επγελείο είραλ αξρίζεη λα θνξάλε παπνχηζηα κε ηαθνχληα θαη νη ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο ηεο Απιήο άξρηζαλ λα φζνλ αθνξνχζε ηε
ζέζε ησλ πνδηψλ, λα είλαη ειαθξψο γπξηζκέλα πφδηα πξνο ηα έμσ θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ πεξπαηήκαηνο, αληί λα ηίζεληαη ζε επζεία ην έλα δίπια ζην άιιν. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ππνρξεσηηθά θαη ζηε ζηξνθή ηνπ ηζρίνπ πξνο
ηα έμσ, φρη φκσο ζηελ ππεξβνιή πνπ ην ζπλαληάκε ζήκεξα. Καζψο φινη νη
ρνξνί ησλ επγελψλ βαζίδνληαλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πεξπαηνχζαλ, απηή
ε αιιαγή ζην πεξπάηεκα άιιαμε ξηδηθά ηελ φιε ηερληθή ηνπ ρνξνχ. (Απφδεημε γηα ηα παξαπάλσ απνηειεί ην “Apologie de la danse” ηνπ François de
Lauze, 1623). Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαλείο φηη νη ρνξνί ησλ
επγελψλ ζηελ Αλαγέλλεζε εθηεινχληαλ κε ηα πφδηα ζε ζέζε παξάιιειε ην
έλα απφ ην άιιν. Απηφ επέηξεπε ηε ρξήζε ηεο “maniera” δειαδή ηεο θπζηθήο
θίλεζεο θφληξα ζην ζψκα. Σψξα πηα, κε ην αιιαγή ηε ζέζεο ησλ πνδηψλ
πξνο ηα έμσ (turn out), ε “maniera” δελ ήηαλ πιένλ εθηθηή, θη έηζη ζην ηέινο
ηνπ 17νπ αηψλα θαζηεξψζεθαλ νη θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ ηεο ηερληθήο Μπαξφθ.
Έιαβαλ ρψξα πνιιέο άιιεο αιιαγέο, κε εμέρνπζα ηελ αχμεζε ηεο επηξξνήο πνπ αζθνχζαλ νη επαγγεικαηίεο ρνξεπηέο. Δπίζεο, δελ πξέπεη λα
ππνηηκεζεί ε επηξξνή ηεο Commedia dell’arte. Ζ νλνκαζία Commedia
dell’arte εκθαλίζηεθε πηζαλψο πξνο ην ηέινο ηνπ 15νπ αηψλα ή ζηηο αξρέο
ηνπ 16νπ θαη ππήξμε κηα κνξθή ζεαηξηθήο ηέρλεο πνπ βαζηδφηαλ, κεηαμχ άιισλ, θαη ζην ρνξφ. Οη πεξηνδεχνληεο επαγγεικαηίεο πνπ εξκήλεπαλ Commedia dell’arte ήηαλ πνιχ πην εμειηγκέλνη απφ ηνπο κίκνπο. ηε εξκελεπηηθή ηνπο θαξέηξα δηέζεηαλ κεγάιε πνηθηιία ιατθψλ εηδψλ ρνξνχ, ηα νπνία θαηείραλ
ζ’ εμαηξεηηθά πςειφ επίπεδν: έπαηδαλ ζέαηξν, κηκνχληαλ, ρφξεπαλ, ρνξνπεδνχζαλ θαη επηδίδνληαλ ζε ηαρπδαθηπινπξγίεο. Οη ηζηνξίεο δε ηηο νπνίεο δηεγνχληαλ είραλ ζπλήζσο ζρέζε κε ηνπο ίδηνπο ραξαθηήξεο π.ρ. Αξιεθίλνο,
Κνινκπίλα, Pulcinella, Pantaloon θ.ά., ηνπο νπνίνπο φκσο θαηάθεξλαλ λα
δηαηεξνχλ δσεξφηαηνπο, θάλνληαο δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ηελ θάζε
θνξά. Απηνί νη πεξηνδεχνληεο επαγγεικαηίεο εξκελεπηέο επεξέαζαλ επζέσο
ηελ εμέιημε ηνπ κπαιέηνπ απφ ηε Αλαγέλλεζε σο ην 19ν αηψλα. Αλ θαη εκθαλίδνληαλ ζπρλά ζην κπαιέην ηεο Απιήο (Ballet de cour) θαη ηελ Αγγιηθή Mas[ 10 ]

que (κάζθα) –πξφθεηηαη γηα ην μερσξηζηφ είδνο κπαιέηνπ ηεο Απιήο (Ballet
de cour) πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ Αγγιία– πεξηνξίδνληαλ ζε θσκηθνχο ξφινπο. Ζ Masque πεξηιάκβαλε δηάινγν, ηξαγνχδη θαη ρνξφ. ην ηέινο, νη καζθνθφξνη εξκελεπηέο θαινχζαλ ην θνηλφ λα ηνπο ζπλνδέςεη ζε θάπνηνπο ρνξνχο. ηα ρέξηα ησλ Ben Johnson (ζέκα) θαη Inigo Jones (ζθεληθά) ην δξακαηηθφ ζηνηρείν θπξηάξρεζε πάλσ ζην ρνξεπηηθφ. Σν 1661, πάλησο, φηαλ ν
Λνπδνβίθνο ν 14νο ίδξπζε ηε γαιιηθή Βαζηιηθή αθαδεκία ρνξνχ (Académie
royale de danse) έζεζε απηνχο ηνπο, έσο ηφηε, πεξηνδεχνληεο επαγγεικαηίεο
εξκελεπηέο επηθεθαιείο ησλ παξαζηάζεσλ ηεο Απιήο, ζέζε πνπ πξσηχηεξα
θαηείραλ νη κνπζηθνί ηνπ. Σν 1672 κάιηζηα, έδσζε ηελ άδεηα ζε απηνχο ηνπο
επαγγεικαηίεο λα εξκελεχνπλ αληίγξαθα ηνπ κπαιέηνπ ηεο Απιήο (Ballet de
cour) ζηα εκπνξηθά ζέαηξα. Σψξα πηα, νη επαγγεικαηίεο ρνξεπηέο άξρηζαλ
λα ρνξεχνπλ κε ζηηι πνπ ελψ ήηαλ θπζηθφ γηα ηνπο επγελείο (ιφγσ ηνπ φηη
πξνέθππηε απφ ην θνηλσληθφ ηνπο παξάζηεκα θαη ηελ εθιεπηπζκέλε ηνπο
ζπκπεξηθνξά) δελ ήηαλ θπζηθφ γηα ηνπο ίδηνπο. Σν 1681 άξρηζαλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη γπλαίθεο επαγγεικαηίεο.
Μεηά απφ φια απηά, είραλ πιένλ δεκηνπξγεζεί νη ζπλζήθεο πνπ ζα
ππξνδνηνχζαλ ηε κεγάιε δηακάρε πνπ θξάηεζε εθαηνληάδεο ρξφληα θαη έθηαζε ζην ηέινο ηεο κφλν κε ηελ έιεπζε ηεο Γαιιηθήο επαλάζηαζεο (1789) θαη
ηελ αθφινπζε απαμίσζε ηεο παιηάο ηερληθήο θαη ηνπ ζηηι.
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3. Η ανάπηςξη ηος μπαλέηος ωρ επαγγελμαηικήρ ηέσνηρ:
από ηο Ballet d’ action έωρ ηιρ απσέρ ηος πομανηικού κινήμαηορ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 18νπ αηψλα, ην είδνο ηνπ ρνξνχ ησλ επγελψλ κεηαιιαζζφηαλ ζηαζεξά ζε δχν αληηκαρφκελεο παξαηάμεηο επαγγεικαηηψλ: ηνπο
virtuosi, απφ ηε κία, θαη ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ ballet d’action (κπαιέην δξάζεο), απφ ηελ άιιε. Πξφθεηηαη γηα δπν πνιχ δηαθνξεηηθά είδε επαγγεικαηηψλ
ηνπ ρνξνχ πνπ ζπρλά ερζξεχνληαλ νη κελ ηνπο δε· απηνί φκσο ήηαλ πνπ έζεζαλ ζηφρνπο νη νπνίνη έκειιε λα αιιάμνπλ κηα γηα πάληα ην ρνξφ πνπ ππνζηήξηδαλ ν Domenico da Piacenza (1400-1470) θαη νη αθφινπζνί ηνπ. Με
ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θάπνηνη θαιιηηέρλεο ηνπ ρνξνχ –θαη ηδηαίηεξα ε νηθνγέλεηα ησλ Vestris– άξρηζαλ λα πηνζεηνχλ ζηνηρεία θαη απφ ηνπο virtuosi
θαη απφ ην ballet d’action, ζπκθηιηψλνληαο ηνπο δχν πφινπο.
Οη virtuosi ήζειαλ απιψο λα επηδεηθλχνπλ εαπηνχο. Απηφ είλαη θαηαλνεηφ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη «ε θιεξνλνκηά» ηνπο πξνεξρφηαλ απφ ηνπο
παιηνχο αθξνβάηεο πνπ έβγαδαλ ηα πξνο ην δελ επηδεηθλχνληαο ηελ εμέρνπζα ζσκαηηθή ηνπο ξψκε θαη επιπγηζία. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αηψλα, δηείζδπζαλ ζηελ παιηά ηερληθή ησλ επγελψλ κε ηα δηθά ηνπο αθξνβαηηθά θφιπα (θπξίσο ηηο ζηξνθέο γηα εληππσζηαζκφ). Αςεθψληαο ηα φια απηά αλνηρηά, νη
αξηζηνθξάηεο ζηελ Απιή άξρηζαλ λα ρνξεχνπλ αθφκε πην απιά. Ο ηξφπνο
ησλ virtuosi είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηε ρνξεχηξηα Anne Marie de Camargo
(1710-1770) ε νπνία θφληπλε ηηο θνχζηεο ηεο ψζηε λα κπνξεί ην θνηλφ λα δηαθξίλεη ηνπο ζηαπξσηνχο αζηξαγάινπο θαη ηα entrechats (νξνινγία κπαιέηνπ), ηε δεμηνηερλία θαη ηελ ηερληθή ηεο. Ζ πξάμε ηεο λα θνληχλεη ηε θνχζηα
αλαπφθεπθηα μεθίλεζε κηα δηαδηθαζία ε νπνία θαηέιεμε ζην tutu – ην «θσηνζηέθαλν ηεο ιεθάλεο». Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ ballet d’action απφ ηελ άιιε,
ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθνί. Τπέηαμαλ ηηο αξεηέο ηνπ ρνξνχ ησλ επγελψλ κέζα
ζηελ παζηαζκέλε ηνπο επηζπκία λα θάλνπλ ην ρνξφ λα εθθξάδεη ηα άκεζα
αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα θαη λα εμηζηνξεί θάηη κφλν κέζα απφ ηελ θίλεζε
ησλ ρνξεπηψλ, ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ηεο πνίεζεο, ηα νπνία
κέρξη ηφηε απνηεινχζαλ απαξαίηεην ζηνηρείν ηνπ κπαιέηνπ. Σελ εθφξκεζή
ηνπο πνδεγέηεζαλ πέληε άλζξσπνη πνπ απνηεινχζαλ ηελ εκπξνζζνθπιαθή
ηνπ θηλήκαηνο θαη ήηαλ νη: John Weaver, Marie Salle, Frantz Hilverding,
Gasparo Angiolini θαη, δηαζεκφηεξνο φισλ, ν Jean-Georges Noverre.
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John Weaver (1673-1760): Δγγιέδνο δάζθαινο ηνπ ρνξνχ. Ήηαλ ν πξψηνο
δηαπξεπήο επαγγεικαηίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ κε ην έξγν Loves of Mars and Venus (1717). Απηφ ην έξγν, καδί κε άιια δηθά ηνπ, νδήγεζαλ επηηπρψο ζηελ
εμάιεηςε ηεο πξνθνξηθήο ζπλνδείαο ηεο δξακαηηθήο πινθήο θαη ζηελ εμχςσζε ηνπ ξφινπ ηεο ππνθξηηηθήο κηκηθήο.
Marie Salle (1707-756): Τπήξμε ε πην γξαθηθή θαη ε κφλε γπλαίθα απηήο ηεο
νκάδαο. Ήηαλ φκνξθε θαη ππέξκαρνο ηνπ παιαηνχ ζηηι ησλ επγελψλ ζην
Παξίζη. Έζπξσμε ηα πξάγκαηα έλα βήκα πην πέξα ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ
δξακαηηθνχ ξεαιηζκνχ θαη ηεο εθθξαζηηθφηεηαο. ια άξρηζαλ κε ηελ επηζπκία ηεο λα αιιάμεη ην θνπζηνχκη ψζηε λα ηαηξηάδεη κε ην είδνο ηνπ ξφινπ. Ζ
γαιιηθή Βαζηιηθή αθαδεκία ρνξνχ έθεξε αληηξξήζεηο ζ’ απηήλ ηεο ηελ επηζπκία θη έηζη εθείλε πήγε ζην Λνλδίλν. Σν κεγαιχηεξφ ηεο επίηεπγκα ήηαλ ην
κπαιέην Ππγκαιίσλ, πνπ αλέβεθε ζην Λνλδίλν ην 1734, ζην νπνίν εξκελεχνληαο ην ξφιν ηεο Γαιάηεηαο έβγαιε ην θξηλνιίλν, ηα ηαθνχληα, ηα ηππηθά
ζηνιίδηα θαη ηα θαιχκκαηα ηνπ θεθαιηνχ θαη εκθαλίζηεθε ηπιηγκέλε ζε άζπξα
πέπια απφ κνπζειίλα, κε ηα καιιηά ειεχζεξα θαη θνξψληαο ζαλδάιηα, νκνηάδνληαο κε ηα αξραίν ειιεληθφ άγαικα. ια απηά βέβαηα ηα θφξεζε πάλσ
απφ ηνπο θνξζέδεο θαη ηα κεζνθφξηα, γεγνλφο πνπ βέβαηα δε είλαη θαζφινπ
πξαθηηθφ. ηελ επνρή ηεο φκσο, απηφ πξνθάιεζε αίζζεζε θαη απνηέιεζε έλα
αθφκα βήκα πξνο ηελ παξαζηαηηθφηεηα. ιν ην Λνλδίλν έζπεπζε λα ηε δεη.
Σνλ επφκελν ρξφλν, ην 1734, πάιη ζην Λνλδίλν, ρφξεςε ζ’ έλα απφ ηα έξγα
ηνπ Georg Friedrich Händel, ην Σεξςηρόξε, ην νπνίν ζηελ νπζία ήηαλ δηαζθεπή ηνπ πξνιφγνπ ηεο φπεξαο Il pastor fido ην νκψλπκνπ ζπλζέηε. Ζ έληνλε
δηαθνξά ηεο κνπζηθήο ηνπ αλάκεζα ζηα αξρηθά θαη ζηα ηειηθά θνκκάηηα ηνπ
έξγνπ θαλεξψλνπλ ηελ επίδξαζε πνπ άζθεζε ε Salle ζηνλ ζπλζέηε. Σν επφκελν φκσο κπαιέην ηεο, ην Alcina, ζην νπνίν πξνζπάζεζε λα ρνξέςεη ην
ξφιν ελφο αγνξηνχ ήηαλ απνηπρία θη έηζη γχξηζε ζην Παξίζη. Δθεί ηα πξάγκαηα δελ είραλ αιιάμεη, θαη γη’ απηφ κεηά απφ κεξηθέο απνηπρεκέλεο εκθαλίζεηο,
απνηξαβήρηεθε απνγνεηεπκέλε.
Frantz Ζilverding (1710-1768) θαη Gasparo Angiolini (1731-1803): Δξγάζηεθαλ θαη νη δχν ζηε Βηέλλε θαη ε ζρέζε ηνπ ήηαλ απηή ηνπ δάζθαινπ θαη ηνπ
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καζεηή. Αλέβαζαλ αξθεηά αμηνζαχκαζηα έξγα απφ ηα νπνία ην «δηακάληη»
ηνπο ήηαλ ην κπαιέην Γνλ Ενπάλ ηνπ Angiolini ην 1761, ζε κνπζηθή ηνπ Cristoph Willibald Gluck (1714-1787), θαηλνηνκία ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε εηζαγσγή
ηεο ρνξσδίαο θαη ηνπ κπαιέηνπ ζηε ζθεληθή δξάζε. Ζ δηνξαηηθφηεηα θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ Angiolini κε ηνλ ζπλζέηε ήηαλ πηζαλψο απηφ πνπ βνήζεζε ηνλ ηειεπηαίν λ’ αλακνξθψζεη ηελ ηηαιηθή φπεξα θαη λα επηθεληξσζεί
ζηελ ππνθξηηηθή δεηλφηεηα (αθνινπζψληαο πην πηζηά ην θείκελν θαη ηε δξάζε
ηνπ έξγνπ) θαη ηελ εθθξαζηηθή απιφηεηα.
Jean-Georges Noverre (1727-1810): Μεγάινο ρνξνγξάθνο, δάζθαινο θαη
αλαλεσηήο ηνπ ρνξνχ. ε ειηθία 15 εηψλ ρφξεςε ζηελ Απιή ηνπ Λνπδνβίθνπ
ηνπ 15νπ. Καιιηηέρλεο κε αλνηρηνχο νξίδνληεο, επεξέαζε κεγάινπο ρνξεπηέο
εηζάγνληαο θαηλνχξγηα ζηνηρεία έθθξαζεο ζην ρνξφ πνπ ηα δηαηχπσζε ζην
βηβιίν ηνπ Lettres sur la danse et les ballets (Γξάκκαηα ζρεηηθά κε ην ρνξό θαη
ην κπαιέην, 1760). ην βηβιίν ηνπ απηφ αλέιπζε ηηο αξρέο ηνπ κε ηξφπν πνπ
λα γίλνληαη θαηαλνεηέο θαη πξνζηηέο ηφζν απφ ηνπο αλζξψπνπο ηνπ θαηξνχ
ηνπ φζν θαη απφ ηηο θαηνπηλέο γεληέο. Δίρε ηνλ ίδην ελζνπζηαζκφ κε ηε Marie
Salle θαη, σο έλα ζεκείν, ήηαλ εθείλε πνπ ηνλ ελέπλεπζε. Ζ ζεσξία ηνπ δελ
πεξηνξηδφηαλ ζηελ αιιαγή ηνπ θνζηνπκηνχ αιιά ήηαλ επξχηεξε θαη επεθηεηλφηαλ ζε αιιαγέο πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ ηεο παξάζηαζεο. θνπφο ηνπ ήηαλ λα θάλεη ην κπαιέην αλεμάξηεηε ζεαηξηθή ηέρλε αληί ελφο απινχ δηαθνζκεηηθνχ παξεπφκελνπ ηεο φπεξαο. πλάληεζε, φκσο, ηελ ίδηα ερζξφηεηα πνπ
είρε γλσξίζεη λσξίηεξα θαη ε Salle. Έηζη, δνχιεςε ζε δηάθνξα κέξε ηεο Γαιιίαο θαη ζην ηέινο πήγε λα εξγαζηεί ζηε ηνπηγάξδε. Θεσξείηαη ν θχξηνο δεκηνπξγφο ηνπ ballet d’action. Ήζειε o ρνξφο λα εμειίζζεη ηε δξακαηηθή πινθή
(action) αληί απιψο λα ηε δηαθφπηεη κε φκνξθα ηληεξκέδηα, φπσο ζπλέβαηλε
ζηηο παξαζηάζεηο σο ηφηε. Ήζειε αθφκε ν ρνξφο λα κελ μεζεθψλεη ηνλ ελζνπζηαζκφ κφλν γηα ηελ ηερληθή δεμηνηερλία αιιά θαη λα ζπγθηλεί κε ηελ εθθξαζηηθφηεηα, φπσο θαη ε ηξαγσδία. Δπέκελε ην κπαιέην λα γίλεη κέζν απηνδχλακν πνπ ζα κηκνχληαλ ηε δσή. ην ηέινο, έγηλε Γηεπζπληήο ηεο πεξαο
ηνπ Παξηζηνχ αιιά παξαηηήζεθε κεηά απφ κηα ζχληνκε θαη φρη ηφζν ιακπξή
ζεηεία. Παξ’ φια απηά, θαηάθεξε: 1) λα ζηακαηήζεη ηε ρξήζε ηεο κάζθαο, 2)
λα αιιάμεη ιίγν ην θνπζηνχκη, θαη 3), λα επηθέξεη έλαλ ζρεηηθφ ξεαιηζκφ. Υνξνγξάθεζε πάλσ απφ πελήληα κπαιέηα. Μεξηθά απφ ηα πην γλσζηά ηνπ εί[ 14 ]

λαη: Σα Καπξίηζηα ηεο Γαιάηεηαο, Σα Μηθξά ηίπνηα ζε κνπζηθή Μφηζαξη, Ζ
Κξίζε ηνπ Πάξε, Μήδεηα θαη Ηάζσλ, Ηθηγέλεηα ε ελ Απιίδη, Γάκνη ηεο Θέηηδνο
θηι.
Σνπο παξαπάλσ πέληε πξσηνπφξνπο αθινχζεζαλ πνιινί άιινη, δχν απφ
ηνπο νπνίνπο έθαλαλ ηδηαηηέξσο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ζηηι θαη ηελ ηερληθή
ηνπ κπαιέηνπ.
Ο πξψηνο ήηαλ ν Jean Dauberval (Εαλ Νηνκπεξβάι, 1742-1806), ρνξεπηήο θαη ρνξνγξάθνο πνπ ρφξεςε ζηελ πεξα ηνπ Παξηζηνχ, φπνπ θη θαηάθεξε ζηαδηαθά λα γίλεη πξψηνο ρνξεπηήο. Ήηαλ παξηελέξ θαη ρνξνγξάθνο
ηεο πεξίθεκεο ρνξεχηξηαο Marie-Madeleine Guimard (Μαξί Μαληιέλ Γθηκάξ,
1743-1816). Ζ παξαγσγή ηνχ La Fille Mal Gardée (H Παξακειεκέλε θόξε)
πνπ αλέβεθε ζην Bordeaux ην 1789, ηε ρξνληά ηεο Γαιιηθήο επαλάζηαζεο,
απνκάθξπλε ηελ θιαζηθή βνπθνιηθή παξάδνζε ηνπ ρνξνχ απφ ηε ρξπζή επνρή ησλ εμηδαληθεπκέλσλ βνζθψλ θαη βνζθνπνχισλ θαη ηελ θαζνδήγεζε
πξνο ηελ απεηθφληζε ηεο λαηνπξαιηζηηθήο (θπζηνθξαηηθήο) πνηκεληθήο δσήο.
Αλέπηπμε ην ζηηι «Καξαθηέξ» θαη ζεσξήζεθε ν παηέξαο ηεο κνληέξλαο θσκσδίαο κπαιέηνπ.
Ο δεχηεξνο ήηαλ ν Charles-Louis Didelot (1767-1837), ρνξεπηήο θαη
δάζθαινο κπαιέηνπ. Ζ παξαγσγή ηνπ, ην Flore et Zéphire (Φισξά θαη Εέθπξνο) πνπ αλέβεθε ζην Λνλδίλν ην 1796, πεξηιάκβαλε ρνξεπηέο πνπ πεηνχζαλ δεκέλνη κε θαιψδηα. Έηζη, ζεσξείηαη ν δεκηνπξγφο ηνπ είδνπο ρνξνχ Vollant (ηπηάκελν) πνπ ην αλέπηπμε ζηε Ρσζία, φπνπ θαη εξγάζηεθε γηα είθνζη
πέληε ρξφληα. Απηή ε άξλεζε ηεο βαξχηεηαο, ην πέηαγκα θαη ην «ηξάβεγκα»
ηνπ ζψκαηνο πξνο ηα πάλσ, έγηλαλ έθηνηε αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ηεο εθπαίδεπζεο ζην κπαιέην. Ο Didelot ζεσξείηαη, επίζεο, απφ πνιινχο, ν ηδξπηήο
ηεο ξσζηθήο ζρνιήο κπαιέηνπ. Άιια γλσζηά κπαιέηα ηνπ είλαη ην Απόιισλ
θαη Γάθλε, Γνλ Κηρώηεο θαη Οη Αξξαβώλεο.
ηηο ηξεηο δεθαεηίεο πνπ αθινχζεζαλ ηε Γαιιηθή επαλάζηαζε ηνπ
1789, ζε πεξίνδν κεγάιεο αλαηαξαρήο, ε βαζηθή ηερληθή ηνπ κπαιέηνπ κεηαηξάπεθε πιένλ θαζαξά ζε απηήλ πνπ γλσξίδνπκε θαη ζήκεξα. Σν Elementary Treatise (1820) ηνπ Carlo Blasis (1795-1858) είλαη ε πξψηε αδηακθηζβήηεηε έλδεημε πεξί ηνχηνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα πξαγκαηεία ζηε βαζηθή ζεσξία
θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ ρνξνχ. Απφ ηφηε θαη ζην εμήο ε παιηά ηερληθή ησλ επγε[ 15 ]

λψλ, ε βαζηζκέλε ζην πεηαρηφ πεξπάηεκα ηνπ αλζξψπνπ ηεο Γχζεο κε ηε
θπζηθή αληίζεζε πνπ πξνυπνζέηεη ε αλχςσζε θαη ε πηψζε ηνπ ζψκαηνο
(“the movement’’), ην ειαζηηθφ θνπληεπηέ θαη ε ιεγθάην επθηλεζία, ε θαηλνκεληθά αβίαζηε επθνιία (“sprezzatura’’), φια ράζεθαλ. Μαδί φκσο κε απηά, ράζεθε θαη ε καθξά παξάδνζε πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηνλ Πιάησλα: ν ρνξφο
ήηαλ δψξν ησλ Θεψλ θαη απνηεινχζε αληαλάθιαζε ηεο νπξάληαο αξκνλίαο,
«ησλ αζηεξηψλ ζηελ ηξνρηά ηνπο» ζηελ νπνία κπνξνχζαλ λα απνβιέπνπλ
φινη. Ο θφζκνο ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο θαη ησλ ηδαληθψλ ηεο, ηεο ελφηεηαο,
ηεο πξννπηηθήο θαη ηεο θαζαξφηεηαο, πνπ ήηαλ εκθαλήο ζηελ Αλαγέλλεζε,
αιιά θξπκκέλεο θαηά ηνλ 18ν αηψλα, άιιαμε δξαζηηθά θαη ηε ζέζε ηνπ πήξε
ε ηάζε γηα απφδξαζε, ε επίπνλε εθπαίδεπζε θαη ηα ηερλάζκαηα ηνπ κπαιέηνπ ηνπ 19νπ αηψλα.
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4. Σο Ρομανηικό μπαλέηο
Ο Ρνκαληηζκφο ήηαλ απφ ηα πην ηζρπξά θηλήκαηα ζηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο.
Δπδνθίκεζε ζε κηα πεξίνδν φπνπ ζπληεινχληαλ ξηδηθέο αιιαγέο ζην Γπηηθφ
πνιηηηζκφ, κε θπξηφηεξεο ηε Γαιιηθή επαλάζηαζε, ηνπο Ναπνιεφληεηνπο πνιέκνπο θαη ηε Βηνκεραληθή επαλάζηαζε. Σφηε ήηαλ πνπ εκθαλίζηεθαλ εξγνζηάζηα πνπ άιιαμαλ ηελ εηθφλα ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ πφιεσλ απφ ηε κία, ελψ
απφ ηελ άιιε, νη εξγάηεο θαη νη ρεηξψλαθηεο παξέκεηλαλ εμαζιησκέλνη, ίζσο
θαη ζε ρεηξφηεξν επίπεδν απφ πξηλ. Πνιινί ήηαλ απηνί πνπ έθπγαλ γηα ηηο
κεγάιεο πφιεηο. Ζ βία θαη ε εγθιεκαηηθφηεηα απμήζεθαλ. ια απηά ήηαλ πνιχ επψδπλα θαη ν θφζκνο έλνησζε ηελ αλάγθε λα μεθχγεη κε ηα κέζα πνπ δηέζεηε ε ηέρλε. Έηζη ινηπφλ, ην θίλεκα ηνπ Ρνκαληηζκνχ πήξε ηε κνξθή ηεο
αληίδξαζεο θαηά ησλ κνξθψλ θαη ηεο ζπκβαηηθφηεηαο ηνπ 18νπ αηψλα θαη
ζεκαδεχηεθε ηδηαίηεξα απφ ηελ αλαδήηεζε απφ πιεπξάο ησλ θαιιηηερλψλ γηα
λέα είδε πεγψλ έκπλεπζεο θαη έθθξαζεο. ην ζέαηξν, ν θφζκνο ήζειε λα δεη
πξάγκαηα δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ ζπλέβαηλαλ γχξσ ηνπ. Ήζειε ρξψκα,
δηαζθέδαζε, θαληαζία. Εεηνχζε λεξάηδεο, μσηηθά, ραξαθηήξεο απφ καθξηλέο
ρψξεο, πιάζκαηα πνπ ν θαζέλαο ζα ήζειε λα νλεηξεπηεί ή λα γίλεη έλα απφ
απηά: ηζηγγάλεο, φκνξθα θαληάζκαηα θηι., κε ιίγα ιφγηα νηηδήπνηε πνπ λα
κελ κνηάδεη κε ηελ πξαγκαηηθή δσή. Αλ ην έξγν αθνξνχζε βαζηιηάδεο θαη
βαζίιηζζεο, ηφηε απηνί ππέθεξαλ απφ ηηο ίδηεο αγσλίεο κε ηηο θπξίεο θαη ηνπο
θπξίνπο, αιιά φρη θαη κε ηνπο εξγάηεο, ηηο ππεξέηξηεο θαη ηα παηδηά ζηα άζ πια. Σν θαζήθνλ ηνχο είρε θνπξάζεη φινπο. Ήζειαλ πιένλ λα δνθηκάζνπλ ηε
θαληαζία θαη ηελ αγάπε.
Σν κπαιέην επεξεάζηεθε βαζηά απφ απηφ ην θίλεκα θαη έθηαζε πνιχ
ζχληνκα ζε έλα πξσηνθαλέο επίπεδν θαιιηηερληθήο επίηεπμεο. Ζ ρνξεχηξηα
έπξεπε λα είλαη απφθνζκε θαη πλεπκαηηθή. Ζ δε ηερληθή ηεο αζχγθξηηε. Ζ
Marie Taglioni (Μαξί Σαιηφλη, 1804-1884) ήηαλ ε πξψηε ballerina κε ηε ζεκεξηλή έλλνηα ηνπ φξνπ, ε πξψηε δειαδή κνληέξλα κπαιαξίλα· ε πξψηε επαγγεικαηίαο πνπ απφ κηθξή είρε αθνζησζεί ζηελ ηέρλε ηνπ ρνξνχ, πεξλψληαο αθφκα θαη ηελ εθεβεία ηεο κέζα ζηελ αίζνπζα εμάζθεζεο. Σν Ρνκαληηθφ
κπαιέην απεπζχλζεθε ζ’ έλα επξχηεξν θνηλφ, ιφγσ ηεο αλφδνπ ηεο κεζαίαο
ηάμεο. Ήηαλ δε επεξεαζκέλν απφ ηε ζηάζε ηεο κεζαίαο ηάμεο, πξάγκα πνπ
γίλεηαη εκθαλέο απφ ηελ απνδνθηκαζία πνπ έδεηρλε ζηνπο άλδξεο ρνξεπηέο.
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Σν πην ζεκαληηθφ, φκσο, είλαη φηη αληαπνθξίζεθε ζηηο ηδέεο ηνπ Ρνκαληηζκνχ.
Γηα παξάδεηγκα, ηα ζέκαηα ησλ Ρνκαληηθψλ κπαιέησλ ηαπηίδνληαλ κε απηά
ηεο Ρνκαληηθήο ινγνηερλίαο. Οη απεηθνλίζεηο ησλ ζθεληθψλ θπκαίλνληαλ απφ
θεγγαξφινπζηα κνλαζηήξηα θαη δάζε έσο αλαπαξαζηάζεηο εμσηηθψλ, καθξηλψλ ηφπσλ. Ζ κνπζηθή έγηλε πην πεξηγξαθηθή θαη, ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε αιιαγή ζηε ρνξνγξαθία απνδέρηεθε ηελ πξφθιεζε λα νινθιεξψζεη ηε Ρνκαληηθή ςεπδαίζζεζε.
Οη βειηησκέλεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ηνπ κπαιέηνπ, φπσο απηή ηνπ
Auguste Vestris (Ογθίζη Βεζηξίο, 1760-1842), έζεζαλ ηα βαζηθά ζεκέιηα γηα
έλα πην πνηεηηθφ είδνο ρνξνχ. Οη ρνξεπηέο έπαςαλ πηα λα ρσξίδνληαη ζε
genres (είδε) φπσο «αξηζηνθξαηηθφο», «ληεκί θαξαθηέξ», «θσκηθφο», πξάγκα πνπ ήηαλ πιένλ αλαρξνληζηηθφ. Ζ κεγαιχηεξε, φκσο θαηλνηνκία ζηελ ηερληθή ηνπ κπαιέηνπ ήηαλ ε ρξήζε ησλ pointes (πνπέλη). Ο ρνξφο ζηηο pointes
παξνπζηάζηεθε ζηελ αξρή σο εθέ ηεο ηερληθήο, γχξσ ζην 1810, γηα λα εμειηρζεί θαιιηηερληθά ιίγν αξγφηεξα, ην 1820, απφ ηε Marie Taglioni (Μαξί Σ αιηφλη), κε ηξφπν ηέηνην πνπ λ’ απνδίδεη ηελ αίζζεζε ηνπ αηζέξηνπ. Σέινο, ν
ρνξφο ζηηο pointes ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηηο Ηηαιίδεο κπαιαξίλεο ζηελ
πξνζπάζεηα ηνπο λα θαηαθέξνπλ λα θαηαθηήζνπλ ηελ χςηζηε δεμηνηερλία
ζηελ ηερληθή. Οπηηθά, ε ζηινπέηα ηεο κπαιαξίλαο πηνζέηεζε ηε γλψξηκε θφξκα ζε ζρήκα θακπάλαο, ην ζηηι δειαδή πνπ επέβαιε ε κφδα ηεο επνρήο.
Κπξηφηεξν θέληξν ηνπ επξσπατθνχ κπαιέηνπ ήηαλ ην Παξίζη, φπνπ ε
παξάδνζε ηεο νκάδαο θαη ηεο ζρνιήο ηήο Opera (πεξαο) μεθηλνχζε απφ
ηελ επνρή ηήο βαζηιείαο ηνπ Λνπδνβίθνπ ηνπ 14νπ. Σν κπαιέην ήηαλ πάληα
έλα δπλαηφ ζηνηρείν, ηφζν πξνηνχ φζν θαη κεηά ηε Γαιιηθή επαλάζηαζε
(1789). Μπνξεί λα πεη θαλείο φηη ε άλζηζε ζπγθεθξηκέλα ηνπ Ρνκαληηθνχ
κπαιέηνπ νξηνζεηήζεθε απφ ην ληεκπνχην ηεο Marie Taglioni (Μαξί Σαιηφλη,
1804-1884) ζηελ πεξα ηνπ Παξηζηνχ, ην 1827. Ο ξεπζηφο, αβίαζηνο θαη θαζαξφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρφξεπε ήηαλ εθ δηακέηξνπ αληίζεηνο κε ηελ αγσλία πνπ εμέθξαδαλ άιιεο κπαιαξίλεο πξνθεηκέλνπ λα απνδψζνπλ ηε ηερληθή
δεμηνηερλία. ηαλ πηα δεκηνχξγεζε ην ξφιν ηεο ζην La Sylphide (H πιθίδα),
ζε ρνξνγξαθία ηνπ παηέξα ηεο, Filippo Taglioni (Φίιηππν Σαιηφλη), ην 1832,
ζην Παξίζη, θαζηεξψζεθε σο κηα απφ ηηο εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ Ρνκαληηθνχ ρνξνχ. Αο κελ μερλάκε φηη ε πξεκηέξα απηνχ ηνπ έξγνπ, ζηηο 12
Μαξηίνπ 1832, είλαη απηή πνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ ελαπφζεζε ηνπ κπαιέηνπ
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ζηα ηξπθεξά ρέξηα ηνπ Ρνκαληηζκνχ. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα ην πξψην
αξηζηνχξγεκα ηνπ Ρνκαληηθνχ κπαιέηνπ. Μεηά ηε πιθίδα αθνινχζεζαλ
πνιιά αθφκα κπαιέηα, αιιά ηελ εηζαγσγή ησλ ππεξθπζηθψλ ραξαθηήξσλ
θαη ηνπ ηνπηθνχ ρξψκαηνο (ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην θσηζέδηθν
ρξψκα) θαζψο θαη ην ηππηθφ ξνκαληηθφ ζέκα ηνπ κάηαηνπ έξσηα, απηνχ πνπ
δελ έρεη αληαπφδνζε, αλάκεζα ζ’ έλαλ ζλεηφ θαη έλα πλεχκα, ηέζεθαλ πξψηε απφ ηε πιθίδα.
Ζ κεγαιχηεξε αληίδεινο ηεο Taglioni (Σαιηφλη) ήηαλ ε Fanny Elssler
(Φάλπ Έιζιεξ, 1810-1884), κηα κπαιαξίλα κε δηαθνξεηηθά ραξίζκαηα πνπ
πξνέβαιε θαηά βάζε ηε ζειπθφηεηα ηεο θαη θαηείρε εμαηξεηηθή δξακαηηθή
(ζεαηξηθή) ηθαλφηεηα. Γηέπξεςε εξκελεχνληαο ζεαηξηθνχο ξφινπο ζε ρνξνγξαθίεο, φπσο, γηα παξάδεηγκα ζηελ Cachucha, ην 1836· ηζπαληθφο ρνξφο δηαζθεπαζκέλνο γηα κπαιέην πνπ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζην κπαιέην ηνπ Jean
Coralli (Εαλ Κνξάιιη), Le Diable Boiteux. Απηνχ ηνπ είδνπο ν ξφινη απνηεινχζαλ έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Ρνκαληηθνχ κπαιέηνπ. Ζ Giselle (Εηδέι),
απφ ηελ άιιε κεξηά, δεκηνπξγήζεθε ην 1841 γηα κηα άιιε εμαηξεηηθή κπαιαξίλα ηνπ Ρνκαληηθνχ κπαιέηνπ, ηελ Carlota Grisi (Καξιφηα Γθξίδη, 18191899). Δλψ ε δνκή ηνπ έξγνπ απηνχ ήηαλ παξφκνηα κε απηή ηνπ La Sylphide,
ε ζχιιεςή ηνπ ήηαλ πην βαζπζηφραζηε ράξε ζην ζελάξην ηνπ Théophile
Gautier (Σενθίι Γθνηηέ), ελφο θνξπθαίνπ Ρνκαληηθνχ πνηεηή θαη θξηηηθνχ ηνπ
ζεάηξνπ, θαη ζηε ρνξνγξαθία ησλ θεληξηθψλ ξφισλ απφ ηνλ Jules Perrot (Εηι
Πεξφ). Πεξίπνπ ην 1850, άξρηζε κηα ζηαδηαθή παξαθκή ηνπ κπαιέηνπ ζην
Παξίζη, φζνλ αθνξά ηελ θαιιηηερληθή πνηφηεηα, θαη, ηειηθψο, ε θιφγα ηνπ
Ρνκαληηθνχ κπαιέηνπ έζβεζε κεηά ην 1870.
Άιινη ρνξνγξάθνη πνπ έδξαζαλ εθείλε ηελ επνρή ζην Παξίζη ήηαλ ν
Jean Coralli (Εαλ Κνξάιιη, 1779-1854)), ν Joseph Mazilier (Ενδέ Μαδηιηέ,
1801-1868), ν νπνίνο ήηαλ δεκηνπξγφο ηνπ Le Corsaire (Ο Κνπξζάξνο) πνπ
αλέβεθε ην 1856, θαη ν Arthur Saint-Léon (Αξηίξ ελ Λεφλ, 1821-1870), ηνπ
νπνίνπ ην ηειεπηαίν θαη πην πεηπρεκέλν κπαιέην εθείλε ηελ επνρή ήηαλ ην
Adolphe Adam (Αληφιθ Άληακ) θαη ν νπνίνο είρε ρνξνγξαθήζεη επίζεο θαη ηα
δηάζεκα πιένλ Giselle θαη Le Corsaire θαζψο θαη ην κπαιέην Copellia ζε
κνπζηθή ηνπ Leo Delibes (Λεφ Νηειίκπ, 1836-1891).
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1840, ην Λνλδίλν ήηαλ θαη απηφ κηα απφ ηηο ζεκαληηθέο ζθελέο φπνπ εμειηζζφηαλ ην κπαιέην, θπξίσο φηαλ εθεί δξνχζε ν
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θαζεγεηήο ρνξνχ θαη ρνξνγξάθνο (ballet master) Jules Perrot (Εηι Πεξφ,
1810-1892). Ζ ζθέςε λα αλαγλσξηζηεί ν Perrot σο ν κεγαιχηεξνο ρνξνγξάθνο ηεο επνρήο ηνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο πνιιέο θαη πνηνηηθέο παξαγσγέο
πνπ θαηάθεξε λα αλεβάζεη γηα ην “Her Majesty’s Theatre” (Tν ζέαηξν ηεο Απηνχ Μεγαιεηφηεηαο) ηνπ Λνλδίλνπ. ηα αθεγεκαηηθά ηνπ κπαιέηα πεξηιακβάλνληαλ θαη ην Ondine (Oληίλ) πνπ δεκηνχξγεζε ην 1843 γηα ηε Fanny Cerrito
(Φαλή Σζεξίην) θαη ην Esmeralda (Δζκεξάιδα) πνπ δεκηνχξγεζε ην 1844 γηα
ηελ Carlota Grisi (Καξιφηα Γθξίδη). Γη’ απηά ηα κπαιέηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ρνξνγξαθηθήο ηνπο δεκηνπξγίαο, ν Perrot εμεξεχλεζε λέν έδαθνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν pas d’ action (βήκαηα δξάζεο), ζχκθσλα κε ηελ νπνία
ν ρνξφο ρξεζηκνπνηείην γηα λα πξνάγεη ηελ δξακαηνπξγία. Ήηαλ επίζεο εμαηξεηηθφο ζην λα δεκηνπξγεί ρνξνγξαθηθά θνκκάηηα πνπ ήηαλ θνκκέλα θαη ξακκέλα ζηα κέηξα ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηι ηνπ/ηεο θάζε ρνξεπηή/ρνξεχηξηαο. Απηφ
ήηαλ θαη ην κπζηηθφ ησλ εμερφλησλ ληηβεξηηζκάλ1 ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα
ην Pas de quatre (Πα ληε θαηξ, 1845), ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε
απνζέσζε ηεο Ρνκαληηθήο κπαιαξίλαο. Μεγάιν ξφιν παίδεη ην γεγνλφο φηη
ην ζπγθεθξηκέλν ληηβεξηηζκάλ δελ ζπκπεξηιάκβαλε θαλέλα ξφιν γηα άληξα
ρνξεπηή, πξάγκα ην νπνίν είλαη αξθεηά εηξσληθφ αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ν
Perrot (Πεξφ) ππήξμε ν πην δηαπξεπήο άληξαο ηεο ρξνληάο ηνπ.
Τπήξμαλ πνιιά άιια αζηηθά θέληξα ζηα νπνία άλζηζε ην Ρνκαληηθφ
κπαιέην, έλα απφ ηα νπνία ήηαλ θαη ε Κνπεγράγε. Ζ Κνπεγράγε ήηαλ ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή ιφγσ ησλ κπαιέησλ ηνπ Auguste Bournonville (Ογθίζη
Μπνπξλνλβίι, 1805-1879) ηα νπνία δηαζψζεθαλ εθεί. χγρξνλνο ηνπ Perrot
(Πεξφ) θαη καζεηήο ηνπ Vestris (Βεζηξίο), ν Bournonville (Μπνπξλνλβίι) δηεηέιεζε δηεπζπληήο ηνπ Μπαιέηνπ ηεο Γαλίαο γηα πνιιά ρξφληα θαη ηα έξγα
ηνπ παξνπζηάδνπλ κηα πνιχηηκε θαη ζαθή εηθφλα ηεο «ζρνιήο ησλ Vestris
Conservatoriet (Βεζηξίο Κνζεξβαηνξηέη, 1849), θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ
νπνίν ήηαλ δνκεκέλα ηα αθεγεκαηηθά κπαιέηα εθείλεο ηεο επνρήο (La
Sylphide, 1834, Napoli, 1842). Σν κπαιέην La Sylphide ηνπ Bournonville
(Μπνπξλνλβίι) ήηαλ κηα αλαβίσζε ην κπαιέηνπ ηνπ Filippo Taglioni (Σαιηφλη)
δνζκέλν, φκσο, ζε λέα ρνξνγξαθία θαη ζε δηαθνξεηηθή κνπζηθή. Σέινο, ηδηαη1

Divertissement: ρνξεπηηθά κέξε πνπ πξνζηίζεληαη ζε έλα ζεαηξηθφ δξψκελν (ζέαηξν ή φπεξα) ή κηα ζεηξά απφ ζφιν, ληνπέην ή νκαδηθφ θνκκάηη, θαη φπνπ παξνπζηάδνληαη επί ζθελήο,
φια καδί, ζε κία ελφηεηα ρνξεπηηθή.
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ηέξσο ζεκαληηθφ είλαη θαη ην έξγν Α Folk Tale (1854) ηνπ Βournonville (Μπνπξλνλβίι), έλα ξνκαληηθφ κπαιέην πνπ δηαδξακαηίδεηαη κεηαμχ ησλ trolls
(ηξνι)2 ηεο ζθαλδηλαβηθήο κπζνινγίαο.
Μεπικά ζημανηικά ππόζωπα (με σπονολογίερ):

A UGUSTE V ESTRIS , 1760-1842

C ARLOTTA G RISI , 1819-1899

A UGUSTE B OURNONVILLE , 1805-

L UCILE G RAHN , 1819-1907

1879

F ANNY C ERRITO , 1817-1909

M ARIE T AGLIONI , 1804-1884

A RTHUR S AINT -L EON , 1821-1870

F ANNY E LSSLER , 1810-1884
J ULES P ERROT , 1810-1892

2

ηε ζθαλδηλαβηθή κπζνινγία ηα ηξνι ήηαλ ππεξθπζηθά πιάζκαηα. ηα αξραία παξακχζηα
παξνπζηάδνληαη σο γίγαληεο, φκσο ζηε κεηέπεηηα ζθαλδηλαβηθή βηβιηνγξαθία εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν σο δαβνιηάξεδεο αιιά θηιηθνί λάλνη.
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5. Σο αςηοκπαηοπικό πωζικό μπαλέηο
Σν κπαιέην θαηά ηνλ 19ν αηψλα ζηελ Απηνθξαηνξηθή Ρσζία απέθηεζε κηα
ζηηιηζηηθή ηαπηφηεηα πνπ άθεζε έθηνηε ηε ζθξαγίδα ηεο ζην κπαιέην δηεζλψο. ηε δηάξθεηα ηνπ 18νπ θαη ηνπ 19νπ αηψλα, ην κπαιέην ζηε Ρσζία
θαιιηεξγήζεθε απφ μέλνπο ballet masters (θαζεγεηέο ρνξνχ θαη ρνξνγξάθνπο), απφ ηνπο νπνίνπο νξηζκέλνη ήηαλ δηαθεθξηκέλνη ζε νιφθιεξν ηνλ επξσπατθφ ρψξν, φπσο ν Franz Hilverding, o Charles-Louis Didelot, o Jules Perrot θαη ν Arthur Saint-Léon. Ζ καλία κε ην κπαιέην πνπ παξαηεξήζεθε ζηε
Ρσζία έθηαλε ζπρλά ζηελ ππεξβνιή. Απφδεημε απηνχ απνηειεί φηη ε Marie
Taglioni, ε Fanny Elsseler θαη άιια δηάζεκα αζηέξηα ηεο επνρήο εθείλεο
γλψξηζαλ ζηε Ρσζία κεξηθέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηηπρίεο ηνπο.
Ο θαιιηηέρλεο φκσο, πνπ ψζεζε ην ξσζηθφ κπαιέην έσο φηνπ έθηαζε
ζην πςειφηεξν επίπεδν ήηαλ ν Marius Petipa (Μαξηνχο Πεηηπά, 1818-1910), ν
νπνίνο δελ είρε γλσξίζεη ηδηαίηεξε δφμα σο ρνξεπηήο πξηλ απφ ηελ άθημή ηνπ
ζηε Ρσζία ην 1847. Φηάλνληαο ζηε Ρσζία, φκσο, αλαδείρζεθε ζηαδηαθά ζε
ρνξεπηή, θαζεγεηή ρνξνχ θαη, ηειηθψο, ζε ρνξνγξάθν δηεζλνχο θιάζεο, ζε ηέηνην ζεκείν πνπ λα απνθαιείηαη ν «Παηέξαο φινπ ηνπ κπαιέηνπ». Ξεθίλεζε σο
πξψηνο ρνξεπηήο ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε, ρνξεχνληαο ζε έξγα φπσο ην Paquita (Παθίηα), Giselle (Εηδέι), Esmeralda (Δζκεξάιληα), Le Corsaire (Ο θνπξζάξνο) θαη άιια. Δκθαληδφηαλ ζπρλά ζηε ζθελή κε ηε Fanny Elssler. Γηαηέιεζε
επίζεο, γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, βνεζφο ρνξνγξάθνπ θαη εξγάζηεθε
δίπια ζηνλ Jules Perrot. Σν 1855 μεθίλεζε ην δεκηνπξγηθφ ηνπ έξγν, ζπλζέηνληαο ην πξψην ηνπ κπαιέην ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε, ην νπνίν θαη νλφκαζε
The Star of Granada (Σν αζηέξη ηεο Γξαλάδαο). Σν 1862 πξνζειήθζε σο
πξψηνο ballet master ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε. Σν πξψην ηνπ πξαγκαηηθά επηηπρεκέλν έξγν, πνπ ρνξνγξαθήζεθε ηελ ίδηα ρξνληά, ήηαλ ην La Fille du Pharaon (Ζ Κόξε ηνπ Φαξαώ, 1862). Έθηνηε ρνξνγξάθεζε πεξηζζφηεξα απφ 50
κπαιέηα γηα ηα Απηνθξαηνξηθά ζέαηξα ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο θαη ηεο Μφζραο. ε απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα: Don Quixote (Γνλ Κηρώηεο, 1869), La
Camargo (Λα θακάξγθν, 1872), La Bayadère (Ζ Μπαγηαληέξα, 1877), The
Sleeping Beauty (Ζ σξαία θνηκσκέλε, 1890), Cinderella, (ηαρηνπνύηα,1893,
ρνξνγξαθία ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Enrico Cecchetti θαη ηνλ Lev Ivanov), Swan
Lake (Λίκλε ησλ θύθλσλ, 1895, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Lev Ivanov) θαη Ray[ 22 ]

monda (Ρατκόληα, 1898). Σν ηειεπηαίν κπαιέην ηνπ ήηαλ ην The Magic Mirror
(Ο καγηθόο θαζξέθηεο) πνπ ρνξνγξαθήζεθε ην 1903. πλεξγάζηεθε ζηελά κε
ηνλ Pyotr Ilyich Tchaikovsky (Πηφηξ Ίιηηο Σζατθφθζθη) γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ
κπαιέηνπ The Nutcracker (Ο θαξπνζξαύζηεο) αιιά αλαγθάζηεθε λα παξαρσξήζεη ην έξγν ζηνλ Lev Ivanov ην 1892, ιφγσ αζζέλεηαο. Απνζχξζεθε ηειηθψο
απφ ηε ζέζε ηνπ ballet master ην 1903, ζε ειηθία 85 εηψλ.
Οη πεξηζζφηεξεο ρνξνγξαθίεο ηνπ ήηαλ ballet d’action (κπαιέην δξάζεο), ζηηο νπνίεο εθάξκνδε ηηο ηερληθέο ηεο κηκηθήο, ηνπ θαξαθηέξ θαη ηνπ ρνξνχ ζε δεπγάξηα (partnering), ηηο νπνίεο είρε ρξεζηκνπνηήζεη θαη ν ίδηνο ζηελ
θαξηέξα ηνπ σο ρνξεπηήο. κσο, ζ’ απηά ηα κπαιέηα πξφζζεζε επίζεο κεγάιεο ζνπίηεο αθαδεκατθνχ ρνξνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ε πινθή
ηνπ έξγνπ πξνρσξνχζε ιίγν ή θαη θαζφινπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζθελή
ησλ “Shades” («θηψλ») ζην La Bayadère (H Μπαγηαληέξα). Απηφ πνπ παξακέλεη αμηνζαχκαζην κέρξη θαη ζήκεξα ζηα έξγα ηνπ Petipa, θαη είλαη θαη ν
ιφγνο πνπ ηα έξγα απηά απνηεινχλ ππφδεηγκα ρνξνγξαθίαο, είλαη ε δνκή
ηνπ ρξφλνπ, ν ζθεληθφο ρψξνο θαη ε πνιχπινθε εζσηεξηθή νξγάλσζε πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηηο ζνπίηεο.
ε φια ηα δηαζσζέληα έξγα κπαιέηνπ ηνπ Petipa είλαη εκθαλή ζεκαληηθά
παξαδείγκαηα κηαο θφξκαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ηδηαίηεξα εθείλε ηελ επνρή:
ηνπ ππνζηεξηδφκελνπ αληάηδην (supported adagio), ζην νπνίν ε ππνζηήξημε
πνπ παξέρεη ν άληξαο ρνξεπηήο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηε ρνξεχηξηα λα βειηηψζεη ην ζηηι ηνπ δηθνχ ηεο αληάηδην σο πξνο ηελ ηερληθή, ην δξακαηηθφ θαη ην
πνηεηηθφ ηνπ κέξνο. Πνιιά απφ ηα κπαιέηα ηνπ Petipa ζπκπεξηιακβάλνπλ
απηφ πνπ έθηνηε ζεσξείηαη ε ηεηξακεξήο θαζηεξσκέλε θφξκα ελφο κεγάινπ
pas de deux (πα ληε ληε). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ηέζζεξα κέξε πνπ απνηεινχλ απηή ηε θφξκα είλαη:


Τπνζηεξηδφκελν αληάηδην (Supported adagio)



Βαξηαζφλ ηνπ ρνξεπηή (Dancer’s variation)



Βαξηαζφλ ηεο κπαιαξίλαο (Ballerina’s variation)



Κφληα (Coda)

O Petipa ήηαλ ηδηαηηέξσο εθεπξεηηθφο φηαλ ρνξνγξαθνχζε γπλαηθείεο βαξηαζφλ (παξαιιαγέο). Καηά ηε δηάξθεηα θαη ησλ ηξηψλ πξάμεσλ ηνπ κπαιέηνπ The Sleeping Beauty (Ζ σξαία θνηκσκέλε) αιιά θαη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο
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πξάμεηο φισλ ησλ δηαζσζέλησλ κπαιέησλ ηνπ Petipa, βξίζθνπκε εμαηξεηηθέο
ρνξεπηηθέο ζνπίηεο, ζηηο νπνίεο ην κεγάιν ππνζηεξηδφκελν αληάηδην επηηπγράλεηαη κέζσ βαξηαζηφλ θαη θφληα. Σα κπαιέηα The Sleeping Beauty θαη La
Bayadère απνηεινχλ επίζεο ηέιεηα παξαδείγκαηα ηεο ρξήζεο ηεο κηκηθήο
απφ ηνλ Petipa. Δπηπιένλ, εθηφο απφ ην λα ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο ιατθνχο
θαη εζληθνχο ρνξνχο ζε πνιιά απφ ηα κπαιέηα ηνπ, ν Petipa ηνπο ρξεζηκνπνίεζε θαη σο βάζε γηα ηηο θιαζηθέο ζνπίηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην κεγάιν pas de deux ηνπ κπαιέηνπ Don Quixote (Γνλ Κηρώηεο), ην κεγάιν βήκα
ηνπ κπαιέηνπ Paquita θαη ην κεγάιν βήκα ηεο ηξίηεο πξάμεο ηνπ κπαιέηνπ
Raymonda. ην La Bayadère, θαζψο θαη ζε άιια κπαιέηα ηνπ, ν Petipa αλέπηπμε επίζεο, ζε αμηνζαχκαζην βαζκφ, ηελ θιαζηθή/αθαδεκατθή ρνξνγξαθία φζνλ αθνξά ην corps de ballet (θνξ ληε κπαιέ).
Σν ξσζηθφ κπαιέην νθείιεη πνιιά ζηηο επηξξνέο πνπ δέρζεθε απφ ην
κπαιέην ηεο Γχζεο θαη ηδηαίηεξα απφ ην ηηαιηθφ κπαιέην. Οη ηηαιηθέο νκάδεο
κπαιέηνπ επηζθέθζεθαλ γηα πξψηε θνξά ηελ Αγία Πεηξνχπνιε ζηε δεθαεηία
ηνπ 1880. Οξηζκέλα κάιηζηα αζηέξηα ηνπ ηηαιηθνχ ρνξνχ έιακςαλ ζηελ νκάδα κπαιέηνπ ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο. Απηά ηα αζηέξηα ήηαλ ηα εμήο:


Ζ δξακαηηθή κπαιαξίλα,Virginia Zucchi (Βηξηδίληα Ενχθη, 1849-1930),
ε νπνία κε ηηο πξψηεο ηηο εκθαλίζεηο κπξνζηά ζην ξσζηθφ θνηλφ ην
1885, αλέβαζε ηε δεκνηηθφηεηα ηνπ κπαιέηνπ θη έθαλε ηνλ θφζκν λα
δηακνξθψζεη κεγαιχηεξε εθηίκεζε γηα ηελ ηέρλε απηή



Ο Enrico Cecchetti (Δλξίθν Σζεθέηη, 1850-1928), ν θαηαπιεθηηθφο βηξηνπφδνο θαη κίκνο ηνπ νπνίνπ νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζπλεηζέθεξαλ ηα
κέγηζηα ζηε ξσζηθή ηερληθή ηνπ κπαιέηνπ



Σέινο, ε Pierina Legnani (Πηεξίλα Λελάλη, 1863-1923), ε πξψηε prima
ballerina assoluta (πξίκα κπαιαξίλα αζνινχηα: απφιπηε πξψηε ρνξεχηξηα), ε νπνία έγηλε γλσζηή σο ε εηζεγήηξηα ησλ 32 ζηξνθψλ fouetté
(θνπεηέ) ζηε Ρσζία, ελψ είλαη επίζεο δηάζεκε θαη γηα ηα bourrée, (νξνινγία ηνπ κπαιέηνπ) ηελ «θαζεηφηεηα» ηνπ άμνλα, θαη ηελ απφιπηε
αθξίβεηά ηεο

Ζ ελζάξξπλζε θαη ε βνήζεηα πνπ πξνζέθεξε ν Ivan Vsevolojski (Ηβάλ
Βδεβνιφδζθη, 1835-1909), ν νπνίνο ήηαλ Γηεπζπληήο ηνπ ζεάηξνπ Mariinsky
(Μαξίλζθη) απφ ην 1881 έσο ην 1899 θαη απηφο πνπ έδσζε ην έλαπζκα γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιιψλ ζεκαληηθψλ παξαγσγψλ, ήηαλ ίζσο ζεκαληη[ 24 ]

θφηεξε πξνζθνξά θαη απφ απηήλ ηνπ Petipa. Ο Ivan Vsevolozjski ήηαλ εθείλνο πνπ έθεξε ζε επαθή ηνλ Petipa κε ηνλ Σζατθφθζθη. Ο Σζατθφθζθη (18401893) είλαη γλσζηφο ζην ρψξν ηνπ κπαιέηνπ σο ν άλζξσπνο πνπ εκπλεχζηεθε θαη ζπλέζεζε ηε κνπζηθή γηα ην κπαιέην The sleeping Beauty (Ζ Ωξαία
Κνηκσκέλε) θαη ην κπαιέην The Nutcracker (Ο Καξπνζξαύζηεο). Τπφ ηελ αηγίδα ηνπ Σζατθφθζθη, απφ ην 1889 θαη έπεηηα, ην ζέαηξν Mariinsky (Μαξίλζθη)
–ην νπνίν κεηνλνκάζηεθε ζε Kirov (Κίξνθ) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νβηεηηθνχ
θαζεζηψηνο– έγηλε ην θπξίσο ζέαηξν ηεο νκάδαο κπαιέηνπ ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο. Απφ ηφηε, ην φλνκα ηνπ ζεάηξνπ Mariinsky είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ην δελίζ ηεο δφμαο ηνπ Petipa.
Ο Σζατθφθζθη πξνηνχ ζπλεξγαζηεί κε ηελ ζέαηξν Mariinsky (Μαξίλζθη),
είρε ήδε ζπλζέζεη κνπζηθή γηα έλα κπαιέην γηα ην ζέαηξν Bolshoi (Μπνιζφτ)
ηεο Μφζραο: ην κπαιέην Swan Lake (Λίκλε ησλ Κύθλσλ), ην 1877. Παξά ην
φηη ν ίδηνο θαη νξηζκέλνη θξηηηθνί είραλ κείλεη δπζαξεζηεκέλνη κε ην έξγν, ην
ίδην ην έξγν απνδείρηεθε κεγάιε επηηπρία θαη ζπλέρηζε λα παξνπζηάδεηαη ζηε
Μφζρα κέρξη θαη ην 1933. Ζ ζπλεξγαζία πνπ αθνινχζεζε κε ηνλ Vsevolozhsky θαη ηνλ Petipa γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ The Sleeping Beauty θαη
ηνπ The Nutcracker, απνδείρηεθε πνιχηηκε γηα ηνλ Σζατθφθζθη ηνλ νπνίνο
ππνζηήξημαλ πιήξσο νη πξναλαθεξζέληεο. Ζ απφιπηε επηθνηλσλία κεηαμχ
ηνπ Petipa θαη ηνπ Σζατθφθζθη, παξακέλεη σο ζήκεξα έλα απφ ηα πην ηξαληαρηά παξαδείγκαηα πξνο κίκεζε φζνλ αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ζπλζέηε θαη
ρνξνγξάθνπ. Δίλαη ηφζν πνιπζπδεηεκέλε απηή ε απφιπηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν πνπ, ζηηο κέξεο καο, έρεη κεηαηξαπεί ζε ζέκα κειέηεο: πξφζθαηα
ν κνπζηθνιφγνο Ronald John Wiley (Ρφλαιλη Σδνλ Γνπάηιη) πξνζπάζεζε λα
θαηαγξάςεη θαη λ’ αλαιχζεη ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο.
ηαλ ην 1892, ν Petipa αξξψζηεζε, ε νινθιήξσζε ηνπ κπαιέηνπ The
Nutcracker αλαηέζεθε ζηνλ δεχηεξν ballet master ηνπ ζεάηξνπ, ζηνλ Lev Ivanov (Λεβ Ηβαλφθ). Πνηέ, φκσο, δελ απνζαθελίζηεθε αλ ε επηηπρία ηνπ έξγνπ
απηνχ νθείιεηαη ηειηθά ζην ηαιέλην ηνπ Ivanov ή απιψο ζηηο νδεγίεο πνπ ηνπ
δφζεθαλ απφ ηνλ Petipa. Πάλησο, θαηνπηλνί ηζηνξηθνί, πξνεξρφκελνη θπξίσο
απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε, έθαλαλ ιφγν γηα ηε ρνξνγξαθηθή ηδηνθπία ηνπ Ivanov, γεγνλφο πνπ δελ έρεη εμαθξηβσζεί. Παξακέλεη βεβαίσο αδηακθηζβήηεην,
φηη νη ζθελέο πνπ δεκηνχξγεζε ν Ivanov γηα ην κπαιέην The Nutcracker καδί
κε ηηο ζθελέο δίπια ζηε ιίκλε πνπ ρνξνγξάθεζε γηα ην κπαιέην Swan Lake,
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ζε παξαγσγή πνπ έθαλαλ ν Vsevolozhsky θαη ν Petipa γηα ην ζέαηξν Mariinsky ην 1895, ζεσξνχληαη ζήκεξα σο ηα πνηεηηθφηεξα παξαδείγκαηα κπαιέηνπ ηνπ χζηεξνπ 19νπ αηψλα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί εδψ φηη ν
Tchaikovsky πέζαλε ην 1893, δχν ρξφληα πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ
πξεκηέξα ηνπ Swan Lake ζην Θέαηξν Mariinsky. Έηζη, ε κνπζηθή ζχλζεζε
ηνπ δηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ Riccardo Drigo (Ρηθάξλην Νηξίγθν, 1846-1930), ν
νπνίνο πηζαλφηαηα ρξεζηκνπνίεζε ηηο ηδέεο πνπ είρε εθθξάζεη ν Σζατθφθζθη
πξηλ απφ ην ζάλαηφ ηνπ.
Ο Lev Ivanov (Λέβ Ηβαλφθ), ν Alexander Gorsky (Αιεμάληεξ Γθφξζθη), θαη
ν Mikhail Fokine (Μηθαΐι Φνθίλ) ήηαλ νη πξψηνη ζεκαληηθνί γεγελείο Ρψζνη
ρνξνγξάθνη. Αληίζηνηρα, ε Mathilde Kschessinskaya (Μαηζίιδε Κηζεζίλζθαγηα) θαη ε Olga Preobrazhenskaya (ιγα Πξενκπξαδέλζθαγηα) ήηαλ νη πξψηεο
γεγελείο κπαιαξίλεο πνπ θαηάθηεζαλ ην πνηνηηθφ επίπεδν πνπ είραλ λα επηδείμνπλ νη ηηαιίδεο «επηζθέπηξηεο». ζν γηα ην επίπεδν ησλ αληξψλ Ρψζσλ
ρνξεπηψλ, απφ ηελ επνρή ηνπ Pavel Gerdt (Πάβει Γθέξη) θαη ηνπ Nikolay Legat (Νηθνιάτ Λεγθάη) θη έπεηηα, ήηαλ ηφζν πςειφ πνπ κπνξνχζε λα εμηζσζεί
κφλν κε απηφ ησλ Γαλψλ ρνξεπηψλ. Ζ ακέζσο επφκελε γεληά Ρψζσλ ρνξεπηψλ, κε επηθεθαιή ηελ Anna Pavlova (Άλλα Πάβινβα) θαη ην Vaslav Nijinsky
(Βαζιάβ Νηδίλζθη), ήηαλ, φκσο, ηειηθά, απηνί πνπ έθαλαλ ην Ρψζηθν κπαιέην
ζαπκαζηφ ζε φιν ηνλ θφζκν.
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6. Η διδαζκαλία ηος μπαλέηος καηά ηον 19ο αιώνα
ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, νη ρνξνγξάθνη άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ειαθξχηεξα θνζηνχκηα πνπ απνθάιππηαλ πεξηζζφηεξν ην ζψκα ησλ ρνξεπηξηψλ.
Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα παπνχηζηα ρσξίο ηαθνχλη θαη ηα θαιζφλ ζην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο, έδσζε ζηηο γπλαίθεο ηελ ειεπζεξία θίλεζεο
πνπ απνιάκβαλαλ ήδε νη άληξεο ρνξεπηέο, νδήγεζε ζηελ εθηελέζηεξε ρξήζε
αλπςσηηθψλ βεκάησλ απφ κέξνπο ηεο κπαιαξίλαο (π.ρ. πεδεκάησλ), αιιά
θαη αλέδεημε ηε ζεκαζία ηεο γξακκήο (line) σο ελφο απφ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο εθπαίδεπζεο ζην κπαιέην. Δλψ ζην παξειζφλ νη θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ
ησλ ρνξεπηψλ νξίδνληαλ θπξίσο ζχκθσλα κε ηνλ ηειεηνπξγηθφ θαλφλα ηεο
θπζηθήο αληίζεζεο (natural opposition – κε ηα πφδηα ή ηνλ θνξκφ), ηψξα νη θαζεγεηέο ρνξνχ θαη ρνξνγξάθνη (ballet masters) παξέβεζαλ απηφ ηνλ θαλφλα,
αλαδεηψληαο παξαζηαηηθφηεξεο παξαιιαγέο ηνπ θάζε ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο. Δθείλε ηελ επνρή, νη ζηάζεηο ζηηο νπνίεο έδεηρλαλ πξνηίκεζε νη ballet
masters είραλ αλαθνξέο ζ’ απηέο ησλ αγαικάησλ, δηλφηαλ φκσο θαη ηδηαίηεξε
ζεκαζία ζηηο νκαδηθέο πφδεο. Μεξηθέο απφ απηέο πεξηγξάθνληαλ, ιεθηηθά θαη
εηθνλνγξαθεκέλα ζηα εγρεηξίδηα ρνξνχ ηνπ Carlo Blasis (1795-1842), θαζψο
θαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ δηάζεκνπ Gaétan Vestris (1729-1808). H δε θαηλνηφκνο δηάζεζε πνπ ραξαθηήξηδε θαη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ γηνχ ηνπ, ηνπ
Auguste Vestris ήηαλ απηή πνπ νδήγεζε ζηελ εκθάληζε ηνπ Ρνκαληηθνχ ζηηι.
Μεηαμχ άιισλ δηάζεκσλ καζεηψλ ηνπ Auguste Vestris ήηαλ ν κεγάινο Γαλφο ρνξεπηήο θαη ballet master Auguste Bournonville, θαζψο θαη ν Jules Perrot πνπ έγηλε ηειηθά έλαο απφ ηνπο εμέρνληεο άληξεο ρνξεπηέο θαη ballet masters ηεο Ρνκαληηθήο πεξηφδνπ.
Ο Bournonville ζπνχδαζε θνληά ζηνλ Vestris ζην Παξίζη, ζηε δεθαεηία
ηνπ 1820. ε γξάκκαηα πνπ έζηειλε ζηνλ παηέξα ηνπ εθείλε ηελ επνρή, ν
Bournonville αλαθέξεηαη ζηε λέα ρξήζε ησλ γξακκψλ ηνπ ζψκαηνο (alignment) θαη ησλ ζέζεσλ (positions) πνπ δίδαζθε ν Vestris, θαζψο θαη ζηελ επίκνλή ηνπ λα ζεθψλνληαη νη ρνξεπηέο «ζην έζραην άθξν ηεο παηνχζαο ηνπο» θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πηξνπέηαο. Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
19νπ αηψλα, ε δνπιεηά ζηηο pointes (πνπέλη) έγηλε ζηαδηαθά αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ηερληθήο ηνπ κπαιέηνπ. Γελ ππάξρνπλ νξηζηηθέο ελδείμεηο φζνλ αθνξά ην πφηε θαη πνχ πξσηνεκθαλίζηεθαλ νη pointes, αιιά είλαη
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ζρεδφλ ζίγνπξν φηη απηφ έγηλε πξηλ απφ ην 1810. Απφ ηελ άιιε, δελ γλσξίδνπκε επίζεο πφζε δνπιεηά ζηηο pointes γηλφηαλ ζηα πξψηα ρξφληα ηεο ελζσκάησζήο ηνπο ζηηο ρνξνγξαθίεο κπαιέηνπ. Πηζαλφηαηα, φια λα άξρηζαλ
σο είδνο λνχκεξνπ ηνπ ηζίξθνπ, ζην νπνίν δφζεθε λέα δηάζηαζε θαη λφεκα φηαλ νη pointes ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηε
Marie Σaglioni ζην κπαιέην La Sylphide (H πιθίδα) θαη βνήζεζαλ λα απνδνζεί ε ςεπδαίζζεζε ηεο έιιεηςεο ζσκαηηθνχ βάξνπο
(weightlessness). Οη δηαζέζηκεο ηερληθέο δπλαηφηεηεο ηεο δνπιεηάο ζηηο
pointes ήηαλ ζηελ αξρή πεξηνξηζκέλεο, ιφγσ ησλ καιαθψλ παπνπηζηψλ πνπ
θνξνχζαλ νη ρνξεχηξηεο/ρνξεπηέο εθείλε ηελ επνρή. Μέρξη πνπ, κάιινλ ζηε
δεθαεηία ηνπ 1870, νη Ηηαινί θαηαζθεπαζηέο παπνπηζηψλ εθεχξαλ ην ζθιεξφ
παπνχηζη θη έηζη ε δεμηνηερλία (virtuosity) πνπ κπνξεί λα απνδνζεί κέζσ ηεο
δνπιεηάο ζηηο pointes έγηλε απνδεθηή θαη ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ ηερληθή ησλ
ρνξεπηψλ. Σψξα πηα ήηαλ αδχλαην λα γίλνπλ πηξνπέηεο θαη πεδήκαηα πάλσ
ζηηο pointes, θαζψο θαη ζπλερείο «ηζνξξνπήζεηο» νη νπνίεο, κε ηε ζεηξά ηνπο,
νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ππνζηεξηδφκελνπ adagio (αληάηδην).
Ο Bournonville βάζηζε ηελ εθγχκλαζε ηνπ Royal Danish Ballet (Βαζηιηθνχ κπαιέηνπ ηεο Γαλίαο) ζηε κειέηε πνπ έθαλε επάλσ ζηε γαιιηθή ρνιή.
Απφ ηελ άιιε κεξηά, αλάκεζα ζηνπο ballet masters πνπ θαζηέξσζαλ ην θνκςφ γαιιηθφ ζηηι ρνξνχ, κε ηηο αξηζηνθξαηηθέο ηνπ ξίδεο, σο βάζε ηεο εθγχκλαζεο ζην κπαιέην ζηελ απηνθξαηνξηθή Ρσζία ήηαλ δχν άιινη θαλδηλαβνί,
ν Charles-Louis Didelot (1767-1837) θαη, θπξίσο, o Christian Johansson
(1817-1903). O ηειεπηαίνο δνχιεςε ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε απφ ην 1841,
φπνπ θαη θαζηέξσζε ζηε Ρσζία ην γαιιηθφ ζηηι πνπ ηνπ είρε δηδάμεη ν Bournonville. Αξγφηεξα, νη Ηηαινί ρνξεπηέο θαη δάζθαινη πνπ επηζθέθζεθαλ ηε
Ρσζία θαηάθεξαλ λα εηζάγνπλ ζηελ εθγχκλαζε ηνπ κπαιέηνπ πεξηζζφηεξε
δεμηνηερλία (virtuosity) θαη δξακαηηθή έθθξαζε. Μεξηθνί απφ απηνχο ήηαλ ε
Virginia Zucchi, ε Carlotta Brianza, ε Pierina Legnani θαη ν Δnrico Cecchetti.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε Ρψζηθε θιαζηθή ζρνιή ηνπ κπαιέηνπ αλαδχζεθε απφ
ηε ζχλζεζε ηνπ γαιιηθνχ θαη ηνπ ηηαιηθνχ ζηηι.
Αλακθίβνια, ε δχλακε πνπ επεξέαζε πεξηζζφηεξν ηελ εμέιημε ηεο
ηερληθήο θαη ηεο εθγχκλαζεο ζην κπαιέην θαηά ηνλ 19ν αηψλα εθθξάζηεθε
ζην πξφζσπν ηνπ Carlo Blasis. O Blasis έγξαςε αξθεηά βηβιία κεηαμχ ησλ
νπνίσλ θαη ην Traité élémentaire théorique et pratique de l'art de la danse
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(Μηιάλν, 1820) θαη ην The Code of Terpsichore (Λνλδίλν, 1828) ζην νπνίν
θσδηθνπνίεζε ηελ ηερληθή ηνπ κπαιέηνπ. Σφληζε ηε ζεκαζία ησλ αξκνληθψλ,
ηζνξξνπεκέλσλ γξακκψλ (lines) θαη ηε ρξήζε ηνπ κέγηζηνπ ζηξηςίκαηνο ησλ
πνδηψλ πξνο ηα έμσ (turn out) απφ ηα ηζρία. ρνιίαζε ηνλ ηξφπν πνπ νη ρνξεπηέο ζα κπνξνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο δηάθνξεο αλαηνκηθέο δπζθνιίεο. Δπίζεο, έγξαςε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ batterie (ρηππήκαηα ησλ πνδηψλ)
θαη ησλ πηξνπεηψλ (ζηξνθέο), ηζρπξηδφκελνο φηη εθείλνο επηλφεζε ηελ πηξνπέηα ζε attitude (νξνινγία κπαιέηνπ). Δθηφο απ’ φια απηά, θαζηέξσζε νδεγίεο
γηα ηε ζσζηή δφκεζε ελφο καζήκαηνο κπαιέηνπ, γηα ηελ ειηθία ζηελ νπνία
ζα έπξεπε λα αξρίδεη ε εθγχκλαζε ζην κπαιέην, ελψ έδσζε νδεγίεο θαη γηα
πνιιέο άιιεο πιεπξέο ησλ ηερληθψλ θαη θαιιηηερληθψλ απαηηήζεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζην κπαιέην. ιεο απηέο ηηο ζεσξίεο ηνπ ηηο έθαλε πξάμε ζηελ Imperial Academy of Milan (Βαζηιηθή αθαδεκία ηνπ Μηιάλν)
ζηελ Ηηαιία, φπνπ θαη εθπαίδεπζε πνιινχο βηξηνπφδνπο ρνξεπηέο νη νπνίνη,
κε ηε ζεηξά ηνπο, δηέδσζαλ ην έξγν ηνπ Blasis ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε.
Αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ηνπ Blasis ήηαλ θαη ν Giovanni Lepri, ν νπνίνο δίδαμε ηνλ Enrico Cecchetti. O Cecchetti, βηξηνπφδνο ρνξεπηήο θαη
παζίγλσζηνο παηδαγσγφο, ήηαλ ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο
εθηεηακέλεο δεμηνηερλίαο (virtuosity) ζηελ εθγχκλαζε ηνπ Imperial Russian
Ballet (Απηνθξαηνξηθνχ κπαιέηνπ ηεο Ρσζίαο). Αλέπηπμε πεξαηηέξσ ηηο κεζφδνπο ηνπ Blasis θαη ηδηαίηεξα ηε ζπνπδή γηα ην ports de bras (ζέζεηο ησλ
ρεξηψλ). Δπίζεο, δηαίξεζε ην πξφγξακκα εθγχκλαζεο ζε έμη θχθινπο αζθήζεσλ, έλαλ γηα θάζε εξγάζηκε κέξα ηεο εβδνκάδαο. Ο Cecchetti ήηαλ απηφο
πνπ αξγφηεξα εθγχκλαδε ηελ Pavlova θαη πνιινχο άιινπο ρνξεπηέο ησλ Ballets Russes (Mπαιέ Ρνπο) ηνπ Diaghilev (Νηηάγθηιεθ), αλάκεζά ηνπο ηε Ninette de Valois (Νηλέη ληε Βαινπά) θαη ηε Μarie Rambert (Μαξί Ρακπέξ) πνπ
ήηαλ νη δχν ηδξχηξηεο ηνπ αγγιηθνχ κπαιέηνπ. Τπάξρεη ινηπφλ, έλαο θξίθνο
πνπ ζπλδέεη ηνλ Blasis, κέζσ ηνπ Lepri, κε ηνλ Cecchetti θαη θαηαιήγεη ζηνλ
ζεκεξηλφ θιαζηθφ ζεαηξηθφ ρνξφ, δειαδή ζην ζεκεξηλφ κπαιέην.
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7. Σα Μπαλέηα Νηιάγκιλεθ και η Άννα Πάβλοβα ζηη Γύζη
Γηα δχν δεθαεηίεο, απφ ην 1909 έσο ην 1929, ηα Ballet Russes (Μπαιέ Ρνπο Ρσζηθά κπαιέηα) ηνπ Serge Diaghilev (εξδ Νηηάγθηιεθ) αληηπξνζψπεπαλ
έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θαιιηηερληθά θηλήκαηα απηνχ ηνπ αηψλα θαη θαηάθεξαλ λα επηθέξνπλ ηελ αλαγέλλεζε ηνπ κπαιέηνπ ζηε Γχζε.
Ο Νηηάγθηιεθ (1872-1929) άλζξσπνο επξείαο θαιιηέξγεηαο, είρε δηαηειέζεη Βνεζφο Γηεπζπληή ζηα Απηνθξαηνξηθά ζέαηξα ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο.
Ήηαλ επίζεο, ηδξπηήο θαη εθδφηεο ελφο πεξηνδηθνχ πνπ άζθεζε κεγάιε επηξξνή, ηνπ Mir iskusstva (Μηξ Ηζθνύηζβα: Ο Κόζκνο ηεο ηέρλεο). Οη πξψηεο ηνπ
αγάπεο ήηαλ ε κνπζηθή θαη ε δσγξαθηθή θαη έηζη, ζε φιε ηε δηάξθεηα χπαξμεο
ησλ Ballets Russes αλέζεηε ηε ζχλζεζε κνπζηθψλ θνκκαηηψλ θαη ην ζρεδηαζκφ ζθεληθψλ ζε θνξπθαίνπο ζπλζέηεο θαη δσγξάθνπο ηεο επνρήο, νξηζκέλνπο απφ ηνπο νπνίνπο είρε «αλαθαιχςεη» ν ίδηνο. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε κηα πιεζψξα εμειίμεσλ ζηε ρνξνγξαθία έδσζε ζην κπαιέην ηνπ
ηε αίγιε κηαο δεκηνπξγηθήο, κνληέξλαο κνξθήο ηέρλεο.
Ζ νκάδα κπαιέηνπ ηνπ Νηηάγθηιεθ πξνέθπςε απφ ηελ απνζηνιή πνπ
αλέιαβε ν ίδηνο κε ζθνπφ λ’ αλαδείμεη ηνλ πινχην ηνπ ξσζηθνχ πνιηηηζκνχ
ζηε Γχζε, κε κηα θηιφδνμε ζεηξά εηήζησλ εκθαλίζεσλ ζην Παξίζη νη νπνίεο
μεθίλεζαλ ην 1906. Πξψηα άξρηζε εθζέηνληαο ην ξσζηθφ δσγξαθηθφ έξγν.
Σελ επφκελε ρξνληά, ην 1907, νξγάλσζε θνληζέξηα ξσζηθήο κνπζηθήο. Έπεηηα, ην 1908, ζπλέρηζε κε ηε ξψζηθε φπεξα. Σέινο, ην 1909, παξνπζίαζε ηελ
πξψηε ζεδφλ ξσζηθνχ κπαιέηνπ κε ρνξεπηέο απφ ηα Απηνθξαηνξηθά ζέαηξα
ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο θαη ηεο Μφζραο· ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζφηεξν ηελ Tamara Karsavina (Σακάξα Καξζάβηλα, 1885-1978) θαη ηνλ
Vaslav Nijinsky (Βαζιάβ Νηδίλζθη, 1889-1950) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαινθαηξηλήο ηνπο άδεηαο. Ζ ηεξάζηηα επηηπρία απηήο ηεο ζεδφλ κπαιέηνπ επαλαιήθζεθε θαη ηηο επφκελεο ρξνληέο, φρη κφλν ζην Παξίζη αιιά θαη ζην Λνλδίλν,
απφ ην 1911 θαη κεηά, θαζψο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο πξσηεχνπζεο. Σν 1911 ν Νηηάγθηιεθ δεκηνχξγεζε κφληκε νκάδα, γεγνλφο πνπ νδήγεζε
πνιιά απφ ηα κέιε ηήο λενζπζηαζείζαο απηήο νκάδαο λα εγθαηαιείςνπλ κηα
γηα πάληα ηε Ρσζία. Ζ νκάδα δηαηεξνχζε θαηά θαηξνχο σο βάζε ηεο ην
Monte Carlo, ελψ ζε άιιεο πεξηφδνπο ήηαλ «άζηεγε». κσο, ηα Ballets
Russes επηβίσζαλ θαηαθέξλνληαο λα μεπεξάζνπλ πνιιά νηθνλνκηθά θαη
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θαιιηηερληθά πξνβιήκαηα, λα επηδήζνπλ ηνπ 1νπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη λα
ζπλερίζνπλ ηελ πνξεία ηνπο δεκηνπξγηθά ζρεδφλ ζ’ φιε ηε δεθαεηία ηνχ
1920, ψζπνπ λα δηαιπζνχλ κε ην ζάλαην ηνπ Νηηάγθηιεθ ην 1929.
Ο πξψηνο ρνξνγξάθνο ηεο νκάδαο κπαιέηνπ ηνπ Νηηάγθηιεθ, ν Mikhail Fokine (Μηθαΐι Φνθίλ), είρε ήδε γίλεη γλσζηφο ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε κε
ηηο ζεσξίεο ηνπ γηα ην κπαιέην σο εθθξαζηηθή κνξθή ηέρλεο. Ο Φνθίλ δηαηεηλφηαλ φηη ην κπαιέην έπξεπε λα απνξξίςεη ηα παιηά ζηεξεφηππα. Πίζηεπε,
επίζεο, φηη ε κνπζηθή, ηα ζρέδηα (ζθεληθά, θνζηνχκηα), ην ζηηι ρνξνγξαθίαο
θαη ε ρξήζε ηεο κηκηθήο έπξεπε λα δεκηνπξγνχλ έλα φινλ, κηα ελφηεηα πνπ
ζα ηε ραξαθηήξηδε έλα ζέκα ή κηα δηάζεζε (ιχπε, ζπκφο, επραξίζηεζε θηι.).
Απηή ηε θηινζνθία είρε θαη ν ίδηνο ν Νηηάγθηιεθ θαη νη θπξηφηεξνη ζπλεξγάηεο
ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη δσγξάθνη-ζρεδηαζηέο θνζηνπκηψλ θαη ζθεληθψλ
Alexandre Βenois (Αιεμάληξ Μπελνπά) θαη Léon Bakst (Λεφλ Μπαμη) θαη ν
λεαξφο ζπλζέηεο Igor Stravinsky (Ίγθνξ ηξαβίλζθη). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη
ν ηξαβίλζθη ήηαλ ε κεγαιχηεξε «αλαθάιπςε» ηνπ Νηηάγθηιεθ φζνλ αθνξά
ηε κνπζηθή, ελψ πιένλ, ζηελ επνρή καο, ν ηξαβίλζθη ζεσξείηαη ν ζπνπδαηφηεξνο ζπλζέηεο κνπζηθήο κπαιέηνπ ηνπ 20νχ αηψλα.
Σν θνηλφ ζηε Γχζε ελζνπζηάζηεθε απφ ηε δεμηνηερλία θαη ηελ εθθξαζηηθφηεηα ησλ Ρψζσλ ρνξεπηψλ θαζψο θαη απφ ηα ππέξνρα ζθεληθά αξηζηνπξγήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα εμσηηθά ζθεληθά θαη θνζηνχκηα ηνπ
Μπαμη, ηα νπνία απνηέιεζαλ έκπλεπζε γηα λέα θηλήκαηα φρη κφλν ζην ρψξν
ηεο ζθελνγξαθίαο αιιά θαη ζηελ πςειή ξαπηηθή θαη ηε δηαθφζκεζε εζσηεξηθψλ ρψξσλ. Δπίζεο, ην θνηλφ άξρηζε πηα λα ζπλεζίδεη ηα ζπκππθλσκέλα έξγα πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζε κία πξάμε, ηα νπνία έγηλαλ νδεγφο γηα ηα πεξηζζφηεξα κπαιέηα ηνπ 20νχ αηψλα. Γη’ απηφ ίζσο, θάπνηεο πξψηεο παξαγσγέο ηνπ Νηηάγθηιεθ πνπ αλαβίσλαλ θιαζηθά έξγα ηνπ 19νπ αηψλα, φπσο ε
Εηδέι θαη ε Λίκλε ησλ Κύθλσλ, δελ άξεζαλ ηφζν ζην θνηλφ. Πνιχ αξγφηεξα,
ην 1921, ν Νηηάγθηιεθ αλέβαζε ζην Λνλδίλν κηα κεγαινπξεπή παξαγσγή ηνπ
κπαιέηνπ The Sleeping Princess (Ζ θνηκσκέλε πξηγθίπηζζα) ζε ζρέδηα ηνπ
Μπαμη. Απηφ ην έξγν ήηαλ ηειηθά νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή, αλ θαη, απφ θαιιηηερληθήο πιεπξάο, απνδείρζεθε κεγάιεο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο φζνλ αθνξά ηε
δεκηνπξγία ηνπ Βξεηαληθνχ κπαιέηνπ. Απφ ηελ «πεξίνδν ηνπ Φνθίλ» (19091912), πνιιά έξγα έρνπλ θεξδίζεη κφληκε ζέζε ζην δηεζλέο ξεπεξηφξην: Les
Sylphides (Οη πιθίδεο), Polovtsian Dances (Οη ρνξνί Πνιόβηζηαλ) απφ ηελ
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φπεξα Prince Igor (Πξίγθηπαο Ηγθόξ), Le Carnaval (To θαξλαβάιη),
Schéhérazade (ερξαδάλη), Le Spectre de la Rose (Λε πέθηξ λθε ια Ρνδ)
θαη ηα αξηζηνπξγήκαηα ηνπ ηξαβίλζθη The Firebird (Σν πνπιί ηεο θσηηάο),
θαη Petrushka (Πεηξνύζθα).
Σν 1912-1913, ν Νηηάγθηιεθ ελζάξξπλε ην ρνξεπηή ηνπ Vaslav Nijinsky
(Βαζιάβ Νηδίλζθη) λα δεκηνπξγήζεη ηηο δηθέο ηνπ ρνξνγξαθίεο. Απνηέιεζκα
ήηαλ θάπνηα έξγα ηα νπνία ήηαλ πνιχ κπξνζηά απφ ηελ επνρή ηνπο, θαη γη’
απηφλ αθξηβψο ην ιφγν πξνθάιεζαλ ηα «δηάζεκα» πιένλ ζθάλδαια. Σν ζηηιηδαξηζκέλν ειιεληθφ κπαιέην ηνπ Νηδίλζθη, ην L' Après-midi d' un faune (To
απνκεζήκεξν ελόο Φαύλνπ) έρεη δηαηεξεζεί ζηελ απζεληηθή ηνπ κνξθή έσο
ζήκεξα. Αληίζεηα, ε απζεληηθή ρνξνγξαθία ηνπ Νηδίλζθη γηα ην Le Sacre du
Printemps (H Ηεξνηειεζηία ηεο άλνημεο), ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη πξσηφηππε
θαη εληειψο αλαηξεπηηθή φζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα ηνπ θιαζηθνχ ρνξνχ, είρε
μεραζηεί ζηηο κέξεο ηηο θαη κφιηο πξφζθαηα «αλαδνκήζεθε». Ζ θαηαπιεθηηθή
κνπζηθή ζχλζεζε ηνπ ηξαβίλζθη γηα ηελ Ηεξνηειεζηία ηεο Άλνημεο ζεσξείηαη,
αδηακθηζβήηεηα, σο ε ζπνπδαηφηεξε παξαγγειία έξγνπ πνπ έθαλε ν Νηηάγθηιεθ.
Απφ ην 1915, ν Léonide Massine (Λενλίλη Μαζίλ) έγηλε ν λένο ρνξνγξάθνο ηεο νκάδαο. Ο Μαζίλ είλαη γλσζηφο σο ρνξεπηήο εμαηξεηηθνχ χθνπο
θαη σο έλαο απφ ηνπο εμέρνληεο ρνξνγξάθνπο ηνπ 20νχ αηψλα. Γελλήζεθε
ζηε Μφζρα ην 1894. Απνθνίηεζε απφ ηελ Απηνθξαηνξηθή ζρνιή κπαιέηνπ
ηεο Μφζραο θαη επηιέρζεθε ην 1912 απφ ηνλ Νηηάγθηιεθ γηα λα ζπκκεηάζρεη
ζην ζίαζφ ηνπ σο ρνξεπηήο. Απφ ην 1915, φηαλ πήξε ηε ζέζε ηνπ Νηδίλζθη σο
ρνξνγξάθνο ησλ Ballets Russes, έσο θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, ν
Μαζίλ δεκηνχξγεζε πεξίπνπ 50 κπαιέηα γηα ην ζίαζν ηνπ Νηηάγθηιεθ (Ballets
Russes), ην Ρφμη Θίαηεξ (Roxy Theater) ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, ηα
Ballets Russes ηνπ Μφληε Κάξιν, ηε θάια ζην Μηιάλνπ θαη ην Ακέξηθαλ
κπάιε ζίαηεξ (American Ballet Theater) ζηε δεθαεηία ηνπ 1940. Ο Μαζίλ ήηαλ γλσζηφο γηα δχν ζηηι κπαιέηνπ. Σν πξψην ήηαλ ην ζπκθσληθφ κπαιέην,
δνκεκέλν ζηηο ζπκθσλίεο ηνπ Σζατθφθζθη (Tchaikovsky), ηνπ Μπεξιηφδ
(Berlioz), ηνπ Μπεηφβελ (Beethoven) θαη ηνπ νζηαθφβηηο (Shostakovich). Σν
δεχηεξν ζηηι ηνπ, ην νπνίν αλάπηπμε ζηαδηαθά, πεξηιακβάλεη κπαιέηα βαζηζκέλα ζε κχζνπο, ιηγφηεξν αθεξεκέλα, κε ραξαθηεξηζηηθφ θηλεζηνινγηθφ
χθνο θαη ζηα νπνία ζπρλά ρξεζηκνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θσκσδία θαη
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ηε ζάηηξα ζπλήζσο ησλ εζψλ ηεο επνρήο. Γείγκαηα απηνχ ηνπ ζηηι είλαη ηα
κπαιέηα ηνπ: Les femmes de bonne humeur (Οη θαινδηάζεηεο γπλαίθεο), La
Boutique fantastique (Ζ θαληαζηηθή κπνπηίθ), θαη Le Σricorne (To ηξίθνρν
θαπέιν). Ο Μαζίλ είλαη δηάζεκνο γηα ηελ πςειή κνπζηθφηεηα ησλ έξγσλ ηνπ,
ηελ εθεπξεηηθφηεηα θαη ηε ρνξνγξαθηθή ηνπ αξηηφηεηα.
Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο «κεζαίαο πεξηφδνπ» ησλ κπαιέησλ ηνπ
Νηηάγθηιεθ, δειαδή απφ ηελ Οθησβξηαλή επαλάζηαζε θη έθηνηε, ν Νηηάγθηιεθ
ζηξάθεθε αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ επξσπατθή πξσηνπνξηαθή (avant garde)
κνπζηθή θαη ηηο επξσπατθέο πξσηνπνξηαθέο ηάζεηο . πγθεθξηκέλα, ην έξγν
Parade (Παξέιαζε, 1917) ηνπ Μαζίλ, βαζηδφηαλ ζε ιηκπξέην ηνπ θαιιηηέρλε
Jean Cocteau (Εαλ Κνθηψ), είρε επελδπζεί κνπζηθά απφ ηνλ Erik Satie (Δξίθ
αηί) ελψ ηα ζθεληθά θαη ηα θνζηνχκηα είρε ζρεδηάζεη ν Pablo Picasso (Πάκπιν Πηθάζν). Έηζη, ην έξγν απηφ ζεσξείηαη σο νξφζεκν ηνπ θηλήκαηνο ηεο
ηέρλεο πνπ νλνκάδεηαη «Κπβηζκφο».
ηε δεθαεηία ηνπ 1920, δειαδή ζηελ «ηειεπηαία πεξίνδν» ησλ κπαιέησλ ηνπ, ν Νηηάγθηιεθ ζα κπνξνχζε λα θαηεγνξεζεί φηη επεδίσθε λ’ αθνινπζήζεη πεξηζζφηεξν ηηο ζηθ ηάζεηο ηεο επνρήο, πηνζεηψληαο ζε ππεξβνιηθφ
βαζκφ δηάθνξνπο ζεαηξηθνχο πεηξακαηηζκνχο ζε βάξνο ηεο ρνξνγξαθίαο.
Παξ’ φια απηά, θάπνηα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζχγρξνλα θιαζηθά έξγα δεκηνπξγήζεθαλ αθξηβψο εθείλε ηελ πεξίνδν απφ ηδηαηηέξσο ζεκαληηθνχο ρνξνγξάθνπο: ηε Μπξνληζιάβα Νηδίλζθα (Bronislava Nijinska, 1891-1972) θαη ηνλ
Ενξδ Μπαιαλζίλ (George Balanchine, 1904-1983). Ζ Νηδίλζθα, αδειθή ηνπ
Βαζιάβ Νηδίλζθη, γελλήζεθε ζηε Βαξζνβία. πνχδαζε ζηε ζρνιή ηεο Πεηξνχπνιεο, δνχιεςε ζην ζέαηξν Mariinsky (Μαξίλζθη) θαη ην 1909 πήγε ζην Παξίζη κε ηνλ Νηηάγθηιεθ. Παξφιεο ηηο κηθξέο δηαθνπέο, ρνξνγξαθνχζε ζπλερψο γηα ηα κπαιέηα ηνπ Νηηάγθηιεθ έσο ην 1930, ελψ γηα πνιιά ρξφληα ήηαλ
ε θχξηα ρνξνγξάθνο ηνπο. ην δηάζηεκα απηψλ ησλ ρξφλσλ, δεκηνχξγεζε ην
αξηζηνχξγεκα ηεο Les Noces (Λε Ννο: Οη γάκνη), ζε κνπζηθή ηξαβίλζθη θαη
ην Les Biches (Λε Μπηο: Οη ειαθίλεο).
Ο Μπαιαλζίλ γελλήζεθε ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε ην 1904. Μπήθε ζηελ
Απηνθξαηνξηθή ζρνιή ζε ειηθία 10 εηψλ. Μεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπ, ην 1921,
έρνληαο ήδε εκθαληζηεί ζε πνιιέο καζεηηθέο παξαζηάζεηο ηνπ θαζηεξσκέλνπ
απηνθξαηνξηθνχ ξεπεξηνξίνπ ηνπ 19νπ αηψλα, άξρηζε λα ρνξνγξαθεί θάπνηεο
πεηξακαηηθέο δνπιεηέο κε κηα κηθξή νκάδα απφ λένπο ρνξεπηέο ζην Λέλη λγ[ 33 ]

θξαλη (ζεκεξηλή Αγία Πεηξνχπνιε). κσο, ην 1924, πήξε άδεηα λα θχγεη
απφ ηε Ρσζία γηα πεξηνδεία ζηε Γεξκαλία κε κηθξή νκάδα λεαξψλ θαιιηηερλψλ, γλσζηψλ κε ηελ νλνκαζία Soviet State Dancers (Υνξεπηέο ηνπ ζνβηεηηθνχ θξάηνπο). Σαμηδεχνληαο ζην Παξίζη, ε νκάδα ζπλαληήζεθε κε εθείλε ηνπ
Νηηάγθηιεθ θαη, αθνινχζσο, ελζσκαηψζεθε ζε εθείλε, δειαδή ζηα κπαιέηα
ηνπ Νηηάγθηιεθ. ε ειηθία 20 εηψλ, ν Μπαιαλζίλ έγηλε ρνξνγξάθνο ησλ
Ballets Russes, αληηθαζηζηψληαο ηε Νηδίλζθα. Γνχιεςε ζε απηή ηε ζέζε γηα
ηεζζεξάκηζη ρξφληα, δεκηνπξγψληαο 10 λέα έξγα. πλέρηζε λα ρνξνγξαθεί
θαη γηα ηα Ballets Russes ηνπ Μφληε Κάξιν. Σν λενθιαζηθφ έξγν ηνπ Apollo
(Απόιν) ζε κνπζηθή ηξαβίλζθη. απνηειεί ίζσο ην κπαιέην πνπ άζθεζε ηε
κεγαιχηεξε επηξξνή ζηα κεηέπεηηα έξγα ηνπ αηψλα. Δπίζεο, πνιχ ζεκαληηθφ
ζεσξείηαη ην έξγν ηνπ The Prodigal Son (Ο άζσηνο πηόο) ζε κνπζηθή εξγθέη
Πξνθφθηεβ (Sergei Sergeyevich Prokofiev).
Δθηφο απφ ηα κπαιέηα πνπ δηαηεξήζεθαλ θαη ηα κνπζηθά θνκκάηηα
πνπ δεκηνπξγήζεθαλ έπεηηα απφ παξαγγειία θαη έρνπλ εκπινπηίζεη ην κεηέπεηηα ρνξεπηηθφ ξεπεξηφξην ζηα ρέξηα ησλ πην ζχγρξνλσλ ρνξνγξάθσλ, ε
κεγαιχηεξε θιεξνλνκηά πνπ καο άθεζε ν Νηηάγθηιεθ είλαη ην πιήζνο ησλ
ρνξεπηψλ θαη ρνξνγξάθσλ ηεο νκάδαο ηνπ, νη νπνίνη ζπλέρηζαλ ηελ θαξηέξα
ηνπο θαη ίδξπζαλ ή δηεχζπλαλ άιιεο νκάδεο, ή δίδαμαλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, ηε Βξεηαλία θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο.
Σν «κπζηηθφ», απφ ηελ άιιε, γηα ηε κνλαδηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ε Άλλα
Πάβινβα (Anna Pavlova) ζηελ ηζηνξία ηνπ κπαιέηνπ έγθεηηαη ζηηο αθφινπζεο
ιέμεηο ηεο: «Θέισ λα ρνξέςσ γηα ηνλ θαζέλα ζηνλ θφζκν». Μνηξαδφηαλ, ινηπφλ, ηνλ ίδην απνζηνιηθφ δήιν κε ηε ζχγρξνλε ηεο, ηελ Ηδαληφξα Νηάλθαλ
(Isadora Duncan) ην ίδην πάζνο λα δηαδψζεη ηελ ηέρλε ηνπ ρνξνχ ζε λέν θνηλφ, παγθνζκίσο. Κάλνληαο απηά ηεο ηα ιφγηα πξάμε, εμαζθάιηζε θήκε αλεμίηειε, ηελ νπνία δελ πξφθεηηαη λα επηζθηάζεη θαλέλαο άιινο νκφηερλφο ηεο. Ζ
Πάβινβα έθεξε ακέηξεηνπο αλζξψπνπο ζ’ επαθή κε ην κπαιέην, γηα πξψηε
θνξά ζηε δσή ηνπο, δεκηνπξγψληαο έηζη επλντθφ θιίκα γηα ηηο κεηέπεηηα πεξηνδεχνπζεο νκάδεο κπαιέηνπ θαη πξνεηνηκάδνληαο ην έδαθνο γηα ηελ ίδξπζε εζληθψλ νκάδσλ ρνξνχ. Δπίζεο, ε κνλαδηθή ηεο «θαιιηηερληθφηεηα» (φξνο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο έλλνηεο: ηερληθή θαη έθθξαζε) εκπινχηηδε θαη
ζπρλά άιιαδε ηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ πνπ ηελ παξαθνινπζνχζαλ. ην Απηνθξαηνξηθφ κπαιέην ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο, φπνπ έγηλε prima ballerina
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(πξίκα κπαιαξίλα) ην 1906, ππήξμε καζήηξηα ηνπ Cecchetti (Σζεθέηη) θαη αγαπεκέλε ρνξεχηξηα ηνπ κεγάινπ ρνξνγξάθνπ Petipa (Πεηηπά). Δκθαλίζηεθε
κε ηα Ballets Russes ηνπ Νηηάγθηιεθ ζηα έξγα ηνπ Fokine θαηά ηε δηάξθεηα
εθείλεο ηεο ηζηνξηθήο πξψηεο πεξηφδνπ ηεο νκάδαο ζην Παξίζη, ην 1909. Γελ
ζπκθσλνχζε, φκσο, κε ηε λέα άπνςε ηνπ Νηηάγθηιεθ, φηη δειαδή ην κπαιέην
σο έξγν νθείιεη λα επηθεληξψλεηαη εμίζνπ ζηε κνπζηθή, ζηε ζθελνγξαθία θαη
ηελ ελδπκαηνινγία θαη ζηε ρνξνγξαθία. Σν 1910, κεηά απφ ηηο πξψηεο ηεο
επηζθέςεηο ζηε Νέα Τφξθε θαη ζην Λνλδίλν, ε Πάβινβα ζρεκάηηζε ηε δηθή
ηεο νκάδα θαη γξήγνξα παξαηηήζεθε απφ ην Απηνθξαηνξηθφ κπαιέην. Αλ θαη
δηάθνξεο εθδνρέο ησλ La Fille Mal Gardée (Ζ παξακειεκέλε θόξε), Don
Quixote (Γνλ Κηρώηεο), Giselle (Εηδέι), The Sleeping Beauty (H σξαία θνηκσκέλε), The Nutcracker (Ο θαξπνζξαύζηεο) θαη άιισλ θιαζηθψλ αξηζηνπξγεκάησλ παξέκεηλαλ ζην ξεπεξηφξην ηεο νκάδαο ηεο, ην πξφγξακκα ηεο
Πάβινβα ζηηο επφκελεο ηνπξλέ ηεο νκάδαο ζηεξηδφηαλ ζπλήζσο ζε έξγα
κηθξφηεξεο δηάξθεηαο, ηα νπνία ηαίξηαδαλ ζηνπο ρνξεπηέο ηεο θαη θπξίσο ζηε
δηθή ηεο ηδηνθπΐα. Πνιιά απφ ηα πην θεκηζκέλα ζφιν ηεο –φπσο, γηα παξάδεηγκα, ην Autumn Leaves (Φζηλνπσξηλά θύιια), Le Papillon (Ζ πεηαινύδα),
Dragonfly (Ζ ιηβειινύια), Christmas (Χξηζηνύγελλα), Bacchanale (Μπαθαλάι), Californian Poppy (Καιηθνξλέδηθε παπαξνύλα), Gavotte Pavlova (Γθαβόη Πάβινβα) θαη θπζηθά ην The Dying Swan (Ο εηνηκνζάλαηνο θύθλνο) ηνπ
Φνθίλ– ραξαθηεξίδνληαη σο «ρνξνγξαθηθά πνηήκαηα»· κε ηελ θαιιηηερληθφηεηά ηεο θαη ηδηαίηεξα ηε ζπάληα πλεπκαηηθή ηεο πνηφηεηα θαηάθεξλε λα κεηαηξέςεη ζε «ρνξνγξαθηθφ πνίεκα» απηφ πνπ ζπλήζσο ραξαθηεξηδφηαλ ζπκβαηηθφ, «ειαθξχ» θαη ζπλαηζζεκαηηθφ. Ζ αιεζηλή θιεξνλνκηά πνπ άθεζε ε
Πάβινβα, απφ ηε νπνία εθπεγάδεη θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ ηεο ζηε
Γχζε, είλαη φηη θαηάθεξε λα θαηαζηήζεη ην κπαιέην δεκνθηιέο δηεζλψο, φηη
απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα λεφηεξνπο θαιιηηέρλεο θαη φηη έλαο ηεξάζηηνο
αξηζκφο παξηελέξ, καζεηψλ θαη ρνξεπηψλ ηεο έθαλαλ έλα βήκα παξαπέξα
θαη ίδξπζαλ δηθέο ηνπο ζρνιέο κπαιέηνπ θαη δηθέο ηνπο νκάδεο ρνξνχ ζε
πνιιέο ρψξεο.
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Βαζιάβ Νηδίλζθη
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8. Σο ζοβιεηικό και ηο πωζικό μπαλέηο από ηο 1917
νβηεηηθφ θαη χγρξνλν ξσζηθφ κπαιέην κπνξεί λα ζεσξεζεί
απηφ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1917 θαη
έθηνηε. ε απηφ ηνλ νξηζκφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θπζηθά θαη ην
κπαιέην πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην Γεχηεξν παγθφζκην πφιεκν θαη έθηνηε, θαη ηδηαίηεξα κεηά ην 1956 φηαλ έγηλε ε πξψηε, ζεκαληηθή, επίζθεςε ζηε Γχζε απφ ρνξεπηέο ηνπ ζεάηξνπ Μπνιζφη ηεο
Μφζραο. Σέινο, ζπκπεξηιακβάλεη βεβαίσο θαη νηηδήπνηε παξεκθεξέο κε ην
ρνξφ ην νπνίν έιαβε ρψξα ζηε νβηεηηθή Έλσζε ζηα ρξφληα ηεο Πεξεζηξφηθα, δειαδή κεηά ην 1985. Κάζε κηα απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο έρεη δηαθνξεηηθή ππφζηαζε εθφζνλ κεηά απφ φιεο απηέο ηηο εκεξνκελίεο-νξφζεκα πνπ
αλαθέξακε αθνινχζεζαλ κεγάιεο αιιαγέο, νη νπνίεο επεξέαζαλ ζεκαληηθά
ηελ εμέιημε ηνπ κπαιέηνπ ζηε νβηεηηθή Έλσζε. Καηά ηε δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ ππήξμαλ πεξίνδνη α) ζηαζηκφηεηαο, β) πεηξακαηηζκνχ
θαη αλάπηπμεο, γ) εδξαίσζεο θαη, πην πξφζθαηα, δ) πξνζέγγηζεο ηεο Γχζεο
κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο ην νπνίν κπνξεί λα απνδψζεη θαξπνχο θαη ζηηο δχν
πιεπξέο. ηελ νπζία, ν ρνξφο ζηε νβηεηηθή Έλσζε αθνινχζεζε θη απηφο,
ίζσο φκσο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, ην πνιηηηθφ θιίκα πνπ επηθξάηεζε ζηε ρψξα.
Απφ φια ηα θξάηε ηνπ θφζκνπ, ε νβηεηηθή Έλσζε κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1917, ήηαλ, ζηαζεξά, ε πην ζπληεξεηηθή φζνλ αθνξνχζε ηελ πξνζέγγηζε ησλ ηερλψλ. πγθεθξηκέλα γηα ην ρνξφ, απφ ην 1917 θαη κεηά, δελ
δεκηνπξγήζεθαλ θιαζηθά έξγα εθάκηιια κε ηα έξγα ηνπ 19νπ αηψλα: Εηδέι
(Giselle), Μπαγηαληέξα (La Bayadère), Ωξαία Κνηκσκέλε (Σhe Sleeping
Beauty), Καξπνζξαύζηεο (The Nutcracker), Λίκλε ησλ θύθλσλ (Swan Lake)
θαη Ρατκόληα (Raymonda). Ζ ζεκαηνινγία θάπνησλ έξγσλ πνπ ρνξνγξαθήζεθαλ πην πξφζθαηα, φπσο ην Shurale (1955), ην Fadetta (1952) θαη ην Cinderella (1945), ζρεηηδφηαλ θπξίσο κε κηθξέο παξζέλεο, θαιηθάηδαξνπο, ηειψληα, πξηγθίπηζζεο ηνπ παξακπζηνχ, θαιέο λεξάηδεο θαη πνηκεληθά εηδχιιηα.
Ζ δηαηήξεζε απηψλ ησλ θιαζηθψλ αξρψλ πνπ πξναλαθέξακε νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ Anatoliy Lunacharsky (Αλαηφιη Λνπλαηζάξζθη)
έλαλ πνιπηάιαλην ζπγγξαθέα, δξακαηνπξγφ θαη εθδφηε πνπ ελδηαθεξφηαλ ηδηαηηέξσο γηα ηνλ θφζκν ηνπ ζεάηξνπ– ν νπνίνο, αθφηνπ
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επέζηξεςε ζηε νβηεηηθή έλσζε έπεηηα απφ πνιιά ρξφληα ζην εμσηεξηθφ, δηνξίζηεθε ππνπξγφο Πνιηηηζκνχ ζην λέν θαζεζηψο. Ο Λνπλαηζάξζθη, ζε αληίζεζε κε πνιινχο απφ ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπ, ηαίξηαμε απφιπηα κ’ απηή ηε
ζέζε. ζν βξηζθφηαλ ζην εμσηεξηθφ, είρε αζρνιεζεί εθηελψο κε ην έξγν ηεο
νκάδαο ηνπ Νηηάγθηιεθ αιιά θαη ηεο Ηδαληφξα Νηάλθαλ. Κη φκσο, ήηαλ εθείλνο
πνπ αξγφηεξα επέκεηλε φηη ν λένο, κεηά-επαλαζηαηηθφο πνιηηηζκφο έπξεπε
λα βαζηζηεί ζηα γεξά ζεκέιηα ηνπ παξειζφληνο. Σν ζχλζεκα ηνπ ήηαλ «Πίζσ
ζηνλ Ννβέξε» θη έηζη, ε αλαβίσζε ησλ θιαζηθψλ έξγσλ ζην πιαίζην ηνπ ζχγρξνλνπ νβηεηηθνχ κπαιέηνπ ηνχ ρξσζηάεη πνιιά. Σα θιαζηθά έξγα, φκσο,
δελ έκεηλαλ φπσο ήηαλ, αιιά δνπιεχηεθαλ εθ λένπ απφ ηνπο θαζεγεηέο ρνξνχ θαη ρνξνγξάθνπο (ballet masters), ην θαζέλα ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ, έηζη
ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο. Με άιια ιφγηα, ε πξνζέγγηζε ζην ζέκα ηνπ κπαιέηνπ έγηλε πην άκεζε, ψζηε ηα θιαζηθά έξγα λα
ζπκβαδίζνπλ κε ην θαηλνύξγην θνηλό πνπ είρε ιηγφηεξε εκπεηξία θαη γλψζε
ζηα πεξί ρνξνχ. Δπίζεο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηα έξγα ππεξαπινπζηεχηεθαλ έηζη ψζηε λα ηαηξηάδνπλ ζην πεξηνξηζκέλν ηαιέλην ησλ ρνξεπηψλ πνπ
είραλ παξακείλεη ζηε νβηεηηθή Έλσζε κεηά απφ ην ξεχκα ησλ καδηθψλ κεηαλαζηεχζεσλ ρνξεπηψλ πξνο ηε Γχζε.
Πέξα φκσο απφ ηα θαιχηεξα αιιά «παιηά» πιένλ έξγα ηνπ Πεηηπά
(Petipa), ηνπ Ηβαλφθ (Ivanov), ηνπ Φνθίλ (Fokine) θαη ηνπ Γθφξζθη (Gorsky),
ήηαλ πιένλ επθαηξία λα δεκηνπξγεζνχλ έξγα κε ζχγρξνλα ζέκαηα. Αλάκεζα
ζηνπο λένπο ρνξνγξάθνπο μερψξηζε ν Fyodor Lopukhov (Φίνληνξ Λνπνχθνθ, 1886-1973) πνπ ρνξνγξάθεζε έξγα ζε κνπζηθή δηαθφξσλ θιαζηθψλ
ζπλζεηψλ (απφ Μπεηφβελ κέρξη ηξαβίλζθη θαη νζηαθφβηηο). Ο Λνπνχθνθ
ήηαλ Καιιηηερληθφο δηεπζπληήο ησλ κπαιέησλ Κίξνθ θαη Μπνιζφη. Ήηαλ ν
άλζξσπνο πνπ έζεζε ηα ζεκέιηα ηνπ λένπ-θιαζηθνχ θαη κνληέξλνπ ρνξνχ
ζηε Ρσζία. Δηζήγαγε αθξνβαηηθέο θηλήζεηο ζην νβηεηηθφ θιαζηθφ ρνξφ θαη,
αληηδξψληαο ελάληηα ζηε ινγνηερληθή ξεαιηζηηθή παξάδνζε ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα (19νπ), ελδηαθέξζεθε θπξίσο γηα ηα αθεξεκέλα, ρσξίο ππφζεζε,
κπαιέηα. Σν έξγν ηνπ Ζ Κόθθηλε Παπαξνύλα (The Red Poppy) ηνπ 1929, ζε
κνπζηθή Reinhold Glière (Ρεηλφιηλ Γθιηέξ) ζεσξείηαη ίζσο ην πξψην νβηεηηθφ κπαιέην. ηελ ίδηα πεξίνδν, θαη πάιη κε ζχγρξνλν θεληξηθφ ζέκα, παξνπζηάζηεθε ην κπαιέην The Golden Age (Ζ ρξπζή επνρή) ηνπ Vassili Vainonen
(Βαζίιη Βάηνλελ) ζε κνπζηθή ηνπ νζηαθφβηηο. Σα δχν απηά έξγα ήηαλ κπαιέ[ 38 ]

ηα κε πνιηηηθφ κήλπκα, ην νπνίν εμέθξαδε ηε ζνζηαιηζηηθή ηδενινγία, είδνο ην
νπνίν αλαπηχρζεθε φρη κφλν ζην πιαίζην ηνπ θιαζηθνχ ρνξνχ, αιιά αθφκα
θαη ζην πιαίζην νκάδσλ φπσο ε “Folk Dance Ensemble” (Υνξεπηηθφ ζπγθξφηεκα παξαδνζηαθνχ ρνξνχ) ηνπ Igor Moiseyev (Ίγθνξ Μνηζέγηεθ), ην νπνίν
ηδξχζεθε ην 1937 θαη ε νκάδα “Army and Navy Ensembles” (Υνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα ηνπ ζηξαηνχ θαη ηνπ λαπηηθνχ). Οη λαπαξρίδεο ηνπ νβηεηηθνχ
κπαιέηνπ ήηαλ ηα κεγάια ζέαηξα θαη νη ζρνιέο ηεο Μφζραο θαη ηνπ Λέληλγθξαλη – ζήκεξα Αγία Πεηξνχπνιε. Παξ’ φια απηά, ζέαηξα θαη ζρνιέο εμαηξεηηθνχ θχξνπο ππήξραλ (θαη ππάξρνπλ) ζε πάξα πνιιέο πφιεηο ηεο ηφηε νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ζήκεξα Ρσζηθήο θαη άιισλ δεκνθξαηηψλ πνπ πξνήιζαλ
απφ ηε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο έλσζεο. Οη πην γλσζηέο ζρνιέο, κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή επηξξνή βξίζθνληαη ζηηο πφιεηο Πέξκ, Ννβνζηκπίξζθ, Ρίγα,
Μίλζθ, Σάιηλ, Βίιληνπο, Κίεβν θαη Οδεζζφ. ’ απηέο ηηο πφιεηο, ηηο νπνίεο
δχζθνια επηζθέπηνληαη νη δηάζεκνη ρνξνγξάθνη θαη ρνξεπηέο ησλ δχν κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ, νη θαηλνηνκίεο θαη νη πεηξακαηηζκνί ήηαλ ζρεδφλ ζηελ
θαζεκεξηλή αηδέληα. Παξά ην γεγνλφο φηη ζηηο δχν κεγάιεο πφιεηο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο (Μφζρα θαη Λέληλγθξαλη) δελ πηνζεηνχληαλ θαηλνηνκίεο θαη πεηξακαηηζκνί, ην εμαηξεηηθφ ηαιέλην ηνπ Leonide Jacobson (Λενλίλη Σδάθνκπζνλ,
1904-1975) άλζηζε θαη ζηηο δπν απηέο, θαη, κάιηζηα, ρσξίο ν ίδηνο λ’ αλαγθαζηεί λ’ αθνινπζήζεη ην θχξην ξεχκα ηεο επνρήο. Ο Jacobson ήηαλ θαζεγεηήο
ρνξνχ θαη ρνξνγξάθνο (ballet master) ζην κπαιέην Μπνιζφη ηεο Μφζραο
απφ ην 1933 σο ην 1942 θαη ζην κπαιέην Κίξνθ ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο απφ
ην 1942 έσο ην 1969. ε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ρνξνγξάθεζε πνιιά έξγα, φπσο ηα: Spartacus (πάξηαθνο, ην 1956 γηα ην Κίξνθ), New Love (Νέα
αγάπε, 1963 γηα ην Κίξνθ), Land of Miracles (Χώξα ησλ ζαπκάησλ, 1967 γηα
ην Κίξνθ). Σν 1970 ίδξπζε ζην Λέληλγθξαλη (ζεκεξηλή Αγία Πεηξνχπνιε) ηε
δηθή ηνπ ρνξεπηηθή νκάδα ηελ νπνία νλφκαζε “Choreographic Miniatures”
(«Υνξεπηηθέο Μηληαηνχξεο»). Σέινο, ην 1981 ε νκάδα απηή εκθαλίζηεθε γηα
πξψηε θνξά ζηελ Δπξψπε κε ην φλνκα “Jacobson Ballet”. Ζ θαηλνηνκία ηνπ
Jacobson ήηαλ φηη ζπλήζηδε λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηα έξγα ηνπ κέξε αθξνβαηηθά θαη γθξνηέζθν θαζψο θαη αληηζπκβαηηθέο θηλήζεηο θαη ζρεκαηηζκνχο (patterns).
Ο Igor Chernyshov (Ηγθφξ Σζεξλίζνβ), επίζεο, ήηαλ γηα πνιιά ρξφληα
άιιν έλαο, ην ηαιέλην ηνπ νπνίνπ απνηεινχζε έλαπζκα γηα ρνξεπηέο λα ιά[ 39 ]

βνπλ κέξνο ζε κεγάιεο θαη κηθξήο εκβέιεηαο έξγα ηα νπνία, φκσο, ραξαθηήξηδε θπξίσο ε πξσηνηππία.
ην Λέληλγθξαλη, ν Boris Eifman (Μπφξηο Έηθκαλ, 1946- ), ρνξεπηήο,
ρνξνγξάθνο θαη δηεπζπληήο κπαιέηνπ, ίδξπζε κηα κηθξή, πεηξακαηηθή νκάδα
ρνξνχ, ηε “Leningrad Ballet Company” («Οκάδα κπαιέηνπ Λέληλγθξαλη»), ε
νπνία βαζίζηεθε κελ ζην θιαζηθφ κπαιέην, εηζήγαγε φκσο ην εληειψο πξνζσπηθφ ζηηι θαη ηηο ηδέεο ηνπ ρνξνγξάθνπ. Γχν απφ ηα έξγα πνπ ρνξνγξάθεζε ν Eifman γηα ηελ Leningrad Ballet Company είλαη: Love Alone (Λάβ Αιόνπλ), Bivocality (Μπηβνθάιηηη) ζε κνπζηθή ησλ Πηλθ Φιφηλη. Υνξνγξάθεζε
επίζεο θαη γηα δηάθνξεο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο. Γχν άιινη ηαιαληνχρνη
άλζξσπνη ηνπ ρνξνχ ζην Λέληλγθξαλη, ν Leonid Lavrovsky (Λενλίλη Λαβξφβζθη, 1905-1967) θαη ν Yuri Grigorovich (Γηνχξη Γθξηγθφξνβηηο, 1927- ) πνιχ
γξήγνξα απνξξνθήζεθαλ απφ ηε Μφζρα. Ο Lavrovsky αθφηνπ απνθνίηεζε
ην 1922 απφ ην Petrograd Ballet School (ρνιή κπαιέηνπ ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο), δηνξίζηεθε δηεπζπληήο ηνπ Bolshoi Ballet School (ρνιή κπαιέηνπ
Μπνιζφη) ζηε Μφζρα, ην 1964. Αλαθεξχρζεθε Καιιηηέρλεο ηνπ Λανύ ζηε
νβηεηηθή Έλσζε, ην 1965. Δπίζεο απέζπαζε ην βξαβείν ηάιηλ, ην 1946, ην
1947 θαη ην 1950. ζν γηα ηνλ Grigorovich, αθφηνπ απνθνίηεζε ην 1946 απφ
Leningrad Choreography School (ρνιή ρνξνγξαθίαο ηνπ Λέληλγθξαλη) ρφξεςε ζην Μπαιέην Κίξνθ ηνπ Λέληλγθξαλη φπνπ θαη δηέπξεςε ζηνπο ξφινπο
demi-charactere. Σν 1964 έγηλε θχξηνο ρνξνγξάθνο θαη Καιιηηερληθφο δηεπζπληήο ησλ κπαιέησλ Μπνιζφη (Bolshoi Ballet) ζηε Μφζρα. Τπφ απφ ηε
ιακπξή ηνπ θαζνδήγεζε, νη ρνξεπηέο ησλ κπαιέησλ Μπνιζφη έπαςαλ πηα
λα έρνπλ ηελ αζιεηηθή, κπτθή ρξνηά πνπ είραλ σο ηφηε θαη απέθηεζαλ κηα πην
θνκςή θαη ιεπηή κνξθή. Σν 1966 αλαθεξχρηεθε Καιιηηέρλεο ηνπ Λανύ ζηε
νβηεηηθή Έλσζε. Απέζπαζε, επίζεο, ην Βξαβείν Λέληλ ην 1970. Σν έξγν θαη
ησλ δχν απηψλ αλζξψπσλ επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ κεηέπεηηα αλάπηπμε ηνπ
ρνξνχ ζηε νβηεηηθή Έλσζε. Μηα αθφκε κνξθή ηνπ νβηεηηθνχ ρνξνχ, ν ρνξεπηήο, ρνξνγξάθνο θαη ballet master Oleg Vinogradov (ιεγθ Βηλνγθξάληνθ, 1936- ), μεθίλεζε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ απφ ην Ννβνζηκπίξζθ. Απφ ην
1972 θαη κεηά δηνξίζηεθε θχξηνο ρνξνγξάθνο θαη Καιιηηερληθφο δηεπζπληήο
ησλ κπαιέησλ Κίξνθ, ζην Λέληλγθξαλη, ζέζε πνπ θαηέρεη κέρξη ζήκεξα. Τπφ
ηελ θαζνδήγεζή ηνπ, νη ρνξεπηέο ησλ Μπαιέησλ Κίξνθ απέθηεζαλ ηερληθή,
θαζαξφηεηα ζηηο γξακκέο ηνπο θαη κηαλ αλάιαθξε, ιπξηθή θίλεζε ε νπνία
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έκνηαδε λ’ αςεθά ην λφκν ηεο βαξχηεηαο, θπξίσο ζηε δνπιεηά θάπνησλ πξψελ ρνξεπηψλ ησλ Κίξνθ φπσο ν Mikhail Baryshnikov (Μηθαΐι Μπαξίζληθνθ)
θαη ν Rudolph Nureyev (Ρνχληνιθ Ννπξέγηεθ). Ο Vinogradov απέζπαζε ην
Βξαβείν Λέληλ ην 1970.
Κάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα νλφκαηα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ
πξνηθηζκέλε δηδαζθαιία ζην νβηεηηθφ ρνξφ θαη επεξέαζαλ ηδηαηηέξσο ην
χγρξνλν ζνβηεηηθφ Μπαιέην είλαη νη: Agrippina Vaganova (Αγθξηπίλα Βαγθάλνβα), Vladimir Ponomaryov (Βιαληηκίξ Πνλνκάξηνθ), Vakhatag Chabukiani (Bαρηάγθ Σζακπνπθηάλη), Asaf Meserer (Αζάθ Μεζεξέξ) θαη ε αδειθή
ηνπ, Sulamith Messerer (νπιακίζ Μεζεξέξ). Απφ απηνχο, ε Vaganova
(1879-1951) μερσξίδεη επεηδή απηή αλέπηπμε θαη κεηέηξεςε ηελ ηερληθή ηνπ
κπαιέηνπ ζε απηφ πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε ξσζηθφ ζηηι. Γηαζθαιίδνληαο ηνλ
θιαζηθφ ρνξφ ζηηο Ηηαιηθέο θαη Γαιιηθέο ηνπ ξίδεο, ε Vaganova δηέγλσζε ηελ
αλάγθε πνπ ππήξρε γηα ην θιαζηθφ κπαιέην λα κεηεμειηρηεί γηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Έηζη, θαζηέξσζε έλα εγρεηξίδην
κε ην φλνκα Βαζηθέο αξρέο ηνπ θιαζηθνύ κπαιέηνπ (Fundamentals of the
Classic Dance, πξψηε έθδνζε 1934) ζην νπνίν αλέθεξε ηηο κεζφδνπο πνπ ε
ίδηα ρξεζηκνπνίεζε γηα λα πεηχρεη απηή ηε κεηεμέιημε. ήκεξα, απηφ ην εγρεηξίδην έρεη θηάζεη ζηελ 9ε έθδνζή ηνπ θαη έρεη κεηαθξαζηεί ζε πάξα πνιιέο
γιψζζεο. Οη καζεηέο ηεο Vaganova θαη ε κεηέπεηηα κεγάιε ηνπο επηηπρία σο
θαζεγεηέο ρνξνχ θαη ρνξεπηέο έξημαλ ηα ζεκέιηα γη’ απηφ πνπ βιέπνπκε ζήκεξα ζηα ηα ζέαηξα θαη ζηηο ζρνιέο ησλ ρσξψλ πνπ πξνήιζαλ απφ ηε δηάζπαζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Μεξηθνί απφ απηνχο ηνπο καζεηέο ήηαλ: Galina Ulanova (Γθαιίλα Οπιάλνβα), Marina Semyonova (Μαξίλα εκηφλνβα),
Natalia Dudinskaya (Ναηαιία Νηνπληίλζθαγηα), Olga Moiseyeva (ιγα Μντζέγηεβα) θαη Irina Kolpakova (Ηξίλα Κνιπάθνβα). Ζ Vaganova απέζπαζε ην
Βξαβείν ηάιηλ ην 1946. Σν 1957 ην Leningrad Choreography School (ρνιή
ρνξνγξαθίαο ηνπ Λέληλγθξαλη) πήξε ην φλνκά ηεο. ,ηη έθαλε ε Vaganova
γηα ηε κπαιαξίλα έθαλε θαη ν Vladimir Ponomaryov (Βιαληηκίξ Πνλνκαξηφθ)
γηα ηνλ άληξα ρνξεπηή κε ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη ην παξάδεηγκά ηνπ. Μαζεηέο
ηνπ Ponomaryov ήηαλ νη: Piotr Gusey (Πηφηξ Γθνχζεθ), Alexei Yermolayev
(Aιεμέη Γεξκνιάγεθ), Leonid Lavrovsky (Λενλίλη Λαβξφζθη), Vakhtag Chabukiani (Βαρηάγθ Σζακπνπθηάλη), Κonstantin Sergeyev (Κνλζηαληίλ εξθέγηεθ),
Semyon Kaplan (εκηφλ Καπιάλ), Alexander Pushkin (Αιεμάληεξ Πνχζθηλ)
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θαη Yuri Grigorovich (Γηνχξη Γθξηγθφξνβηηο) θ.ά., νη νπνίνη έρνπλ κείλεη γλσζηνί σο δάζθαινη, ρνξεπηέο ή θαη ρνξνγξάθνη θαη ησλ νπνίσλ ε επηξξνή είλαη
εκθαλήο κέρξη ηηο κέξεο καο. Γηα παξάδεηγκα, ην ζεκεξηλφ έξγν La Bayadère
αλαπξνζαξκφζηεθε απφ ηνλ Ponomaryov έηζη ψζηε λα ππνζηεξίμεη θαη λ’
αλαδείμεη ην θαηαπιεθηηθφ ηαιέλην ηνπ Chabukiani, πξάγκα πνπ έθαλε θαη κε
πνιιά άιια έξγα γηα πνιινχο άιινπο καζεηέο ηνπ.
Ο Asaf Messerer (Αζάθ Μέζεξεξ) ήηαλ βηξηνπφδνο ρνξεπηήο ν νπνίνο
γξήγνξα αζρνιήζεθε κε ηε δηδαζθαιία. Ο πην γλσζηφο ξφινο ηνπ σο ρνξεπηήο ήηαλ εξκήλεπζε έλαλ πνδνζθαηξηζηή ζε ρνξνγξαθία ηνπ Igor Moiseyev
(Ίγθνξ Μντζέγηεθ). Ο Messerer, καδί κε ηελ αδεξθή ηνπ Sulamith Messerer
απνηέιεζαλ ηνπο δπλαηφηεξνπο «πξνκαρψλεο» ηεο ζρνιήο ηεο Μφζραο·
ζχκθσλα κε ηε ρνιή απηή ε δηαρπηηθφηεηα (επέθηαζε ησλ θηλήζεσλ) ζην
ρνξφ θαη ε δπλαηή δξακαηηθή έθθξαζε ήηαλ πξνζεγγίζεηο πεξηζζφηεξν απνδεθηέο απφ φζν ήηαλ ε ιεπηφηεηα θαη ε επαηζζεζία νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ
κέρξη ζήκεξα ηε ζρνιή ηνπ Λέληλγθξαλη/Αγίαο Πεηξνχπνιεο.
Απφ ηηο πξψηεο θηφιαο κέξεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ κπαιέηνπ ζηε Ρσζία,
ππήξρε πάληα κηα ζέζε θπιαγκέλε εηδηθά γηα ηνπο παξαδνζηαθνχο θαη εζληθνχο ρνξνχο. Δζληθνί ρνξνί αλαπαξίζηαληαη γηα παξάδεηγκα ζην θιαζηθφ ξεπεξηφξην φπσο ζηα κπαιέηα Le Corsaire (Ο Κνπξζάξνο), Swan Lake (Ζ ιίκλε ησλ Κύθλσλ), Raymonda (Ρατκόληα), ή θαη ζε έξγα φπσο ηα The Fountain
of Bakhishisarai (Σν ηληξηβάλη ηνπ Μπαθζηζαξάη), Gayaneh (Γθάηαλερ) θαη
The Stone Flower (Σν Πέηξηλν Λνπινύδη), φπνπ ζπλαληνχκε ρνξνχο ησλ Σαηάξσλ θαη κνξθέο ηνπ ρνξνχ ησλ Σζηγγάλσλ. ηηο νκάδεο θιαζηθνχ ρνξνχ
πνιιψλ ξσζηθψλ Γεκνθξαηηψλ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, νη εζληθνί ρνξνί έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ θιαζηθή θφξκα νιφθιεξσλ κπαιέησλ ππφ ηε κνξθή
pointe-work (δνπιεηά ζηηο πνπέλη). ηελ πην πξφζθαηε παξαγσγή ηνπ Swan
Lake απφ ην κπαιέην Μπνιζφη ηεο Μφζραο, ν Grigorovich είρε ελζσκαηψζεη
ηνπο εζληθνχο/θαξαθηέξ ρνξνχο κέζα ζηελ θιαζηθή θφξκα. Δθηφο απφ ηελ
εηζαγσγή ησλ παξαδνζηαθψλ θαη εζληθψλ ρνξψλ ζην πεξηερφκελν ησλ κπαιέησλ θαη ησλ έξγσλ φπεξαο, ππάξρνπλ, θπζηθά, θαη κεγάια ζπγθξνηήκαηα
πνπ αζρνινχληαλ (θαη αζρνινχληαη αθφκα) κφλν κε παξαδνζηαθνχο θαη εζληθνχο ρνξνχο. Σα πην γλσζηά απφ απηά ζπγθξνηήκαηα είλαη απηφ ηεο Γεσξγηαλήο θαη ηεο Οπθξαληθήο δεκνθξαηίαο.
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Αγθξηπίλα Βαγθάλνβα
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9. Σο μπαλέηο ζηιρ Η.Π.A.
Σν κπαιέην ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, δελ άλεθε παξά ζηελ παξάδνζε ηεο ζεαηξηθήο επηζεψξεζεο ή πεξηνξηδφηαλ ζε κηα ηέρλε ηελ νπνία παξνπζίαδαλ μέλνη θαιιηηέρλεο πνπ επηζθέπηνληαλ ηε ρψξα. Παξ’ φια απηά, γχξσ
ζηε δεθαεηία ηνπ 1930, άξρηζαλ λα γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο
κεγάιεο ακεξηθαληθήο νκάδαο κπαιέηνπ. πγθεθξηκέλα, ην 1933, ν λεαξφο θαη
πινχζηνο ακεξηθαλφο δηαλννχκελνο Lincoln Kirstein (Λίλθνιλ Κίξζηατλ, 19071996) έθεξε ζηηο Ζ.Π.Α. ηνλ εμίζνπ λεαξφ Ρψζν ρνξνγξάθν George Balanchine (Ενξδ Μπαιαλζίλ, 1904-1983)· ην φλνκά ηνπ Balanchine ζηα ξσζηθά ήηαλ
Georgi Melitonovich. Ο Μπαιαλζίλ είρε ήδε ρνξνγξαθήζεη γηα ηα Ballets
Russes (Μπαιέ Ρνπο) ηνπ Νηηάγθηιεθ θαη άιιεο νκάδεο ρνξνχ ζηελ Δπξψπε.
Γηα ηα Ballets Russes, κάιηζηα, είρε ρνξνγξαθήζεη θαη ην πξψην ηνπ αξηζηνχξγεκα, ην Apollon Musagète (Απόιισλ Μνπζαδέη) ή Apollo (Απόιν), ην 1928.
ηαλ, ινηπφλ, ν Kirstein πξφηεηλε ζηνλ Μπαιαλζίλ λα ηδξχζεη κηα ακεξηθαληθή
νκάδα κπαιέηνπ, εθείλνο απάληεζε: «Ναη, κα πξψηα κηα ζρνιή». Έηζη, ην
School of American Ballet (ρνιή ακεξηθαληθνχ κπαιέηνπ) ηδξχζεθε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1934.
Ο Μπαιαλζίλ ππήξμε πξαγκαηηθφο ballet master θαη αθνινχζεζε ηα βήκαηα ηνπ Auguste Bournonville (Ογθίζη Μπνπξλνλβίι), ηνπ Jules Perrot (Επι
Πεξψ) θαη ηνπ Marius Petipa (Μαξηνχο Πεηηπά). Ζ δηδαζθαιία ηνπ απνηεινχζε
ηνλ ππξήλα ηνπ είδνπο ρνξνχ κε ην νπνίν ρνξνγξαθνχζε ηφηε, γεγνλφο πνπ έγηλε ηδηαίηεξα εκθαλέο ζην πξψην ηνπ ακεξηθαληθφ κπαιέην, ην Serenade (εξελάηα, 1935). Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζηηι πνπ αλέπηπμε ν Μπαιαλζίλ έγθεηηαη ζηα
θάησζη:


ηελ αθξίβεηα, ηελ ηαρχηεηα θαη ην «θξαδάξηζκα» ηεο κνπζηθήο (musical
phrasing)



ην ρνξφ κέζα απφ ηελ παηνχζα, θξαηψληαο ηελ ηζνξξνπία πξνο ηα κπξνο
αληί λα ηελ ηνπνζεηεί πίζσ, επάλσ απφ ηηο θηέξλεο,



ην απζηεξφ turnout (γχξηζκα ηνπ πνδηνχ πξνο ηα έμσ),



ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ θηλεηηθή δξάζε

Σν Σhe School of American Ballet (ρνιή ακεξηθαληθνχ κπαιέηνπ) πνπ έζπεηξε
απηέο ηηο αξρέο ζε πνιιέο γεληέο καζεηψλ, έρεη αλαγλσξηζηεί σο κηα απφ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο ζρνιέο κπαιέηνπ ζηνλ θφζκν. Έσο ην 1948 ν Μπαιαλζίλ ρν[ 44 ]

ξνγξάθεζε εμίζνπ επηηπρψο φρη κφλν γηα δηάθνξεο νκάδεο κπαιέηνπ αιιά θαη
γηα κηνχδηθαι ηνπ Broadway (Μπξφληγνπετ) θαη θηικ ηνπ Hollywood (Υφιπγνπλη). Σν κπαιέην, φκσο, ήηαλ ν ηνκέαο πνπ ηνπ ηαίξηαδε πξαγκαηηθά. ε κηα ζεηξά απφ κπαιέηα πνπ ρνξνγξάθεζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1940, φπσο ην
Concerto Barocco (Κνληζέξην Μπαξόθν), ην Ballet Imperial (Μπάιε Ηκπίξηαι),
ην Theme and Variations (Θηκ ελη Βαξηέηζηνλο), νδήγεζε ηνλ αθαδεκατθφ ρνξφ
ζε λέα επίπεδα κνπζηθφηεηαο, ελψ, κε ηελ ίδξπζε ηνπ New York City Ballet
(NYCB, Νηνπ Γηνξθ ίηη Μπάιε), ην 1948, βξήθε ην κέζν γηα λα αθηεξσζεί ζην
λα ηειεηνπνηήζεη θαη λα εκπινπηίζεη ην φξακά ηνπ γηα ην κπαιέην. ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Νηνπ Γηνξθ ίηη Μπάιε (NYCB) ζπγθαηαιέγνληαλ:


ε ρνξνγξαθία, πεξηζζφηεξν θαη απφ ηελ εξκελεία ησλ πξψησλ ρνξεπηψλ/ρνξεπηξηψλ, έπξεπε λα αληαπνθξίλεηαη κε ηξφπν έμππλν ζηε κνπζηθή



ε κνπζηθή θαη ε κνπζηθφηεηα, ζεκαληηθφηεξε ίζσο απφ ηα ζθεληθά θαη ηα
θνζηνχκηα



ε θαηλνηνκία έπξεπε λα ήηαλ εκθαλήο ηφζν ζηε κνπζηθή φζν θαη ζηε ρνξνγξαθία



ε άξηηα ηερληθή σο θχξηα πξνηεξαηφηεηα

Ο Μπαιαλζίλ απνηειεί έλαλ ηδηφηππν ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζην κπαιέην
θαη ην χγρξνλν ρνξφ ζηελ Ακεξηθή. Δθφζνλ ζηα κπαιέηα ηνπ δελ ππάξρεη ππφζεζε θαη ραξαθηήξεο –κε κεξηθέο εμαηξέζεηο–, ν Μπαιαλζίλ αλήθεη αληηθεηκεληθά ζε κηα ζρνιή ζθέςεο πνπ θπξηαξρεί ζήκεξα ζην ρψξν ηνπ χγρξνλνπ ρνξνχ, ζηε ζρνιή πνπ πηζηεχεη φηη πεξηερφκελν ηνπ ρνξνχ είλαη ν ρνξφο (dance
for the dance), φπσο, γηα παξάδεηγκα, ην ζηηι ηνπ Cunningham (Κάληλγθρακ).
Με άιια ιφγηα, αλ εμεηάζνπκε ηελ πιεηνςεθία ησλ έξγσλ ηνπ Μπαιαλζίλ ζα
ηνλ ραξαθηεξίζνπκε θνξκαιηζηή.
Μεξηθά απφ ηα πην ζεκαληηθά επηηεχγκαηα ηεο νκάδαο ηνπ ήηαλ:


ην θαζαξά ρνξεπηηθφ ξηδνζπαζηηθφ αξηζηνχξγεκα πνπ πξνέθπςε απφ ηε
ζπλεξγαζία ηνπ Μπαιαλζίλ κε ηνλ ηξαβίλζθη, ην έξγν Agon (Αγθόλ,
1957)



ην θεζηηβάι ηξαβίλζθη ηνπ 1972.



ην θεζηηβάι Ravel (Ραβέι) ηνπ 1975



ην θεζηηβάι Σζατθφθζθη ηνπ 1981

Δθηφο απφ ηνλ Μπαιαλζίλ, πνιινί άιινη ρνξνγξάθνη εξγάζηεθαλ γηα ην New
York City Ballet (NYCB), αλάκεζά ηνπο ν Jerome Robbins (Σδεξφκ Ρφκπηλο,
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1918-1998) θαη ν Peter Martins (Πήηεξ Μάξηηλο, 1946- ), ν ζεκεξηλφο ballet
master θαη πξψελ πξψηνο ρνξεπηήο ηεο νκάδαο.
Ζ ίδξπζε ηνπ American Ballet Theatre (Ακέξηθαλ Μπάιε Θίαηεξ) απφ ηε Lucia Chase (Λνπηζία Σζέηο, 1907-1986) ην 1940 (ηφηε νλνκαδφηαλ Ballet Theatre
– Μπάιε Θίαηεξ), αλέδεημε κηα άιιε άπνςε γηα ην κπαιέην κε ηα θάησζη θχξηα
ραξαθηεξηζηηθά:


παξαδνζηαθφ ξεπεξηφξην



ληεθφξ



κεγάινη, ζηαξ ρνξεπηέο

Ζ νκάδα παξνπζίαδε, θπξίσο θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία χπαξμήο ηεο (δεθαεηία
ηνπ 1940), θάπνηεο εμαηξεηηθέο παξαζηάζεηο, εξκελεπκέλεο απφ πξψηνπο ρνξεπηέο, θαζψο θαη νξηζκέλα θαηλνχξγηα έξγα ακεξηθαληθήο ρνξνγξαθίαο φπσο
εθείλα ηνπ Anthony Tudor (Άληνλη Σηνχληνξ). Σν 1980, ν Mikhail Baryshnikov
(Μηθαΐι Μπαξίζληθνθ, 1948- ) πνπ δηαδέρζεθε ηελ Chase (Σζέηο) ζηε ζέζε ηνπ
Καιιηηερληθνχ δηεπζπληή μεθίλεζε κηα θαηλνχξγηα επνρή ζπιινγηθνχ ζηηι θαη θαζνιηθήο επηινγήο ησλ ρνξνγξαθηψλ. Ζ νκάδα ρφξεπε πεξηζζφηεξν έξγα ηνπ
Μπαιαλζίλ θαη, θαηά θχξην ιφγν, έξγα ακεξηθαλψλ ρνξνγξάθσλ χγρξνλνπ
ρνξνχ. Ηδηαίηεξε επίδξαζε ζηελ νκάδα είρε ε ρνξνγξάθνο Twyla Tharp (Σνπάηια Θαξπ), ε νπνία ην 1976 έθαλε ην Push Comes to Shove (Πνπο θακο ηνπ ζόνπβ), δίλνληαο ηνλ πξψην ξφιν ζηνλ Μπαξίζληθνθ. Παξ’ φια απηά, ν Μπαξίζληθνθ έθπγε απφ ηελ νκάδα ην 1989. Οη δηάδνρνί ηνπ Jane Hermann (Σδέελ Υέξκαλ) θαη Kevin Mackenzie (Κέβηλ Μαθέλδη) έρνπλ αξρίζεη λα επηζηξέθνπλ ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ε Chase πνδεγεηνχζε.
Έηζη ινηπφλ, ε ζθελή ηνπ κπαιέηνπ ζηηο Ζ.Π.Α., ππφ ηελ επηξξνή ησλ
δχν νκάδσλ πνπ πξναλαθέξακε, έρεη γίλεη ζρεδφλ ηφζν πινχζηα φζν θαη απηή
ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ή ίζσο θαη πεξηζζφηεξν. ήκεξα, νη Ζ.Π.Α. έρνπλ πνιιέο νκάδεο κπαιέηνπ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο θαη θπξίσο ην Miami City
Ballet (Ματάκη ίηη Μπάιε) θαη ην Pacific North-West Ballet (Παζίθηθ ΝνξζΓνπέζη Μπάιε) εξκελεχνπλ πνιιά απφ ηα κπαιέηα ηνπ Μπαιαλζίλ, ελψ κεξηθέο απφ απηέο ηηο νκάδεο έρνπλ βαζηζηεί εμ νινθιήξνπ ζηηο δηθέο ηνπ αξρέο.
εκαληηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην Dance Theatre of Harlem (Νηαλο ζίαηεξ νθ
Υάξιεκ), ε εμαηξεηηθά επηηπρεκέλε νκάδα κπαιέηνπ πνπ απνηειείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ έγρξσκνπο ζπληειεζηέο. Ζ νκάδα απηή ηδξχζεθε ην 1970 θαη
βαζίζηεθε ζηε δηθή ηεο ζρνιή, πνπ είρε ηδξπζεί ην 1968, θαη ζε ξεπεξηφξην πνπ
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ζπκπεξηιάκβαλε έξγα ηνπ Μπαιαλζίλ, θιαζηθά έξγα ηνπ 19νπ αηψλα θαζψο θαη
κεξηθά έξγα θηηαγκέλα ζηνπο ηφλνπο ηνπ ρνξνχ ησλ αθξνθαξατβηθψλ ρνξψλ
(παξαδνζηαθνί ρνξνί). Παξά ην γεγνλφο φηη ν Antony Tudor θαη ν Jerome
Robbins εζηίαζαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ελφο αθαδεκατθνχ ζηηι ρνξνχ, πνιχ ιηγφηεξν βέβαηα απ’ φζν ν Μπαιαλζίλ, ηα έξγα ηνπο έρνπλ θεξδίζεη
θαη απηά δηεζλή αλαγλψξηζε. Σν American Ballet Theatre έρεη δηαηεξήζεη ζην
ξεπεξηφξηφ ηνπ πνιιά έξγα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Αγγιία ζηε δεθαεηία ηνπ
1930 απφ ηνλ Tudor, θαζψο θαη άιια πνπ ρνξνγξάθεζε ν ίδηνο ζηελ Ακεξηθή.
Ζ έξεπλα ζηνλ ςπρνινγηθφ παξάγνληα θαη ηνπο ξφινπο πνπ έθαλε κέζσ ησλ
έξγσλ ηνπ ν Tudor –βι. π.ρ. ηα έξγα Jardin aux Lilas (Εαξληέλ ν Ληιά), Dark
Elegies (Νηαξθ Διεηδηο), Pillar of Fire (Πίιαξ νθ Φάηεξ)– έδσζε κηα λέα, ζεκαληηθή ψζεζε ζην κπαιέην. ην έξγν Pillar of Fire (ηήιε ηεο Φσηηάο, 1942) ζπγθεθξηκέλα, απέδεημε φηη ε ηερληθή ηνπ κπαιέηνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
λα απεηθνλίζεη ην ςπρνινγηθφ δξάκα κηαο γπλαίθαο πνπ πλίγεηαη απφ ηελ αγσλία. Ζ ηδέα απηή κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηε ζεκαηνινγία πνπ θάπνηνο πεξηκέλεη
λα ζπλαληήζεη ζε έξγν ηεο Martha Graham (Μάξζα Γθξάρακ) θαη φρη ζε παξάζηαζε κπαιέηνπ. Ο Robbins ίδξπζε ηε δηθή ηνπ νκάδα κπαιέηνπ, ηελ Ballets
USA (USA Μπάιεηο), πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε απφ ην 1958 έσο ην 1962. ε
απηφ ην ζρεηηθά κηθξφ δηάζηεκα, ε νκάδα ηνπ θαηάθεξε λα παξνπζηαζηεί ζε
πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ, απφ ην θεζηηβάι ησλ Γχν Κφζκσλ ζην πνιέην θαη
ηελ έθζεζε ησλ Βξπμειιψλ έσο ηελ Αζήλα θαη ηα θεζηηβάι Δδηκβνχξγνπ θαη
Λνλδίλνπ. Σν έξγν ηνπ Robbins γηα ην ABT, NYCB θαη ην Ballets USA είλαη πνηθίιν αιιά ζπρλά πεξηέρεη ζηνηρεία απφ ηα ζηηι ηεο ακεξηθάληθεο κνπζηθήο θσκσδίαο θαη ηεο ηδαδ, απφ έλα πλεχκα εθεβηθήο αλαθάιπςεο ηνπ θφζκνπ ησλ
εκπεηξηψλ ησλ ελειίθσλ, απφ θαηαζηάζεηο εθηφο ζθελήο ή παξαζθεληαθέο θαη,
ηέινο, απφ ζπλήζεηο ιπξηθέο ή δξακαηηθέο πνηφηεηεο.
Σα πην ζεκαληηθά έξγα ηνπ είλαη ηα Fancy Free (Φάλζη θξη), Interplay (Ίληεξπιετ), Afternoon of a Faun (Αθηεξλνύλ νθ α Φνλ), The Concert (Γε Κόλζεξη) θαη
Dancers at a Gathering (Νηάλζεξο αη α γθάδεξηλγθ). Σν Fancy Free (Φάλζη
θξη), πνπ αλαθέξεηαη ζηε 48σξε άδεηα ηξηψλ λαπηψλ, ήηαλ ηειηθψο απηφ πνπ
θαζηέξσζε νπζηαζηηθά έλα λέν είδνο κπαιέηνπ, ζχγρξνλν ζην ξπζκφ, ελεξγεηηθφ θαη αλάιαθξν. Ο Robbins ρξεζηκνπνίεζε θηλήζεηο θαη θηγνχξεο πνπ ζπλαληάκε ζηελ ηδαδ θαη ζηνπο ρνξνχο κε θιαθέηεο (tap) θαη απέδεημε φηη ην κπαιέην
κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηελ απεηθφληζε ζχγρξνλσλ, ξεαιηζηηθψλ επεηζνδί[ 47 ]

σλ. πσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, ην φλνκα ηνπ Robbins είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν θαη κε ην κηνχδηθαι εθφζνλ απηφο ρνξνγξάθεζε θαη ην δηάζεκν πιένλ
West Side Strory (Γνπέζη άηλη ηόξη), ην 1957.
Σν κηνχδηθαι έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ νπεξέηα θαη ηε ζεαηξηθή επηζεψξεζε.
Απφ ηελ νπεξέηα, πηνζέηεζε ηελ ηερληθή ηνχ λα ελψλεη δηάθνξα κνπζηθά λνχκεξα κε κηα ηζηνξία, ελψ απφ ηε ζεαηξηθή επηζεψξεζε πηνζέηεζε ην ζπζρεηηζκφ
κεηαμχ ρνξνχ θαη ηξαγνπδηνχ, δηαλζηζκέλν κε γξήγνξνπο θαη δσληαλνχο ξπζκνχο. Απηφ πνπ θάλεη ην κηνχδηθαι λα μερσξίδεη απφ ην ζεαηξηθφ είδνο review
(revue), ην νπνίν ήηαλ πνιχ δεκνθηιέο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη ηνπ 1930,
είλαη φηη ην πξψην φηη έρεη ππφζεζε. Έλα άιιν ζεαηξηθφ είδνο πνπ ππήξμε δεκνθηιέο ζηηο ίδηεο δεθαεηίεο ήηαλ νη extravaganzas ησλ Florence Ziegfield (Φιφξελο Είγθθηιλη) θαη Charles B. Cochrane (Σζαξιο Κνρξέηλ). Ζ κεγάιε επηηπρία
πνπ ζεκείσζε ην Show Boat (όνπ Μπόνπη, 1927) ηνπ Jerome Kern (Σδεξφκ
Κεξλ) άλνημε ην δξφκν γηα κηα πεξαηηέξσ ελνπνίεζε ηεο ζνβαξήο ζεκαηηθήο
πινθήο θαη ησλ ζεαηξηθψλ ραξαθηήξσλ κε ηε κνπζηθή σο δηαζθέδαζε. Παξά ηε
ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ησλ κεγάισλ Βξεηαλψλ Ivor Novello (Άηβνξ Ννβέιιν)
θαη Noel Coward (Ννέι Κάνπαξλη), ην κηνχδηθαι ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη ηνπ
1930 ππήξμε θπξίσο ακεξηθαληθφ δεκηνχξγεκα θαη παξέκεηλε έηζη σο ηε δεθαεηία ηνπ 1980.
ζνλ αθνξά ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ν ρνξφο είρε αξρίζεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε ηαηλίεο απφ ηελ επνρή ηνπ βσβνχ θηλεκαηνγξάθνπ. Γηα παξάδεηγκα,
ε Ruth St. Denis (Ρνπζ ελ Νηέληο) ρνξνγξάθεζε γηα ην έξγν Intolerance ηνπ
δηάζεκνπ πξσηνπφξνπ ακεξηθαλνχ θηλεκαηνγξαθηζηή David Griffith (Νηέηβηλη
Γθξίθηζ), ην 1918. Με ηελ άθημε φκσο ηνπ ήρνπ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν (νκηιψλ
θηλεκαηνγξάθνο), ε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ απζεληηθψλ κνπζηθψλ θηικ (κηνχδηθαι) θαηέζηε δπλαηή. Σν πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ ην πσο ζα κπνξνχζε θαλείο λα ζπλδηάζεη ην ρνξφ κε ην κέζν πνπ νλνκάδεηαη θηλεκαηνγξάθνο.
Κη απηφ δηφηη ν θηλεκαηνγξάθνο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γπξίδεηαη έλα θηικ
ρσξίδεη ηα πάληα ζε long shots (καθξηλά πιάλα), medium shots (κεζαία πιάλα)
θαη close-ups (θνληηλά πιάλα), δηαθφπηνληαο έηζη ηε ζπλέρεηα ησλ γεγνλφησλ.
Οη αιιαγέο ηεο γσλίαο ηεο θάκεξαο θνκκαηηάδνπλ θαη παξακνξθψλνπλ ην ρψξν, αιινηψλνληαο ηε δπλακηθή θάζε ρνξεπηηθήο θίλεζεο πνπ ζπκβαίλεη ζε απηφλ.
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Ο πξψηνο άλζξσπνο πνπ δεκηνχξγεζε έλαλ θηλεκαηνγξαθηθφ ηξφπν γηα
λα βηληενζθνπεί ην ρνξφ, εθηφο απφ ηνλ Walt Disney (Γνπφιη Νηίζλετ) ν νπνίνο
θαη ηνλ εθάξκνζε ζηα θηλνχκελα ζρέδηα, ήηαλ ν Busby Berkeley (Μπάζκπη
Μπέξθιετ, 1895-1976). Ο Berkeley ήηαλ έλαο ακεξηθαλφο ζθελνζέηεο θαη ρνξνγξάθνο, ν νπνίνο έγηλε γλσζηφο γηα ηα πνιπδάπαλα ρνξεπηηθά λνχκεξα πνπ
παξνπζίαδε ζηηο ηαηλίεο ηνπ Υφιπγνπλη, ζηε δεθαεηία ηνπ 1930. Άθελε ηηο θάκεξεο λα θηλνχληαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ρνξεπηέο, πάλσ ζε γεσκεηξηθά
ζρήκαηα ηα νπνία έζεηε ν ίδηνο. Έηζη έκεηλε ζηελ ηζηνξία σο έλαο απφ ηνπο θαηλνηφκνπο ηνπ cine-dance (θηλεκαηνγξαθηθνχ ρνξνχ). Πξνηνχ πάεη ζην Υφιπγνπλη, ν Berkeley ππήξμε έλαο απφ ηνπο πην πνιπάζρνινπο δηεπζπληέο ζθελήο
ζην Μπξφληγνπετ ζηε δεθαεηία ηνπ 1920. Σν 1930 φηαλ πήγε ζην Υφιπγνπλη,
επσθειήζεθε απφ φια απηά πνπ είρε λα ηνπ πξνζθέξεη ν θηλεκαηνγξάθνο, ηηο
ηεξάζηηεο ζθελέο, ηηο θηλνχκελεο θάκεξεο, ηηο αζπλήζηζηεο γσλίεο, ηηο γξήγνξεο
δηαθνπέο, ηα θσηνγξαθηθά ηξηθ, ηηο κάδεο ησλ ζπγρξνληζκέλσλ θνξηηζηψλ ηνπ
ρνξνχ (chorus), ηηο δπλαηφηεηεο γηα ην «κεγάιν ζέακα». Σν ζηηι ηνπ Berkeley
έκεηλε γλσζηφ θπξίσο γηα ηα πιάλα απφ ςειά πνπ απαζαλάηηδαλ ηηο ζπλαξπαζηηθέο θφξκεο πνπ ζρεκαηίδνληαλ ζην πάησκα απφ ηηο θηλήζεηο ησλ ρνξεπηψλ. Οη ζαπκαζηέο ηνπ εθζεηάδνπλ ην έξγν ηνπ, ιφγσ ησλ ηδηαηηέξσο εθεπξεηηθψλ θαη ζνπξεαιηζηηθψλ εηθφλσλ ηνπ. Οη δπζθεκηζηέο ηνπ, απφ ηελ άιιε κεξηά,
απνξξίπηνπλ ην έξγν ηνπ ραξαθηεξίδνληάο ην θηηο.
ηνλ αληίπνδα ηνπ έξγνπ ηνπ Berkeley βξίζθεηαη απηφ ηνπ Fred Astaire
(Φξέλη Αζηαίξ, 1899-1987). Ο Αζηαίξ άξρηζε λα ρνξεχεη ζε έξγα ζεαηξηθήο επηζεψξεζεο. Δκθαληδφηαλ καδί κε ηελ αδειθή ηνπ, ηελ Adele (Αληέι), ζε κηνχδηθαι ηνπ Μπξφληγνπετ θαη ηεο Shaftesbury Avenue (άθηζκπεξη Άβεληνπ). ηαλ
ε αδειθή ηνπ, πνπ ήηαλ θαη γηα πνιιά ρξφληα ε παξηελέξ ηνπ, απνζχξζεθε γηα
λα παληξεπηεί, ν Αζηαίξ δέρηεθε πξφηαζε πνπ ηνπ έγηλε απφ ην Υφιπγνπλη. Σν
ζηνχληην RKO (Αξ Κετ νπ) ηνλ έθαλε παξηελέξ ηεο Ginger Rogers (Σδίληδεξ
Ρφηδεξο) θη έηζη, απφ ην 1934 έσο ην 1939, νη δπν ηνπο έγηλαλ ην πην δηάζεκν
ρνξεπηηθφ δεπγάξη ζηελ Ακεξηθή. Ο Αζηαίξ πίζηεπε φηη ε θάκεξα φθεηιε λα ζέβεηαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ρνξεπηηθνχ θνκκαηηνχ. Αλέπηπμε έλαλ ηξφπν θηλεκαηνγξάθεζεο ν νπνίνο δηαηεξνχζε νιφθιεξν ην ζψκα ζην πιάλν, ζπλερψο, κε
ηξφπν ηέηνην πνπ λα κε δηαθφπηεηαη ε ζπλέρεηα ηεο ρνξνγξαθίαο. Υνξνγξαθνχζε ν ίδηνο ηα ζφιν ηνπ αιιά θαη ηα ληνπέην ζηα νπνία ζπκκεηείρε, θαη άθελε ηα
νκαδηθά θνκκάηηα λα ηα ρνξνγξαθήζνπλ άιινη ρνξνγξάθνη, ζπλήζσο ν βνεζφο
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ηνπ, ν Hermes Pan (Έξκο Παλ). Σν ζηηι ηνπ Αζηαίξ ήηαλ ηδηαίηεξα πξνζσπηθφ·
απνηειεί κίμε απφ ζεαηξηθή επηζεψξεζε θαη κνπζηθή θσκσδία, ballroom [πνπ
θαηαδεηθλχεη ηελ επηξξνή πνπ δέρηεθε απφ ηνπο Vernon (Βέξλνλ) θαη Irene
Castle (Άηξηλ Καζι)], θιαθέηεο θαη απνζπάζκαηα κπαιέηνπ. Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ην ρνξφ ηνπ Αζηαίξ αζχγθξηην είλαη ηα εμήο:


πνιππινθφηεηα θαη επζηξνθία



κνπζηθή θαη ξπζκηθή επεμεξγαζία ζε ζρέζε κε ηελ θίλεζε



ρξήζε ηεο θαζεκεξηλήο θίλεζεο, κε δηαθνξνπνηήζεηο ζηε δπλακηθή ηεο



ιπξηθή ρξήζε νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο



επξεκαηηθή ρξήζε ζθεληθψλ αληηθεηκέλσλ

Ο Μπαιαλζίλ ηνλ απνθάιεζε ηνλ «πην ελδηαθέξνληα, εθεπξεηηθφ, θαη θνκςφ
ρνξεπηή ηεο επνρήο καο». Μεξηθά απφ ηα πην δηάζεκα έξγα ηνπ είλαη ηα: The
Gay Divorcee (Γε γθέη ληηβνξζί, 1934), Shall We Dance? (αι γνπί ληαλο;
1937), Funny Face (Φάλη θέηο, 1956) θ.ά.
Απφ ην 1928 θη έπεηηα, ν Walt Disney (Γνπφιη Νηίζλετ) κε ηα θηλνχκελα
ζρέδηά ηνπ είρε ήδε αξρίζεη λα εηζάγεη λέεο ηερληθέο ζε φηη αθνξά ηε ρξήζε ηεο
θάκεξαο, λένπο ηξφπνπο λα ζέηεη ην ρνξφ θαη ηελ θίλεζε ζηε κνπζηθή θαη λένπο
ηξφπνπο παξνπζίαζεο ησλ ραξαθηήξσλ θαη ησλ ζεκάησλ ησλ έξγσλ ηνπ. Σα
θηικ κηθξνχ κήθνπο πνπ δεκηνχξγεζε ζηηο ζεηξέο Mickey Mouse (Μίθπ Μάνπο)
θαη Silly Symphonies (ίιη ίκθνληο) ζεσξνχληαη θιαζηθά έξγα θαη ηα ζαπκάδνπλ
πνιινί κεγάινη ρνξνγξάθνη. Έπεηηα, κε ηα νινθιεξσκέλα έξγα Snow White
(Χηνλάηε, 1937), Fantasia (Φαληαζία, 1940) θαη Make Mine Music (Μέηθ κάηλ κηνύδηθ, 1946), ν Disney δεκηνχξγεζε θηικ γεκάηα ρνξφ πνπ εμέπεκπαλ ππέξκεηξε δσηηθφηεηα.
Ζ εηαηξία ΜGΜ (Δκ Σδη Δκ) έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο ηηο πεξηζζφηεξεο απφ
ηηο πην ζεκαληηθέο παξαγσγέο κνπζηθψλ θηικ (musical films), θαη απηφ δηφηη
ζηνλ ηνκέα ησλ κνπζηθψλ θηικ ηα ζηνχληην απηά ελζάξξπλαλ ηελ πξσηνβνπιία
θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ. Ο άλζξσπνο πνπ εθκεηαιιεχηεθε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν απηή ηελ πνιηηηθή ηεο MGM ήηαλ πηζαλφηαηα ν Gene Kelly (Σδελ Κέιπ,
1912-1996). Ο Kelly ελδηαθέξζεθε θαη αζρνιήζεθε ν ίδηνο κε ηε ρνξνγξαθία θαη
ην ρνξφ αιιά θαη ηνλ ηξφπν θηλεκαηνγξάθεζεο πνπ πηνζεηνχζε ε θάκεξα. Έκαζε απφ ηνλ Φξελη Αζηαίξ πσο λα δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο ζπλέρεηα ζην ρνξφ
φηαλ θηλεκαηνγξαθεί ρνξεπηηθά θνκκάηηα. Απηφ πνπ ν Kelly εηζήγαγε ζηα θηικ
ηνπ Υφιπγνπλη ήηαλ ε θαηαλφεζή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε επξεκαηηθή θίλεζε
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θαη ε θαηάιιειε ηνπνζέηεζε ηεο θάκεξαο κπνξεί λα εληζρχζεη ηε δπλακηθή ηνπ
ρνξνχ (δπλακηθή ηεο θάκεξαο – δπλακηθή ηνπ ρνξνχ). Σν δηθφ ηνπ ρνξεπηηθφ
ζηηι ζρεηίδεηαη απφιπηα κε ην ίδην ηνπ ην ζψκα, φπσο αθξηβψο ζρεηίδεηαη ην
ζηηι ηνπ Αζηαίξ κε ην ζψκα ηνπ. Ο Κέιπ ζεσξείηαη σο πην «αζιεηηθφο» θαη ν
ρνξφο ηνπ πην ζπλδεδεκέλνο κε ηε κπτθή δχλακε ηνπ ζψκαηνο. Τπάξρεη κηα ηδηαίηεξε έληαζε ζηνλ θνξκφ ηνπ πνπ ζπγθξαηεί ηελ ξνή ηεο θίλεζεο, ζε αληίζεζε
κε ηε ξνή ηεο θίλεζεο απφ ην θέληξν ηνπ ζψκαηνο πξνο ηα έμσ πνπ ζπλαληάεη
θαλείο ζην ρνξφ ηνπ Αζηαίξ. Ο Κέιπ πήγε ζηε Νέα Τφξθε ην 1939 φπνπ ρφξεπε
ζε κηνχδηθαι κέρξη ηελ πξψηε κεγάιε ηνπ επηηπρία Pal Joey (Παι Σδντ, 1941) ην
νπνίν έγηλε, ζρεδφλ ακέζσο, ηαηλία ηνπ Υφιπγνπλη. Σα πην θηιφδνμα ρνξεπηηθά
ηνπ ζρέδηα ήηαλ νη ηαηλίεο An American in Paris (Έλαο ακεξηθάλνο ζην Παξίζη,
1952) θαη Invitation to the Dance (Πξόζθιεζε ζην ρνξό, 1956) θαζψο θαη ην
κπαιέην ηνπ Pas De Dieux [Πα ληε ληηε, Σν βήκα ησλ Θεώλ (ινγνπαίγλην κε ην
Pas de Deux), 1960)], ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ζηελ πεξα ηνπ Παξηζηνχ ζε
κνπζηθή Gershwin (Γθέξζνπηλ). Σν 1958 απέζπαζε ην βξαβείν ηνπ Dance
Magazine (Νηαλο Μάγθαδηλ) θαη, ην 1960, ην κεηάιιην ηεο Λεγεψλαο ηεο Σηκήο.
ηε δεθαεηία ηνπ 1930, ζηα ζεαηξηθά κηνχδηθαι (stage musicals) άξρηζε
λα γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν επηζπκεηή ε ζπλεξγαζία κε δηάζεκνπο ρνξνγξάθνπο απφ ην ρψξν ηνπ κπαιέηνπ αιιά θαη ηνπ χγρξνλνπ ρνξνχ. Ο Εσξδ
Μπαιαλζίλ ήηαλ ν πξψηνο απφ ζεηξά ρνξνγξάθσλ πνπ ζπλέδεζαλ ην φλνκά
ηνπο θαη κε ην κνπζηθφ ζέαηξν. Απαίηεζε κάιηζηα λα ηνπ απνδνζεί ν ηίηινο ηνπ
ρνξνγξάθνπ. Μηα άιιε θαιιηηέρλεο πνπ έκεηλε ζηελ ηζηνξία γηα ηηο παξαγσγέο
κηνχδηθαι πνπ ρνξνγξάθεζε είλαη ε Agnes De Mille (Άγθλεο ληε Μηι). Ζ πην
γλσζηή δνπιεηά ηεο είλαη ην κπαιέην ηνπ νλείξνπ ζην έξγν Oklahoma! (1956)
ζηε ζεαηξηθή, θη αξγφηεξα θαη ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηνπ εθδνρή.
Ο Jerome Robbins (Σδεξφκ Ρφκπηλο, 1918-1998) ήηαλ ν πξψηνο ρνξνγξάθνο πνπ επέθηεηλε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαη ζηε ζέζε απηή ηνπ ρνξνγξάθνπ-δεκηνπξγνχ νιφθιεξσλ κνπζηθψλ ζεαηξηθψλ έξγσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ην έξγν Fiddler on the Roof (Ο βηνιηζηήο ζηε ζηέγε). Πνιχ ζχληνκα θη άιινη
ρνξνγξάθνη αθνινχζεζαλ ην παξάδεηγκά ηνπ, φπσο ν Bob Fosse (Μπνκπ Φφζη, 1927-1987), ν Gower Champion (Γθάνπεξ Σζάκπηνλ) θαη ν Michael Bennett
(Μάηθι Μπέλεη). Σν Υφιπγνπλη δεκηνχξγεζε ιακπεξέο δηαζθεπέο ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ απηά ηα ζεαηξηθά έξγα αιιά έσο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, κε
ηε δηάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζηνχληην θαη ησλ «αηψλησλ» ζπκβνιαίσλ ησλ
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ζηαξ πνπ επηθξαηνχζε σο ηφηε, έπαςαλ ζρεδφλ λα παξάγνληαη απζεληηθά κηνχδηθαι. Παξ’ φια απηά, ν Jerome Robbins εηζήγαγε ηηο δηθέο ηνπ θαηλνηνκίεο ζηνλ
ηξφπν πνπ θηλεκαηνγξαθνχζε ην ρνξφ, αθφκε θαη φηαλ επξφθεηην γηα έξγα πνπ
είρε ήδε ρνξνγξαθήζεη γηα ην ζέαηξν. Δπίζεο, ν Bob Fosse, ζηηο θηλεκαηνγξαθηθέο εθδνρέο ζεαηξηθψλ κηνχδηθαι φπσο ην Cabaret (Κακπαξέ) θαη ην Sweet
Charity (νπίη Σζάξηηη) ρξεζηκνπνίεζε ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηερληθέο κ’ έλα δηθφ
ηνπ ραξηζκαηηθφ ζηηι.
Παξφιεο ηηο δηαθνξέο θαη ηηο νκνηφηεηέο ηνπο, έλα είλαη ζίγνπξν: ην κνπζηθφ ζέαηξν (stage musicals) θαη ηα κνπζηθά θηικ (musical films) μαλάξρηζαλ
ζηηο κέξεο καο λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξεζβεπηέο ησλ δηαθφξσλ ρνξεπηηθψλ
ζηηι. Σα Βξεηαληθά έξγα δελ είραλ πνηέ ζην παξειζφλ θαηαθηήζεη ην Broadway
(Μπξφληγνπετ) ηεο Ακεξηθήο, εθηφο απφ κεκνλσκέλεο εμαηξέζεηο φπσο ην The
Boy Friend (Γε κπόη θξελη) ηεο Sandy Wilson (άληη Γνπίιζνλ). ηηο δεθαεηίεο
ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980 φκσο, ν Andrew Lloyd Webber (Άληξηνπ Λφηλη Βέκπεξ),
κε ηα έξγα ηνπ πνπ παίδνληαη αθφκε θαη ζήκεξα ζε φια ηα ζεκεία ηνπ θφζκνπ,
άιιαμε απηή ηελ θαηάζηαζε. Σέινο, ην 1980, ην κηνχδηθαι Cats! (Γάηεο) ζε ρνξνγξαθία ηεο Gillian Lynne (Σδίιηαλ Ληλ, 1926- ) θαζηέξσζε έλα λέν/ζχγρξνλν
νξφζεκν γηα ην ρνξφ ζην κνπζηθφ ζέαηξν (stage musical). Ζ Lynne ζπνχδαζε
ζην Royal Academy of Dancing (Βαζηιηθή αθαδεκία ρνξνχ) θαη έρεη ρνξέςεη κε
ην Sadler’s Wells Ballet (άληιεξο Γνπέιο Μπάιε) απφ ην 1943 έσο ην 1951.
Έρεη επίζεο εκθαληζηεί ζε θηικ θαη κηνχδηθαι. ήκεξα εξγάδεηαη θπξίσο σο παξαγσγφο/ρνξνγξάθνο ζε κηνχδηθαι, νπεξέηεο θ.ά..
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10. Σο μπαλέηο ζηο Ηνωμένο Βαζίλειο: 1920-1996
Ζ αλάπηπμε ηνπ κπαιέηνπ ζηε Βξεηαλία ζηνλ 20φ αηψλα νθείιεηαη θπξίσο ζηε
Ninette De Valois (Νηλέη Νηε Βαινπά, 1898-2001) θαη ηε Μarie Rambert (Μαξί
Ρακπέξ, 1888-1982). Καη νη δπν απηέο γπλαίθεο είραλ δνπιέςεη γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηνλ Νηηάγθηιεθ, ε Rambert σο βνεζφο ηνπ Νηδίλζθη
φηαλ αλέβαδε ην έξγν Ζ Ηεξνηειεζηία ηεο Άλνημεο (Le Sacre du Printemps) θαη
ε De Valois σο ζνιίζηα. Μέρξη ηφηε, ππήξραλ δείγκαηα κπαιέηνπ ζην πιαίζην
ησλ ζεάηξσλ θαη ησλ κνπζηθψλ ζθελψλ (music hall) θαη εηδηθφηεξα ζε απηφ
ηεο Γαλέδαο κπαιαξίλαο Adeline Genée (Αληειίλ Σδέλη) ζηελ Δδνπαξδηαλή
επνρή. Τπήξραλ επίζεο αμηφινγνη δάζθαινη ρνξνχ πνπ δξνχζαλ ζην Λνλδίλν, φπσο ν Enrico Cecchetti (Δλξίθν Σζεθέηη), ν Leon Espinosa (Λεφλ Δζπηλφδα) θη ν Nikolay Legat (Νηθνιάη Λεγθά). Παξ’ φια απηά, ην κπαιέην σο εθείλε ηελ επνρή ζεσξείην σο ξσζηθή δξαζηεξηφηεηα, ιφγσ ηεο βαζηάο επηξξνήο
ηεο νκάδαο ηνπ Νηηάγθηιεθ.
Ζ Μarie Rambert (Μαξί Ρακπέξ) παληξεχηεθε ηνλ ζπγγξαθέα Ashley
Dukes (Άζιετ Νηηνχθο), ίδξπζε κηα ζρνιή ζην Λνλδίλν ην 1920 θαη παξάιιεια
δεκηνχξγεζε κηα κηθξή ρνξεπηηθή νκάδα κε ζθνπφ λα δείμεη ζην θνηλφ ηηο ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο δηέθξηλε ζηνπο καζεηέο ηεο θαη ηηο νπνίεο ηνπο εκςχρσλε
λα ηηο θαιιηεξγνχλ. Απηέο νη πεξηζηαζηαθέο παξαζηάζεηο ηεο Ρακπέξ νδήγεζαλ αξγφηεξα ζηελ ίδξπζε ηεο νκάδαο The Ballet Club πνπ έδηλε παξαζηάζεηο ζην Mercury Theatre (Θέαηξν Μέξθηνπξη) ηνπ ζπδχγνπ ηεο, ζηελ πεξηνρή
Notting Hill Gate (Νφηηλγθ Υίι Γθέηη) ηνπ Λνλδίλνπ. Απφ ην The Ballet Club
πξνέθπςαλ νη ρνξνγξάθνη Frederick Ashton (Φξέληεξηθ Άζηνλ, 1904-1988),
Anthony Tudor (Άληνλη Σηνχληνξ, 1908-1987), Walter Gore (Βάιηεξ Γθνξ,
1910-1968), Andrèe Howard (Αληξέ Υάνπαξλη, 1910-1968) θαη Frank Staff
(Φξαλθ ηαθ, 1918-1971). ινη ηνπο άξρηζαλ λα ρνξνγξαθνχλ ζεκαληηθά έξγα ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη ηνπ 1930. Ζ θιίκαθα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
Ρακπέξ ήηαλ πάληα κηθξή (ην Θέαηξν Μέξθηνπξη φπνπ δνχιεπε ε νκάδα είλαη
πνιχ κηθξφ), αιιά ε επξεκαηηθφηεηα θαη ην ηαιέλην ήηαλ άθζνλα. Έηζη, ε
Ρακπέξ, ην γνχζην θαη νη ηδέεο ηεο ζπλέβαιιαλ ηδηαίηεξα ζηελ «εθηφμεπζε»
ηνπ Βξεηαληθνχ κπαιέηνπ.
Ζ Ninette De Valois (Νηλέη Νηε Βαινπά) είρε καζεηεχζεη δίπια ζε δηαθφξνπο ζεκαληηθνχο δαζθάινπο –Cecchetti (Tζεθέηη), Δspinosa (Δζπηλφδα),
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Legat (Λεγθάη)- θαη είρε εξγαζηεί πνηθηινηξφπσο ζην ζέαηξν πξνηνχ εληαρζεί
ζηα Ballets Russes (Μπαιέ Ρνπο) ηνπ Νηηάγθηιεθ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα
1923-1925. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηεο εθεί, ε Νηε Βαινπά σο έθδειν ζηφρν λα αλαθαιχςεη πσο ιεηηνπξγεί κηα κεγάιε νκάδα κπαιέηνπ. Φηινδνμία ηεο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο Αγγιηθνχ κπαιέηνπ. ηαλ ηειείσζε ε ζεηεία
ηεο ζηα Ballets Russes θη επέζηξεςε ζην Λνλδίλν, άλνημε ηε δηθή ηεο ζρνιή
(1925) θαη πξνζέγγηζε ηε Lillian Baylis (Λίιηαλ Μπέηιηο) ε νπνία ήηαλ δηεπζχληξηα ηνπ ζεάηξνπ Old Vic (Οιλη Βηθ) ην νπνίν κέρξη ηφηε θηινμελνχζε παξαζηάζεηο ζεάηξνπ θαη φπεξαο ζηελ αγγιηθή γιψζζα, κε θηελφ εηζηηήξην γηα λα
κπνξεί λα ηηο παξαθνινπζήζεη θαη ν απιφο ιαφο. Ζ Νηε Βαινπά πίζηεπε φηη
κε ηε ρξήζε έξγσλ ξεπεξηνξίνπ ζα θαηάθεξλε λα ληψζεη αζθαιήο νηθνλνκηθά
φζνλ αθνξνχζε ηε βησζηκφηεηα ηεο νκάδαο ηεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε Baylis
δεζκεχηεθε απέλαληη ζηε Νηε Βαινπά ππνζρφκελε φηη φηαλ ζα μαλάλνηγε ην
δεχηεξν ζέαηξφ ηεο, ην Sadler’s Wells (άληιεξο Γνπέιο) ζην Islington (Ίζιηγθηνλ) ηνπ Λνλδίλνπ, ζα ππήξρε ζε απηφ θαη κηα ζέζε γηα ηε «λενγέλλεηε» νκάδα ρνξεπηψλ ηεο Νηε Βαινπά. Έηζη, ην 1931 ε Νηε Βαινπά εγθαηαζηάζεθε
καδί κε ηε ζρνιή ηεο θαη ηνπο έμη κφληκνπο ρνξεπηέο ηεο ζην Sadler’s Wells,
βαθηίδνληαο ηελ νκάδα Vic-Wells Ballet (Βηθ-Γνπέιο Μπάιε).
Ζ επνρή εθείλε ήηαλ θαηάιιειε γηα έλα λέν μεθίλεκα ζην ρψξν ηνπ ρνξνχ.
Καηά πξψηνλ ν Νηηάγθηιεθ είρε πεζάλεη ην 1929 θαη ε νκάδα ηνπ είρε δηαιπζεί. Έηζη, θαη ηα δχν θιαδηά ηνπ Βξεηαληθνχ κπαιέηνπ, απηφ ηεο Ρακπέξ θαη απηφ ηεο Νηε Βαινπά, είραλ πιένλ κεγάιεο πηζαλφηεηεο λα αλζνθνξήζνπλ. Καηά δεχηεξνλ, ε Alicia Markova (Αιίζηα Μάξθνβα, 1910-2004), αγγιίδα ρνξεχηξηα κε εμαηξεηηθφ ηαιέλην, επέζηξεςε ζην Λνλδίλν ην 1929, αθφηνπ είρε ρνξέςεη γηα πέληε ρξφληα κε ηα Ballets Russes, φληαο πηα έηνηκε λα δνπιέςεη γηα
ηε Νηε Βαινπά. Με κηα ηφζν ηαιαληνχρα κπαιαξίλα ε Νηε Βαινπά κπνξνχζε
πηα λα ζέζεη ην πνιχ ζεκαληηθφ ηεο ζρέδην ζε λέα βάζε. Καηά ηξίηνλ, ν πξψελ δηαρεηξηζηήο ηνπ ζεάηξνπ Mariinsky (Mαξίλζθη), ν Nikolay Sergueyev (Νηθνιάη εξγθέγηεθ) είρε ιηπνηαθηήζεη απφ ηε Ρσζία θέξλνληαο καδί ηνπ ηα βηβιία ζεκεηνγξαθίαο ηνπ ρνξνχ (notation books) πνπ πεξηείραλ ην ξεπεξηφξην
ηνπ ζεάηξνπ Μαξίλζθη. Με απηά ηα βηβιία, ν Sergueyev κπνξνχζε λα αλαπαξάγεη θαη λα αλεβάζεη εθ λένπ ζηε ζεαηξηθή ζθελή ηνπ Λνλδίλνπ φια ηα «θιαζηθά έξγα». Έηζη, ε Νηε Βαινπά, ε νπνία ζηαδηαθά είρε κεγαιψζεη ηελ νκάδα
ηεο θαηά ην 1933-1934, βξέζεθε λα έρεη ζηα ρέξηα ηεο ηηο απζεληηθέο παξα[ 54 ]

γσγέο αξηζηνπξγεκάησλ φπσο ηα κπαιέηα Σhe Nutrcracker (Καξπνζξαύζηεο), Gisele (Εηδέι) θαη Swan Lake (Ζ ιίκλε ησλ θύθλσλ) θαη ηα νπνία αλέβαζε κε ηε Markova λα ζπκκεηέρεη ζε φια. To 1935, ε Markova έθπγε απφ ην
Vic-Wells Ballet γηα δπν ρξφληα κε ζθνπφ λα πεξηνδεχζεη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε ην Markova-Dolin Ballet (Μάξθνβα-Νηνιίλ Μπάιε), ηελ νκάδα πνπ ε
ίδηα είρε ηδξχζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Anton Dolin (Αληφλ Νηνιίλ), έλαλ αθφκε Βξεηαλφ ρνξεπηή απφ ηα Ballets Russes. Έηζη ε Νηε Βαινπά αλαγθάζηεθε
λα κνηξάζεη ηνπο πξσηαγσληζηηθνχο ξφινπο ησλ κπαιέησλ πνπ παξνπζίαδε
ζηνπο λεφηεξνπο ρνξεπηέο πνπ είραλ καζεηεχζεη ζηε ζρνιή ηεο θαη ζηελ νκάδα ηεο, θαη, θπξίσο, ζε κηα λεαξή ρνξεχηξηα, ηε Margot Fonteyn (Μαξγθφη
Φνληέλ, 1919-1991). Παξάιιεια, ε Νηε Βαινπά, πνπ ήηαλ θαη ε ίδηα δηαθεθξηκέλε ρνξνγξάθνο, πξνζέιαβε ηνλ Frederick Ashton (Φξεληεξίθ Άζηνλ) σο
ρνξνγξάθν γηα ηελ νκάδα. Σέινο, κε θαιιηηερληθφ ζχκβνπιν ηνλ Constant
Lambert (Κφλζηαλη Λάκπεξη) καέζηξν, ζπλζέηε θαη κνπζηθή ηδηνθπία ηεο νκάδαο, νη ζπληειεζηέο πνπ ζα νδεγνχζαλ ην Vic-Wells Ballet –αξγφηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε Sadler’s Wells Ballet θαη πνιχ αξγφηεξα Royal Ballet– ζην
απφγεην ηεο δφμαο ηνπ, βξίζθνληαλ φινη ζηε θαηάιιειε ζέζε. Σα ζηνηρεία
πνπ θαζηέξσζαλ ηελ νκάδα ζηε δεθαεηία ηνπ 1930, πάληα ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο Ninette De Valois ήηαλ ηα εμήο:
1. Οη ρνξνγξαθίεο ηνπ Frederick Ashton κε ρνξεχηξηα ηε Margot Fonteyn
2. Οη εθθνιαπηφκελνη λένη ρνξεπηέο πνπ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμνπλ ηα έξγα ηνπ ξεπεξηνξίνπ
3. Ζ δεκηνπξγία ηεο ζρνιήο
4. Ζ άθημε ελφο Απζηξαινχ ρνξεπηή κε ηδηαηηέξσο δξακαηηθά ραξίζκαηα,
ηνπ Robert Helpmann (Ρφκπεξη Υέιπκαλ, 1909-1986)
Σν 1939 ην Vic-Wells Ballet κπφξεζε λα αλεβάζεη ην The Sleeping Beauty
–or Princess (H Ωξαία Κνηκσκέλε ή Πξηγθίπηζζα) ζην ζέαηξν Sadler’s Wells
(άληιεξο Γνπέιο) κε πξσηαγσλίζηξηα ηε Fonteyn ζην ξφιν ηεο Αurora (Οξφξα). Σα έμη ρξφληα πνιέκνπ πνπ αθνινχζεζαλ (Γεχηεξνο παγθφζκηνο πφιεκνο) βξήθαλ ηελ νκάδα άζηεγε, αθνχ ην Sadler’s Wells κεηαηξάπεθε ζε
λνζνθνκείν γηα ηα ζχκαηα ησλ βνκβαξδηζκψλ. Παξ’ φια απηά, θάλνληαο αλαγθαζηηθά πεξηνδείεο, ην Vic-Wells Ballet άλζηζε αθφκε πεξηζζφηεξν θαη αχμεζε ην θνηλφ ηνπ. Υνξεχηξηεο φπσο νη Pamela May (Πάκεια Μέη), Moira
Shearer (Μφτξα ίξεξ) θαη Beryl Gray (Μπέξηι Γθξέη) βνήζεζαλ λα επνδσζεί
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ε δχζθνιε απηή δνπιεηά. Ο Helpmann ρφξεπε αζηακάηεηα θαη δεκηνχξγεζε
δηάθνξα κπαιέηα, απφ ηα νπνία ην πην γλσζηφ θαη επηηπρεκέλν είλαη ν Hamlet (Άκιεη). Γηα φιε απηή ηε πξνζθνξά ηεο, ε Νηε Βαινπά ακείθζεθε κε ηε κεηαθνξά ηεο νκάδαο ηεο ζην ζέαηξν Covent Garden (Κφβελ Γθάξληελ) ην
1946, θαη ηελ αλάζεζε ηεο πξψηεο παξάζηαζεο κε ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ
ζεάηξνπ κεηά ην πέξαο ηνπ πνιέκνπ.
Απφ ην 1946, φζν ε νκάδα ηεο Νηε Βαινπά ζπλήζηδε πιένλ ζηνλ θαηλνχξγην ρψξν ηεο, ην ζέαηξν Covent Garden (Κφβελ Γθάξληελ), έρνληαο ζηε δηάζεζή ηεο βνεζνχκελε ηε κεγάιε πιένλ ζθελή ηνπ ζεάηξνπ γηα λα παξνπζηάδεη ην θιαζηθφ ηεο ξεπεξηφξην θαη ηα έξγα ηνπ Frederick Ashton (Φξεληεξίθ
Άζηνλ), ε Νηε Βαινπά μεθίλεζε κηα δεχηεξε νκάδα κε ηελ νπνία ζα κπνξνχζε
λα ζπλερίζεη λα παξνπζηάδεη έξγα θαη ζην ζέαηξν Sadler’s Wells (άληιεξο
Γνπέιο). Απηή ε νκάδα νλνκάζηεθε αξρηθά Sadler’s Wells Theatre (άληιεξο
Γνπέιο Θίαηεξ) θαη έπεηηα Sadler’s Wells Royal (άληιεξο Γνπέιο Ρφγηαι) θαη
ηέινο Birmingham Royal Ballet (Μπίξκηλγθρακ Ρφγηαι Μπάιε). θνπφο απηή
ηεο λέαο νκάδαο ήηαλ λα πιάζεη θαηλνχξγηα λεαξά ηαιέληα φζνλ αθνξά ηελ
εθηέιεζε αιιά θαη ηε δεκηνπξγία. Σν Birmingham Royal Ballet (Μπίξκηλγθρακ
Ρφγηαι Μπάιε) είρε κεγάιε επηηπρία, έρνληαο σο θχξηνπο ρνξνγξάθνπο ηνπο
John Cranco (Σδφλ Κξάλθν) απφ ηε Νφηην Αθξηθή θαη ηνλ Kenneth MacMilian
(Κέλεζ ΜαθΜίιηαλ). Οη δχν απηνί ρνξνγξάθνη δνχιεςαλ θαη κε ηελ θπξίσο
νκάδα ηεο Νηε Βαινπά, ζην Covent Garden (Κφβελ Γθάξληελ), κηα νκάδα πνπ
ιφγσ ησλ αιιεπάιιεισλ κεγάισλ πεξηνδεηψλ ηεο ζηελ Ακεξηθή αλαγλσξηδφηαλ πηα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην σο «ην χςηζηεο ζεκαζίαο εζληθφ ηνπο κπαιέην». ην ψξηκν πιένλ Royal Ballet (Ρφγηαι Μπάιε) έγηλαλ αθφκε πην εκθαλείο
νη θαηλνηνκίεο πνπ είραλ αξρηθψο αλαδεηρζεί απφ ην Vic-Wells Ballet (Βηθ Γνπέιο Μπάιε), δειαδή ε δεκηνπξγία ηεο ζρνιήο, ε θιαζηθή θιεξνλνκηά θαη ε
δεκηνπξγία λέσλ ζηαξ θαη ξεπεξηνξίνπ απφ ηελ ίδηα ηελ νκάδα
Σν θαηλνχξγην απηφ ξεπεξηφξην αλέδεημε ν Ashton, ν νπνίνο έδσζε ηηο
απαξαίηεηεο πξνεθηάζεηο ζηα θιαζηθά έξγα ηεο παξάδνζεο ηνπ Petipa, δει.
ζηα Cinderella (ηαρηνπνύηα), Sylvia (ύιβηα), Ondine (Οληίλ), La Fille Mal
Gardée (Ζ παξακειεκέλε θόξε), The Two Pigeons (Tα δπν Πεξηζηέξηα) θ.ά.
Δπίζεο, ην λέν ξεπεξηφξην ηεο νκάδαο επεθηάζεθε απφ ηνλ Cranco θαη ηνλ
Macmillan ησλ νπνίσλ ηα θπξηφηεξα έξγα αθνινχζεζαλ ηε παξάδνζε νιφθιεξσλ (full-length) έξγσλ πνπ είρε δεκηνπξγήζεη/αλαδνκήζεη γηα ην Royal
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Ballet o Ashton, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα έξγα Romeo and Juliet (Ρσκαίνο
θαη Ηνπιηέηα), Anastasia (Αλαζηαζία), Manon (Μαλόλ), Mayerling (Μάγηεξιηλγθ), Isadora (Ηδαληόξα), The Prince of the Pagodas (Ο Πξίγθηπαο ησλ Παγόδσλ). Δθηφο απηψλ ησλ ρνξνγξάθσλ, ε νκάδα ηεο Νηε Βαινπά παξνπζίαζε θαη έξγα άιισλ, μέλσλ δεκηνπξγψλ απφ ηελ επνρή ηνπ Fokine (Φνθίλ) θαη
έπεηηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμίζνπ ζεκαληηθά γηα ην ξεπεξηφξην θαη γεληθφηεξα
γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο νκάδαο ζεσξνχληαλ πνιιά έξγα ησλ Fokin (Φνθίλ), Balanchine (Μπαιαλζίλ), Μassine (Mαζζίλ), Robbins (Ρφκπηλο) θαη άιισλ ζχγρξνλψλ ηνπο. Γηα λα κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη δηαξθψο γηα ηηο λέεο ρνξνγξαθηθέο ηάζεηο έπξεπε λα πεξηνδεχνπλ θαη λα αλαθαιχπηνπλ λέα ηαιέληα.
Παξ’ φιεο, φκσο, ηηο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκηνπξγίαο, ην Royal Ballet δηαηήξεζε αλέπαθε ηελ θαιιηηερληθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.
Ζ νκάδα ηεο Marie Rambert (Μαξί Ρακπέξ), απφ ηελ άιιε, ππέθεξε απφ
κηα ελδνγελή έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο πνπ νθεηιφηαλ ζηε κηθξή ηεο θιίκαθα: ηα
ηαιέληα πνπ αλαθαιχθζεθαλ απφ ηε Ρακπέξ ζηε ζπλέρεηα έθπγαλ γηα λα
ζηειερψζνπλ άιιεο νκάδεο, νη νπνίεο ηνπο πξνζέθεξαλ κεγαιχηεξεο επθαηξίεο. ηε δεθαεηία ηνπ 1940 ε νκάδα ηεο, θαηά ηηο πεξηνδείεο ηεο, αλαγθάζηεθε
λα παξνπζηάδεη νινθιεξσκέλα έξγα (full-length ballets) ηα νπνία ην θνηλφ ηεο
πεξηθέξεηαο ζεσξνχζε σο ηε κνλαδηθή «αιεζηλή» κνξθή κπαιέηνπ. Έηζη, πηνζέηεζαλ έξγα φπσο ηα: Coppelia (Κνπέιηα), Giselle (Εηδέι), La Sylphide (Ζ
πιθίδα), Don Quixote (Γνλ Κηρώηεο) ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θεξδίζνπλ ην
θνηλφ. Ζ επηηπρία απηήο ηεο κεζφδνπ, φκσο, δελ θξάηεζε γηα πνιχ. Σν 1966,
ε νκάδα ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Norman Morrice (Νφξκαλ Μφξηο), αλαδηακνξθψζεθε ξηδηθά παίξλνληαο ηε κνξθή ελφο κηθξνχ θαη ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθνχ ζπλφινπ (ensemble), αθνινπζψληαο ην κνληέιν ηνπ Netherlands Dance
Theatre (Νέδεξιαληο Νηαλο Θίαηεξ, Οιιαλδηθφ Υνξνζέαηξν). Σν ξεπεξηφξην
ηεο λέαο νκάδαο Ρακπέξ, φπσο θαη απηφ ηνπ Netherlands Dance Theatre θαζψο θαη ηα κπαιέηα ηνπ 20 νπ αηψλα ηνπ Μσξίο Μπεδάξθάιππηε ην ρψξν αλάκεζα ζην κπαιέην θαη ην κνληέξλν ρνξφ. Σν 1987, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Richard Alston, ε νκάδα άθεζε πίζσ ηεο θάζε ηη πνπ ηε ζπλέδεε κε ην παξειζφλ ηεο ζην κπαιέην θαη κεηνλνκάζηεθε ζε Rambert Dance Company (Ρακπέξ Νηαλο Κφκπαλ) [βι. θεθάιαην Ζ Αλάπηπμε ηνπ ύγρξνλνπ ρνξνύ ζηε
Βξεηαλία].
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Σν θιαζηθφ κπαιέην ζηε Βξεηαλία εκπινπηίζηεθε κε ηελ εκθάληζε ηνπ
Festival Ballet (Φεζηηβάι Μπάιε) ην 1950, φηαλ ε Alicia Markova (Αιίζηα
Μάξθνβα) θαη ν Anton Dolin (Άληνλ Νηνιίλ) ίδξπζαλ ηελ νκάδα καδί κε ηελ
ηκπξεζάξην Julian Braunsweg (Σδνχιηαλ Μπξάνπλζβεγθ). Υαξαθηεξηζηηθά
απηήο ηεο νκάδαο ήηαλ:
1. Ρεπεξηφξην πνπ ζπλδχαδε ηα παξαδνζηαθά θιαζηθά έξγα κε ηα πνιπαγαπεκέλα έξγα ηνπ Massine θαη ηνπ Fokine
2. Οη ζηαξ ηεο ίδηαο ηεο νκάδαο θαζψο θαη νη γθεζη ζηαξ πνπ εκθαλίδνληαλ ζηελ νκάδα
Απηά έθαλαλ γξήγνξα ηελ νκάδα λα θεξδίζεη έλα κεγάιν θνηλφ. Σν Festival
Ballet έθαλε αζηακάηεηεο πεξηνδείεο ζε φιν ην Ζλσκέλν Βαζίιεην αιιά θαη
δηεζλψο, κε δηάζεκνπο θχξηνπο εθπξνζψπνπο ρνξεπηέο φπσο νη John Gilpin
(Σδνλ Γθίιπηλ) θαη ε Belinda Wright (Μπειίληα Ράηη) θαη, αξγφηεξα, ε Γαλέδα
κπαιαξίλα Toni Lander (Tφλη Λάληεξ), ε Galina Samsova (Γθαιίλα άκζνβα)
θαη ν Andre Proskovsky (Aληξέ Πξνθφθζθη).
Πνιιέο θνξέο ε νκάδα αληηκεηψπηζε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα αιιά ε δηάζεζε γηα παξαζηάζεηο θαη ε πξνζπκία ηνχο έθαλε λα θεξδίζνπλ ηελ πξνηίκεζε ηνπ θνηλνχ. Μεηά απφ ηελ πην ζνβαξή νηθνλνκηθή θξίζε, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ηελ νκάδα αλέιαβε θαη δηεχζπλε αμηνζαχκαζηα γηα κηα δεθαεηία ε Beryl Grey (Μπέξηι Γθξέη) κε ξεπεξηφξην πνπ αληηθαηφπηξηδε επάμηα
ηελ παξάδνζε πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα. Σν 1983 ν Peter Schaufuss (Πήηεξ φθνπο) δηνξίζηεθε δηεπζπληήο δηαδερφκελνο ηνλ John
Field (Σδφλ Φίιλη). Ο Schaufuss ήηαλ απνθαζηζκέλνο λα αιιάμεη ηε θχζε ηεο
νκάδαο θη έηζη έθαλε κηα άζηνρε θίλεζε: άιιαμε ην φλνκά ηεο ζε English National Ballet (Αγγιηθφ εζληθφ κπαιέην). Σν 1990, ηε ζέζε ηνπ Schaufuss πήξε
ν Ivan Nagy (Ηβάλ Νάγθη) θαη ην 1994 ν Derek Deane (Νηέξεθ Νηηλ).
Σν δήηεκα κηαο πεξηθεξεηαθήο νκάδαο κπαιέηνπ, ε νπνία ζα ήηαλ κφληκε
εθπξφζσπνο ηεο πεξηνρήο (resident) θαη φρη απιφο επηζθέπηεο, δηεπζεηήζεθε
κε ζαπκαζηφ ηξφπν απφ ηελ Elizabeth West (Διίδακπεζ Γνπέζη) ην 1957, φηαλ καδί κε ηνλ ρνξνγξάθν Peter Darell (Πήηεξ Νηάξει) ίδξπζε ην Western
Theatre Ballet (Γνπέζηεξλ Θίαηεξ Μπάιε) ζην Bristol (Μπξίζηνι). Απηή ε κηθξή, πεξηθεξεηαθή νκάδα πξφζθεξε ζην θνηλφ ηεο κηα δπλαηή δξακαηηθή παξνπζία. Μεηά ην ζάλαην ηεο Elizabeth West (Διίδακπεζ Γνπέζη) ην 1962, ν
Peter Darell (Πήηεξ Νηάξει) ζπλέρηζε λα δηεπζχλεη ηελ νκάδα ε νπνία κεηα[ 58 ]

θέξζεθε ζηε Γιαζθφβε ηεο θσηίαο ην 1969 θαη κεηνλνκάζηεθε ζε Scottish
Theatre Ballet (θφηηο Θίαηεξ Μπάιε) θαη κεηά ζε Scottish Ballet (θφηηο
Μπάιε). Ζ παξάδνζε ηεο νκάδαο δηαηεξήζεθε αιιά πξνζηέζεθαλ θαη κεγαιχηεξα έξγα θαζψο θαη πην θιαζηθέο παξαγσγέο. Ζ νκάδα άλζηζε έσο ην ζάλαην ηνπ Peter Darell ην 1987. Μεηά απφ απηφ ην γεγνλφο, νη δξαζηεξηφηεηέο
θαη ην κέιινλ ηεο είλαη αβέβαηα.

Σα κπαιέηα Μαξί Ρακπέξ
(Ashton and Pearl Argyle are the second couple from the right
Photograph by courtesy of the Royal Opera House)
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11. Οι ππωηοπόποι ηος ύγσπονος σοπού ζηο πλαίζιο ηος μονηέπνος
κινήμαηορ
Καηά ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, ε παξαθκή ηνπ κπαιέηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ αλεπάξθεηα θαη ηελ απζηεξή εθγχκλαζε ζην κπαιέην κε απνθιεηζηηθφ
ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηερληθήο δεμηφηεηαο ζηηο Ζ.Π.Α. αιιά θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο, νδήγεζαλ νξηζκέλεο λεαξέο, δπλακηθέο γπλαίθεο
ζην λα αλαδεηήζνπλ άιια είδε ρνξνχ. Δπηζπκία ηνπο ήηαλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ηελ ππφζηαζε ηεο γπλαίθαο κέζα απφ ην ρνξφ.
Έλα πξψην έλαπζκα γηα ηνπο λένπο ηξφπνπο θαηαλφεζεο ηεο θίλεζεο θαη
ηνπ ζψκαηνο πνπ αθνινχζεζαλ ήηαλ θαη ε δηδαζθαιία ηνπ François Delsarte
(Φξαλζνπά Νηειζάξη, 1811-1871). Ο Delsarte, Γάιινο θαζεγεηήο κνπζηθήο,
αλέιπζε ηηο ρεηξνλνκίεο (gestures) θαη θαζφξηζε ηδηαίηεξα λνήκαηα γηα ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο. Οη ζεσξίεο ηνπ κεηαθέξζεθαλ θαη ζην
Νέν Κφζκν (Ακεξηθή) θαη δηαδφζεθαλ απφ νπαδνχο ηνπ φπσο ε Genevieve
Stebbins (Εελεβηέβ ηέκπηλο) θαη αξγφηεξα ν Ted Shawn (Σελη νλ). Απηέο νη
ζεσξίεο απνδείρζεθε φηη είραλ δηαξθή επηξξνή ζην χγρξνλν ρνξφ. Ζ πξψηε
θαιιηηέρλεο πνπ δελ ζρεηίζηεθε κε ην κπαιέην ζηελ Ακεξηθή ήηαλ ε Loie
Fuller (Λφη Φνχιεξ, 1862-1928), αλ θαη ε ίδηα αλαθάιπςε ην δηθφ ηεο ζηηι ζην
ρνξφ ζρεδφλ θαηά ιάζνο. πγθεθξηκέλα, αλαθάιπςε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη
ην θσο επάλσ ζε θπκαηηζηέο ισξίδεο απφ κεηάμη θαη, εμειίζζνληαο απηή ηελ
ηδέα, εθκεηαιιεχηεθε ηε ζεαηξηθή καγεία πνπ πεγάδεη απφ ηα ζρήκαηα πνπ
δεκηνπξγνχλ ηα θνζηνχκηα ησλ ρνξεπηψλ ζην ρψξν, ηδηαίηεξα φηαλ «ζηνιίδνληαη» απφ ηνλ ειεθηξηθφ θσηηζκφ». Σν έξγν ηεο Fuller Serpantine Dance
(Ο ρνξόο ηεο ζεξπαληίλαο, 1890) θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ θφζκνπ. Ζ Φνχιεξ εκθαλίζηεθε ζην Folies Bergère (Φνιί κπεξδέξ) ζην Παξίζη ην 1892. Σν
1900 ρηίζηεθε έλα ζέαηξν εηδηθά γηα εθείλελ ζηελ Παγθφζκηα έθζεζε ηνπ Παξηζηνχ (Paris World Fair). Παξ’ φια απηά, ε ηέρλε ηεο Φνχιεξ έηεηλε πεξηζζ φηεξν πξνο ην θηλαηζζεηηθφ ζέακα παξά πξνο ην ρνξφ.
Μηα θαιιηηέρλεο ηεο νπνίαο ν ρνξφο αηρκαιψηηζε ηε θαληαζία φζσλ
ηελ είραλ παξαθνινπζήζεη ήηαλ ε Isadora Duncan (Ηδαληφξα Νηάλθαλ, 18771927). Οη ηδέεο ηεο θαη ην παξάδεηγκα πνπ έδσζε ζηηο κεηέπεηηα γελεέο ήηαλ
ηφζν απειεπζεξσηηθέο φζν θαη ε ηέρλε ηεο. Ζ Νηάλθαλ επαλαζηάηεζε ελαληίνλ ηνπ ηερλεηνχ ηξφπνπ πνπ πξνέβαιιε ην κπαιέην θαη αλαδήηεζε λνεηηθά
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θαη πλεπκαηηθά ζεκέιηα γηα ην ρνξφ. «πλεηδεηνπνίεζα», έγξαςε, «φηη νη κφλνη δάζθαινη ρνξνχ πνπ ζα κπνξνχζα λα έρσ ήηαλ ν Jean-Jacques
Rousseau (Εαλ-Εαθ Ρνπζψ), ν Walt Whitman (Γνπφιη Γνπίηκαλ) θαη ν
Nietzsche (Νίηζε)». Ζ Νηάλθαλ εθηηκνχζε ηνλ απζνξκεηηζκφ θαη ηε θπζηθφηεηα. Αξληφηαλ θαηεγνξεκαηηθά φηαλ ηεο αληέηεηλαλ φηη πξνζπαζνχζε λα αλαδεκηνπξγήζεη ην ρνξφ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. «Ο αιεζηλφο ρνξφο πξέπεη λα
είλαη ε κεηάδνζε ηεο ελέξγεηαο ηεο γεο κέζσ ηνπ ζψκαηνο» έιεγε. πσο
ζεκεηψλεη θαη ε θξηηηθφο Deborah Jowitt (Νηέκπνξα Σδφνπηη), ε Νηάλθαλ έβιεπε ην ζψκα ηεο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ έλαο αηζζεηηθφο έβιεπε έλα αξραίν
ειιεληθφ άγαικα: «ζαλ έλα λαφ πνπ εμεπγελίδεηαη απφ ην πλεχκα θαη ηε λφεζε πνπ θηινμελεί». Άξα, ινηπφλ, ε επαλάζηαζε ηεο Νηάλθαλ δελ πξέπεη λα
γίλεη αληηιεπηή σο επηπφιαηε πξνζπάζεηα λ’ αιιάμεη ηε κφδα ηνπ ρνξνχ, αιιά σο κία εθ βάζνπο έθθξαζε ησλ ηδαληθψλ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ρεηξαθέηεζεο. Οη δε θαηλνηνκίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε Νηάλθαλ είλαη νη αθφινπζεο:


ρφξεςε μππφιεηε



ρφξεςε ρσξίο θνξζέ, θνξψληαο ρηηψλεο πνπ ιηθλίδνληαλ ειεχζεξα
θαη άθελαλ γπκλά ηα πφδηα θαη ηα ρέξηα



αλέηξεςε ηελ παξάδνζε ηνπ κπαιέηνπ θαη ηδηαίηεξα ηηο πέληε
positions (πνδηζηφλ) θαη ην turnout (ηεξλ άνπη) θη έδσζε έκθαζε ζε
θαζεκεξηλέο, θπζηθέο θηλήζεηο, φπσο ηξέμηκν, πήδεκα, ζηξνθή θηι.



έθαλε ηελ θίλεζε λα μεθηλά απφ ην ειηαθφ πιέγκα



ηφληζε ηελ νξγαληθή θχζε ηνπ ρνξνχ



απνδέρηεθε ηε ζέζε «ελδίδσ ζηε βαξχηεηα» (ζε αληίζεζε κε ηε ζέζε
«αληηζηέθνκαη ζηε βαξχηεηα»)



ρφξεςε κε θιαζηθή κνπζηθή, φπσο ζε ζπλζέζεηο ησλ Bach (Μπαρ),
Gluck (Γθινπθ), Beethoven (Μπεηφβελ), Chopin (νπέλ), Brahms
(Μπξακο), Wagner (Βάγθλεξ)



παξνπζίαζε ην ρνξφ σο πξνζσπηθή θαη βαζηά πλεπκαηηθή έθθξαζε

Οη πξνζπάζεηεο ηεο Νηάλθαλ λα ηδξχζεη αθαδεκίεο ζηηο νπνίεο ζα δηδαζθφηαλ ν ρνξφο ηεο ζεσξνχληαη ζπρλά σο απνηπρεκέλεο, αλ θαη κεξηθέο απφ ηηο
καζήηξηεο ηεο ζπλέρηζαλ φλησο λα παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηεο γηα πνιιά
ρξφληα κεηά ην ζάλαην ηεο. Ζ επίδξαζε πνπ είρε, ινηπφλ ε Νηάλθαλ ζην χγρξνλν ρνξφ ηνπ 20νχ αηψλα ήηαλ δηάρπηε ζε φινπο ηνπο ηνκείο, αθφκε θαη
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ζηε ρνξεπηηθή εθπαίδεπζε. Ζ ίδηα έγξαςε θάπνηε: «Ζ φιε ηάζε ηεο εθγχκλαζεο ζην κπαιέην κνηάδεη λα είλαη ε πξνζπάζεηα λα δηαρσξίζεη ηειείσο ηηο
γπκλαζηηθέο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο απφ ην πλεχκα. Αληίζεηα, ην πλεχκα αλαγθαζηηθά ππνθέξεη απφ απηή ηελ απζηεξή κπτθή πεηζαξρία. […] Απηφ [ν
δπτζκφο πλεχκαηνο-ζψκαηνο] απνηειεί κηαλ αθξηβψο αληίζεηε αξρή απφ εθείλεο κε βάζε ηηο νπνίεο ίδξπζα ηε ζρνιή κνπ θαη βάζε ησλ νπνίσλ ην ζψκα
γίλεηαη δηάθαλν, έλα κέζν γηα ην κπαιφ θαη ηα πλεχκα». Πνιινί θαηνπηλνί
κνληέξλνη ρνξεπηέο αθνινχζεζαλ πηζηά απηή ηε ζεσξία ηεο Νηάλθαλ.
Απηφ ζπλέβε θαη ζηε Βξεηαλία, ζηνπο θχθινπο ησλ πξσηνπφξσλ ηνπ
χγρξνλνπ ρνξνχ. Τπήξμε θη εθεί εζηίαζε ζηηο ηέρλεο θαη ηα ηδεψδε ηεο αξραίαο Διιάδαο, απφ ρνξεπηέο πνπ αληινχζαλ ηελ θίλεζε ηνπο απφ ηε κειέηε
ησλ βάδσλ, ηεο δσγξαθηθήο θαη ηεο γιππηηθήο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. H Ruby Ginner (Ρνχκπη Γθίλεξ, 1886-1978) ίδξπζε ηε δηθή ηεο ζρνιή ην 1914,
φπνπ δηδαζθφηαλ ρνξνί αλαβησκέλνη απφ ηελ αξραία Διιάδα, θαη δηέδσζε ηηο
ηδέεο ηεο κέζσ ηνπ πλδέζκνπ ειιεληθνχ ρνξνχ ηνλ νπνίν ίδξπζε ην 1923.
Καηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη 1930, ε Madge Atkinson (Μαηδ Άηθηλζνλ,
1885-1979) αλέπηπμε ζηε ζρνιή ηεο, ζην Manchester (Μάληζεζηεξ) «ηελ
ηέρλε ηνπ ρνξνχ πνπ βαζίδεηαη ζηε θπζηθή θίλεζε». Ζ ίδηα έγξαςε: «Ζ κέζνδνο κνπ... κπνξεί λα εμεγεζεί απιψο σο ζχζηεκα ρνξνχ πνπ ζρεδηάζηεθε
γηα λα αμηνπνηήζεη ηηο ζπλεζηζκέλεο (θαζεκεξηλέο) θηλήζεηο ηεο δσήο ζε ηδεψδε αηζζεηηθή. Ζ θπζηθή θίλεζε δελ ζηνρεχεη κφλν ζηελ εθγχκλαζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ απφθηεζε κηαο ηθαλνπνηεηηθήο ηερληθήο, αιιά θαη ζηελ παξαθίλεζε ηνπ πλεχκαηνο ζην λα αληηιεθζεί ηελ νκνξθηά πνπ είλαη έκθπηε ζηε ρεηξνλνκία (gesture) θαη ηελ θίλεζε».
Σέινο, ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε πξνζθνξά ηεο Margaret Morris (Μάξγθαξεη Μφξηο, 1891-1980) πνπ άλνημε ηε ζρνιή ηεο ην 1910. Αξρηθά, ν θχξηνο
ζηφρνο ηεο ήηαλ λα εθγπκλάζεη ρνξεπηέο γηα ην ζέαηξν, αιιά παξαηήξεζε φηη
ε εθγχκλαζε πξνζέθεξε ζηνπο καζεηέο ηεο βειηησκέλε πγεία, εκθάληζε θαη
ζπκπεξηθνξά. Έηζη, αλέπηπμε ηαπηνρξφλσο ελδηαθέξνλ πξνο ηε κειέηε θαη
αλάιπζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ έρεη ε θίλεζε ζην λα βειηηψλεη ηελ πγεία θαη
λα ιεηηνπξγεί ζεξαπεπηηθά. πσο έγξαςε ε ίδηα αξγφηεξα, «ε θίλεζε ζπλδπάδεη ηαηξηθέο θαη αηζζεηηθέο αμίεο ζε φιν ηεο ην εχξνο». Καη νη ηξεηο αγγιίδεο
πξσηνπφξνη ηνπ χγρξνλνπ ρνξνχ πνπ αλαθέξακε είραλ ζεκαληηθή επίδξα-
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ζε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ ρνξνχ φπσο δηδάζθεηαη ζήκεξα ζηα ζρνιεία ηεο
Βξεηαλίαο θαη φρη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζεαηξηθφ ρνξφ.

Ηδαληφξα Νηάλθαλ

[ 63 ]

12. Ο σοπόρ ζηην κενηπική Δςπώπη
ηηο αξρέο ηνπ 20νχ Αηψλα, φηαλ ην ξεχκα ηνπ Ausdruckstanz (Άνπζληξνπθηαλδ) ή αιιηψο Γεξκαληθνχ εμπξεζηνληζηηθνχ ρνξνχ ή εθθξαζηηθνχ ρνξνχ, άξρηζε λα εμειίζζεηαη, θπζηθά ζηε Γεξκαλία, ε ζέζε ηνπ κπαιέηνπ ήηαλ πνιχ ππνβαζκηζκέλε ζηελ πνιηηηζκηθή δσή ηεο ρψξαο. Σν θνηλφ ππνδέρηεθε κε ελζνπζηαζκφ μέλνπο θαιιηηέρλεο ηνπ χγρξνλνπ ρνξνχ, φπσο ηελ Ηδαληφξα Νηάλθαλ
θαη ηε Ruth St. Denis (Ρνπζ ελ Νηέληο). Ο θφζκνο είρε αξρίζεη θη εθεί λα αλαδεηά έλαλ πην θπζηθφ ηξφπν ζσκαηηθήο έθθξαζεο. Έηζη, ην 1911, ν Διβεηφο εθπαηδεπηηθφο θαη ζπλζέηεο κνπζηθήο Émile Jaques-Dalcroze (Δκίι Εαθ Νηαιθξφδ,
1865-1950) θιήζεθε λα ηδξχζεη ηε δηθή ηνπ ζρνιή Ρπζκηθήο (Eurythmics) ζηε
ρψξα απηή. Μηα απφ ηηο δηαζεκφηεξεο καζήηξηεο εθείλεο ηεο ζρνιήο ήηαλ θαη ε
Mary Wigman (Μαίξε Βίγθκαλ, 1886-1973). Με ηνλ θαηξφ, φκσο, ε Wigman
(Βίγθκαλ) απνκαθξχλζεθε ζηαδηαθά απφ ηε κέζνδν Νηαιθξφδ, ε νπνία βαζηδφηαλ ζηε ρξήζε ηνπ ρνξνχ απνθιεηζηηθψο σο κέζνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο ξπζκηθήο3 αίζζεζεο θαη επηρείξεζε λα βξεη έλαλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ρνξφο ζα γηλφηαλ αλεμάξηεηνο απφ ηε κνπζηθή. Ζ ρνξεπηηθή θαη ρνξνγξαθηθή ηέρλε ηεο Βίγθκαλ επηθεληξσλφηαλ πεξηζζφηεξν ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ζηελ εχξεζε ηξφπσλ έθθξαζεο ησλ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχζαλ ηελ αλζξσπφηεηα εθείλε ηελ πεξίνδν παξά ζην λα επηηειεί έλαλ απιά «δηαθνζκεηηθφ» κέζν.
Ζ Βίγθκαλ ζπλάληεζε ηνλ Rudolf Laban (Ρνχληνιθ Λάκπαλ, 1879-1958) ζην
Μφλαρν. Ο Laban (Λάκπαλ), νπγγξηθήο θαηαγσγήο, είρε μεθηλήζεη ηελ θαξηέξα
ηνπ σο δσγξάθνο, αξρηηέθησλ θαη, ζηαδηαθά, άξρηζε λα ελδηαθέξεηαη γηα ην ρνξφ. Δπηρείξεζε λα απειεπζεξψζεη ηελ ηέρλε ηνπ ρνξνχ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο
πνπ επέβαιαλ: α) ηα παξαδνζηαθά βήκαηα ηνπ κπαιέηνπ, β) ε ζπλήζεο κηκηθή,
θαη, γ), ε εμάξηεζε ηνπ ρνξνχ απφ ηε κνπζηθή. Ο ζηφρνο ηνπ Λάκπαλ ήηαλ παξφκνηνο κε απηφλ ηεο Βίγθκαλ, δειαδή λα θαζηεξψζεη ην ρνξφ σο απηφλνκε
κνξθή ηέρλεο, φπνηε θαη, φπσο ήηαλ θπζηθφ, νη δπν ηνπο απνθάζηζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Λάκπαλ θαη ηεο Βίγθκαλ έγηλε ζηελ Αζθφλα ηεο Διβεηίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξψηνπ παγθνζκί3. Ρπζκηθή (Eurythmics) είλαη ε ηέρλε ηεο εξκελείαο ηεο κνπζηθήο κέζα απφ ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο. Σν ζχζηεκα Dalcroze ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα αλαιχεη ηε
κνπζηθέο δνκέο θαη λα βνεζά ηνλ/ηε ζπνπδαζηή/ζπνπδάζηξηα λα απνδίδεη κε ην ζψκα ηνπ ηε
κνξθνινγία ηεο κνπζηθήο.
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νπ πνιέκνπ. Δθεί, έγηλαλ θαη νη δπν ηνπο κέιε ηεο «παξνηθίαο θαιιηηερλψλ» πνπ
είρε δεκηνπξγεζεί κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμεξεχλεζε ελφο ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ δσήο, δηαθνξεηηθνχ απφ ηνλ κεραληθφ θαη απνκνλσκέλν ηξφπν πνπ θπξηαξρνχζε ζηνλ 20φ αηψλα. Ο ρνξφο ζεσξήζεθε σο κέζν γηα ηελ απνθαηάζηαζε
κηαο αξκνληθήο θαη «θνηλνβηαθήο» θνηλσλίαο. Ο Λάκπαλ αζρνιήζεθε κε ηε δεκηνπξγία ζεσξεηηθψλ αξρψλ γηα ην ρνξφ. Έπεηηα απφ πνιχρξνλεο πξνζπάζεηεο
θαηέιεμε ζηα αθφινπζα:


ην ζχζηεκα ζεκεηνγξαθίαο ηνπ ρνξνχ (dance notation) πνπ είλαη
γλσζηφ ζήκεξα κε ηελ νλνκαζία Λακπαλνηέηζηνλ (Labanotation)



ηε ζεσξία γηα ηε δπλακηθή/πνηφηεηα ηεο θίλεζεο (Eukinetics)



ηελ ζεσξία γηα ηελ αξκνλία ηνπ ρψξνπ (Choreutics)

Με ηελ εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ζεσξηψλ ηνπ Λάκπαλ απφ ζχγρξνλνχο
ηνπ εξεπλεηέο ηνπ ρνξνχ (Marion North, Valerie-Preston Dunlop θηι) πξνέθπςαλ λέεο πξνζεγγίζεηο ζηελ αλάιπζε ηεο θίλεζεο θαη ηεο ρνξνγξαθίαο
πνπ πιένλ απνηεινχλ ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν ηεο Υνξνινγίαο (Choreology).
Ζ Βίγθκαλ, απφ ηελ άιιε, άξρηζε λα δίλεη παξαζηάζεηο σο ζφιν θαιιηηέρλεο ζε φιε ηελ Διβεηία. Μεξηθά απφ ηα ρνξεπηηθά ηεο θνκκάηηα παξνπζηάδνληαλ ρσξίο κνπζηθή ζπλνδεία. ια πάλησο ηα έξγα ηεο, είραλ σο ζέκα
επίθαηξα πξνβιήκαηα ηεο επνρήο. Καηά ηε Βίγθκαλ, ε ρνξεπηηθή ηερληθή θαη
ε ρνξνγξαθηθή θφξκα είραλ λαη κελ κεγάιε ζεκαζία, αιιά δελ φθεηιαλ λα
είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ απιά «κέζα» κε ηα νπνία ν ρνξεπηήο ζα κεηέδηδε απηφ πνπ είρε λα πεη, ην κήλπκα πνπ ήζειε λα πεξάζεη ζην θνηλφ.
Σν 1919 νη δξφκνη ηνπ Λάκπαλ θαη ηεο Βίγθκαλ ρψξηζαλ. Ο Λάκπαλ
άλνημε ζρνιή ζην Ακβνχξγν φπνπ άξρηζε λα αλαπηχζζεη ην ρνξφ ζην πιαίζην κηαο θνηλφηεηαο (community dance). Ίδξπζε κηα νκάδα θίλεζεο
(movement choir) ε νπνία έδηλε ζηνλ θφζκν ηελ επθαηξία λα ρνξέςεη (ζε κεγάια γθξνππ) έπεηηα απφ εθγχκλαζε ρνξεπηηθήο θχζεσο, κηθξήο δηάξθεηαο.
Οη ηδέεο ηνπ ζχληνκα άξρηζαλ λα δηαδίδνληαη θηάλνληαο ζην ζεκείν λα ηδξπζνχλ θη άιιεο, πνιιέο, νκάδεο θίλεζεο ζε φιε ηε Γεξκαλία. Ζ δηδαζθαιία ηνπ
Λάκπαλ ζπκπεξηιάκβαλε αξθεηφ απηνζρεδηαζκφ θαη νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο είδνπο ρνξνχ πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ «σκή» ελέξγεηα θαη πιεζσξηθφηεηα πνπ ζπρλά παξνκνηάδνληαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε ησλ Γεξκαλψλ εμπξεζηνληζηψλ δσγξάθσλ.

[ 65 ]

ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, πνιινί απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Laban έγηλαλ δηάζεκνη γηα ην έξγν ηνπο. Ο Kurt Jooss (Κνπξη Γηνο, 1901-1979) ήηαλ
έλαο απφ ηνπο πξψηνπο καζεηέο ηνπ πνπ θαηφξζσζε λα αλαγλσξηζηεί δηεζλψο. Σν ρνξνγξαθηθφ έξγν ηνπ Jooss (Γηνο) πνπ βαζηδφηαλ ζηελ εκβξηζή
κνπζηθή παηδεία είρε λα επηδείμεη εμαηξεηηθή θαζαξφηεηα φζνλ αθνξνχζε ηε
θφξκα. ε αληίζεζε κε κεξηθνχο απφ ηνπο άιινπο ζπνπδαζηέο ηνπ Λάκπαλ,
ν Γηνο δελ απέξξηςε πνηέ ην κπαιέην αιιά επηρείξεζε κηα ζχλζεζε ηεο κνληέξλαο κε ηελ θιαζηθή ηερληθή. χληνκα βξήθε δνπιεηά σο ballet master (θαζεγεηήο ρνξνχ θαη ρνξνγξάθνο) ζηελ πφιε Έζζελ ζηε Γεξκαλία θη έγηλε δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο ρνξνχ ηεο ζρνιήο Φφιθβαλγθ (Folkwang School) ην
νπνίν παξακέλεη έσο ζήκεξα έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά επαγγεικαηηθά ηκήκαηα ρνξνχ.
ην κεηαμχ ν Laban αζρνιήζεθε κε πιεζψξα άιισλ δξαζηεξηνηήησλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 είρε ηε δηθή ηνπ νκάδα ρνξνχ ε νπνία εηζήγαγε έλα λέν είδνο ρνξνχ πνπ νλνκάζηεθε dance theatre (ρνξνζέαηξν). Δπίζεο, άξρηζε λα γξάθεη εθηεηακέλα γηα ην χγρξνλν ρνξφ. Απηή ε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ βνήζεζε πνιχ ζηελ αλάπηπμε ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο
γηα απηφ ην λέν είδνο ρνξνχ. Άξρηζαλ λα εθδίδνληαη πνιιά βηβιία θαη πεξηνδηθά ρνξνχ. Σαπηφρξνλα, απμαλφηαλ ζηαζεξά ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ
παξαθνινπζνχζαλ παξαζηάζεηο ή θαη καζήκαηα ρνξνχ. Μέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ν εμπξεζηνληζηηθφο ρνξφο είρε κεηαηξαπεί ζε κηα απφ ηηο πην
ζπλαξπαζηηθέο εμειίμεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 ζηε Γεξκαλία, κέζα ζην
πιαίζην ηνπ χγρξνλνπ ρνξνχ.
Ζ Βίγθκαλ είρε γίλεη ε θχξηα εθπξφζσπνο-εξκελεχηξηα ηεο ρψξαο φζνλ αθνξά ηελ ηέρλε ηνπ ρνξνχ. Ζ θαξηέξα ηεο έθηαζε ζην απνθνξχθσκα
ηεο ζηηο ηξεηο πεξηνδείεο πνπ έθαλε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ζηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1930, φπνπ νη ακεξηθαλνί θξηηηθνί ηελ εγθσκίαζαλ. Μηα απφ ηηο
πην ηαιαληνχρνπο καζήηξηεο ηεο Βίγθκαλ, απφ ηε ζρνιή ηεο ζηε Γξέζδε, ε
Hanya Holm (Υάληα Υνικ, 1893-1992), ίδξπζε ζρνιή φπνπ ην ζηηι ρνξνχ ηεο
Βίγθκαλ δηδαζθφηαλ ζηε Νέα Τφξθε ην 1931.
Ζ Βίγθκαλ, o Λάκπαλ θαη ν Γηνο πξνζπαζνχζαλ αθαηάπαπζηα λα
πξνσζήζνπλ ηε δηάδνζε ηνπ χγρξνλνπ ρνξνχ, ηφζν ζε πξαθηηθφ φζν θαη
ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν. Οξγάλσζαλ ηξία πλέδξηα ρνξεπηψλ (1927, 1928,
1930) φπνπ ρνξεπηέο, θξηηηθνί θαη εθπαηδεπηηθνί είραλ ηελ επθαηξία λα αληαι[ 66 ]

ιάμνπλ λέεο ηδέεο θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ ηηο κειινληηθέο ηνπο θαηεπζχλζεηο. Έλαο απφ απηνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξψην ζπλέδξην ήηαλ θαη ν Oskar
Schlemmer (ζθαξ ιέκεξ, 1888-1943), ν νπνίνο αθνινχζεζε κηα εληειψο
δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζην ρνξφ. πγθεθξηκέλα, αζρνιήζεθε κε ηελ εμεξεχλεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηε γεσκεηξία ηνπ ζψκαηνο, δχν θαηεπζχλζεηο πνπ νδήγεζαλ ζε έλα πνιχ πην αθεξεκέλν είδνο ρνξνγξαθίαο. ιε ε εμέιημε ηνπ
ρνξνχ ζηελ θεληξηθή Δπξψπε θαη νη πεηξακαηηζκνί ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ
έπαςαλ απφηνκα φηαλ ην 1933 ζηε Γεξκαλία αλέιαβαλ ηελ εμνπζία νη Δζληθνζνζηαιηζηέο (Ναδί). Ο Γηνο ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο θαιιηηέρλεο πνπ κεη αλάζηεπζαλ. Σν δηάζεκν έξγν ηνπ The Green Table (Σν πξάζηλν Σξαπέδη,
1931) κε ην δπλαηφ αληηπνιεκηθφ κήλπκα, ραξαθηεξίζηεθε αλαηξεπηηθφ, ελψ
ε άξλεζε ηνπ λα απνιχζεη ηνλ Δβξαίν κνπζηθφ δηεπζπληή ηνπ πξνθάιεζε ηελ
θαηαδίθε ηνπ απφ ηνπο Ναδί. Έηζη, ν Γηνο εγθαηέιεηςε ηε Γεξκαλία γηα λα εγθαηαζηαζεί ηειηθά ζην Dartington (Νηάξηηλγθηνλ) ηεο Αγγιίαο, ην νπνίν έγηλε
θαη ε έδξα ηεο νκάδαο ηνπ, θαη άξρηζε λα δηδάζθεη. Σν 1949, επέζηξεςε ζηελ
πφιε Έζζελ γηα λα αλαιάβεη μαλά ην ηκήκα ρνξνχ ηεο ζρνιήο Φφιθβαλγθ
(Folkwang School). Σα αξηζηνπξγήκαηα ηνπ Γηνο, The Green Table (Σν πξάζηλν ηξαπέδη) θαη The Big City (Ζ κεγάιε πόιε) ηα έρνπλ εξκελεχζεη πνιιέο,
κεγάιεο νκάδεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Μία απφ ηηο καζήηξηεο ηνπ Γηνο, ίζσο ε
δηαζεκφηεξε, ήηαλ θαη ε Ρina Bausch (Πίλα Μπάνπο, 1940- ), ε νπνία έρεη
αλαγλσξηζηεί δηεζλψο ιφγσ ηεο θαηλνηφκνπ πξνζέγγηζεο πνπ έρεη ζην ρνξνζέαηξν· ηαπηίδνπκε κάιηζηα ηνλ φξν Υνξνζέαηξν κε ηε ζεκαληηθή δνπιεηά
ηεο. [Κχξηνη ζπλεξγάηεο θαη πεγέο έκπλεπζεο ηεο Μπάνπο ήηαλ ν Gerhard
Bohner (Γθέξραξλη Μπφλεξ, 1936-1992), ε Suzanne Linke (νχδαλ Λίλθε,
1944- ), ν Johann Kresnik (Γηφραλ Κξέζληθ) θαζψο θαη ν ρνξνγξάθνο Hans
Kresnik (Υαλο Κξέζληθ)].
Ζ Βίγθκαλ δελ επεξεάζηεθε άκεζα απφ ην θαζεζηψο ησλ Δζληθνζνζηαιηζηψλ. Έκνηαδε ζα λα είρε μεράζεη ηελ πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ επηθξαηνχζε γχξσ ηεο θη κε απηφ ηνλ ηξφπν θαηάθεξε λα ζπλερίζεη λα δηδάζθεη
θαη λα ρνξεχεη γηα αξθεηά ρξφληα κεηά ηελ άλνδν ησλ Ναδί ζηελ εμνπζία.
Παξ’ φια απηά, ε ηέρλε ηεο ηειηθά θξίζεθε «αηαίξηαζηε ζηε λέα αηζζεηηθή»
πνπ είρε ζηξαθεί ελάληηα ζε θάζε είδνπο αηνκηθηζκφ. Ζ Βίγθκαλ εμαλαγθάζηεθε λα θιείζεη ηε ζρνιή ηεο θαη λα απνζπξζεί. Άλνημε μαλά ηε ζρνιή ηεο κεηά ηνλ πφιεκν, αιιά ηφηε πηα ην ελδηαθέξνλ ηνπ θφζκνπ ηεο Γεξκαλίαο γηα ην
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εμπξεζηνληζηηθφ ρνξφ είρε κεησζεί ζην ειάρηζην. Πνιινί απφ ηνπο καζεηέο
ηεο, πάλησο, ζπλέρηζαλ ην έξγν ηεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Δπηπιένλ, κε ηελ
πξφζθαηε αθχπληζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζην χγρξνλν ρνξφ ζηε Γεξκαλία, ε
δνπιεηά ηεο Βίγθκαλ βξήθε ηειηθά ηνπο δηαδφρνπο ηεο.
Ο Λάκπαλ, φηαλ νη λαδί θαηέιαβαλ ηελ εμνπζία, θαηείρε ηελ πεξίνπηε
ζέζε ηνπ Ballet Master ζηα Prussian State Theatres (Πξσζηθά θξαηηθά ζέαηξα) ηνπ Βεξνιίλνπ. πσο θαη ε Βίγθκαλ, έηζη θαη ν Λάκπαλ ήηαλ ηειείσο αθειήο φζνλ αθνξνχζε ηηο αιεζηλέο πξνζέζεηο ηνπ λένπ θαζεζηψηνο. Παξέκεηλε ινηπφλ, κε ην κέξνο ησλ Ναδηζηηθψλ αξρψλ έσο ην 1936, φηαλ θαη ε δηθή
ηνπ δνπιεηά θαηαδηθάζηεθε. Σφηε ν Laban κεηαλάζηεπζε ζηελ Αγγιία φπνπ
πήγε γηα λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Γηνο. Δθεί, ε δνπιεηά ηνπ εμειίρηεθε πξνο λέεο θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:


επηλφεζε κεζφδνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρεηξνλαθηηθήο βηνκεραληθήο εξγαζίαο (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Warren Lamb)



αλέπηπμε κηα λέα πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία ηνπ ρνξνχ θαη ηνπ ζεάηξνπ ζηα ζρνιεία



αζρνιήζεθε κε ηε ρνξνζεξαπεία θαη ηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε εηδηθέο
αλάγθεο



Γεκηνχξγεζε ην ζχζηεκα γξαθήο γηα ην ρνξφ Labanotation, ηε ζεσξία
ηεο Αξκνλίαο ηνπ Υψξνπ ην γξάθεκα γηα ηε Γπλακηθή ηεο Κίλεζεο.

ήκεξα ππάξρεη ζην Λνλδίλν ην παλεπηζηήκην ρνξνχ ην νπνίν θέξεη ην φλνκα ηνπ ην Laban Centre, ην νπνίν είλαη έλα απφ ηα ζχγρξνλα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα γηα ην ρνξφ.
Μεηά ην ζάλαην ηνπ, ην έξγν ηνπ ζπλερίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ.
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13. Γέννηζη ηος ύγσπονος σοπού ζηιρ Η.Π.Α.
ζηο πλαίζιο ηος Μονηέπνος κινήμαηορ
Ο χγρξνλνο ρνξφο μεπξφβαιιε κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο αηφκσλ κε
δπλαηή πξνζσπηθφηεηα γεγνλφο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ε αηνκηθφηεηα θαη
ε επαλαζηαηηθφηεηα λα γίλνπλ ζήκα θαηαηεζέλ ηνπ. Ζ Ηδαληφξα Νηάλθαλ
(Isadora Duncan) κε ηηο δειψζεηο ηεο αιιά θαη κε ην ρνξφ ηεο, έζεζε ηα ε θθξαζηηθά θαη εηθνλνθιαζηηθά ηδεψδε γηα ην χγρξνλν ρνξφ. κσο, ε Ruth St.
Denis (Ρνπζ ελ Νηέληο, 1879-1968) ήηαλ απηή πνπ καδί κε ην ζχδπγν ηεο,
ηνλ Ted Shawn (Σελη νλ, 1891-1972), δεκηνχξγεζαλ ηηο ζπλζήθεο κέζα
απφ ηηο νπνίεο γελλήζεθε ν χγρξνλνο ρνξφο.
Ζ ελ Νηέληο είρε κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ην ζέαηξν. Αθνχ πεξηφδεπζε
σο εζνπνηφο, άξρηζε ην 1904 λα δείρλεη ελδηαθέξνλ θαη γηα ηελ ρνξεπηηθή
ηέρλε ησλ Αηγππηίσλ. Σν 1906 ρνξνγξάθεζε ην κπαιέην Radha (Ράληα), πνπ
αξρηθά ήηαλ ρνξεπηηθή παξαγσγή επεξεαζκέλε απφ φζα γλσξίδνπκε γηα ην
ρνξφ ησλ Αηγππηίσλ «αηγππηηαθή» θαη ζηε ζπλέρεηα απφ φζα γλσξίδνπκε γηα
ην ρνξφ ησλ Ηλδψλ. ηγά ζηγά ζπλέζεζε θη άιια έξγα, φια κε εμσηηθά ζέκαηα.
Δίρε ινηπφλ, αλαπηχμεη ηελ θαξηέξα ηεο εξκελεχνληαο ρνξνχο νη νπνίνη ήηαλ
βαζηζκέλνη κεξηθψο ζηνπο ρνξνχο ηεο αλαηνιήο, θαη, φηαλ παληξεχηεθε ηνλ
Σελη νλ ην 1914 ήηαλ ήδε δηάζεκε. Ο νλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ
ηνπ ζην θνιιέγην είρε πάζεη δηθζεξίηηδα θαη αληηκεηψπηζε ηνλ θίλδπλν παξάιπζεο. Γη’ απηφ είρε ήδε αξρίζεη λα αζρνιείηαη κε ην ρνξφ σο είδνο ζεξαπεπηηθήο άζθεζεο. ληαο φκσο κέζα ζ’ απηφλ ην ρψξν, άξρηζε λα αζρνιείηαη κε
ην ρνξφ θαη επαγγεικαηηθά, κειεηψληαο κπαιέην θαη αλνίγνληαο κηα ζρνιή
ρνξνχ ζην Λνο Άληδειεο. Γλψξηζε ηε κέιινπζα γπλαίθα ηνπ ζηε δηάξθεηα πεξηνδείαο ηνπ ζε φιε ηε ρψξα. Σν 1915, νη δπν ηνπο ίδξπζαλ ηε Denishawn
(Νηεληζφλ) πνπ ήηαλ ζρνιή θαη νκάδα ρνξνχ. Ζ εθγχκλαζε πνπ παξείρε ε
ζρνιή ήηαλ εθιεθηηθή: δίδαζθαλ κπαιέην, δηάθνξα είδε ρνξψλ ηεο αλαηνιήο,
ηε κέζνδνο Delsarte (Νηειζάξη), γηφγθα, ρνξνγξαθία θαη «νπηηθνπνίεζε ηεο
κνπζηθήο» (musical visualisation) πνπ ήηαλ θαη ε εηδηθφηεηα ηεο ελ Νηέληο.
Αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο ρνξεπηέο ηεο Denishawn, ήηαλ θαη ε Doris
Humphrey (Νηφξηο Υάκθξετ, 1895-1958), ν Charles Weidman (Σζαξιο Γνπάηληκαλ, 1901-1975) θαη ε Martha Graham (Μάξζα Γθξάρακ, 1894-1991).
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Με ηνλ θαηξφ, ε Γθξάρακ, ε Υάκθξετ θαη ν Γνπάηληκαλ επαλαζηάηεζαλ
ελάληηα ζηνλ απνιπηαξρηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχζε ε Denishawn.
πγθεθξηκέλα, ε Υάκθξετ θαη ν Γνπάηληκαλ έθηηαμαλ ηε δηθή ηνπο νκάδα ρνξνχ θαη ε Γθξάρακ ηε δηθή ηεο. Ζ Υάκθξετ θαη ε Γθξάρακ κ’ απηή ηνπο ηελ
θίλεζε ζέιεζαλ λ’ αλαπηχμνπλ ην δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ ζηηι σο ρνξεπηέο θαη
ρνξνγξάθνη, θαζψο επίζεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ/εμειίμνπλ κηα ηερληθή πνπ
ζα εμππεξεηνχζε φζα ήζειαλ λα εθθξάζνπλ. Ζ Υάκθξετ ρξεζηκνπνίεζε σο
θεληξηθφ θίλεηξν γηα ηελ ηερληθή ηεο ηελ αηώξεζε (swing) κεηαμχ ηεο αληζνξξνπίαο θαη ηεο ζηάζεο, θαη ηελ ελαιιαγή κεηαμύ πηώζεο θαη επαλαθνξάο (fall
and recovery). Ζ Γθξάρακ εζηίαζε ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ ελέξγεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλαπλνήο, ηελ εηζπλνή θαη ηελ εθπλνή (contraction and release).
Παξά ηηο κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο, ε Υάκθξετ θαη ε Γθξάρακ απέξξηςαλ ηνλ εμσηηθφ ζηηι ρνξνχ πνπ επηθξαηνχζε ζηε Denishawn, αλαδεηψληαο γηα ην ρνξφ ηνπο πεξηερφκελν θαη ζηηι πνπ ζα ζρεηίδνληαλ πεξηζζφηεξν κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ζηελ Ακεξηθή. Έηζη, νη ρνξνγξαθίεο ηεο Υάκθξετ επηθεληξψλνληαη
ζπρλά ζε θνηλσληθά ή πνιηηηθά ζέκαηα. Απφ ηελ άιιε, ε Γθξάρακ εμεξεχλεζε
φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνλ εζσηεξηθφ ςπρηζκφ κέζα απφ ηα ζέκαηα πνπ δηάιεγε, ρξεζηκνπνηψληαο ην κχζν, ην ζπκβνιηζκφ θαη ηνλ ππαηληγκφ.
Τπήξμαλ φκσο θαη άιινη πνπ αλαδήηεζαλ λέα είδε ρνξνχ. Αλάκεζα
ηνπο ήηαλ θαη ε Helen Tamiris (Έιελ Σακίξηο), ν Daniel Nagrin (Νηαληέι Ναγθξίλ), ν Lester Horton (Λέζηεξ Υφξηνλ) θαη ε Ζanya Holm (Υάληα Υνικ), ε
ηειεπηαία καζήηξηα ηεο Mary Wigman. Μεγάιε ψζεζε ζηελ εμάπισζε ηνπ
χγρξνλνπ ρνξνχ δφζεθε απφ ηε ζρνιή "Bennington" (Μπέληλγθηνλ). Πξφθεηηαη γηα ηε Bennington School of Dance (ρνιή ρνξνχ Μπέληλγθηνλ), ε νπνία
ηδξχζεθε ην 1934 ζην Bennington College (Κνιιέγην Μπέληλγθηνλ), ζην
Vermont (Βεξκφλη). Σν Bennington Festival (Φεζηηβάι Μπέληλγθηνλ) ην νπνίν γηλφηαλ εθεί θάζε ρξφλν έπαημε επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν. Σν Φεζηηβάι ήηαλ
ηφπνο φπνπ ζπλεπξίζθνληαλ ρνξεπηέο θαη παξαζηάζεηο, φπνπ νη αζθνχκελνη
ηνπ χγρξνλνπ ρνξνχ κπνξνχζαλ λα ζπλππάξμνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο θνηλνχο ηνπο ζηφρνπο, κέζα απφ ηνπο δηαθνξνπνηεκέλνπο ηξφπνπο παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ ηνπο. Πνιιά ζεκαληηθά έξγα έθαλαλ πξεκηέξα
εθεί, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ΔΗ Penitente (Δι Πεληηέληε) θαη ην Letter to the
World (Λέηεξ ηνπ δε γνπόξιλη) ηεο Γθξάρακ, ην New Dance (Νηνπ ληαλο), ην
With my Red Fires (Γνπτζ κάη ξελη θάηεξο) θαη ην Passacaglia in C (Παζζα[ 70 ]

θάιηα ηλ ζη) ηεο Υάκθξετ, ην Opus 51 (Οπνύο 51) ηνπ Γνπάηληκαλ θαη ην Trend
(Σξελη) ηεο Υνικ. Σν Φεζηηβάι παξείρε επίζεο ρνξνγξαθηθέο επθαηξίεο ζε
λεφηεξνπο θαιιηηέρλεο ηεο επνρήο, φπσο ν José Limón (Υνζέ Ληκφλ, 19081972), ε Eleanor King (Διεαλφξ Κηλγθ), ν Eric Hawkins (Έξηθ Υφθηλο), ε Jean
Erdman (Σδηλ Έξληκαλ) θαη ε Anna Sokolow (Άλλα φθνιννπ). Δπηπιένλ, απηφ πνπ θαηάθεξε λα θάλεη ε Martha Hill (Μάξζα Υηι), απφ ηα ηδξπηηθάδηεπζπληηθά κέιε ηνπ Φεζηηβάι, ήηαλ λα πξνζειθχζεη ζην Bennington καζεηέο απφ θνιιέγηα απφ φιε ηελ Ακεξηθή, πξάγκα ην νπνίν νδήγεζε ζην λα
θαζηεξσζεί ν χγρξνλνο ρνξφο σο θιάδνο καζεκάησλ ζε πνιιά θνιιέγηα
αιιά θαη ζην λα δεκηνπξγεζεί έλα ζεηηθφ ξεχκα γηα ην ρνξφ αλάκεζα ζε
ζπνπδαζηέο θνιεγίσλ, θαζψο θαη ζην λα ηδξπζνχλ πνιινί ρψξνη ζπλάληεζεο
ησλ αλζξψπσλ ηνπ ρνξνχ θαη παξαζηάζεσλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα.
Ζ αξζξίηηδα ζαθάηεςε ηε Υάκθξετ θαη ηελ αλάγθαζε λα ζηακαηήζεη λα
ρνξεχεη ην 1944. Παξ’ φια απηά, ζπλέρηζε λα ρνξνγξαθεί, ηδηαίηεξα γηα ηνλ
José Limón. O πξνζηαηεπφκελνο ηεο έγηλε θη εθείλνο ρνξνγξάθνο, δεκηνπξγψληαο ηε δηθή ηνπ νκάδα ρνξνχ θαη ζπλζέηνληαο έξγα φπσο ην The Moor's
Pavane (Γε κννξο παβέηλ) θαη ην There is Time (Γεξ ηδ ηάηκ). Ο Limón, φπσο
θαη πνιινί άιινη ρνξνγξάθνη ηνπ χγρξνλνπ ρνξνχ, απέδεημε φηη ν ρνξφο
κπνξνχζε λα επηθεληξσζεί ζε αλψηεξα ζέκαηα θαη λα ηα ρεηξηζηεί κε ζνβαξφηεηα θαη πλεπκαηηθή ελέξγεηα φκνηα κε απηή ησλ άιισλ ηερλψλ. Οη πην ζεκαληηθνί θξηηηθνί πνπ αζρνιήζεθαλ ηδηαηηέξσο κε ην χγρξνλν ρνξφ είλαη ν
John Martin (Σδνλ Μάξηηλ), ε Deborah Jowitt (Νηέκπνξα Σδφνπηη) θαη ε
Marcia Siegel (Μάξζηα ίγθει).
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14. Οι εξελίξειρ ηος ύγσπονος σοπού ζηιρ Η.Π.Α.
ζηο πλαίζιο ηος Μεηαμονηέπνος κινήμαηορ
Απφ ηελ αξρή ηνπ, ν χγρξνλνο ρνξφο ήηαλ νπζηαζηηθά εθθξαζηηθφο
(expressional): νη ρνξνγξάθνη ζηφρεπαλ ζην λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη
ζθέςεηο θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαδίδνληαο ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε γηα
ηνλ θφζκν. Γελ έβιεπαλ ην ρνξφ σο ζηφρν αιιά σο κέζν. Ήηαλ αλαπφθεπθην, ηειηθά, λα ππάξμεη αληίδξαζε ζε απηή ηε ζέζε. Ο ρνξνγξάθνο πνπ ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ «επαλάζηαζε» ελάληηα ζηελ αηζζεηηθή ηεο έθθξαζηηθφηεηαο είλαη ν Merce Cunningham (Μεξο Κάληλγθρακ, 1919- ). Ο
Cunningham έλησζε φηη ήηαλ αξθεηφ γηα ην ρνξφ λα αθνξά κφλν ην ρνξφ. Έθαλε πεξαηηέξσ αιιαγέο κε ηε βνήζεηα ηνπ κνπζηθνχ John Cage (Σδνλ Κέηηδ),
ν νπνίνο ήηαλ ζπλεξγάηεο ηνπ γηα πνιιά ρξφληα. Ο ρνξφο, ε κνπζηθή θαη ην
ζρέδην (design) ζπλππήξραλ ζηελ παξάζηαζε, παξακέλνληαο φκσο αλεμάξηεηα· ήηαλ απιψο ζηνηρεία πνπ κνηξάδνληαλ ην ρψξν θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα.
Ο Cunningham θαη ν Cage εηζήγαγαλ ζηε δνπιεηά ηνπο ηηο ηερληθέο ηεο αιεαηνξηθήο κνπζηθήο, ηερληθέο δειαδή, πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ην ηπραίν. Υξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ παξάγνληα «ηχρε» ζηελ νξγάλσζε ησλ ήρσλ θαη ηεο θίλεζεο. Γηα ηνλ Cage, ν νπνίνο αζρνιήζεθε πεξηζζφηεξν κε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, ε ρξήζε απηψλ ησλ κεζφδσλ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηε θηινζνθία ηνπ Εελ. ηνλ Cunningham, απ’ ηελ άιιε, απηέο νη ηερληθέο ηνπ πξφζθεξαλ απιψο λέν ηξφπν εμεξεχλεζεο ησλ θηλεηηθψλ δπλαηνηήησλ· ζα πξέπεη θπζηθά λα ιάβνπκε ππφςε φηη σο ρνξνγξάθνο είλαη ν πην
θνξκαιηζηήο φισλ. Ο Cunningham έρεη ζπλεξγαζηεί επαλεηιεκκέλσο θαη κε
άιινπο κεηακνληέξλνπο ζπλζέηεο θαη ζρεδηαζηέο νη νπνίνη είραλ ηελ ίδηα «αληί-παξαδνζηαθή» άπνςε θαη δξάζε. (’ απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε φηη ιέγνληαο «αληί-παξαδνζηαθή» ελλννχκαη ηελ παξάδνζε ηνπ κνληέξλνπ ρνξνχ θη φρη ηνπο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο ή ην θιαζηθφ κπαιέην.).
Τπάξρνπλ άιιεο ηξεηο θχξηεο κνξθέο πνπ ζεσξνχληαη σο εθπξφζσπνη
ηεο εμέιημεο ελάληηα ζηελ «παξάδνζε» ηεο Γθξάρακ ή ηεο Υάκθξετ. Ο Alwin
Nikolais (Άιβηλ Νηθνιάηο, 1910-1993), ν Paul Taylor (Πνι Σέηινξ, 1930- ) θαη
ν Alvin Ailey (Άιβηλ Έηιη, 1931-1989). Ο Alwin Nikolais αξλήζεθε θη απηφο ηα
εθθξαζηηθά είδε ρνξνχ. Με ηε κεγάιε ηνπ ζεαηξηθή ηθαλφηεηα, πξνζέγγηζε
ηνλ αθεξεκέλν ρνξφ θαη ηηο παξαγσγέο ηέηνησλ έξγσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα
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πνιπκέζα (multimedia)· ρξεζηκνπνίεζε ηα θνζηνχκηα, ηα ζθεληθά αληηθείκελα
(props), ηνπο θσηηζκνχο θαη ηνπο πξνηδέθηνξεο κε ηδηαίηεξε θαληαζία. Ο Paul
Taylor απφ ηελ άιιε, εμφξγηζε αξθεηφ θφζκν κε ηνπο πξψηνπο, πξσηνπνξηαθνχο (avant garde) πεηξακαηηζκνχο ηνπ. Αξγφηεξα, φκσο, άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί ηε κνπζηθή κε «παξαδνζηαθφ» ηξφπν θαη λα ρνξνγξαθεί θνκκάηηα ηα
νπνία αληηθαηφπηξηδαλ κηαλ πξνζσπηθή άπνςε γηα ηα πξάγκαηα, γεγνλφο ην
νπνίν έθαλαλ θαη νη πξψηνη ρνξνγξάθνη ηνπ χγρξνλνπ ρνξνχ (π.ρ. Γθξάρακ,
Υάκθξετ θηι.). Μεξηθέο θνξέο ηα έξγα ηνπ είλαη πλεπκαηψδε θαη θεθάηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα Aureole, ην Esplanade θαη ην Roses. Άιιεο θνξέο, ηα
έξγα ηνπ πιάζνπλ κηα ζθνηεηλή ή απαηζηφδνμε εηθφλα, φπσο γηα παξάδεηγκα
ην Cloven Kingdom θαη ην Last Look. Πνιιά απφ ηα έξγα ηνπ Taylor πεξηιακβάλνληαη ζήκεξα ζην ξεπεξηφξην άιισλ νκάδσλ χγρξνλνπ ρνξνχ ή κπαιέηνπ. Σέινο, ν Alvin Ailey ήηαλ ν ρνξνγξάθνο πνπ ζπγθξφηεζε ηελ πξψηε πνιπθπιεηηθή (multiracial) νκάδα ρνξνχ ζηηο Ζ.Π.Α.. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ Ailey
ήηαλ λα κεηαθέξεη ηηο εκπεηξίεο ησλ Ακεξηθαλψλ έγρξσκσλ πνιηηψλ ζην χγρξνλν ρνξφ· ηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο ηνπο, ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο
ρνξεχνπλ θαη ηα είδε ηεο κνπζηθήο ηνπο. Σν έξγν ηνπ Revelations απνηειεί ην
πην ηξαληαρηφ παξάδεηγκα ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ, αιιά θαη ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ. Σν ρνξνγξαθηθφ ηνπ έξγν ππήξμε πάληα θνξηηζκέλν κε ελέξγεηα θαη
ζεαηξηθφηεηα, ελψ ήηαλ επίζεο θαη πνιχ δεκνθηιέο.
Παξ’ φια απηά, ν Merce Cunningham ήηαλ ε θχξηα επηξξνή ζην θχκα
ησλ ακεξηθαλψλ ρνξνγξάθσλ χγρξνλνπ ρνξνχ πνπ αθνινχζεζε. Οη αλαδεηήζεηο ηνπ φζνλ αθνξνχζε «ην ρνξφ γηα ηε ράξε ηνπ ρνξνχ θαη κφλν» θαζψο
θαη ε ηάζε ηνπ γηα πεηξακαηηζκφ εμειίρζεθαλ πεξηζζφηεξν ζηε δεθαεηία ηνπ
1960 απφ έλα γθξνππ λέσλ ρνξεπηψλ. Μεξηθνί απφ απηνχο βάιζεθαλ λα
βξνπλ πφζν ν ρνξφο κπνξνχζε λα πεξηθνπεί, παξακέλνληαο, σζηφζν, ρνξφο. Δμεξεχλεζαλ θαζεκεξηλέο, ζπλεζηζκέλεο θηλήζεηο, θη έβαδαλ λα ηηο εθηειέζνπλ ζπρλά άλζξσπνη πνπ δελ ήηαλ ρνξεπηέο (non-dancers), πνπ δελ είραλ
αζρνιεζεί πνηέ πξηλ κε ην ρνξφ. Απηφο ν κηληκαιηζκφο πνπ πξνέθππηε απφ
ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο αληαλαθινχζε θαη ην ξεχκα κηληκαιηζκνχ πνπ θπξηαξρνχζε ζηηο γξαθηθέο ηέρλεο· ε ακθηζβήηεζε ησλ ζπκβαηηθνηήησλ πνπ
πξνυπήξραλ ήηαλ επίζεο ηεο κφδαο. Οη «πεηξακαηηζηέο» ηνπ ρνξνχ παξνπζίαζαλ θνκκάηηα ζε ρψξνπο άιινπο, πέξα απφ ηε ζεαηξηθή ζθελή, γηα λα κειεηήζνπλ ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε επηινγή ηνπ ηφπνπ ζε κηα παξάζηαζε.
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Πνιιά ζφιν ή έξγα γηα κηθξά γθξνππ ρνξεπηψλ παξνπζηάζηεθαλ ζε εμψζηεο
θαη απνζήθεο ζην Greenwich village (Γθξίλνπηηο Βίιαηδ) θαη ην Soho (φρν)
ηεο Νέαο Τφξθεο. To Judson Memorial Church (Σδάληζνλ Μεκφξηαι Σζεξηο)
ζηελ πεξίθεκε Washington Square (Οπάζηλγθηνλ θνπέξ) έγηλε ην θέληξν γηα
κηα νκάδα ηέηνησλ θαιιηηερλψλ ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη νη:
Yvonne Rainer (Τβφλ Ράηλεξ), Trisha Brown (Σξίζα Μπξάνπλ), Lucinda
Childs (Λνπζίληα Σζηιληο), David Gordon (Νηέηβηλη Γθφξληνλ) θαη Steve
Ρaxton (ηηβ Πάμηνλ). Σν φιν θίλεκα έιαβε πνιχ θαιέο θξηηηθέο, πεξηζζφηεξν
φκσο γηα ηηο ηδέεο πνπ επέιεμε λα αληηπξνζσπεχζεη παξά γηα ηε ρνξεπηηθή
εκπεηξία πνπ κεηέδηδε ζην θνηλφ. Ο ζπλζέηεο Steve Reich (ηηβ Ράηρ) παξαηήξεζε: «Γηα πνιχ θαηξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, πεγαίλακε
ζε παξαζηάζεηο ρνξνχ φπνπ θαλείο δελ ρφξεπε θαη ζηηο νπνίεο αθνινπζνχζαλ πάξηη φπνπ φινη ρφξεπαλ».
Μεηά απφ απηή ηε θάζε ησλ πεηξακαηηζκψλ, ε ρνξνγξάθνο πνπ αδηακθηζβήηεηα είρε ηελ πεξηζζφηεξε αλαγλψξηζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ππήξμε ε Twyla Tharp (Σνπάηια Θαξπ,
1941- ). ίγνπξα ήηαλ εθείλε πνπ επαλέθεξε ην ρνξφ ζην ρνξφ (“dancing to
the dance”). πλδπάδνληαο ηελ πςειή δηαλνεηηθφηεηα κε ηελ ηέιεηα γλψζε
(καεζηξία) πνιιψλ εηδψλ ρνξνχ, ε Tharp δεκηνχξγεζε έξγα πνπ είλαη ηφζν
εθιεθηηθά φζν θαη νη πεγέο απφ ηηο νπνίεο αληιεί ην πιηθφ ηεο. Ζ ίδηα επηβεβαίσζε ηελ αλσηεξφηεηα ηεο φηαλ δέρηεθε ηελ πξφζθιεζε/πξφθιεζε ηνπ
Joffrey Ballet (Σδφθξετ Μπάιε) λα ρνξνγξαθήζεη γη’ απηνχο. Ζ ζπλεξγαζία
ηεο κε ηνλ Michail Baryshnikov (Μηθαΐι Μπαξίζληθνβ) πνπ αθνινχζεζε κε ην
Push Comes to Shove (Πνπο θακο ηνπ ζφνπβ) γηα ην American Ballet Theatre
(Ακέξηθαλ Μπάιε Θίαηεξ) καο έδσζε κηα απφ ηηο πην δεκνθηιείο ρνξνγξαθίεο
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Ζ ίδηα ιέεη φηη ν ρνξνγξάθνο πνπ ζαπκάδεη πεξηζζφηεξν απφ φινπο είλαη ν George Balanchine (Εσξδ Μπαιαλζίλ). ηα πην
πξφζθαηα έξγα ηεο, ε αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζην κπαιέην θαη ην χγρξνλν
ρνξφ πνπ ήηαλ άιινηε θαλεξή, δείρλεη λα εθιείπεη. Δπίζεο ν William
Forsythe(1949-) άξρηζε ηελ θαξηέξα ηνπ ζηελ Ακεξηθή θαη ην1984 έγηλε ν δηεπζπληήο ησ λ κπαιέησλ ηεο Φξαλθθνχξηεο θαη εμέιημε ηελ ηερληθή ηνπ κπαιέηνπ κέζσ ησλ ρνξνγξαθηψλ ηνπ κε έλα κνλαδηθφ ηξφπν αιιάδνληαο ηελ θαζεηφηεηα ηνπ άμνλα ηνπ ζψκαηνο.
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Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, εκθαλίζηεθε έλαο αθφκε ρνξνγξάθνο, πνπ γλψξηζε αλάινγε θήκε θαη θαηαμίσζε: ν Mark Morris (Μαξθ Μφξηο, 1956- ). πσο ην έξγν ηεο Tharp, έηζη θαη απηφ ηνπ Morris ζπλδπάδεη κηα
κνξθή ηνπ ζηηι θαη ηεο ηερληθήο ηνπ κπαιέηνπ κε ηελ πξνρσξεκέλε θηινζνθηθή ζθέςε θαη κε πνιιά άιια είδε ρνξνχ ή θαη θίλεζεο. πγθεθξηκέλα, ην
έξγν ηνπ αλαβηψλεη νξηζκέλεο πιεπξέο ηνπ πξφηεξνπ ακεξηθαληθνχ χγρξνλνπ ρνξνχ θαη πνιιά ζηνηρεία απφ παξαδνζηαθνχο ρνξνχο. Δπίζεο, αλαδεηθλχεη ηηο λέεο απφςεηο απέλαληη ζην γέλνο (gender), ηε ζεμνπαιηθφηεηα
(sexuality) θαη ηηο θπιέο (race). Ζ κνπζηθφηεηα, ην ρηνχκνξ θαη ε πνηθηιία πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηηο ρνξνγξαθίεο ηνπ Mark Morris είλαη ηδηαηηέξσο δεκνθηιή.

Οκάδα ρνξνχ Μεξο Κάληλγθρακ
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15. Η ανάπηςξη ηος ύγσπονος σοπού ζηο Ηνωμένο Βαζίλειο
Έλα θίλεκα ζχγρξνλνπ ρνξνχ θαζηεξψζεθε ζηε Βξεηαλία κε ηελ ίδξπζε ηνπ
London School of Contemporary Dance (ρνιή ζχγρξνλνπ ρνξνχ ηνπ Λνλδίλνπ κε ηα αξρηθά LSCD) ην 1966 θαη ηνπ London Contemporary Dance Theatre (χγρξνλν ρνξνζέαηξν ηνπ Λνλδίλνπ κε ηα αξρηθά LCDT) ην 1967, θαζψο
επίζεο θαη κε ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε ν Norman Morrice ην 1966 ζηηο ρνξνγξαθηθέο αξρέο πνπ αθνινπζνχζε κέρξη ηφηε ην Μπαιέην Ρακπέξ (Ballet
Rambert). ινη απηνί νη νξγαληζκνί είραλ σο πξφηππν ηε
ρνιή ρνξνχ ηεο Μάξζα Γθξάρακ (Martha Graham Dance
School) θαη ε ηερληθή Graham ήηαλ, θπζηθά, ε βάζε ηεο
δνπιεηάο πνπ γηλφηαλ ζην LSCD. Δπίζεο, o Robert Cohan
(Ρφκπεξη Κφραλ), έλαο απφ ηνπο καζεηέο ηεο Graham,
είρε πξνζιεθζεί σο Καιιηηερληθφο δηεπζπληήο ηνπ LCDT.
Σέινο, φιε ε αλαλεσκέλε Οκάδα ρνξνχ Ρακπέξ είρε σο πξφηππν ην Netherlands Dance Theatre (Νέδεξιαληο Νηαλο Θίαηεξ, Υνξνζέαηξν ηεο Οιιαλδίαο), ην νπνίν αθνινπζνχζε σο βαζηθή αξρή ηε ζχδεπμε δχν δηαθνξεηηθψλ
εηδψλ: ηνπ κπαιέηνπ θαη ηνπ είδνπο ρνξνχ ηεο Γθξάρακ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1970 ε επηξξνή ηεο Γθξάρακ ήηαλ έληνλε θαη ζηηο δπν απηέο
νκάδεο (LCDT θαη Ρακπέξ). Έηζη, ην ξεπεξηφξην άλζηζε ηδηαηηέξσο, έρνληαο
εμαηξεηηθά εμπξεζηνληζηηθφ ραξαθηήξα (βαζηζκέλν ζηελ έθθξαζε), ζε έξγα
πνπ βαζίδνληαλ θπξίσο ζηελ αθήγεζε θαη ζηα εληππσζηαθά ζθεληθά. Οη θχξηνη ρνξνγξάθνη εθείλεο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ ν ίδηνο Robert Cohan γηα ην
LCDT θαη ν Christopher Bruce (Κξίζηνθεξ Μπξνπο) θαη ν Glen Tetley (Γθελ
Σέηιετ) γηα ην κπαιέην Ρακπέξ (Ballet Rambert). Απηφ ε εμπξεζηνληζηηθή έθθξαζε θπξηάξρεζε ζην LCDT ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 1989, φηαλ ν Ακεξηθαλφο
Dan Wagoner (Nηαλ Βαγθφλεξ) αλέιαβε ηε δηεχζπλζε κεηά ηνλ Cohan. ζν
γηα κπαιέην Ρακπέξ (Ballet Rambert) ε εμπξεζηνληζηηθή απηή έθθξαζε ππνρψξεζε κπξνζηά ζην ζηηι ηνπ Merce Cunningham (Μεξο Κάληλγθρακ) αιιά
θαη κπξνζηά ζηελ εληνλφηεξε αλαθνξά ζην είδνο ηνπ κπαιέηνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, θπξίσο, φηαλ ν Richard Alston (Ρίηζαξλη Άιζηνλ) ζρεηίζηεθε κε
ηελ νκάδα. Σν 1987, ην Μπαιέην Ρακπέξ (Ballet Rambert) κεηνλνκάζηεθε
ζε Rambert Dance Company (Oκάδα ρνξνχ Ρακπέξ).
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Ζ πνιηηηθή απηψλ ησλ δχν κεγάισλ νκάδσλ ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ξεπεξηφξην πηνζεηψληαο ηφζν ηε κέζνδν ησλ πξνζθεθιεκέλσλ ρνξνγξάθσλ
(guest choreographer) φζν θαη εθείλε θαηά ηελ νπνία νη ρνξνγξάθνη ζα είραλ
σο έδξα ηελ νκάδα (company based). ηελ πνξεία αλαπηχρζεθαλ δηάθνξα
ηνπηθά ζηηι: γηα παξάδεηγκα, ν ρνξνγξάθνο Christopher Bruce, ηνπ νπνίνπ ε
δνπιεηά ζπρλά ζρεηίδεηαη κε πξνβιήκαηα παγθνζκίνπ ελδηαθέξνληνο, ζπκπεξηέιαβε ζην θηλεηηθφ ιεμηιφγην ηνπ θηλήζεηο πνπ βαζίδνληαλ ζε παξαδνζηαθνχο ρνξνχο, εηζάγνληαο κηα λέα πεξίπινθε δνπιεηά ζηα πφδηα (footwork),
κεγαιχηεξε ξπζκηθή πνηθηιία θαη εληνλφηεξε ζχλδεζε κε ηε κνπζηθή δνκή.
κσο, ήηαλ ε δνπιεηά ηνπ Richard Alston (Ρίηζαξλη Άιζηνλ)
θαη ηεο Siobhan Davies (ηβφλ Νηέηβηο), ησλ δχν πην ζεκαληηθψλ ρνξνγξάθσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην LSCD θαη ην LCDT ,
πνπ γξήγνξα έθαλε ην βξεηαληθφ χγρξνλν ρνξφ λα μεθχγεη απφ ηηο επηξξνέο ηνπ ζηηι ηεο Γθξάρακ. Ζ πίζηε φηη ε θίλεζε έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνηείλεη
ηηο δηθέο ηεο δνκέο, ε πίζηε δειαδή ζηελ «θίλεζε γηα ηελ θίλεζε» ήηαλ πάληνηε ζεκειηψδεο αξρή ζηε δνπιεηά ηνπ Alston. Πξφθεηηαη γηα έλαλ «ζπκθσληθφ» ρνξνγξάθν πνπ ρξεζηκνπνηεί, θαηά θχξην ιφγν, ηε κνπζηθή σο αθεηεξία,
ελψ ρεηξίδεηαη εμίζνπ θαιά κεγάιεο ή κηθξέο θφξκεο θαη ηηο ζπλζέηεη ζθηρηά
κε αθεξεκέλεο πιεξνθνξίεο, πξνθαιψληαο έηζη ην κάηη θαη ηε λνεκνζχλε
ηνπ θνηλνχ, θαη ηαπηφρξνλα παξέρνληαο ζην έξγν γεξά ζεκέιηα πνπ είλαη αλαγθαία ψζηε λα γίλεη μεθάζαξν, ζαθέο.
πσο ν Alston έηζη θαη ε Siobhan Davies (ηβφλ Νηέηβηο), ζηφρεπζε πξσηαξρηθά σο ρνξνγξάθνο ζην λα αλαπηχμεη ηε δηθή
ηεο γιψζζα θαη ηε δηθή ηεο ρνξεπηηθή δνκή. Καηά ηε δηάξθεηα
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ελψ ζπλέρηζε λα δεκηνπξγεί αθεξεκέλα ρνξεπηηθά θνκκάηηα, αλέπηπμε έλα πην θαζαξά ζεαηξηθφ
θαη αθεγεκαηηθφ πεξηερφκελν ζ’ έλαλ άιιν θιάδν ησλ έξγσλ ηεο: κέζα απφ
ηνλ ηζηφ ηεο θίλεζεο πξνθχπηνπλ πξνηάζεηο αλζξψπηλσλ ραξαθηήξσλ θαη
αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ. Σν 1989 έγηλε ε Associate Choreographer γηα ηελ
Οκάδα Ρακπέξ (Rambert), δειαδή ε ρνξνγξάθνο πνπ ρνξνγξαθεί όρη απνθιεηζηηθά αιιά ζπρλά γηα ηελ νκάδα.
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Ζ ηζηνξία ηνπ χγρξνλνπ ρνξνχ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, φκσο, ζρεηίδεηαη θαη
κε άιια πξάγκαηα εθηφο απφ ηηο Οκάδεο Ρακπέξ θαη ην LCDT. ηηο δεθαεηίεο
1970 θαη 1980, ζεκεηψζεθε κηα έθξεμε αλεμαξηήησλ νκάδσλ αιιά θαη ζφιν
θαιιηηερλψλ ζην Λνλδίλν θαη ζηελ επαξρία ηεο Βξεηαλίαο. Κάπνηεο θαη θάπνηνη απφ απηνχο είραλ σο πξφηππν ηηο δχν κεγάιεο νκάδεο πνπ πξναλαθέξακε, αιιά νη πεξηζζφηεξνη θαιιηηέρλεο θαη νη πεξηζζφηεξεο νκάδεο εμεξεχλεζαλ ελαιιαθηηθέο θαηεπζχλζεηο· ζπγθεθξηκέλα νη νκάδεο βαζίζηεθαλ ζην
έξγν ελφο ρνξνγξάθνπ παξά ζε κεγάιν θαη πνηθίιν ξεπεξηφξην. Ο Alston θαη
ε Davies έπαημαλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ ην αλεμάξηεην θίλεκα. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ν Alston ίδξπζε ην 1972 ηελ Οκάδα Strider (ηξάηληεξ) ε νπνία ήηαλ ε πξψηε πεηξακαηηθή νκάδα πνπ πξνέθπςε απφ ην LSCD. Ζ Οκάδα
Strider ιεηηνχξγεζε έσο ην 1975. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε Davies θαηάθεξε λα
ηζνξξνπήζεη αλάκεζα ζην λα ρνξνγξαθεί γηα κηα κεγάιε νκάδα (φπσο ήηαλ
ε Οκάδα ρνξνχ Ρακπέξ) θαη ζην λα ρνξνγξαθεί γηα ηε δηθή ηεο κηθξή νκάδα,
ψζπνπ ην 1982, καδί κε ηνλ Richard Alston θαη ηνλ Ian Spink ίδξπζαλ ηελ
νκάδα Second Stride (έθνλη ηξάηλη).
Πνιινί αλεμάξηεηνη θαιιηηέρλεο εγθαηέιεηςαλ ην «παξαδνζηαθν» ρνξεπηηθφ ιεμηιφγην γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαζεκεξηλέο ή «κεδακηλέο» θηλήζεηο, φπσο παξαηεξνχκε ζηε
δνπιεηά ηεο Rosemary Butcher (Ρνδκαξί Μπνχηζεξ), ηε ραιαξή “release” (ξηιίδ) ηερληθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Σάη Σζη, ηε κέζνδν ηνπ
Matthias Alexander (Μαηίαο Αιεμάληεξ), ηνπο κνληέξλνπο ρνξνχο ηεο επνρήο
ηνπο θαη ηεο δηθήο καο (disco, techno θηι.), ή, ηέινο, ηελ θίλεζε πνπ πεγάδεη
θαηεπζείαλ απφ ηηο ζεαηξηθέο εηθφλεο. ηε δεθαεηία ηνπ 1970 αλαπηχρζεθε
έλα λέν είδνο ρνξνζεάηξνπ πνπ αζρνιήζεθε κε ηηο έληνλεο, ζπρλά ελνριεηηθέο αληηπαξαζέζεηο εηθφλσλ θαη έθαλε εθηεηακέλε ρξήζε ησλ ζθεληθψλ αληηθεηκέλσλ, ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ θαζεκεξηλψλ θνζηνπκηψλ. ηε δεθαεηία ηνπ
1980 απηφ ην είδνο ρνξνζεάηξνπ αλέιαβε έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν επζπγξακκίδνληαο ηε ξηδνζπαζηηθή δνπιεηά πνπ γηλφηαλ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία κε
ηηο εμειίμεηο ζηελ ππφινηπε Δπξψπε, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηα έξγα ηνπ Ian
Spink (Ίαλ πίλθ), Γηεπζπληή ηεο νκάδαο Second Stride (έθνλη ηξάηλη), ηνπ
Lloyd Newson (Λφηλη Νηνχζνλ), δηεπζπληή ηεο Οκάδαο D V 8 Dance Theatre
(Νηη Βη Έηη Νηάλο Θίαηεξ) θαη ηεο Yolande Snaith (Γηνιάληα λέηζ). Δπηπιένλ,
κεξηθνί απφ ηνπο εθπξνζψπνπο απηνχ ηνπ είδνπο ρνξνζεάηξνπ αζρνιήζε[ 78 ]

θαλ ηδηαίηεξα κε θνηλσληθνπνιηηηθά ζέκαηα, φπσο ε δεκνθξαηία, ν ξαηζηζκφο,
ε νκνθπινθηιία θ.ά.
Σν αλεμάξηεην θίλεκα ρνξνχ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην –εθηφο δειαδή
απφ ηε Οκάδα Ρακπέξ θαη ην LCDT– ζπρλά νλνκάδεηαη New Dance (Νένο
ρνξφο), ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηελ πεηξακαηηθή ηνπ πηπρή. Πήξε δε απηφ
ην φλνκα απφ ην πεξηνδηθφ New Dance, ην νπνίν ηδξχζεθε ην 1977 απφ ηνπο
X6 Dance Collective (Eμ ημ Νηαλο Κνιέθηηβ). Ο αλεμάξηεηνο ρνξφο κηθξήο ή
κεζαίαο θιίκαθαο αλέπηπμε ην δηθφ ηνπ θχθισκα αλεπίζεκσλ ηφπσλ ζπλάληεζεο, φπσο ην Riverside Studios ή ε
ICA (Άη η Έη) ζην Λνλδίλν. Πνιιέο νκάδεο θαη ζφιν θαιιηηέρλεο παξνπζίαζαλ έξγα ηνπο ζε ελαιιαθηηθνχο ρψξνπο παξά ζε ζεαηξηθέο
ζθελέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε ζηνχληην, ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο ή ζε
γθαιεξί ηέρλεο. Απφ ην 1978 άξρηζαλ λα δηνξγαλψλνληαη ηα Dance Umbrella
Festivals (Νηαλο Ακπξέια Φεζηηβάι) ηα νπνία ρξεζίκεπαλ, θαη ζπλερίδνπλ λα
ρξεζηκεχνπλ κέρξη ζήκεξα, σο επθαηξίεο γηα λα παξνπζηαζηνχλ ηα ζπλερψο
απμαλφκελα ρνξεπηηθά έξγα πνπ δελ παξάγνληαη απφ ηηο κεγάιεο ρνξεπηηθέο
νκάδεο. Δπίζεο, απφ ην 1987, ην Place Theatre (Πιέηο Θίαηεξ) παξέρεη κηα
αθφκε επθαηξία ζηνλ αλεμάξηεην Βξεηαληθφ ρνξφ λα παξνπζηαζηεί ζε έλα
ρψξν ζην θέληξν ηνπ Λνλδίλνπ θαζψο επίζεο θαη ην ζέαηξν ηνπ Laban Centre.
ηε δεθαεηία ηνπ 1990, άξρηζε, σο έλα βαζκφ, λα γίλεηαη εκθαλήο ν
πθέξπνληαο ζπληεξεηηζκφο θαη ε χθεζε ζηελ αλαδφκεζε ησλ κεγαιπηέξσλ
νκάδσλ χγρξνλνπ ρνξνχ ζηε Βξεηαλία. Σν London Contemporary Dance
Theatre (LCDT) έδσζε ηηο ηειεπηαίεο παξαζηάζεηο ηνπ ην 1994 θη έθηνηε αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ πνιχ κηθξφηεξεο θιίκαθαο νκάδα, ηε ιεγφκελε πιένλ
Richard Alston Dance Company (Ρίηζαξλη Άιζηνλ Νηαλο Κφκπαλη). O
Alston, ν νπνίνο είρε θχγεη απφ ηε Rambert Dance Company (Ρακπέξ Νηαλο
Κφκπαλη) ην 1992, έγηλε ε θεληξηθή θηγνχξα ηφζν ζην Place φζν θαη ζην London Contemporary Dance Theatre (LCDS). ην κεηαμχ, ε Rambert Dance
Company (Ρακπέξ Νηαλο Κφκπαλη) εκπινπηίζηεθε θαη, απφ ην 1994 θαη έθηνηε, κε Καιιηηερληθφ δηεπζπληή ηνλ Christopher Bruce (Κξίζηνθεξ Μπξνπο),
επέζηξεςε ζην εμπξεζηνληζηηθή έθθξαζε πνπ θπξηαξρνχζε ζην
ξεπεξηφξηφ ηεο απφ ην 1966 έσο ην 1980.
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