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Rezumat 
 

Cuvinte cheie: coregrafie, dans, film, teatru, limbaj, experimental, contemporan, avangardă, per-

formance art, non-narativ, futurism, regie, film experimental, artă coregrafică.  
 

 Prezenta lucrare de cercetare a pornit de la ideea că filmul experimental reprezintă una din 

tendințele de dezvoltare a artei coregrafice. Dance for Camera, Screendance, Dance Video sunt 

doar câteva dintre denumirile pe care le-a capătăt în decursul timpului arta dansului în relația sa cu 

filmul. La prima vedere s-ar părea că lucrurile nu s-au schimbat față de perioada de început, pentru 

că dansul și filmul co-există pe aceeași suprafață încă de la nașterea artei cinematografice. Stau 

mărturile în acest sens realizările unor cineaști, coregrafi și dansatori deschizători de drumuri pre-

cum Frații Lumière1, Oskar Schlemmer2, Hilary Harris3, Maya Deren4, Leni Riefenstahl5.  

Însă astăzi se petrece ceva complet nou și diferit față de trecut. Coregrafia, și împreună cu 

ea dansul, se afirmă ca arte autonome, ies din parametrii în care au fost configurate și își extind pre-

ocupările către alte domenii. Dacă până acum arta coregrafică a fost privită ca fiind Cenușăreasa 

artelor, azi, analizând cu obiectivitatea pe care o dă trecerea timpului, inițiativele unor coregrafi 

precum Loïe Fuller6, Daniel Nagrin7, Merce Cunningham8, Sergiu Anghel9, se poate constata clar 

realitatea conform căreia coregrafia a atins maturitatea necesară unei arte de prim rang, ca efect 

firesc al evoluției polenizate de contextul socio-cultural, dar și de descoperirile științifice ale secolu-

lui XX.  

Dobândirea caracterului autonom, părăsirea cuibului, este rezultatul unor cunoștințe acumu-

late de-a lungul timpului, care se decantează în formule artistice de sine stătătoare. Acestea includ 

anumite practici din sfera teatrului, filmului, artelor plastice și teoriilor cibernetcii, pe care arta co-

regrafică le adaptează propriilor idei despre artă pentru a da naștere unor hibrzi care se impun cu 

viziuni coregrafice radicale asupra mediului artistic și social din care au făcut parte. 

 Norman McLaren10, Michael Kliën11, Geta Brătescu12, sunt doar o parte dintre artiștii care 

                                                
1  Lumiére, August Marie Louis Nicolas – 1862-1954 – om de cinema francez 
     Lumiére, Louis Jean – 1864-1948 – om de cinema francez 
2  Schlemmer, Oskar – 1888-1943 pictor, sculptor și scenograf german 
3  Harris, Hillary – 1929-1999 – regizoare de documentare britanică 
4  Deren, Maya (Eleonora Derenkowska) – coregrafă, dansatoare și cratoare americană de film de origine ucraineană 
5  Riefenstahl, Helene Bertha Amalie – 1902-2003 – fotografă, operatoare și regizoare de film, dansatoare și actriță germană  
6  Fuller, Loïe – 1862-1928 – dansatoare și actriță americană 
7  Nagrin, Daniel – 1917-2008 – dansator și coregraf american 
8  Cunningham, Mercier Philip – 1919-2009 – coregraf și dansator american 
9  Anghel, Sergiu – n.1954 – coregraf, dansator și profesor universitar român 
10  McLaren, Norman – 1914-1987 – regizor și producător canadian 
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au abordat arta coregrafică ca un domeniu al gândirii, care se exprimă prin mijlocirea unui limbaj 

artistic transdisciplinar, capabil să se insinueze în diferite forme de artă și să creeze concepte și 

forme proprii. 

 Interesantă tocmai prin alăturarea celor patru termeni: limbaj - coregrafie - film -  experi-

ment, opera coregrafică de film experimental, dacă îi putem spune așa, devine o modalitate prin ca-

re un regizor - coregraf de film transpune prin intermediul imagini in motion, idei și teme ce aparent 

și-ar găsi spațialitatea fie în teatru, fie în spațiul muzeal sau în mediul digital. 

 De exemplu, Carolee Scheemann13 în Meat Joy (1964) sau Lloyd Newson14 în The Cost of 

Living (2003) ne arată că nu doar corpul perfect al unui dansator antrenat este capabil să ofere im-

aginii o calitate plastică. Și un om gras, bătrân sau fără picioare poate face asta la fel de bine, dacă 
nu chiar mai bine, devenind în egală măsură subiectul coregrafiei și personaj cheie în film. 

 Lucrurile au început să se schimbe, iar propunerile artiștilor angajați în curentul avangardei 

istorice au produs un altfel de mod de a gândi coregrafia. Au dat o direcție cinematografică limba-

jului coregrafic. Au trecut peste ideea preconcepută că dansul și implicit coregrafia reprezintă un 

domeniu subordonat artelor spectacolului. Au pășit peste relația veche dintre teatru și dans și au în-

ceput una nouă cu filmul. 

 O explicație a faptului că acest lucru s-a întâmplat este aceea că teatrul a fost mult timp 

subiectul cercetărilor coregrafice. În schimb filmul, ca structură tehnică, moștenire culturală și in-

fluență estetică, reprezintă un alt punct de referință, mai puțin studiat de coregrafi. O altă explicație 

ar putea fi aceea că logica coregrafiei contemporane se apropie ca structură de un tip de dramatur-

gie non-lineară.  
 În viziunea a numeroși artiști din ultima jumătate a secolului trecut, precum Yvonne Rai-

ner15, Hillary Harris, Lucinda Childs16, Amy Greenfield17, relaționarea coregrafiei contemporane cu 

filmului experimental reprezintă, pe de o parte, un demers ancorat în realitatea artistică a vremii, iar 

pe de altă parte, o formulă artistică mult mai potrivită pentru conturarea universului coregrafiei și 

dansului. 

 Ca regulă generală, aceste filmele nu urmează un fir narativ, dar au situații specifice, temeri 

și conflicte umane. Uneori imaginile sunt atât de puternice încât nu au nevoie de niciun suport  

muzical sau de text.  Spre exemplu, în lucrările coregrafului Merce Cunningham, muzica poate să 

                                                                                                                                                            
11  Kliën, Michael – n.1973 – coregraf și artist austriac 
12  Brătescu, Geta – 1926-2018 – artist vizual din România 
13  Scheemann, Carolee – n.1939 – artist vizual american 
14  Newson, Lloyd – n.1957 – regizor, dansator și coregraf australian 
15  Rainer, Yvonne – n.1934 – dansatoare și coregrafă americană 
16  Childs, Lucinda – n.1940 – coregrafă și actriță americană 
17  Greenfield, Amy – n.1950 – cineastă americană 
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existe sau nu, dar sunetul din mediul înconjurător are forța de a susține afectiv mesajului crea-

torului. Ceea ce contează este înțelegerea faptului că orice zgomot poate fi auzit ca un sunet muzi-

cal. Așa se întâmplă în Variations V (1966) sau Beach Birds for Camera (1993). 

 Poate fi debusolant pentru un outsider faptul că limbajul coregrafic pendulează dintr-un 

domeniu artistic în altul, fără să se stabilească permanent undeva. Fie se insinuează practicilor mu-

zeale când este în relație cu arta vizuală și se autointitulează performance, cum vedem la Trisha 

Brown18 în Homemade (1966) sau Robert Rauschenberg19 în Linoleum (1966), fie trăiește într-o 

uniune consensuală cu muzica și dă naștere unui dans abstract precum Ballet Mécanique (1924) de 

Fernand Léger20 sau Anemic Cinema de Marcel Duchamp21, fie intră în concubinaj cu teatrul și 

oferă viață Dansului în serpentină ca în cazul colaborării dintre Loïe Fuller și frații Lumière sau 

chiar se teleportează în universul calculatoarelor pentru a-și însuși o nouă formă de viață - Life 

Forms Software, de Merce Cunningham. Toate aceste permutări nu reprezintă altceva decât multi-

plele fațete ale limbajului coregrafic, frământat de modificările care se petrec în artă, societate și 

știință. 

 Artiștii se simt eliberați de povara istoriei, nu mai resimt obligația de a face un pas înainte, 

nu mai sunt legați să continue narativitatea istoriei sau să se conformeze regulilor și cerințelor prin 

care trebuiau să fie istoric noi. În schimb, își doresc să fie angajați politic și cultural în realitate; vor 

să reflecte propria identitate culturală, să-și exprime dorințele individuale, dar înainte de toate vor 

să arate că sunt în viață și sunt reali, în opoziție cu ceea ce a fost înaintea lor. 

Este desigur o dorință de legitimizare care capătă mai multă forță în mișcarea unui grup 

decât a unor indivizi. 

 De fapt, este vizibil pentru toți cum barierele ce împart arta în domenii se pierd într-un pro-

ces de globarizare și cum noțiunile de contemporaneitate și limbaj cer permanent să fie redefinite și 

reactualizate. Din această perspectivă, integrarea limbajului coregrafic în filmul experimental re-

prezintă un proces firesc. Dansul a căutat să se integreze filmului, iar motivația se găsește în faptul 

că gândirii coregrafice i s-a inoculat o logică a experimentului. De fapt, logica în care a început să 
fie gândită coregrafia contemporană este similară logicii filmului experimental.  

Aparent, de la frații Lumière până în prezent, corpul uman a constituit și constituie ingredi-

entul de bază al imagisticii cinematografice. Uneori esențializat la gesturile firești, alteori amplificat 

și dus până la mișcări spectaculoase, corpul uman a fost mereu un instrument de la care s-a pornit 

acțiunea; o privire mai analitică ne atrage însă atenția asupra faptului că și absența corpului a fost în 

                                                
18  Brown, Trisha – 1936-2017 – coregrafă și dansatoare americană 
19  Rauschenberg, Robert – 1925-2008 – artist american  
20  Léger, Fernand – 1881-1955 – pictor, grafician și decorator francez 
21  Duchamp, Marcel – 1887-1968 – pictor francez 
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egală măsură o procupare a practicilor cinematografice.  

 Prin intermediul filmului experimental, coregrafia devine esențială tocmai pentru a exprima 

o viziune cinematografică. O altă față a coregrafiei se dezvăluie, nu cea menită să creeze frumusețe 

estetică în sensul clasic, ci una care să zdruncine și să transmită cele mai puternice ipostaze ale   

existenței umane. 

 Aceste update-uri aduse artei coregrafice conduc coregraful către un tip diferit de reflecție, 

care analizează direcția în care poate evolua filmul experimental prin comparație, nu numai cu 

filmul clasic, dar și cu alte arte, în special cu coregrafia. 

 Cred că oportunitatea acestei simbioze, coregrafie - film, ca și infinitele ipostaze în care cele 

două se regăsesc, cu variante nelimitate ale transpunerilor artistice și o inepuizabilă exploatare a 

emoțiilor și a stărilor umane, n-ar trebui să fie ignorată. 

 

 În ultimii ani am devenit tot mai interesată de modul în care gândirea coregrafică poate fi 

îmbinată cu cea a filmului experimental, de felul în care aceste două tipuri de artă pot coexista în 

interiorul unei creații. De asemenea, am sesizat cât de acută este nevoia noastră, a coregrafilor, de a 

ne extinde în afara granițelor artelor spectacolului.  

Filmul oferă o perspectivă nouă asupra corpului în mișcare, nu doar pentru că lucrează cu 

altă suprafață, ci și prin posibilitățile sale mult mai numeroase de a altera experiența timpului și a 

spațiului. 

 Practicile cinematografice au utilizat limbajul coregrafic pentru a exprima un discurs artistic 

complet diferit de cel utilizat în teatru, în această categorie fiind incluse operele prezentate pe plat-

formele video sau în cadrul festivalurilor de film experimental ori videoart sau instalațiile video din 

galeriile de artă sau muzee.  Evoluția limbajului artei coregrafice nu ar fi fost însă posibilă în ab-

sența colaborării dintre coregrafi, dansatori, cineaști, muzicieni, teoreticieni, artiști vizuali și plas- 

tici. 

 Filmele experimentale analizate în cadrul acestei lucrări au menirea de a fi puncte de pornire 

în studiul relației dintre coregrafie și film.  

 În România, această relație este prea puțin analizată și din păcate doar dintr-o perspectivă 
practică. Lipsește o abordare teoretică, ceea ce explică de ce pe parcursul cercetării de față nu am 

găsit nici o lucrare scrisă sau vreun studiu în acest sens.  

 În Europa sau Statele Unite această relație este subiectul unor multiple dezbateri, articole de 

presă, congrese, festivaluri, seminarii sau chiar secții în sine în cadrul unor univesități de artă. Este 

de neconceput ca în ziua de azi, când camerele de filmat și computerele au devenit din ce din ce mai 

accesibile, iar internetul și bibliotecile digitalizate asigură accesul la orice tip de informație, să se 

rateze oportunitatea ca în școli și universități să fie studiate practicile coregrafice în relație cu do-
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meniul cinematografiei. Ceea ce lipsește cu adevărat este studiul sistematic al esteticii, tehnicii și 

aspectelor teoretice ale coregrafiei în relație cu filmul experimental din trecut și de azi. El poate fi 

extrem de interesant cu atât mai mult cu cât dansul, una dintre cele mai străvechi forme de expresie 

artistică, o ars barbaris a prezentului, îndrăznește să se apropie de porțile Romei, filmul, pentru a le 

trece triumfal. 

 Lucrarea de față își propune, în egală măsură, să identifice premizele ce pot sta la baza unei 

astfel de cercetări și să lămureasca modul în care abordarea plastică, specifică limbajului coregrafic, 

acționează în interiorul unui film și produce un Gesamtkunstwerk care să invite privitorul să se 

scufunde cu imaginația în universul formelor și să se lase purtat de ele.  

 Astfel, prezenta teză de doctorat – Limbajul coregrafic în filmul experimental –  abordează 
două aspecte care nu au fost discutate în studiile despre coregrafie și film din cadrul universitățior 

de profil din România.  

 O prima direcție de studiu se concretizează în analizarea ideilor esențiale ale teoriilor care 

provin din domeniul coregrafiei, dansului, filmului și artelor vizuale, prin intermediul practicilor 

experimentale care s-au dezvoltat în decursul secolul XX în Europa și Statele Unite ale Americii. 

Aceste practici marchează începutul unei filosofii coregrafice ce reconfigurează pe baze radical dif-

erite relația dintre dans și coregrafie – noțiuni cu care operează de obicei coregrafii.   

 Celălalt aspect arată cum descoperirea artei filmului eliberează limbajul coregrafic din sfera 

de control a dansului și îi extinde posibilitățile de utilizare către alte domenii.  

 Cercetarea se încheie cu studii de caz și panorama practicilor experimentale din România. 

Expunerea de față poate să fie asemănată într-o oarecare măsură chiar cu un material de an-

chetă care stabilește conexiunile istorice și reperele necesare înțelegerii parcursului istoric al limba-

jului coregrafic prin intermediul evoluției filmului experimental. 

Nicio teză nu poate avea pretenția de a afirma că tratează un subiect în mod exhaustiv. Cu 

toate acestea orice demers de cercetare, mai ales în domeniile artelor, fie ele arte plastice sau arte 

ale spectacolului, vine în întâmpinarea unor nevoi extrem de practice în ceea ce privește fundamen-

tarea pe o bază teoretică din ce în ce mai solidă a demersurilor spectaculare concrete ale membrilor 

comunității de artiști creatori.  

Scopul declarat al tezei rămâne acela de a aduce o bază teoretică și un punct fix de la care se 

poate pleca în perspectiva trasării unor direcții noi de cercetare în domeniile artei coregrafice și artei 

cinematografice. 

 

 

 Concluziile la care am ajuns în urma celor patru ani de cercetare, implică ideea că încă de la 

începutul secolului XX a devenit vizibilă tendința de întrepătrundere, de relaționare între diverse 
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domenii artistice, direcție care, odată cu trecerea timpului s-a amplificat și a căpătat valențe din ce 

în ce mai profunde. Constatăm astăzi existența unui așa-zis model artistic hibrid, dificil de suma-

rizat, născut din contopirea unor domenii de manifestare artistică, în trecut distincte. Este necesară 
așadar reevaluarea noțiunii de domeniu artistic, al cărui conținut, în acest context, exclude viziunea 

limitativă care presupunea simpla întrepătrundere a modurilor de manifestare artistică. Este vorba 

despre o schimbare de paradigmă, ce face apel la reinterpretarea mesajului artistic în întregul său și 

care identifică surse noi de inspirație. 

 Arta coregrafică, înțeleasă multă vreme ca o disciplină al cărei obiect îl reprezintă ordonarea 

şi crearea unor mişcări de dans, sau altfel spus, pornind de la etimologia termenului, un mod de no-

tare a mişcărilor de dans, își schimbă valențele și se impune ca o știință, capabilă să se insinueze 

aproape în orice domeniu. 

 Am pornit această cercetare de la ideea că limbajul coregrafic se dezvoltă în tandem cu evo-

luția limbajului cinematorgafic și în special cu parcursul filmul experimental, ceea ce a condus către 

asumarea limbajului coregrafic ca sistem de comunicare legat implicit de arta dansului și explicit de 

alte forme de exprimare artistică. 

În această nouă accepțiune, arta coregrafică se ocupă de studiul modelelor și tiparelor cu ca-

racter universal, care se regăsesc în evoluția tuturor structurilor fizice, mentale și sociale. Sau, așa 

cum plastic s-a exprimat coregraful Michael Kliën, arta coregrafică reprezintă o cercetare estetică a 

tiparelor aflate în dinamică și a consecințelor lor. De aceea, primele încercări cinematografice care 

experimentau mișcarea și ritmul, atribute esențiale ale dansului, reproduceau tipare de mișcare, ex. 

experimentele lui Muybridge Animal Locomotion sau ale fraților Lumière cu Loïe Fuller. Acest 

lucru a fost posibil pentru că apariția filmului este legată nu numai de dezvoltarea tehnologiei, dar și 

de preocuparea pentru dinamizarea picturii şi ieşirii acesteia din dimensiunea spaţială în cea tem-

porală. În egală măsură, coregrafia dezvoltă o metodologie caracteristică științelor sociale.  

Pe de altă parte, tehnicile de înregistrare cinematografică imprimau o nouă viziune asupra 

artei dansului, complet diferită de spectacolul tradițional de balet. Primele experimente de film 

conțin mărturii ale întrepătrunderii dintre arta dansului, din care mult timp a făcut parte și 

coregrafia, cu cea a filmului.   

 Așadar, la începutul secolului XX, filmul oferea o iluzie a mișcării, aspect ce va fi funda-

mental pentru regândirea statutului artei coregrafice și va conduce către autonomizarea limbajului 

coregrafic în raport cu dansul. Ieşirea dintr-un cadru, nu pentru a intra în alt spaţiu, ci pentru a opera 

în interiorul dimensiunii temporale, dată până atunci de asumarea limbajului muzical ca model es-

tetic, a fost o primă mișcare de independență a artei coregrafice. 

 Pornind de aici, a fost declanșat un proces profund de reconfigurare a substanței acestei arte, 

transformată astfel, într-o structură formală esenţializată, purificată, aptă de a forma combinaţii ri- 
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guroase ale unităţii lingvistice de bază.  Aceasta nouă unitate lingvistică nu este în mod necesar 

asociată cu scrierea cuvântului, dar nu este nici în opoziție. Ea determină una dintre trăsăturile 

limbajul coregrafic: corența, atât cea narativă, atribuită în general conștientului, cât și coerența non-

narativă, familiară gândirii subconștiente. 

 O altă trăsătură a limbajului coregrafic, reminiscență a zonei artelor spectacolului, este dată 
de faptul că este un limbaj social, care urmărește într-un mod creativ o ordine sustenabilă a 

relațiilor umane sau stabilirea condițiilor pentru apariția unor noi relații.  Limbajul coregrafic 

funcționeză într-un sistem tehnic destinat să trimită și să primească: emite un enunț lingvistic și are 

nevoie de un receptor. 

 În al treilea rând, limbajul coregrafic depinde de existența unei idei capabile să organizeze 

materia în structuri coerente, purtătoare de mesaj. 

 În plus față de aceste calități, mai există câteva aspecte esențiale, determinate de evoluția 

istorică a limbajului și de natura construcției spectacolui coregrafic. Pe de o parte, dezvoltarea sis-

temelor de distribuție și prezentare oferă informații prețioase pentru înțelegerea contextului istoric 

de manifestare a limbajului coregrafic în cadrul operelor de artă experimentală. Pe de altă parte, atât 

spectacolul cinematografic, cât și cel coregrafic, au drept numitor comun corpul uman, ce servește 

drept purtător de informație. Dintr-o astfel de  perspectivă, a corpului uman ca operator fundamen-

tal al transferului de idei, culturii, reprezentări sociale, estetice sau personale, înțelegem de ce rapor-

tul dintre spectacolul cinematografic și cel coregrafic nu este automat unul de comparație, ci mai 

degrabă de asemănare.           
 În final, remarcăm că procedeele de producție și prezentare care apar ca fiind comune celor 

două arte, sunt de fapt comune tuturor domeniilor artistice. Diferența se identifică, până la un punct, 

în cadrul mediului cu care fiecare dintre ele operează, dar după cum constatăm din evoluția even-

imentelor, și această distincție se estompează în fața posibilităților aduse de tehnologie și 

schimbărilor produse în mentalitatea colectivă. 

 Pe baza reperelor de mai sus cred ca asistăm la cristalizarea unui limbajul coregrafic al cărui 

model se află într-o legătura simbiotică cu mediul în care este prezentă opera din care face parte. 

 Specificitatea limbajului coregrafic în filmul experimental se află în relaționare cu  contextul 

în care acesta din urmă este prezentat și distribuit, și este determinat în mod esențial de modul de 

reprezentare a corpului uman sau de materialul de lucru care poate avea înfățisări distincte. 

 Sub auspiciile acestor considerente au fost realizate cercetările legate de studiul prezent.  

Dată fiind lipsa unei metodologii specifice pentru aceasta temă, pentru investigarea problematicilor 

legate de limbaj, coregrafie, film, experiment, mi s-a părut necesară stabilirea unui fond comun de 

analiză a diferențelor, asemănărilor și schimburilor de informații dintre arta coregrafică și arta 

filmului. În același registru de idei, în acord cu tematica cercetării, subliniez faptul că nu au existat 
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suficiente studii despre cauzalitatea relației dintre cele două arte, astfel că soluția aleasă a fost aceea 

a corelării informațiilor provenind din mai multe domenii. 

 În această incursiune am remaracat că între arta coregrafică și cea a filmului există similitu-

dini; am observat că artistul coregraf operează cu aceleași procedee de creație ca regizorul de film 

sau teatru, dar și că relația dintre regizor și coregraf nu a fost întotdeauna una de putere, în care 

coregraful să se afle într-o stare de submisiune față de regizor.  De asemenea, am constatat că prac-

tica coregrafică nu este asumată doar de artiștii formați în mediul dansului, ci poate fi separată de 

arta dansului și înglobată în manifestările artiștilor din domeniile filmului, artelor vizuale, artelor 

plastice sau teatrului. 

 Rezultatul acestei analize arată faptul că, din moment ce are capacitatea de a exista de sine 

statător și de a contribui la evoluția altor domenii, coregrafia are vocația unei arte majore,  îndrep-

tățită să asimileze alte zone artistice.  

 Apariția teoriei sistemelor și a ciberneticii în general, a declanșat o profundă redimensionare 

a multor discipline. La sfârșitul secolului al XX-lea, se coagulează o nouă viziune asupra lumii, 

care demonstreză că trăim într-un mediu ecosistemic, interconectat, iar această perspectivă ecohol-

istică devine fundamentală. 

 Coregrafia poate aduce o contribuție majoră acestei perspective interconectate și interde-

pendente asupra lumii. Poate să ofere o abordare senzitivă pentru înțelegerea noii dimensiuni a 

tiparelor, proporționalității și ordinii, cuplată cu formarea metodologiilor, necesare pentru ca 

această acțiune creativă să acționeze în interiorul unei lumi complexe. 

 Provocările cărora societatea trebuie să le facă față în lumina noilor realități fac dovada fap-

tului că dansul și coregrafia nu mai pot dezvolta o relație liniară, și de aici rezultă necesitatea 

definirii unor noi concepte și metodologii. 

 Este inevitabilă această nouă abordare a ambelor arte prin lentilele oferite de interdiscipli-

naritatea care a trecut deja din mediul cercetării și din cel universitar în zonele cu mai mult flux de 

interes ale mass-mediei și ale online mediei. 

 Este inevitabilă de asemenea, o încercare de a dezvolta noi secții în mediile universitare 

pentru a putea genera spațiul propice dezvoltării noilor formule artistice. Interdisciplinaritatea nu 

deține deocamdată în plan artistic același câmp deschis pe care îl dețin științele, de exemplu. 

  

 Pe de altă parte, cercetarea exemplelor din spațiul românesc în paralel cu cele din mediul 

internațional dovedește în mod cert integrarea la nivel conceptual a căutărilor artiștilor coregrafi și 

cineaști români cu ceea ce formează corpul central al cercetărilor întreprinse de-a lungul secolului 

XX, dar și de-a lungul primelor decenii ale secolului XXI, la nivel global. 
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 Nici coregrafia nu a rămas în afara influenței noilor tehnologii, ba chiar a demonstrat că este 

una dintre cele mai flexibile ramuri artistice ale creativității umane. Aceste influențe îmbogățesc 

atât capacitatea artiștilor de a performa și de a cerceta, cât și măresc posibilitatea multiplicării per-

spectivelor avute în timpul lucrului efectiv. 

 Și nu în ultimul rând, prin prezenta teză am realizat unul dintre dezideratele enunțate la în-

ceput și anume acela de a crea o analiză aproape exhaustivă a teoriilor care au provenit din vastele 

domenii pe care coregrafia și cinematografia le dețin. Aceste teorii crează într-adevăr o filosofie 

aparte care poate permite coregrafiei ca prin tehnicile filmului experimental să se elibereze de re-

gulile pe care dansul le-a impus la începuturile apariției coregrafiei ca artă de sine stătătoare. 

 Sunt premise foarte clare pentru noi direcții de cercetare ce se desprind din concluzile pe 

care le trag la finalul acestei teze. Direcțiile de cercetare se împart în creionarea unei istoriografii 

din ce în ce mai completă a demersurilor marilor personalități ce au demarat și continuat procesul 

de introducere a artei cinematografice în zona de activitate a coregrafiei și în realizarea unei scheme 

ce poate ține loc de schemă pedagogică în vederea realizării unui format de curs menit să di-

recționeze studenții coregrafi pe căile deschise de cei ce au realizat simbioza dintre arta coregrafică 

și arta filmului experimental. 

 

Perspectiva pe care am construit-o prin această teză are ca scop transformarea prezentei 

relații dintre film și coregrafie. Există multiple puncte de congruență între aceste două arte. Există, 

în ceea ce privește necesitățile coregrafiei de astăzi, multiple avantaje care s-ar desprinde din 

colaborarea directă cu ceea ce ultimul secol de film experimental a adus în planul creației.  

 

În mediul academic istoria coregrafiei este privită mai degrabă ca o istorie a dansului. Cu 

toate că dansul și coregrafia au devenit în mare parte independente una de alta, perspectiva peda-

gogică în această privință a rămas una care îndatorează arta coregrafică excesiv de mult artei dan-

sului. Coregrafia a dezvoltat o atitudine mult mai amplă și mai cuprinzătoare în ceea ce privește ac-

tul mișcării, în sine. Decorsetarea procesului pe care dansul îl presupune a făcut ca atitudinea 

creațiilor coregrafice să fie una mult mai liberală în sensul deschiderii către noile tehnologii și către 

noile mijloace de comunicare. 

Coregrafia, ca obiect de studiu, are șansa de a deveni una dintre materiile ce pot aduce noi 

nivele în înțelegerea realității. În comparație cu dansul, o activitate și o artă ce este caracterizată și 

percepută ca fiind corelată cu mișcările ample și vădit teatrale, coregrafia își face simțită prezența în 

mult mai multe modalități de exprimare corporală. Limbajul coregrafic poate fi minimal, și de ase-

menea poate să nici nu fie perceput ca atare, pentru că nu are, astfel, amplitudinea pe care o corelăm 

cu dansul.  
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Dacă din perspectiva coregrafiei putem înțelege că filmul este un instrument ce multiplică 

perspectivele și creează noi modalități de interacțiune cu realitatea corpului fizic și că acest instru-

ment devine inevitabil într-o societate permeată de tehnologia informației, nu se poate spune că este 

la fel de ușor de percepută importanța pe care o are coregrafia pentru arta cinematografică. 

Cu toate acestea, importanța prezenței unui curs de coregrafie sau mai degrabă de baze 

coregrafice ale realității, poate expanda extrem de mult modul în care este dezvoltată arta cinemato-

grafică. Fiecare perspectivă narativă a tehnologiei cinematografice are în sinea ei o atitudine extrem 

de coregrafică. Fiecare montaj conține o întreagă paletă de mișcări coregrafice ale camerei de fil-

mat. Subtilitatea mișcării camerei de filmat conține atât delicatețea unei mișcări fine cât și uneori, 

brutalitatea pe care coregrafia o poate face mult mai de înțeles pentru viitorii practicieni ai ci-

nematografiei.  

Coregrafia, deși este percepută ca o artă spectaculară mai degrabă întrudită cu arta teatrului, 

face de multe ori efortul de a se pune în slujba filmului, iar acest fond de inteligență cinetică aduce 

un plus de profunzime creației.  

Teoria inteligențelor multiple dezvoltată de Howard Gardner22 înlocuiește treptat accepți-

unea clasică a inteligenței unitare sau pe cea a celor două emisfere cerebrale – cea stângă mai rațio-

nală și cea dreaptă mai creativă. Conform teoriilor lui Gardner avem de-a face cu minim opt tipuri 

de inteligență: lingvistică-verbală, logico-matematică, vizual-spațială, muzicală, naturalistă, inter-

personală, intrapersonală și corporal-kinestezică. Gardner a adăugat mai apoi și o posibilă a noua 

inteligență, care ar pute fi numită inteligență existențială și ar avea ca domeniu interesul și aplecarea 

naturală către întrebări existențiale. 

Cea de-a opta formă de inteligență din lista de mai sus, cea corporal - kinestezică presupune 

în mod absolut evident, prin însăși termenii ce îi conține, o preponderență a conștiinței mișcării. 

Astfel, o persoană a cărei inteligență corporal - kinetice este dezvoltată are capacitatea de a simți 

experiențele vieții prin întregul corp și mai ales de a se exprima cu ajutorul întregului corp și astfel 

de a se face înțeleasă de către ceilalți. Nu ne aflăm în fața unei inteligențe ce poate fi dezvoltată prin 

repetitivitatea structurii pe care o presupune sportul, căci sportul are limitele lui cauzate de setul de 

reguli pe care le presupune. Coregrafia însă deține o cheie importantă în dezvoltarea acestui tip de 

inteligență necesară oricui își propune să transmită mesaje prin intermediul imaginii.  

Termenul american moving pictures conține cheia pentru a înțelege corelația inevitabilă din-

tre arta coregrafică și arta cinematografiei. Filmul este într-adevăr o sumă de imagini în mișcare, iar 

coregrafia este în mare măsură același lucru. Tridimensinalitatea actului coregrafic este analoagă 

capacității filmului de a prezenta o acțiune din multiple puncte de vedere și din multiple unghiuri.  
                                                
22  Gardner, Howard Earl – n.1943 – psiholog al dezvoltării și profesor universitar american de cogniție și educație la Univer-
sitatea Harvard 
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Posibilitățile sunt infinite în câmpul artei, iar tehnologia nu poate decât să elibereze orice 

tendință de calcifiere pe care timpul o poate crea. Sper că umanitatea va răspunde pozitiv când își 

va aminti că sensul existenței umane este dat, la fel ca sensul oricărui organism de continuul proces 

al respirației. Dacă vechile religii monoteiste alegeau să pună la începutul existenței cuvântul, astăzi 

puțini sunt cei ce ar nega faptul că la începuturile existenței s-a aflat mișcarea. 
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