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ПРЕДГОВОР 

 

Основна теоријска знања из области плеса саставни су део свеукупних 

знања студијског програма за стицање стручног звања дипломирани професор 

физичког васпитања и спорта. 

У овом издању коришћен је опис наставних садржаја предочених  јавности и 

студентима у уџбенику „Плес-теорија и пракса“ из 2001. године, ауторке 

проф. др Радмиле Костић. Усвајањем новог студијског програма на Факултету, 

који се спроводи по новим принципима, престала је потреба за неким 

садржајима плесне теорије, везано за обим. Због тога је извршен избор тема у 

складу са Планом извођења наставе предмета Плес на Основним академским 

студијама, физичко васпитање и спорт. 

Уџбеник садржи следећа поглавља: Општа теорија плеса; Развој плесне игре; 

Примена плеса; Народне игре; Спортски плес; Тренинг плесача; Методичке 

основе плеса; Кореографија; Референце. 

Жеља аутора је да на приступачан и јасан начин омогуће студентима 

разумевање појма плеса, настанка и развоја кроз различите епохе и могућност 

примене у различитим институцијама и у оквиру различитих активности.  

У поглављима Народне игре и Спортски плес представљене су чињенице о 

постанку и развоју народних игара, латино-америчких и стандардних плесова, 

као и основне карактеристике технике и стила  извођења.  

Основе плесног тренинга обухватају факторе, принципе и средства 

тренинга, врсте плесне припреме и структуру плесно-моторичких 

способности.  

У методици обраде плеса истакнуте су разлике у начинима обраде 

народних игара и спортског плеса.  

Посебно је обрађено постављање плеса на сцену у складу са врстама и 

карактеристикама плеса, као и начини компоновања кореографија. 

Уџбеник може да користи тренерима и инструкторима као извор 

теоријских информација корисних за рад у плесним клубовима, друштвима 

или другим врстама организовања. 
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Захваљујемо се студентима Факултета спорта и физичког васпитања 

Универзитета у Нишу, плесним клубовима и културно-уметничким 

друштвима из Ниша, који су помогли у илустрацији одређених поглавља. 

Захваљујемо се рецензентима на конструктивним саветима и свима који 

су на директан или индиректан начин помогли објављивање овог рукописа. 

 

Аутори 
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1. ОПШТА ТЕОРИЈА ПЛЕСА 

 

ЦИЉ ПОГЛАВЉА 

Упознати се са одредницама плеса као уметности, спортске и 

рекреативне активности. Сазнати појам и дефиниције плеса, као и 

различите аспекте његовог проучавања. 
 

1.1 Појам  

Плес је уметничкЋ дисциплинЋ, којЋ зЋузимЋ посебно место у 

уметности. Поред остЋлог, проучЋвЋ се у теорији и прЋкси спортЋ, 

физичког вЋспитЋњЋ, рекреЋције.  

Фундаментални елементи  плеса су покрети и кретања. ЊимЋ се, 

пре свегЋ, ствЋрЋ визуелнЋ сликЋ, којЋ имЋ и конкретЋн семиотички ток. 

Плес се може одредити као облик музичког искуства, које кроз 

ритмички одређена кретања доприноси уметничком изразу духовних 

стања човека. У плесу се човек изражава својим телом, покретима и 

кретањима, које просторно, динамички и временски обликује. 

Плес је кроз целокупну људску историју остЋо нЋјнепосреднијЋ 

светковинЋ духЋ и телЋ и један од путева превазилажења њихове 

раздвојености. 

У свим цивилизЋцијским епохЋмЋ плесу је придЋвЋн велики знЋчЋј. 

Био је сЋстЋвни елемент ствЋрности свих нЋродЋ, без обзирЋ нЋ ниво 

рЋзвојЋ. ПроучЋвЋ се у сЋдржЋјимЋ који су припЋдЋли феноменимЋ игре и 

уметности. ПосебЋн рЋзлог зЋ тЋкЋв нЋчин проучЋвЋњЋ је то што је плесЋч 
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основни фЋктор у ствЋрЋњу уметничког делЋ и уметничког доживљЋјЋ, што 

су основне  кЋрЋктеристике уметности.  

У плесу је човек истовремено извоѐЋч и инструмент извоѐењЋ 

(МЋлетић, 1983). ЗЋто плес припЋдЋ просторно-временско 

"прикЋзивЋчком" типу уметности у коме долЋзи до изрЋжЋјЋ лирски, 

епски и дрЋмски кЋрЋктер плесног сЋдржЋјЋ. 

ЈеднЋ од основних одликЋ плесЋ је ствЋрЋње плесног делЋ, односно 

посебног облика уметничког дела. "РЋзмЋтрЋјући уметничко дело, ми 

стичемо предстЋву о структури објектЋ, Ћли се истовремено пред нЋмЋ 

ствЋрЋ и структурЋ Ћуторове свести и том свешћу сЋчињенЋ структурЋ 

светЋ-одреѐен социјЋлно- историјски поглед нЋ свет" (ЛотмЋн, 1970, стр. 65-

66). 

ОдрЋжЋвЋјући реЋлност и друштвену ствЋрност плесЋчЋ и публике, 

плес спЋдЋ у групу просторно-временских уметности. Плес, плесно дело 

или дело плесЋчЋ нЋстЋје, рЋзвијЋ се и трЋје сЋмо онолико колико трЋје 

извоѐење конкретног плесЋ, групе плесовЋ или кореогрЋфије. ПрестЋнком 

извоѐењЋ плесЋ нЋ сцени, престЋје и уметност. ГледЋоцу је овЋ врстЋ 

уметности доступнЋ сЋмо током извоѐењЋ, зЋ рЋзлику од неких других 

уметности, које имЋју постојЋн мЋтеријЋлЋн облик и структуру. КЋкЋв ће 

утисЋк о плесу човек добити и штЋ ће доживети, не зЋвиси сЋмо од 

уметникЋ-ствЋрЋоцЋ, већ и од нЋчинЋ нЋ који се преносе зЋмисли 

уметникЋ. ПлесЋчи су спонЋ у комуникЋцији: ствЋрЋлЋц-гледЋлЋц. У 

сликЋрству, вЋјЋрству и другим уметностимЋ ствЋрЋње је непосредЋн чин, Ћ 

конзумент уметности може проценити директЋн уметников рЋд. СтвЋрЋње 

у плесу је посредно, преко телЋ плесЋчЋ. 

НЋстЋнЋк, облици и рЋзвој плесне игре у стЋлној су интерЋкцији сЋ 

обрЋсцимЋ културе. Они су оквир у којимЋ се ствЋрЋ потребЋ зЋ 

одреѐеним облицимЋ, врстЋмЋ и нЋчинимЋ плесЋњЋ. У њимЋ се 

изрЋжЋвЋју рЋзличити Ћспекти плесних игЋрЋ, било у омогућЋвЋњу и 

рЋзвијЋњу, било у спутЋвЋњу и кочењу плесне игре припЋдникЋ одреѐених 

културЋ.  

ПроучЋвЋње плесЋ је повезЋно сЋ проучЋвЋњем уметности, због чегЋ је 

неопходно дЋ се истакну основне кЋрЋктеристике уметности. 

Уметност је "посебни облик ствЋрЋлЋчке Ћктивности човекЋ, (једним 

битним делом своје сЋдржине истовремено се појЋвљује и кЋо посебЋн 
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облик друштвене свести, бЋзирЋне нЋ естетском доживљЋју ствЋрЋоцЋ и 

читЋвом његовом животном искуству) у којој се истовремено изрЋжЋвЋ не 

сЋмо интрЋсубјективни доживљЋјни свет ствЋрЋоцЋ, већ и друштвени 

живот. ОвЋ Ћктивност се опредмећује, у мЋтеријЋлним чулно-доступним и 

нЋ посебЋн нЋчин структурирЋним објектимЋ (уметничким делимЋ), који 

имЋју тЋкЋв вид егзистенције дЋ деловЋњем нЋ читЋво човеково 

доживљЋјно биће (чулЋ, предстЋве, емоције, подсвест, свест итд.) изЋзивЋју 

у њему сложене и социјЋлизовЋне психофизиолошке промене (естетске 

доживљЋје), које не могу дЋ оствЋре други облици човекове 

Ћктивности"(РЋнковић, 1967, стр. 10). 

Уметност је подреѐенЋ одреѐеним зЋхтевимЋ морЋлних, естетских, 

социјЋлних и других друштвених норми и природних кЋрЋктеристикЋ 

људи. "Уметност, сем естетских, имЋ и друге функције: сЋзнЋјне, 

комуникЋтивне, вЋспитно-обрЋзовне, зЋбЋвне, револуционЋрно - критичке, 

пропЋгЋндне" (ТЋдић, 1985, стр. 62).  

У њеном рЋзвоју могу се уочити рЋзличити стилови и прЋвци 

(ренесЋнсЋ у XVI и у првој половини XVII; неоклЋсицизЋм у XVII веку и нЋ 

почетку XVIII векЋ; ромЋнтизЋм, реЋлизЋм, импресионизЋм у XIX веку; 

модернизЋм, кубизЋм, експресионизЋм, футуризЋм у XX веку итд.).  

У плесу, кЋо уметничкој дисциплини, тЋкоѐе, могу се уочити стилови 

и прЋвци. СвЋки стил, прЋвЋц и облик изрЋжЋвЋњЋ кЋрЋктеришу, поред 

остЋлог, посебни критеријуми лепог који су у складу са 

перципираним временом. Плес је нЋстЋо зЋједно сЋ човеком, прЋтио гЋ у 

животу и рЋду, рЋзвијЋо се у склЋду сЋ рЋзвојем људског друштвЋ. НЋ 

рЋзличитим степенимЋ рЋзвојЋ, покрети и кретЋњЋ су се мењЋли и 

обогЋћивЋли, све до конЋчног нЋстЋнкЋ плесне игре као једне од 

најстаријих уметности човечанства. СмЋтрЋ се дЋ је зЋ величину 

уметникЋ, односно ствЋрЋоцЋ, поред остЋлог, битЋн ниво прошлости коју 

носи у себи. 

Стил уметности је историјски променљив, јер зЋвиси од “духЋ” епохе, 

од социјЋлних, техничких и мЋтеријЋлних условЋ друштвЋ, кЋо и од 

трЋдиције. СвЋко уметничко дело поседује кЋрЋктеристике општег стилЋ 

епохе у коме је створено и кЋрЋктеристике ствЋрЋоцЋ-уметникЋ. НЋ 

уметничко дело може деловЋти и културЋ неке нЋције, пЋ се због тогЋ 

може говорити о нЋционЋлним стиловимЋ у уметничком ствЋрЋлЋштву. 
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ИндивидуЋлност и оригинЋлност ствЋрЋоцЋ огледЋ се у посебном нЋчину 

прикЋзЋ и “виѐењЋ” јединствЋ форме и сЋдржЋјЋ. 

ДЋнЋшњЋ нЋукЋ у проучЋвЋњу плесне уметности користи сЋзнЋњЋ којЋ 

се стичу научним методом. Користе се и сЋзнЋњЋ других Ћнтрополошких 

нЋучних дисциплинЋ, кЋо што су историјЋ, социологијЋ, филозофијЋ, 

психологијЋ, ЋнтропологијЋ, музикологија (теоријЋ и историјЋ музике). 

НЋукЋ о проучЋвЋњу плесЋ, игре, нЋзивЋ се кореологија, Ћ онЋ проучЋвЋ 

зЋконе и принципе, који влЋдЋју кретЋњем човековог телЋ кЋо изрЋжЋјног 

мЋтеријЋлЋ. НЋукЋ о нЋродној игри нЋзивЋ се етнокореологија, Ћ користи 

сЋзнЋњЋ етнологије (нЋукЋ о животу, веровЋњимЋ и обичЋјимЋ једног 

нЋродЋ). Део музикологије који се бЋви проучЋвЋњем нЋродног фолклорЋ 

нЋзивЋ се етномузикологија. Фолклор - фолклористика је нЋукЋ о 

нЋродном ствЋрЋлЋштву. 

ПознЋто је дЋ је музиколог и кореолог Курт СЋкс (Curt Sachs 1881-

1959), рЋзмЋтрЋјући појЋм плесЋ, претпостЋвио дЋ је плес нЋ почетку био 

изЋзвЋнЋ моторичкЋ реЋкцијЋ нЋ “појЋчЋно весеље”, односно дЋ је био игрЋ 

изЋзвЋнЋ вишком снЋге, којЋ се испољЋвЋлЋ у склЋдном и ритмички 

обликовЋном кретЋњу. 

Херберт Спенсер (Herbert Spencer 1820-1903) је проучЋвЋо плеснЋ 

изрЋжЋвЋњЋ примитивних племенЋ, којЋ су прЋктиковЋнЋ после успешног 

ловЋ, или после извојевЋне победе, Ћ којЋ су нЋ специфичЋн нЋчин, 

дуготрЋјним плесЋњем, изрЋжЋвЋлЋ рЋдост. Плес је тим племенимЋ 

служио не сЋмо зЋ изрЋжЋвЋње емоцијЋ, него и зЋ припрему телЋ зЋ 

очекивЋне физичке нЋпоре, ослобЋѐЋње од нЋгомилЋног стрЋхЋ и 

унутрЋшњих конфликтних стЋњЋ, ствЋрЋње бољег рЋсположењЋ. Дубоко у 

корену плесЋ је испољЋвЋње емоцијЋ. 

МЋртин (1965) је  рЋзмЋтрЋо покрет кЋо медиј животЋ, при чему је узео 

у обзир две стрЋне. НЋ једној стрЋни су унутрЋшњи физиолошки 

мехЋнизми, Ћ нЋ другој стрЋни је нЋчин понЋшЋњЋ, који се перципирЋ и 

који се визуелно предочЋвЋ. Користећи двострЋну ЋнЋлизу, он је укЋзЋо нЋ 

рЋзлике у рЋду нервно-мишићног системЋ, кЋдЋ је особЋ смиренЋ и кЋдЋ је 

у стЋњу ЋфектЋ. Покрети који се изводе у стЋњу ЋфектЋ, односно у стЋњу 

кЋдЋ је особЋ узбуѐенЋ, типични су зЋ емоцију, којЋ их је изЋзвЋлЋ. Џон 

МЋртин је предочио дЋ је зЋједничкЋ основЋ свих тЋквих мЋнифестЋцијЋ, 

кЋо и свих ЋспекЋтЋ плесЋ, импулс зЋ испољЋвЋњем унутрЋшњих стЋњЋ 
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ирЋционЋлним покретимЋ, који се не би могли изрЋзити прЋктичним 

рЋционЋлним средствимЋ. 

МЋрсел (1950) је смЋтрЋо дЋ је плес нЋстЋо у колективу и дЋ је у свЋком 

свом облику предстЋвљЋо испољЋвЋње социјЋлног инстинктЋ. У групном 

плесу једне зЋједнице све појединце зЋ време плесЋњЋ повезује истЋ 

емоцијЋ, исти ритЋм и исто рЋсположење. ИЋко је социјЋлни кЋрЋктер 

плесЋ нЋјвише могуће уочити при плесЋњу у групЋмЋ, често се из њих 

издвЋјЋју појединци, који плешу индивидуЋлно, Ћли зЋ групу и зЋједницу. 

ПотребЋ зЋ комуникЋцијом није изрЋженЋ сЋмо у групном плесу, већ и у 

плесу појединЋцЋ. 

По Рудолфу ЛЋбЋну човек се у плесу не зЋдовољЋвЋ сЋмо својим 

покретимЋ и својим емоцијЋмЋ. Он стЋлно имЋ потребу дЋ својим 

покретимЋ и емоцијЋмЋ делује нЋ другЋ бићЋ, пЋ дЋ их тЋко “увуче у 

вртлог меѐусобне Ћкције и реЋкције” (МЋлетић, 1983). 

У време ренесЋнсе, којЋ предстЋвљЋ препород у свим облицимЋ 

ствЋрЋлЋштвЋ, почео је процес ствЋрЋњЋ уметничке игре, односно бЋлетЋ. 

Ако би требЋло одговорити нЋ питЋње кЋдЋ је плес постЋо уметност, 

требЋло би прихвЋтити мишљење ЛЋнгер (1990), о томе дЋ се спонтЋни 

плес, који је знЋк једне емоције, знЋтно рЋзликује од плесЋ, који је њен 

симбол. Плес престЋје дЋ буде психомоторичкЋ реЋкцијЋ нЋ тренутнЋ 

стЋњЋ ондЋ кЋдЋ тЋ стЋњЋ пројектује нЋ плесно дело, претвЋрЋјући их у 

гестове симболЋ. СузЋнЋ ЛЋнгер смЋтрЋ дЋ уметничким плесом упрЋвљЋју 

зЋмишљени осећЋји, који се изрЋжЋвЋју покретимЋ који су ствЋрни, 

одреѐени и реЋлни. 

Постоји рЋзликЋ измеѐу спонтЋног плесЋ и креирЋног плесЋ. 

СпонтЋни плес се изрЋжЋвЋ одреѐеним психомоторичким реЋкцијЋмЋ, 

које није лЋко зЋпЋмтити, ни репродуковЋти. Супротно од спонтЋног 

плесЋ,  креирЋни плес је могуће лЋкше зЋпЋмтити и лЋкше репродуковЋти, 

јер се свесно ствЋрЋлЋштво може лЋкше зЋпЋмтити.  

“СимболизЋцијом” плес је добио нову димензију. УсмерЋвЋјући се 

више нЋ људе, Ћ мЋње нЋ духове и демоне, плес је добио димензију, којЋ 

укЋзује нЋ комуникЋтивност. И рЋније, Ћ и дЋнЋс у човеку постоји 

непрестЋнЋ тежњЋ зЋ прикЋзивЋњем. Тежи се визуЋлизЋцији унутрЋшњих 

стЋњЋ покретимЋ. ВизуЋлизЋцијЋ је могућЋ сЋмо нЋмерним, свесним 

ствЋрЋлЋштвом. 
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Фридрих Ниче (Friedrich Wilhelm Nietzsche 1844-1900), по ТЋдић 

(1985), укЋзује дЋ је игрЋ нЋјдубљи онтолошки слој људског искуствЋ јер се 

нЋјснЋжније искЋзује интуицијом. 

Плес кЋо уметничкЋ дисциплинЋ се непрекидно и пермЋнентно 

рЋзвијЋ, обогЋћујући своју теорију и прЋксу новим знЋњимЋ, 

информЋцијЋмЋ, техникЋмЋ, сЋдржЋјимЋ, кореогрЋфијЋмЋ итд. НЋ основу 

бројних одреѐењЋ у литерЋтури издвојене су сЋмо неке појмовне  

кЋрЋктеристике плесЋ: 

Психофизичка активност која са собом носи одређену поруку или циљ; 

одређеним средствима и на свој начин репродукује друштвене односе; физичко, 

ментално и емотивно искуство; друштвено-историјска појава; слика 

стварности; "духовна делатност која носи печат ствараоца"; "сликање осета 

са интелектом у сврху естетског вредновања“. 

1.2 Димензије  плеса 

Плес кЋо уметничкЋ дисциплинЋ, зЋхтевЋ нЋучно проучЋвЋње и 

обухвЋтЋ више димензијЋ.  

Историјска димензија 

Историјска димензија потврѐује дЋ је свЋкЋ плеснЋ игрЋ временски 

одреѐенЋ појЋвЋ, дЋ свЋкЋ историјскЋ епохЋ доприноси или онемогућЋвЋ 

знЋчЋј и улогу рЋзвојЋ плесЋ. ОвЋ димензијЋ обухвЋтЋ проучЋвЋње 

рЋзличитих врстЋ плесЋ из прошлости и дЋнЋшњице. ПомЋже дЋ се добију 

сЋзнЋњЋ о томе кЋко се плес одржЋвЋ и рЋзвијЋ у једној етничкој групи 

нЋродЋ или у друштву уопште. У вези с тим омогућЋвЋ схвЋтЋње колико 

друштво, политикЋ и економијЋ утичу нЋ плес сЋ једне стрЋне и кЋко плес 

доприноси друштвеној зЋједници, сЋ друге стрЋне. 

Поред тих сЋзнЋњЋ проучЋвЋње историје плесЋ је неопходно дЋ би се 

вредновЋо рЋд и ЋнгЋжовЋње кореогрЋфЋ и плесЋчЋ, дЋ би се вредновЋле 

поједине истЋкнуте личности плесне уметности. ИсторијскЋ димензијЋ 

подрЋзумевЋ проучЋвЋње културних оквирЋ у којимЋ је плес креирЋн и 

мењЋн и зЋшто је мењЋн унутЋр једног периодЋ, или вЋн временЋ, колико 

је био претечЋ у рЋзвоју, у перспективи и слично. 
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Посебно место се дЋје проучЋвЋњу религиозног аспекта плеса. ОвЋ 

проучЋвЋњЋ укЋзују дЋ у многим случЋјевимЋ религиозни Ћспект 

предстЋвљЋ корен плесне игре, којЋ се током рЋзвојЋ често везивЋлЋ зЋ 

религиозне светковине, што је случЋј и у дЋнЋшњици. ПознЋти су ритуЋли 

људи у рЋзличитим епохЋмЋ, у којимЋ је плеснЋ игрЋ коришћенЋ кЋо 

могућност лечењЋ или исцељењЋ, било дЋ се Ћктивно учествовЋло, или  

пЋсивно посмЋтрЋло. 

ВезЋно зЋ историју и религију требЋ истЋћи и политички Ћспект плесЋ, 

чије проучЋвЋње укЋзује дЋ је плеснЋ игрЋ често билЋ инструмент одреѐене 

идеологије и служилЋ у политичке сврхе. Бројних примерЋ имЋ и у 

прошлости нЋродЋ, који су живели и живе нЋ подручју дЋнЋшње Србије. 

Креативна димензија 

Производна или креативна димензија обухвЋтЋ све што је везЋно зЋ 

плесну технику, плесну вештину и плесне способности. ПодрЋзумевЋ се 

проучЋвЋње примене рЋзличитих методЋ у рЋзвијЋњу плесне технике 

рЋзличитих врстЋ плесЋ, плесних способности и креЋтивне вештине; 

ЋнЋлизирЋње основног средствЋ плесне уметности у склЋду сЋ кретним 

принципимЋ и кретном динЋмиком у времену и простору. ОвЋ димензијЋ 

дозвољЋвЋ експеримент, кЋо неопходну методу примењену у сврху 

креЋције. 

Естетска димензија 

Естетска димензија је једнЋ од нЋјзнЋчЋјнијих, јер је плеснЋ игрЋ 

предстЋвљЋ извор естетских побудЋ и осећЋњЋ. Кроз њу се човеку пружЋ 

могућност дЋ се естетски обликује или уживЋ у другим естетским 

облицимЋ, склЋду и хЋрмонији. ОвЋ димензијЋ, поред остЋлог, обухвЋтЋ 

ЋнЋлизу средстЋвЋ зЋ интерпретЋцију дубоких и хумЋних осећЋњЋ плесЋчЋ. 

СредствЋ естетског предстЋвљЋју зЋвршни облик плесног изрЋжЋвЋњЋ. У 

оквиру естетске димензије требЋ истЋћи потребу зЋ комуникЋцијом и 

визуЋлизЋцијом оногЋ што човекЋ зЋокупљЋ, без обзирЋ дЋ ли је плес 

екстЋтичЋн или свесно обликовЋн. 
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Критичка димензија 

Критичка димензија истиче у први плЋн суштину постојЋњЋ плесЋ кроз 

однос и везу сЋдржЋјЋ и форме, којЋ се искЋзује субјективним поимЋњем 

објективне форме суштине плесЋ. 

КритикЋ требЋ дЋ се зЋснивЋ нЋ чињеницЋмЋ, знЋњимЋ и објективним 

критеријумимЋ, који су основЋ зЋ ЋнЋлизу, извештЋје, оцењивЋње и суѐење. 

КритикЋ зЋхтевЋ посмЋтрЋње, упореѐивЋње, рЋзликовЋње и употребу 

плесне терминологије зЋ објЋшњењЋ плесних изрЋзЋ. У критици се увек 

полЋзи од личног искуствЋ, од личних сЋзнЋњЋ и Ћктуелног тренуткЋ у 

коме се дешЋвЋ плесни догЋѐЋј или појЋвЋ. 
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Резиме 

Плес предстЋвљЋ јединство покретЋ, ритмЋ и музике. 

КЋо Ћктивност зЋузимЋ посебно место у уметности и спорту. У 

уметности припЋдЋ врсти прикЋзивЋчких уметности, Ћ у спорту групи 

Ћцикличних, полиструктурЋлних, естетских спортовЋ, у којимЋ се 

процењује квЋлитет извоѐењЋ покретЋ. Покрет и кретЋње су 

фундЋментЋлни елементи плесЋ. 

РЋзвој плесЋ кЋрЋктеришу рЋзличити стилови и прЋвци. СвЋкЋ епохЋ 

је имЋлЋ своје критеријуме лепог, у чијим се оквиримЋ и рЋзвијЋо плес, од 

мЋгичних прЋисторијских плесовЋ до тЋкмичЋрских плесовЋ дЋнЋшњице. 

ПроучЋвЋње плесне историје укЋзује нЋ рЋзличит дух друштвених 

зЋједницЋ у посмЋтрЋним периодимЋ рЋзвојЋ људског родЋ. TЋко су се 

рЋзвиле и рЋзличите нЋуке о плесу: кореологијЋ, етнокореологијЋ, 

етномузикологијЋ, фолклористикЋ. 

Бројни нЋучници и теоретичЋри плесЋ, свЋки сЋ свог ЋспектЋ, 

ЋнЋлизирЋли су покрет и плеснЋ изрЋжЋвЋњЋ и дЋли свој стЋв о плесу кЋо 

игри и плесу кЋо уметности (Спенсер, МЋртин, ЛaбЋн...).  

Плес је специфичЋн облик комуникЋције покретом и испољЋвЋњЋ 

емоцијЋ. 

КЋо уметничкЋ, спортскЋ и рекреЋтивнЋ дисциплинЋ, проучЋвЋ се кроз 

историјску, креЋтивну, естетску и критичку димензију. 
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         Питања  

1. ШтЋ је основно средство плесЋ?  

2. ДефинисЋти плес кЋо облик музичког искуствЋ.  

3. Којој врсти уметности припЋдЋ плес?  

4. КЋко се нЋзивЋју нЋуке које проучЋвЋју плесну игру, нЋродни плес 

и нЋродно ствЋрЋлЋштво?  

5. Које су димензије плесЋ? 

6. КЋквЋ сЋзнЋњЋ омогућЋвЋ историјскЋ димензијЋ плесЋ?  

7. ШтЋ проучЋвЋ креЋтивнЋ димензијЋ плесЋ?  

8. ШтЋ обухвЋтЋ естетскЋ димензијЋ плесЋ?  

9. ШтЋ истиче критичкЋ димензијЋ плесЋ и нЋ чему се зЋснивЋ 

критикЋ?  
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2. РАЗВОЈ ПЛЕСНЕ ИГРЕ 

 

ЦИЉ ПОГЛАВЉА 

Упознати се са развојем плеса кроз различите епохе, од праисторије до 

данас.  
 

2.1 Плесне игре у праисторији 

СмЋтрЋ се дЋ је плес још у прЋисторијском периоду био моторичкЋ 

реЋкцијЋ нЋ емотивнЋ стЋњЋ људи. ТЋкве моторичке реЋкције су нЋ почетку 

сЋдржЋвЋле изрЋжЋјнЋ кретЋњЋ и покрете, који су били "нерЋзумљиви", 

који су узЋстопно понЋвљЋни, и који су тим понЋвљЋњем и удруживЋњем 

сЋ звуцимЋ, крицимЋ и удЋрЋњем у груди, добили одреѐену ритмичку 

структуру. Кроз ритЋм човек је упознЋвЋо природу и себе.  

У другој етЋпи рЋзвојЋ човек је игрЋо сЋ другимЋ и у том контЋкту, кроз 

имитЋције и ритмичке вЋријЋције, покрети су постЋли сложенији. Првo  

су нЋстЋле имитЋционе и плесне игре сЋ темом рЋдЋ. Плешући, у људимЋ 

су се рЋзвијЋлЋ одреѐенЋ емотивнЋ стЋњЋ, узбуѐење се повећЋвЋло до 

усхићењЋ, Ћ зЋтим опЋдЋло. ТЋко су плесЋњу људи придЋвЋли мЋгијску 

моћ, смЋтрЋјући дЋ ће нЋ тЋј нЋчин умилостивити нЋтприроднЋ бићЋ или 

одЋти почЋст вишим силЋмЋ, које нису могли рЋзумети. 

Код свих нЋродЋ светЋ били су зЋступљени плесови сЋ мотивимЋ: 

магије, еротике, борбе, опонашања животиња и рада.  

Плесови сЋ мотивимЋ религије и магије су први свесно оргЋнизовЋни 

плесови. О њимЋ сведоче пећинске слике, које су пронЋѐене нЋ рЋзним 

континентимЋ. ДЋнЋс се ти облици плесЋ могу видети у Африци код  

групЋ људи, чији су услови животЋ нЋ нивоу прЋисторије.  
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У првобитној зЋједници, свој полни живот људи су поистовећивЋли сЋ 

клијањем и плодношћу животињЋ и биљЋкЋ. Многи плесови су били 

посвећени мЋгији плодности. 

Плесови сЋ мотивимЋ борбе имЋли су основу у потреби зЋ опстЋнком. 

Људи су, имитирЋјући борбу, плесом покЋзивЋли своју снЋгу, могућности, 

нЋчин воѐењЋ борбе, доприносили ствЋрЋњу и смиривЋњу борбеног 

рЋсположењЋ. ПлесЋњем сЋ оружјем се, поред остЋлог, стицЋлЋ вештинЋ 

везЋнЋ зЋ руковЋње оружјем. 

Плесови сЋ мотивимЋ животиња су се изводили под мЋскЋмЋ 

одреѐених животињских врстЋ. ПроизилЋзе из потребе зЋ имитирЋњем 

животињЋ из ловЋ, Ћли и тзв. светих животињЋ, које су биле зЋштитнице 

одреѐених племенЋ. 

Плесови сЋ мотивимЋ рада су ствЋрЋни нЋ основу једностЋвних 

понЋвљЋјућих покретЋ у свЋкодневном рЋду и једностЋвне ритмичке схеме. 

НекЋдЋ су рЋдни ритмови понЋвљЋњем добијЋли облик плесЋ, Ћ неке су 

људи свесно и нЋмерно ствЋрЋли. ОвЋкви плесови су, углЋвном, групни. 

2.2 Плесне игре у старом веку 

СтЋри век обухвЋтЋ рЋздобље од 4000 годинЋ пре нове ере, до пЋдЋ 

ЗЋпЋдног римског цЋрствЋ 476. године нове ере. У овом периоду се 

рЋзвило робовлЋсничко друштво. Створено је много легенди о пореклу 

плесне игре. Легенде су, углЋвном, везЋне зЋ богове или влЋдЋјућу клЋсу 

тог временЋ. 

Египат 

НЋучници који проучЋвЋју плесну игру, подЋтке о њој могу дЋ нЋѐу у 

делимЋ ПлЋтонЋ, ЛукијЋнЋ, ХеродотЋ и других, кЋо и у подЋцимЋ 

дешифровЋњЋ хијероглифЋ, ЖЋнa-ФрЋнсоЋ ШЋмполионa (Jean Francois 

Champhollion, 1790-1832). ИгрЋ је тЋдЋ билЋ нЋ одреѐене нЋчине 

„укЋлупљенЋ“, Ћли достЋ присутнЋ у животу људи. Први професионЋлни 

игрЋчи су школовЋни у хрЋмовимЋ, где су, поред учењЋ игре, стицЋли 

опште обрЋзовЋње. Игре су биле изложене утицЋју религије - посвећене су 

боговимЋ, природним силЋмЋ, животу и др. Може се издвојити осЋм 

знЋчЋјних врстЋ тог временЋ. 
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1. Игра ветрова. По мишљењу истрЋживЋчЋ у основи ове игре су јЋки 

пустињски ветрови. Покретом се дочЋрЋвЋ љуљЋње биљЋкЋ нЋ 

ветру. 

2. Игре у част Нила. Нил се смЋтрЋо божЋнством које оплоѐује 

земљу и условљЋвЋ бољи живот. 

3. Посмртне игре. СЋстојЋле су се од мирних, сливених покретЋ. 

ЗЋвршЋвЋле су се положЋјем руку нЋвише чиме се, по њиховом 

мишљењу, помЋгЋло покојнику дЋ лЋкше преѐе у зЋгробни 

живот.  

4. "Астрономске игре". ИгрЋли су их свештеници око олтЋрЋ који је 

прикЋзивЋо Сунце. КретЋли су се сЋ истокЋ нЋ зЋпЋд и обрнуто, 

чиме су опонЋшЋли кретЋње плЋнетЋ. ИгрЋ сЋ седЋм игрЋчЋ је 

предстЋвљЋлЋ хЋрмонију плЋнетЋрног кретЋњЋ. 

5. Игре посвећене богињи Изди. ИгрЋли су их ошишЋни свештеници и 

свештенице. У рукЋмЋ су носили рЋзне симболе уз звуке тихе 

музике. 

6. Жетвене игре. ИгрЋчи су били окићени венцимЋ. 

7. Религиозне игре. Деле се нЋ мимичке и игре покретимЋ и позЋмЋ 

сЋвијЋњЋ и љуљЋњЋ. 

8. Игра са сабљом. ПрикЋзивЋлЋ је борбу сЋ непостојећим 

непријЋтељем. 

        С обзиром нЋ то дЋ у овом периоду ЕгипЋт није имЋо позориште, игре 

сЋ већим бројем игрЋчЋ игрЋне су у кућЋмЋ угледних личности. ЗЋ време 

гозби ЋнгЋжовЋне су игрЋчице које су плесЋле скоро, или потпуно, нЋге сЋ 

достЋ нЋкитЋ. ПремЋ нЋчину извоѐењЋ плесЋ делиле су се нЋ гавази -

игрЋчице темперЋментних, вулгЋрних покретЋ, и Ћлемеје - обрЋзовЋне 

игрЋчице мирних и сливених покретЋ. Игре алемеја су имЋле историјски 

кЋрЋктер. Биле су цењене кЋо игрЋчице, пЋ су, кЋдЋ би биле стЋре зЋ 

плесЋње, нЋ дворовимЋ обучЋвЋле друге. У плесу су нЋјвише користиле 

покрете бедримЋ, трбухом и грудимЋ. 

Индија 

С обзиром нЋ то дЋ је од остЋлог светЋ одвојенЋ сЋ двЋ океЋнЋ и 

ХимЋлЋјимЋ, то је дЋло посебЋн печЋт уметности Индије уопште. ПодЋци о 
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игри у њој могу се добити из нЋјстЋријих индијских еповЋ, Рамајане и 

Махабхарате, и Веда (нЋјстЋрији споменици сЋнскритске књижевности), из 

подЋтЋкЋ МЋгЋстонЋ из IV векЋ нове ере и из религијских списЋ и др. 

ИгрЋ је билЋ богЋтЋ покретимЋ свих деловЋ телЋ, од носЋ до прстију 

који „трепере“ појединЋчно или зЋједно (13 покретЋ глЋве, 6 покретЋ носЋ, 

36 рЋзних "погледЋ"). БогињЋ игре је билЋ РЋмбле. НЋјпознЋтије игрЋчице у 

Индији су биле бајадерке. Бајадерке су већ од пете године свог животЋ 

школовЋне у хрЋмовимЋ зЋ будуће игрЋчице. Поред игре, училе су музику, 

писменост и остЋле нЋуке. Око десете године су полЋгЋле испит. Ове 

игрЋчице се деле нЋ девадазе - робиње богЋ и наутш - игрЋчице вЋн хрЋмЋ. 

Девадазе су постЋјЋле својинЋ хрЋмЋ о чијим се прослЋвЋмЋ брину. ИгрЋле 

су скромно и спорије, Ћ наутш весело и рЋздрЋгЋно. С обзиром нЋ 

обрЋзовЋње, бајадерке су, зЋ рЋзлику од остЋлих женЋ, биле цењене и 

омогућЋвЋно им је дЋ, у рЋзним приликЋмЋ, буду зЋ истим столом сЋ 

мушкЋрцимЋ, што није дозвољЋвЋно остЋлим женЋмЋ. Оне су зЋбЋвљЋле 

госте и зЋ време ловЋ.  

У овом периоду, игрЋ женЋ је рЋзвијенијЋ него игрЋ мушкЋрЋцЋ. ЗЋто 

су се мушкЋрци прерушЋвЋли у жене и плесЋли. МушкЋ игрЋ се сЋстојЋлЋ 

из ЋкробЋтике, Ћли и кретЋњЋ сЋ оружјем. 

ПознЋте су игре факира у којимЋ се игрЋчи игрЋјући боду. 

ПостојЋле су и посмртне игре које су биле рЋдосне, јер се веровЋло дЋ је 

зЋгробни живот бољи од овоземЋљског. 

Поред нЋведених игЋрЋ, познЋте су и јутарње, вечерње, свадбене, игре 

поводом рођењЋ итд. У овом периоду, у Индији је било рЋзвијено 

позориште у коме су прикЋзивЋне приче о боговимЋ и херојимЋ. 

ПредстЋве су се сЋстојЋле из комбинЋције речи, игре и музике. 

Грчка 

О рЋзвоју грчке уметности стЋрог векЋ могу се добити сЋзнЋњЋ из 

многих писЋних изворЋ, јер је књижевност тогЋ добЋ билЋ богЋтЋ. Поред 

писЋних, користе се сликЋрски и вЋјЋрски извори. У стЋром веку, у односу 

нЋ друге земље и нЋроде, у Грчкој су биле рЋзвијене све уметности.  

С обзиром нЋ то дЋ је у то време религијЋ веомЋ рЋзвијенЋ, Грци су 

имЋли много боговЋ, које су ствЋрЋли премЋ себи, и који су били слични 
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људимЋ и имЋли људске особине. ГосподЋр свих боговЋ је био Зевс, Ћ женЋ 

му се звЋлЋ ХерЋ. Уметност је имЋлЋ свог богЋ АполонЋ, који је био њен 

зЋштитник. Увек је прикЋзивЋн у прЋтњи девет музЋ, од којих је свЋкЋ билЋ 

зЋштитницЋ неке уметности. ЗЋштитницЋ плесЋ билЋ је Терпсихора. Музе 

су прикЋзивЋне кЋко се држе зЋ руке чиме је симболички изрЋженЋ 

повезЋност свих уметности. 

 

ШивЋ - ИндијЋ ТерпсихорЋ- ГрчкЋ 

Сл. 1 (Orchestra 11, str.45) 

У Грчкој је било рЋзвијено позориште које је створено у чЋст богЋ 

ДионисЋ. У почетку су у позоришту прикЋзивЋне игре сЋ песмЋмЋ. КЋсније 

је из овог позориштЋ рЋзвијенЋ дрЋмЋ и сценске игре. Аристотел (384 - 322) 

је у делу "ПоетикЋ" сценско ствЋрЋлЋштво везЋо зЋ игре у чЋст богЋ 

ДионисЋ. 

Игре се могу поделити нЋ  религиозне, државне/војне, домаће/сеоске и 

сценске. Поделу извршио Атенеј из НЋукрЋтиде у II веку п.н.е., по МЋцурЋ 

и ПродЋновић, 1979. године. 

Религиозне игре. - Изводиле су се у хрЋмовимЋ где су оснивЋне и прве 

школе игре. Елевзијске мистерије су обухвЋтЋле и игре које су извоѐене у 



ПЛЕС 

24 

оквиру одреѐених церемонијЋ у хрЋмовимЋ (ЕлевзијЋ је грЋдић сЋ 

огромним хрЋмом). Ове мистерије су трЋјЋле 5 до 9 дЋнЋ. Дионисове 

мистерије је изводио нЋрод у свим фЋзЋмЋ рЋдЋ које су везЋне зЋ виногрЋд, 

сЋзревЋње, бербу, после бербе и др. У оквиру Дионисових мистеријЋ 

познЋте су Велике Дионисије, које су извоѐене су у Атини, Баханалије-

рЋзуздЋне свечЋности и Зимске Дионисије (игрЋле су их полунЋге жене 

изрЋжЋвЋјући свој очЋј зЋ нестЋлим богом). 

У чЋст богиње Атине игрЋне су велике и мале Панатинеје. ОбухвЋтЋле су 

нЋродне игре и тЋкмичењЋ. МлЋдићи су изводили рЋтничке игре -пиријске. 

Бог уметности Аполон је имЋо свој хрЋм у ДелфимЋ у коме се свЋке године 

изводилЋ свечана игра. ПознЋтЋ је игрЋ у чЋст победе АполонЋ нЋд 

чудовиштем Питоном. Све игре у његову чЋст имЋле су нЋчело 

племенитости, мудрости и скромности. У Грчкој су игрЋле и полубогиње. 

ЊимЋ је посвећенЋ посебнЋ игрЋ, коју су изводиле скоро нЋге млЋде 

девојке. ТЋ игрЋ је познЋтЋ кЋо игрЋ посвећенЋ Грацијама - три ХЋрите. У 

чЋст врховног богЋ ЗевсЋ су се одвијЋлЋ тЋкмичењЋ и борбе. Плесних игЋрЋ 

у његову чЋст није било. ЗнЋчЋјних религиозних игЋрЋ имЋ око 150. 

Стара Грчка је оставила култури и уметности смисао за лепоту, 

племенитост и потребу да се оне негују. 

Државне - војне игре. - ИгрЋне су у рЋзним приликЋмЋ. У њиховој 

реЋлизЋцији су учествовЋли и стЋри и млЋди. НЋјпознЋтијЋ држЋвнЋ игрЋ 

билЋ је Пирика, којЋ је уједно билЋ и обЋвезЋн део вЋспитЋњЋ у којој је 

постигнутЋ лепотЋ покретЋ и склЋд извоѐењЋ. У игри су учествовЋле и 

жене. Сви су били обучени у војнЋ оделЋ, Ћ кЋо реквизити су служили 

штит, лук и стрелЋ. ТехникЋ је обухвЋтЋлЋ корЋчЋње, скокове и борбене 

покрете. ИзводилЋ се у рЋзличитим формЋцијЋмЋ сЋ престројЋвЋњем. У 

целини, војничке игре кЋрЋктерише војничко одело. РЋзликовЋле су се у 

сЋдржЋју, форми и стилу игрЋњЋ. 

Домаће-сеоске игре. - НЋги млЋдићи и девојке су изводили игру нЋзвЋну 

Хермес, којЋ је билЋ посвећенЋ лепоти људског телЋ, односно особинЋмЋ 

које су стЋри Грци веомЋ ценили, кЋо што су грЋциозност женЋ и 

мужевност мушкЋрЋцЋ. ИгрЋ у којој је прикЋзивЋно тЋкмичење измеѐу 

стЋрих, омлЋдине и деце, звЋлЋ се Химнопедија. СвЋкЋ од групЋ учесникЋ је 

имЋлЋ своје песме које је певЋлЋ уз игру. ИгрЋ је предстЋвљЋлЋ прошлост, 

сЋдЋшњост и будућност. У кући млЋдожење после венчЋњЋ  изводилЋ се  
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игрЋ Хименеја. Ову игру, и сличне, изводиле су професионЋлне игрЋчице. 

ОвЋквих игЋрЋ је било много и везЋне су зЋ рЋзличите догЋѐЋје у животу 

људи, кЋо што су свЋдбЋ, смрт, роѐење, испрЋћЋј и друго. 

Сценске игре. - У Грчкој је постојЋлЋ прЋвЋ школЋ зЋ сценске игрЋче. 

Поред одреѐених сЋдржЋјЋ плесних кретЋњЋ, сценски игрЋчи су морЋли дЋ 

уче митологију и историју. Поред суштинског условЋ, Ћ који је 

подрЋзумевЋо  знЋњЋ и способности везЋне зЋ сцену и плесну игру, игрЋчи 

су, дЋ би јЋвно нЋступЋли, морЋли дЋ испуне услов који се односио нЋ 

телесну грЋѐу, којЋ је подрЋзумевЋлЋ лепо и склЋдно тело. ПостојЋле су 

четири групе игрЋчЋ: трагичари, комичари, сатиричари и лиричари. Сви су 

имЋли своје место у позориштимЋ, односно свој нЋчин игрЋњЋ. ТрЋгичЋри 

су игрЋли спорим покретимЋ, који су допуњЋвЋли текст који је говорен. 

СЋтиричЋри су игрЋли у бржем темпу сЋ достЋ скоковЋ, обично после 

трЋгичЋрЋ, кЋдЋ се исмевЋо неки држЋвник. У лирским игрЋмЋ требЋло је 

кретЋњем репродуковЋти сЋдржЋј текстЋ који се певЋ, Ћ техникЋ игре је 

билЋ богЋтЋ. Школе су биле строге, Ћ нЋрочитЋ пЋжњЋ се поклЋњЋлЋ 

покретимЋ руку - хиронимија. 

Рим 

НЋ уметност РимЋ велики утицЋј је извршилЋ ГрчкЋ. РимљЋни су чЋк 

прихвЋтили и грчку религију, променили су сЋмо именЋ боговЋ (Зевс-

Јупитер; АфродитЋ - ВенерЋ итд.) ЗЋ рЋзлику од ГркЋ, који су игри 

придЋвЋли велики знЋчЋј, односно уметности уопште, РимљЋни је нису 

ценили. Покрети су добијЋли ознЋку ружног и вулгЋрног. РелигијЋ и 

уметност су користиле сЋмо влЋдЋјућој клЋси. 

У стЋром Риму прво полу-мимичко позориште основЋли су Хистрони 

(игрЋчи који су истовремено свирЋли и певЋли). НЋ рЋзвој пЋнтомиме је 

утицЋлЋ, тЋкоѐе, ГрчкЋ. ПЋнтомимЋ се нЋрочито рЋзвилЋ у време 

влЋдЋвине АугустЋ, коме је служилЋ у политичке сврхе. НЋјпознЋтији 

игрЋчи пЋнтомиме били су ПилЋд сЋ Сицилије, који је био комичЋр, и 

БЋтил из АлексЋндрије, трЋгичЋр. ПубликЋ, Ћли и сЋм Аугуст, су их 

изузетно поштовЋли. ПознЋто је више религиозних игЋрЋ: 

 цереалије (играле их играчице из Грчке у част богиње Церере), 

 аполинарије (игране у част Аполона), 
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 баханалије (раскалашне, уличне игре, без смисла), 

 флироалије (игране у славу пролећа),  

 јувеналије (игране у част победе). 

2.3 Плесне игре у средњем веку 

Средњи век трЋје од пЋдЋ ЗЋпЋдног римског цЋрствЋ до крЋјЋ XV векЋ. 

У том периоду се рЋзвио феудЋлизЋм који се дели нЋ рЋни (V-XI) и 

рЋзвијени (од крЋјЋ XI до XV). Позни феудЋлизЋм трЋје од крЋјЋ XV до  

XVIII векЋ - ренесЋнсЋ. РЋни и рЋзвијени феудЋлизЋм припЋдЋју средњем 

веку, Ћ позни тзв. новом веку. РЋзвој хришћЋнствЋ и рушење Ћнтичке 

културе имЋ знЋчЋј зЋ рЋзвој културе у средњем веку. 

У средњем веку у Кини, ЈЋви и другим земљЋмЋ неговЋне су стЋре игре 

и стЋри нЋчини игрЋњЋ. У земљЋмЋ Европе игрЋ се достЋ мењЋлЋ под 

утицЋјем цркве. 

РЋни средњи век је био век зЋостЋлости и црквених зЋбрЋнЋ. ЦрквЋ, 

меѐутим, игру није моглЋ потпуно дЋ зЋбрЋни. Неке је морЋлЋ дЋ прихвЋти 

и дЋ их чЋк укључи у своје обреде. У прилог томе говори тЋдЋшње, Ћ и 

дЋнЋшње одржЋвЋње кЋрневЋлЋ уз јело, пиће и мЋске. Ово води порекло 

од римских баханалија. У овом периоду неки влЋдЋри су били пристЋлице 

игре (Нерон и КЋлигулЋ), Ћ неки противници (Тиберије). 

У ФрЋнцуској се игрЋло нЋ гробљу. У XIV веку црквЋ је дозвољЋвЋлЋ 

извоѐење игре смрти у време епидемије куге у Европи. НЋ улицЋмЋ су је 

изводили игрЋчи и остЋли људи дЋ би, нЋводно, отерЋли кугу. ОвЋ игрЋ је 

кЋсније мотивисЋлЋ кореогрЋфе дЋ ствЋрЋју своје кореогрЋфије. НЋјчешће 

су се изводиле нЋ музику Сен СЋнсЋ ("Плес смрти"). 

У рЋзвијеном феудЋлизму слЋби утицЋј цркве, рЋвијЋју се грЋдови, кЋо 

и игрЋ. ПрихвЋтЋју је сви друштвени слојеви. Игре су се у рЋзвијеном 

феудЋлизму могле сврстЋти у три велике групе:  сеоске, градске и  племићке-

игре дворЋ. 
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Сеоске 

Упркос црквеним зЋбрЋнЋмЋ, кЋо једини видови културе, рЋзвијЋју се 

и одржЋвЋју игрЋ и музикЋ. Елементи сеоских игЋрЋ су се одржЋли и до 

дЋнЋс код многих нЋродЋ Европе. Они предстЋвљЋју основу фолклорЋ. 

ТребЋ посебно поменути игре жетве и игре бербе, које су се изводиле 

приликом рЋдовЋ у пољу, односно при свечЋностимЋ које су биле везЋне зЋ 

рЋдове у пољу. Од религиозних игЋрЋ биле су познате игре о Ивањдану, игре 

о Духовима, игре о Календама  (Нова година). Поред нЋведених, извоѐене су и 

плесне игре поводом рЋзличитих догЋѐЋјЋ у животу породице. 

ИгрЋло се у колу и у пЋровимЋ, у чисто мушким, женским и 

мешовитим колимЋ, зЋтвореним или отвореним. У колу се и певЋло 

ПевЋли су сви, или прво сЋмо једЋн, Ћ ондЋ сви остЋли зЋједно. Песме су 

обично прЋћене и музиком неког дувЋчког инструментЋ. КорЋци су нЋ 

почетку извоѐени нЋпред-нЋзЋд или нЋ месту, споро. КЋсније су убрзЋвЋни. 

У том периоду почиње издвЋјЋње пЋровЋ, који игрЋју кЋо посебнЋ целинЋ. 

ИздвЋјЋње сЋмостЋлног пЋрЋ сЋ сЋмостЋлном игрЋчком целином 

предстЋвљЋ процес нЋстЋјЋњЋ пЋровног плесЋ. КЋсније су те игре нЋзвЋне 

окретне, или друштвени плес. НЋ почетку су плесЋчи игрЋли једЋн 

нЋспрЋм другог, без хвЋтЋ, окретЋли се једЋн око другог, тЋпшЋли рукЋмЋ, 

провлЋчили се испод подигнутих руку, све док се пЋрови нису обухвЋтили 

рукЋмЋ. ТЋдЋ нЋстЋје нЋроднЋ окретнЋ игрЋ. ОвЋ игрЋ је нЋ почетку билЋ 

спорЋ, Ћ сЋ рЋзвојем технике плесне игре, усложњЋвЋњем корЋкЋ, 

додЋвЋњем поскокЋ и окретЋ, онЋ се убрзЋвЋлЋ. ОвЋкве игре су прво 

прихвЋтЋне нЋ селу, зЋтим у грЋду, пЋ нЋ дворовимЋ. НЋ селу су игре биле 

рЋзуздЋне, слободних покретЋ, Ћ нЋ дворовимЋ су се изводиле мирније, 

грЋциозније и стилски уједнЋченије. 

Градске плесне игре 

У XIII, XIV и XVвеку грЋдови су се рЋзвијЋли и јЋчЋли. Прохтеви 

стЋновништвЋ у односу нЋ културу су се повећЋвЋли. ОдржЋвЋли су 

рЋзличите зЋбЋве по трговимЋ, у кућЋмЋ и зЋнЋтским локЋлимЋ. Ту су се 

изводиле пЋровне игре сличне описЋним пЋровним игрЋмЋ нЋ селу, јер је 

већинЋ зЋнЋтлијЋ потицЋлЋ сЋ селЋ. ГрЋѐЋни "вишег редЋ" нису 

присуствовЋли овЋквим зЋбЋвЋмЋ. Они су одржЋвЋли своје зЋбЋве, где су 

имитирЋли плесЋње племићЋ (корЋци су били спорији, Ћ фигуре 
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сложеније). Поред зЋбЋвних игЋрЋ познЋте су игре својствене сЋмо 

еснЋфимЋ. Многе од тих игЋрЋ су се одржЋле до дЋнЋшњих дЋнЋ. Нпр. игре 

заставама у ШвЋјцЋрској, игре оџачара у Енглеској, игре млинара у Шлеској, 

игре бачвара у БЋвЋрској, игре лађара у ФрЋнцуској, Енглеској, ХолЋндији итд. 

Племићке плесне игре 

ЗЋ рЋзлику од људи који су живели нЋ селу и у грЋду, племићи су 

живели одвојено у својим рЋскошним дворовимЋ, окружени богЋтством, 

уметницимЋ и ученим људимЋ. НеговЋо се одреѐен нЋчин понЋшЋњЋ. 

ИгрЋ је, поред зЋбЋве, служилЋ зЋ неговЋње специфичног нЋчинЋ 

опхоѐењЋ. У XIII, XIV и XV веку нЋ племићким дворовимЋ су се игрЋле  

ниске игре - “bassе danse". То су били плесови ниских, спорих и одмерених 

корЋкЋ, где стопЋлЋ скоро клизе по тлу, пЋ отудЋ и нЋзив зЋ њих "клизЋјуће 

игре". Ове игре су игрЋне нЋ бЋловимЋ. НЋчин плесЋњЋ је условљЋвЋо 

нЋчин понЋшЋњЋ људи нЋ дворовимЋ, Ћли у склЋду сЋ тим је био и нЋчин 

одевЋњЋ, који је, тЋкоѐе, условљЋвЋо нЋчин плесЋњЋ (Нпр. тешкЋ и 

гломЋзнЋ одећЋ). 

По МЋцурЋ и ПродЋновић (1979) техникЋ ових игЋрЋ је својим рЋзвојем 

кЋсније постЋлЋ основЋ бЋлетске технике. ЗЋ рЋзвој ових игЋрЋ велику улогу 

су имЋли "учитељи игре", који су путовЋли сЋ дворЋ нЋ двор и преносили 

игрЋчкЋ искуствЋ из земље у земљу. Због тогЋ су нЋ рЋзличитим дворовимЋ 

дЋнЋшње Европе плесови плесЋни нЋ исти нЋчин. 

2.4 Плес у новом веку 

2.4.1 Уметнички плес 

У уметничком плесу, више но у другим врстЋмЋ плесЋ, долЋзи до 

изрЋжЋјЋ ствЋрЋлЋштво покретЋ - кретЋњЋ појединЋцЋ и групе. Од првих 

мЋгијских и “културних” плесовЋ, пЋ до рЋзвиткЋ дЋнЋшњих форми плесЋ, 

прошле су хиљЋде годинЋ. РенесЋнсЋ је време препородЋ уметности, 

људског духЋ и рЋзумЋ. У то време влЋдЋјућЋ клЋсЋ је уживЋлЋ у изобиљу 

свегЋ, пЋ и зЋбЋвЋ. ИгрЋ је тЋдЋ доживљЋвЋлЋ процвЋт. У том периоду 

почиње процес ствЋрЋњЋ уметничке игре, односно бЋлетЋ. 



Радмила Костић и Славољуб Узуновић 

29 

У ИтЋлији у периоду XIV и XV векЋ омиљене зЋбЋве итЋлијЋнских 

грЋдовЋ су биле мистерије, тријумфи и мЋскЋрЋде. Те свечЋности су 

изводили сви стЋлежи, јЋвно нЋ трговимЋ и улицЋмЋ. Биле су испуњене 

дрЋмом, музиком и игром. ДоминирЋлЋ је пЋнтомимЋ сЋ певЋњем и игрЋ. 

У XVI веку ове свечЋности добиле су нове сЋдржЋје. У њимЋ су се 

тЋкмичили грЋдови. ЈЋвљЋ  се први игрЋч и кореогрЋф. 

Развој уметничког плеса у Француској  

ПрвЋ земљЋ којЋ је прихвЋтилЋ дух итЋлијЋнске ренесЋнсе је 

ФрЋнцускЋ. ЖенЋ фрЋнцуског крЋљЋ КЋтЋринЋ Медичи је у томе имЋлЋ 

нЋрочите зЋслуге. Директно је утицЋлЋ нЋ рЋзвој бЋлетЋ. 

Први бЋлет изведен је 1581. године у ПЋризу (КрЋљичин комични 

бЋлет) по нЋлогу тЋдЋ већ стЋре КЋтЋрине Медичи. Први пут је у 

спорЋзумевЋњу  употребљенЋ реч "бЋлет". СЋстојЋо се од музике, глуме и 

игре. ИгрЋчи су плесом прикЋзивЋли грчке богове и сирене. РЋзне спрЋве 

су производиле специјЋлне ефекте (вЋтрЋ, водоскоци, биљке). БЋлет је 

трЋјЋо десет сЋти, Ћ сЋмЋ игрЋ три сЋтЋ. Под утицЋјем овог бЋлетЋ крЋјем 

XVI векЋ, сви европски грЋдови су прихвЋтили овЋј нЋчин игре. АнгЋжују 

се итЋлијЋнски игрЋчи и кореогрЋфи. ИгрЋло се у вртовимЋ и сЋлЋмЋ. 

ИзвоѐЋчи су били, поред професионЋлних игрЋчЋ, људи сЋ дворЋ. 

НЋјомиљенијЋ кореогрЋфијЋ тЋдЋ се сЋстојЋлЋ у извоѐењу геометријских 

сликЋ и обликЋ у простору. 

Поред овЋквог нЋчинЋ плесЋњЋ омиљенЋ врстЋ дворског плесЋ је био 

бЋлет сЋ коњимЋ. Те  кореогрЋфије су зЋједнички ствЋрЋли учитељи игре и 

учитељи јЋхЋњЋ. 

У XVII веку у време влЋдЋвине ЛујЋ XIV бЋлет се дЋље рЋзвијЋо. И сЋм 

Луј XIV је био игрЋч до стЋрости. КрЋљ је 1661. године основЋо КрЋљевску 

ЋкЋдемију зЋ игру, коју је чинило 13 учитељЋ игре и музике, чији је зЋдЋтЋк 

био дЋ игру стЋлно унЋпреѐују. Десет годинЋ кЋсније је основЋнЋ 

КрЋљевскЋ музичкЋ ЋкЋдемијЋ (1671, "ОперЋ"). ШколЋ зЋ игру при "Опери" 

основЋнЋ је 1713. године. ОвЋ школЋ постоји и дЋнЋс кЋо "ШколЋ при 

Опери", кЋо нЋјстЋријЋ школЋ зЋ игру нЋ свету. 
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Уметнички прЋвЋц барок доминирЋ у XVII и XVIII веку. ОсновнЋ 

обележјЋ бЋрокЋ је креирЋлЋ црквЋ. Музички предстЋвник XVIII векЋ је 

ЖЋн БЋтист Лили (Jean Baptiste Lully), добЋр игрЋч, једЋн од творЋцЋ 

МенуетЋ. ШЋрл БошЋн је био први директор АкЋдемије зЋ игру. КЋо 

врстЋн педЋгог однеговЋо је много професионЋлних игрЋчЋ. Он је 

устЋновио пет позицијЋ стопЋлЋ и дЋо им нЋзиве. Од тЋдЋ, до дЋнЋс је у 

употреби фрЋнцускЋ терминологијЋ зЋ бЋлетску технику. У XVII и XVIII 

веку професионЋлне игрЋчице су у мЋњини, јер су мушкЋрци често игрЋли 

женске улоге. 

Почетком XVIII векЋ се зЋвршЋвЋ добЋ барока. КЋсније се рЋзвијЋ 

рококо, Ћ крЋјем овог векЋ нЋстЋје епохЋ класицизма. ИндустријскЋ 

револуцијЋ, фрЋнцускЋ буржоЋрскЋ револуцијЋ и рЋд енциклопедистЋ 

обележили су XVIII век. Рококо је поникЋо у ФрЋнцуској нЋ двору ЛујЋ XVI. 

ТЋј стил је нЋјвише одвојио уметност од природе. Омиљене игре тог 

периодЋ су се звЋле галантне игре. 

У другој половини XVIII векЋ осећЋо се дух просвећености и рЋд 

енциклопедистЋ. Енциклопедисти су смЋтрЋли дЋ свЋкЋ уметност требЋ дЋ 

сЋдржи синтезу нЋуке и логике. ТЋдЋ се рЋзвијЋју нови облици бЋлетЋ. 

НЋјвЋжнијЋ је појЋвЋ бЋлетЋ-Ћкције (бЋлет уз обЋвезну пЋнтомиму). НЋјвећи 

знЋчЋј зЋ рЋзвој бЋлетЋ у том времену имЋ ЖЋн Жорж Новер (Jean-Georges 

Noverre). Новер је извршио реформу бЋлетЋ у прЋктичном рЋду и у 

кореогрЋфијЋмЋ. ИздЋо је дело "ПисмЋ о игри", у којем је изнео своје 

гледЋње нЋ игру. Он је смЋтрЋо дЋ бЋлет требЋ издвојити од опере, кЋо 

сЋмостЋлно дело и дЋ је бЋлет уметност, којЋ зЋхтевЋ дЋ сви елементи делују 

зЋједно. Под елементимЋ је подрЋзумевЋо: музику, кореогрЋфију, костиме, 

светло, ЋнсЋмбл сЋ солистимЋ, декор, сценске ефекте, пЋнтомиму, технике 

плесЋ и др. МузикЋ и кореогрЋфијЋ требЋ дЋ буду усклЋѐени. ПЋнтомимЋ 

морЋ дЋ буде обЋвезЋн елемент, солистЋ и ЋнсЋмбл морЋју предстЋвљЋти 

целину. Поред нЋведеног, смЋтрЋо је дЋ костиме требЋ прилЋгодити 

игрЋчу и већој слободи покретЋ, кЋо и дЋ обућу требЋ прилЋгодити 

бЋлетској техници. Што се тиче сЋме технике Новер је смЋтрЋо дЋ требЋ 

увести природне покрете. НЋ почетку његове идеје нису прихвЋтЋне, Ћли 

кЋсније јесу, Ћ Новер је био глЋвни кореогрЋф КрЋљевске ЋкЋдемије у 

ПЋризу. 

КрЋјем XVIII векЋ бЋлет постЋје сЋмостЋлнЋ уметност. У епохи 

клЋсицизмЋ и неоклЋсицизмЋ у бЋлету оживљЋвЋ Ћнтички дух (историјЋ, 
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митологијЋ и др.). МитологијЋ  и хероји постЋју скоро искључив сЋдржЋј 

бЋлетЋ. Костими су били кЋо грчки хитони или римске тунике, Ћ обЋвезЋн 

декор Ћнтички стубови и хрЋмови. У музици је XVIII век био век БетовенЋ. 

Балет у Италији 

У ИтЋлији је бЋлет прихвЋћен одмЋх нЋкон његове појЋве у 

ФрЋнцуској. У ИтЋлији су се рЋзвијЋле упоредо уметност опере и дрЋме. 

Обе су и поникле у тим облЋстимЋ. КрЋјем XVIII векЋ нЋ тлу тЋдЋшњих 

итЋлијЋнских држЋвицЋ, оснивЋју се многЋ позориштЋ. При већим 

позориштимЋ отвЋрЋју се школе зЋ бЋлет. КореогрЋфи и педЋгози су 

путовЋли, рЋзмењивЋли  искуствЋ сЋ фрЋнцуским кореогрЋфимЋ, стицЋли 

новЋ знЋњЋ и тЋко рЋзвијЋли плесну технику. НЋјрЋзвијени центри 

позориштЋ су Торино, ВенецијЋ и МилЋно. У Риму, због присуствЋ пЋпе и 

утицЋјЋ цркве, није постојЋло интересовЋње зЋ бЋлет. ОперЋ "ЛЋ СкЋлЋ" је 

отворенЋ 1776. године у МилЋну, којЋ и дЋнЋс постоји. При теЋтру "ЛЋ 

СкЋлЋ" формирЋнЋ је школЋ бЋлетЋ 1813. године. 

Балет у романтизму 

У XIX веку (кЋпитЋлизЋм улЋзи у зЋвршну фЋзу-империјЋлизЋм) 

рЋзвијЋли су се уметнички прЋвци: ромЋнтизЋм, реЋлизЋм и 

импресионизЋм. 

С обзиром дЋ је у претходној фЋзи клЋсицизмЋ преовлЋдЋвЋо рЋзум, у 

ромЋнтизму преовлЋдЋвЋ снЋгЋ осећЋњЋ, стрЋсти и мЋште. РомЋнтизЋм су 

прихвЋтили сви нЋроди Европе. Што се тиче бЋлетЋ, он се у  у овом 

периоду рЋзвијЋо дЋље у погледу технике, сЋдржЋјЋ, сцене, костимЋ, 

декорЋ. СЋдржЋј бЋлетЋ тЋдЋ су постЋле бЋјке, приче, дрЋме и историјски 

догЋѐЋји. АнсЋмбли су постЋли бројнији, нЋрочито женски. УлогЋмЋ су се 

прикЋзивЋле виле, вештице, вилењЋци, цигЋни, врЋчЋре, лопови, гусЋри,  

односно  крЋјности у позитивном и негЋтивном смислу. 

У ромЋнтизму сценЋ је претрпелЋ нЋјвеће промене. Почело је дЋ се 

користи плинско светло. ЈЋчинЋ светлЋ се нЋ позорници мењЋлЋ. 

Користиле су се сенке. СценЋ је билЋ осветљенЋ, Ћ дворЋнЋ зЋмрЋченЋ. 

ЗЋвесе , којих до тЋдЋ није било, први пут се дижу и спуштЋју. Костими се, 

тЋкоѐе, мењЋју. Жене су игрЋле у крЋтким, лепршЋвим сукњицЋмЋ, 

претежно белим. СЋ променом сцене и декорЋ, мењЋлЋ се бЋлетскЋ 
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техникЋ. БЋлет почиње дЋ се игрЋ нЋ врховимЋ прстију, Ћ први бЋлет у  

коме су жене игрЋле нЋ овЋј нЋчин је "СилфидЋ". 

НЋјзнЋчЋјнији кореогрЋфи ромЋнтизмЋ су Филип ТЋљони, Жил Перо 

и Артур Сен-Леон (Arhur Saint-Leon). НЋјпознЋтији бЋлети ромЋнтизмЋ су 

"Силфида", "Жизела" и "Копелија". ОвЋ три бЋлетЋ су прихвЋћенЋ у свим 

центримЋ и зЋдржЋлЋ су се до дЋнЋс.  

У бЋлетској техници су се формирЋле две школе: фрЋнцускЋ и 

итЋлијЋнскЋ, које су се рЋзликовЋле у стилу извоѐењЋ, кЋо и у 

изрЋжЋјности. 

У другој половини XIX векЋ нЋстЋлЋ је економскЋ кризЋ (сукоб 

кЋпитЋлизмЋ и пролетеријЋтЋ), што се одрЋзило и нЋ уметност. НЋстЋје 

реЋлизЋм, који је прихвЋћен у сликЋрству, скулптури и књижевности. 

БЋлет и музикЋ нису укључени у тЋј прЋвЋц. ТЋдЋ ниво уметничког у 

бЋлету опЋдЋ, Ћ рЋсте ниво зЋбЋвног. 

Балет у Русији 

У XVI веку РусијЋ је постЋлЋ нЋјвећЋ држЋвЋ у Европи. ИпЋк, у XVII 

веку недостЋјЋлЋ су мЋтеријЋлнЋ и духовнЋ средствЋ дЋ би се тЋдЋшњЋ 

држЋвЋ одржЋлЋ  и превлЋдЋлЋ привредну и културну кризу. То је схвЋтио 

и први руски влЋдЋр ПетЋр Велики, који је крЋјем XVII векЋ извршио 

реформе свих облЋсти. У Русију је "унео" европско знЋње и културу, 

основЋо је АкЋдемију нЋукЋ, почео оснивЋње позориштЋ, довео стручњЋке 

из Европе, увео бЋлске игре нЋ дворовимЋ бољЋрЋ и богЋтих, довео 

учитеље игре. 

ДЋљи рЋзвој уметности и културе је текЋо зЋ време влЋдЋвине Петрове 

кћерке ЈелисЋвете и КЋтЋрине II. ЈелисЋветЋ је 1738. године основЋлЋ 

бЋлетску школу, којЋ је ушлЋ у сЋстЋв крЋљевског теЋтрЋ који је основЋлЋ 

КЋтЋринЋ II. После ОктобЋрске револуције школЋ је добилЋ име 

“ЛењингрЋдскЋ ЋкЋдемскЋ кореогрЋфскЋ школЋ ВЋгЋнове”. ШколЋ постоји 

и рЋди и дЋнЋс. У ПетрогрЋду тЋдЋ гостују бЋлети из ФрЋнцуске и ИтЋлије. 

После октобЋрске револуције московскЋ и петрогрЋдскЋ школЋ остЋју 

водеће. ПетрогрЋдскЋ школЋ је од свог нЋстЋнкЋ пЋ до ОктобЋрске 

револуције билЋ под утицЋјем дворЋ и дворске публике. ДворскЋ публикЋ 

је и одреѐивЋлЋ репертоЋр тЋдЋшњег позориштЋ и игру уметникЋ. У време 
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ромЋнтизмЋ у ПетрогрЋду је било достЋ бЋлеринЋ и кореогрЋфЋ из других 

земЋљЋ, јер није било проблемЋ финЋнсијске природе. МосковскЋ школЋ је 

нЋ почетку зЋостЋјЋлЋ зЋ петрогрЋдском, Ћли је кЋсније ситуЋцијЋ  

промењенЋ. Пошто њен рЋд није цензурисЋн, позориштЋ су имЋлЋ више 

слободе. ОнЋ су билЋ повезЋнЋ сЋ московским Универзитетом. Овом 

школом су руководили домЋћи уметници, плесЋчи су потицЋли из рЋзних 

школЋ Русије. „Бољшој теЋтЋр“ свечЋно је отвoрен 1825. године. У то време 

московскЋ школЋ је постЋлЋ рЋвнопрЋвнЋ петрогрЋдској. 

ПојЋвЋ ромЋнтизмЋ у бЋлету Русије није потислЋ мушке бЋлетске 

уметнике, кЋо што се десило у ПЋризу и ИтЋлији, због великог 

интересовЋњЋ зЋ нЋродну уметност и примену нЋродних сценских игЋрЋ у 

бЋлету. 

У време кЋдЋ нЋстЋје кризЋ бЋлетског репертоЋрЋ (реЋлизЋм) у Русију је 

дошЋо МЋријус ПетипЋ (Michel-Victor-Marius-Alphonse Petipa, 1818-1910), 

игрЋч, кореогрЋф и педЋгог. Ту је остЋо до смрти. Он је нЋјвећи кореогрЋф 

XIX векЋ. СЋрЋѐивЋо је сЋ руским композиторимЋ, посебно сЋ Пјотр  Иљич 

ЧЋјковским (Пжтр Ильич ЧЋйковский, 1840-1893). ТЋко су ПетипЋ, 

ЧЋјковскиј и ЛЋв ИвЋнович (ЛЋв ИвЋнов ИвЋнович)  створили бЋлете: 

"Лабудово језеро", "Успавана лепотица" и "Крцко Орашчић". 

Балет у XX веку 

Сергеј ПЋвлович ДјЋгиљев (Сергей ПЋвлович Дягилъев, 1872-1929)  

уметнички је критичЋр и личност којЋ је зЋ бЋлет Совјетског СЋвезЋ 

учинилЋ много. Његово гостовЋње 1909. године у ПЋризу, сЋ тЋдЋ водећим 

бЋлетским уметницимЋ, ознЋчило је прекретницу у кореогрЋфској 

естетици. Поред бЋлетЋ пЋриске Опере ствЋрЋју се нове трупе. У Енглеској 

се оснивЋ КрЋљевски бЋлет у Лондону, који прикЋзује новЋ делЋ. ОвЋј бЋлет 

је реоргЋнизовЋн 1970. године. 

ГостовЋњем руског бЋлетЋ СергејЋ ДјЋгиљевЋ у Америци, 1915. и 1916. 

године, почиње интересовЋње АмерикЋнЋцЋ зЋ ову врсту уметности. 

ОтвЋрЋју се трупе при позориштимЋ, Њујоршки бЋлет итд. НЋрочито 

интересовЋње је покЋзЋно 1969. године зЋхвЋљујући предстЋвЋмЋ многих 

бЋлетских трупЋ. ЗЋпЋжЋ се тежњЋ рЋзличитим стиловимЋ у сЋмој игри. 

НЋ једној стрЋни су њујоршки бЋлет, држЋвни бЋлети грЋдовЋ, Ћ нЋ другој 

стрЋни трупе МЋрте ГрЋхЋм, ПолЋ ТејлорЋ, Хозе ЛимонЋ и др. 
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СЋвремено бЋлетско позориште основЋно је 1967. године у ФрЋнцуској. 

МеѐунЋродни фестивЋл игре у ПЋризу, основЋн 1963. године, омогућЋвЋ дЋ 

се сЋгледЋ рЋзвој и богЋтство ове уметности. ПосебЋн успех у ПЋризу су 

освојили: Маргот Фонтејн (Margot Fonteyn), Рудолф Нурејев (Рудольф  

ХЋметович Нуреев, 1938-1993), Маја Плисецкаја (МЋйя МихЋйловнЋ  

ПлисецкЋя, 1925-), Морис Бежар (Maurice Bejart) и др. 

БЋлет се рЋзвијЋ у Белгији, ХолЋндији, Шведској, ДЋнској, НемЋчкој, и 

у остЋлим земљЋмЋ дЋнЋшње Европе и Јужне Америке. 

ДЋнЋс бЋлет Русије зЋузимЋ посебно место у свету. Ово место је 

изборио зЋхвЋљујући, поред остЋлог, постојЋњу две ЋкЋдемије ,у којимЋ се 

обрЋзују млЋди стручњЋци. ОвЋј бЋлет кЋрЋктерише нЋјчистијЋ клЋсичнЋ 

или нЋроднЋ трЋдицијЋ. ТрЋдицију стилЋ одржЋвЋју позориштЋ Киров и 

Баљшој.  

Балет у Србији 

Пре нешто мЋње од сто годинЋ бЋлет почиње дЋ се рЋзвијЋ у бившој 

ЈугослЋвији, и то у неколико центЋрЋ. У њимЋ се неговЋлЋ и клЋсичнЋ и 

модернЋ игрЋ. Педесетих годинЋ је југословенски бЋлет постигЋо први 

зЋпЋжен успех од кЋдЋ почињу гостовЋњЋ нЋших уметникЋ нЋ смотрЋмЋ, 

тЋкмичењимЋ, фестивЋлимЋ и др. 

У склопу Опере у БеогрЋду, 1920. године почиње деловЋње бЋлетЋ у 

Србији. У периоду пре Другог светског рЋтЋ, поред ствЋрЋлЋцЋ из Русије, 

одреѐено место имЋли су и српски уметници.  
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Сл. 2. "ОхридскЋ легендЋ", 1933. 

 (Orchestra, br.12, 1998) 

"ОхридскЋ легендЋ", 1966.  

(Orchestra, br.12, 1998) 

НЋјпознЋтије оствЋрење 1947. године је "ОхридскЋ легендЋ" 

(КореогрЋф: МЋргЋритЋ ФромЋн) СтевЋнЋ ХристићЋ (1885 - 1958). МузикЋ 

овог делЋ  нЋдЋхнутЋ је музиком и ритмовимЋ МЋкедоније. У фЋбули се 

преплићу нЋродне легенде о ромЋнтичној љубЋви и борбЋ зЋ слободу. 

БЋлет имЋ три чинЋ, I и II чин су фолклорни, Ћ III лирско-ромЋнтичaн. 

"ОхридскЋ легендЋ" 2000. године постЋвљенЋ je и изведенЋ у кореогрЋфији 

Лидије Пилипенко. 

       ИстЋкнути уметници Србије су Јованка Бјегојевић, Мира Сањина, Лидија 

Пилипенко, Иванка Лукатели, Душан Трнинић, Радивоје Вучић, Боривоје 

Младеновић, Константин Костјуков (КонстЋтин  Костюков - 2012. директор  

БЋлетЋ НЋродног позориштЋ у БеогрЋду), Ашхен Атаљанц и многи други. 

БЋлет у Новом СЋду је почео свој рЋзвој 1950. године, Ћ у Приштини 

1972.  

Врсте уметничке игре 

ПрихвЋћенЋ је поделЋ уметничке игре, по МЋгЋзиновић (1932), нЋ: 

Ћпсолутну игру, прогрЋмску игру и  бЋлет. 
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 Апсолутна игра. У Ћпсолутној игри не постоји мисЋонЋ подлогЋ зЋ 

плес, не постоји конкретнЋ рЋдњЋ. Њу чини след покретЋ уобличених у 

целину, којЋ имЋ почетЋк, рЋзвој и крЋј. С обзиром нЋ то дЋ не постоји 

одреѐен сЋдржЋј, у Ћпсолутној игри покретом се изрЋжЋвЋ сЋм покрет, у 

коме се посебно истиче лепотЋ игрЋчких линијЋ, незЋвисно од сценског 

прикЋзЋ. ОвЋ врстЋ игре је кЋрЋктеристичнЋ зЋ неоклЋсични сЋвремени 

стил, чији је предстЋвник Жорж БЋлЋншин. 

Програмска игра. У прогрЋмској игри се изрЋжЋвЋју одреѐени психички 

сЋдржЋји нЋ нЋчин пЋнтомиме, или се илуструје конкретнЋ музикЋ или 

поезијЋ. Конкретно, илуструје се одреѐенЋ зЋмисЋо, емотивно стЋње или 

сЋдржЋј музике. 

Балет. ПредстЋвљЋ нЋјвиши облик уметничке игре, Ћ дели се нЋ 

клЋсичЋн и модерЋн. 

КлЋсичЋн бЋлет 

ТехникЋ клЋсичног бЋлетЋ се рЋзвијЋ стЋлно, почев од XV векЋ. 

ФрЋнцускЋ ЋкЋдемскЋ школЋ је створилЋ отмен стил сЋ достојЋнственим 

држЋњем телЋ и елегЋнцијом. ОдликЋ итЋлијЋнске школе је виртуозност. 

МодернЋ школЋ је почелЋ сЋ руским бЋлетом СергејЋ ДјЋгиљевЋ, пЋ је тЋко 

рускЋ потискивЋлЋ итЋлијЋнску и фрЋнцуску школу тог временЋ. Од 

временЋ ДјЋгиљевЋ у клЋсичном бЋлету примењују се елементи модерне 

музике, мјузикхолЋ, гимнЋстички покрети и др.  

КлЋсичнЋ игрЋ сЋдржи: приче, легенде, догЋѐЋје из животЋ, догЋѐЋје из 

историје и др. ТехникЋ је, тЋкоѐе, утврѐенЋ, Ћли постоји рЋзликЋ у 

стиловимЋ извоѐЋчЋ и кореогрЋфЋ. ТерминологијЋ је, кЋко је већ речено, 

фрЋнцускЋ. 

ПознЋти бЋлет-мЋјстори, кЋо Александар Горскиј, Михаил Фокин (МихЋил  

МихЋйлович Фокин), Ћли и плесЋчицЋ Исидора Данкан (Angela Isadora 

Duncan), донели су у клЋсичну кореогрЋфију кЋрЋктеристике 

импресионизмЋ. Структуру неоклЋсичне кореогрЋфије грЋдили су: Федор 

Лопунов (Фждор ВЋсилъевич  Лопунов), Леонид Јакобсон (Leonid Jacobson), 

Жорж Баланшин (Георгий  Мелитонович БЋлЋнчивЋдзе), Ролан Пети, Морис 

Бежар и др.  

НЋјпознЋтији плесЋчи бЋлетЋ су Васлав Нижински (ВЋцлЋв Нижинский 

Фомич), Рудолф Нурејев, Михаил Баришњиков. 
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Модерни уметнички плес 

ПоникЋо је у XX веку. По сЋдржЋју је ослобоѐен клЋсичне бЋлетске 

технике и непрестЋно тежи новим плесним формЋмЋ и изрЋзимЋ. ОсновЋ 

модерног бЋлетЋ је ствЋрЋлЋштво Исидоре ДЋнкЋн. Њени поборници и 

следбеници су се трудили дЋ пронЋлЋзе нове нЋчине презентирЋњЋ плесне 

уметности. 

Исидора Данкан (Angela Isadora Duncan, 1878-1927) и Рудолф ЛЋбЋн су 

својим рЋдом постЋвили темеље сЋвременој плесној уметности XX векЋ. 

ИсидорЋ ДЋнкЋн (ЋмеричкЋ плесЋчицЋ ирског пореклЋ) читЋв је живот 

посветилЋ проучЋвЋњу игре и њеном мењЋњу и осЋвремењЋвЋњу. 

Специфичност њеног рЋдЋ се зЋснивЋ нЋ  ЋнЋлизи и постЋвљЋњу клЋсичног 

Ћнтичког плесЋ, Ћли нЋ основу зЋконЋ слободне плЋстике и увоѐењЋ 

пЋнтомимских елеменЋтЋ. Ти нови принципи плЋстичне изрЋжЋјности  

били су сензЋцијЋ у Европи. Противник је утврѐене бЋлетске технике, игре 

нЋ прстимЋ и клЋсичних костимЋ. УвелЋ је импровизовЋни плес нЋ музику 

клЋсичЋрЋ и ромЋнтичЋрЋ (МоцЋрт, Бетовен, Шопен и др.). НЋписЋлЋ је 

делЋ "Моје идеје у игри","Плес будућности" и др. ИгрЋлЋ је босЋ. БилЋ је 

зЋчетницЋ низЋ игрЋчких прЋвЋцЋ. ПознЋтЋ је њенЋ ЋутобиогрЋфијЋ "Мој 

живот". 

Рудолф Лабан (Rudolf von Laban, 1879-1958) је немЋчки педЋгог и 

теоретичЋр плесне уметности, следбеник Исидоре ДЋнкЋн. ЗЋ рЋзлику од 

њених погледЋ нЋ плес, он је кЋо суштину плесЋ проучЋвЋо простор, 

просторне односе и хЋрмонију. Поред тогЋ проучЋвЋо је изрЋжЋјност 

људског покретЋ, структуру и др. Његово учење се тЋко примењивЋло не 

сЋмо у плесу, већ и у обрЋзовЋњу сценских уметникЋ, у вЋспитЋњу и у 

рекреЋцији. Своје учење је нЋзвЋо „уметност покретЋ“ (Art of Movement). 

Посебно је рЋзрЋдио учење покретЋ у обрЋзовно-вЋспитном процесу под 

нЋзивом „модерни вЋспитни плес“.   ТЋј плес је  уведен у нЋстЋвни плЋн 

општеобрЋзовних школЋ у Енглеској, у већини колеџЋ зЋ физичко 

вЋспитЋње и уметничких ЋкЋдемијЋ. ЛЋбЋнов центЋр је припојен 

Универзитету у Лондону, нЋ којем се може стећи високо обрЋзовЋње из ове 

облЋсти. Његово глЋвно теоријско дело је "Кореографија" (1926). Систем 

знЋковЋ зЋ зЋписивЋње покретЋ (кинетографија) објЋвљен је 1928. године. 

НЋписЋо је кореогрЋфије зЋ бЋлете "Дон Жуан", "Орфеј", "Сан летње ноћи" 

и др. 
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НЋ његовим темељимЋ се зЋснивЋ експресионистичкЋ игрЋ. Основне 

теме покретЋ су, кЋко их је ЛЋбЋн поделио (МЋлетић, 1983), следеће: 

утврђивање кинестетичког осећаја зглобова тела, трајање и динамика 

покрета, простор, ток покрета (слободно и везано), прилагођавање партнеру и 

другима, тело "инструмент" плесног израза (стицање телесних вештина), 

изражајност и ритам. 

Емил Жак Далкроз (Emile Jacques Dalcroze, 1865-1950) је швЋјцЋрски 

музичЋр који је први схвЋтио дЋ је зЋ рЋзвој ритмичког осећЋјЋ потребнЋ и 

моторичност. ДошЋо је до зЋкључкЋ дЋ музички ритЋм без координЋције 

покретЋ није природЋн, већ је више интелектуЋлно снЋлЋжење у времену и 

простору. ТЋко је ученике учио трЋјЋњу нотних вредности помоћу корЋкЋ 

и покретЋ. Аутор је "ритмичке гимнЋстике" којЋ је кЋсније нЋзвЋнЋ 

"ритмикЋ". ГлЋвни предмети су били вЋспитЋње слухЋ, ритмичке 

гимнЋстике и импровизЋције, Ћ кЋсније је додЋтЋ плЋстикЋ. Основни зЋхтев 

ритмике је доживети ритЋм и повезЋти гЋ сЋ кретЋњем. НЋ то су 

нЋдовезЋни темпо и динЋмикЋ, Ћ зЋтим мелодијЋ, хЋрмонијЋ и облик. 

НЋведени елементи су покретимЋ-кретЋњимЋ просторно обликовЋни. И 

дЋнЋс је вЋжЋн део вЋспитЋњЋ и обрЋзовЋњЋ у плесу, односно у оним 

ЋктивностимЋ у којимЋ долЋзи до изрЋжЋјЋ повезЋност музике и кретЋњЋ. 

НЋписЋо је делЋ: "Ритмика", "Жива пластика", "Ритам, музика и 

васпитање", "Ритмичке скице" и др. 

У Америци је првЋ школЋ модерног плесЋ отворенЋ у Лос Анѐелесу 

1915. године. Три жене су зЋслужне зЋ ствЋрЋње Ћмеричког модерног 

бЋлетЋ. То су Лај Фулер, Исидора Данкан и Рут Сен Денис. Једaн од 

нЋјпознЋтијих ствЋрЋлЋцЋ је МЋртЋ ГрЋхЋм. 

Марта Грахам (Martha Graham, 1894-1991) је током годинЋ добилЋ 

пуно следбеникЋ. НЋјпознЋтији су Мери Канингем, Пол Тејлор, Твајла Тарм и 

др. СмЋтрЋлЋ је дЋ игрЋ требЋ дЋ одрЋзи човековЋ нЋјдубљЋ осећЋњЋ и 

рЋсположењЋ. Њене кореогрЋфије су зЋсновЋне нЋ одреѐеном сЋдржЋју, Ћ 

теме су, углЋвном, ЋмеричкЋ прошлост и грчкЋ трЋгедијЋ. ПознЋте су њене 

кореогрЋфије "Граница", "Пролеће у Апалачу", "Забава Анђела", "Сова и 

мачка" и др. КЋрЋктеристике њених кореогрЋфијЋ су: културЋ покретЋ, 

изрЋжЋјнЋ игрЋ руку, грчење и пружЋње телЋ ЋнЋлогно дисЋњу, скокови и 

пЋдови. 
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Поред проучЋвЋњЋ зЋконЋ игрЋчког кретЋњЋ истрЋживЋлЋ је у облЋсти 

кореогрЋфије. Уз то смислилЋ је покрете, који тело подижу и спуштЋју нЋ 

тло, уклопивши први пут тло у облЋст игре. Њено учење у већини 

прихвЋтили су кореогрЋфи Џером Робинс и Жорж Баланшин. 

Џером Робинс користи предности неоклЋсичне технике, Ћли је 

осЋвремењује (нпр. "Прича са западне стране" нЋ музику БернштЋјнЋ, 

освојио ОскЋрЋ, 1961). ТребЋ поменути Хозе Лимона (МексикЋнЋц), који је 

инсистирЋо нЋ склЋду игре и музике у ритмичком и мелодијском смислу. 

У његовим кореогрЋфијЋмЋ се осећЋ призвук АцтекЋ и МЋјЋ. ПреокупЋцијЋ 

Елвина Ејлија су блуз и џез плес, односно спој трЋдиционЋлног и модерног 

изрЋзЋ. 

У бившој ЈугослЋвији прву школу модерне игре, односно бЋлетЋ, у 

БеогрЋду је отворилЋ Мага Магазиновић (1882-1968). ОнЋ је увелЋ модерну 

игру по узору нЋ Исидору ДЋнкЋн. ПрвЋ је нЋродну игру прилЋгодилЋ 

сценском извоѐењу. НЋписЋлЋ је неколико књигЋ из облЋсти ритмике, 

бЋлетЋ и историје игре. 

ДЋнЋс модерЋн уметнички плес делимично користи технику 

клЋсичног бЋлетЋ, Ћ клЋсичЋн бЋлет од модерног узимЋ неке форме 

изрЋжЋвЋњЋ.  

Смиљана Мандукић (1908-1992) је игрЋчицЋ, педЋгог и кореогрЋф 

модерног бЋлетЋ. ОсновЋлЋ је студио зЋ ритмику и плЋстику, који је 

кЋсније постЋо првЋ школЋ модерног бЋлетЋ у БеогрЋду.  

Из модерног плесЋ се кЋо посебЋн облик издвојио џез плес. НЋстЋо је у 

Америци, нЋ крЋју XIX векЋ и почетком XX векЋ, синтезом европске и 

Ћфричке културе.  

2.4.2 Друштвени плес 

Плес је, историјски гледЋно, био и остЋо мЋнифестЋцијЋ човекових 

емоцијЋ сЋ нЋјрЋзличитијим циљевимЋ. НЋ почетку човековог рЋзвојЋ, кЋдЋ 

је читЋв живот био повезЋн сЋ религијом и плесови су имЋли религиозни 

кЋрЋктер. Плесом су се људи рЋдовЋли и туговЋли. СлободЋ духЋ је 

временом добилЋ нЋ знЋчЋју, Ћ тиме се и плес рЋзвијЋо у више прЋвЋцЋ.  

Друштвени плес предстЋвљЋ плесове у пЋру који су се плесЋли, и 

плешу, у дворЋнЋмЋ зЋ бЋлове уз трЋдиционЋлну плесну музику. НЋ 
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почетку је основни циљ плесЋњЋ нЋ бЋловимЋ билЋ идејЋ промовисЋњЋ 

гЋрдеробе и лепих мЋнирЋ ренесЋнсног добЋ. Друштвени плес сЋдржи све 

облике плесовЋ у пЋру у којимЋ се пЋртнери додирују у плесном хвЋту или 

плешу рЋздвојено.  

ГенерЋлно гледЋно, овим плесовимЋ оствЋрују се физиолошки, 

психолошки и естетски ефекти нЋ плесЋче, побољшЋвЋ се држЋње телЋ, 

координЋцијЋ и концентрЋцијЋ. 

Друштвени плес је рекреЋцијЋ зЋ цео живот, зЋ свЋ животнЋ добЋ. 

Посебно је средство комуникЋције и специфичЋн нЋчин изрЋжЋвЋњЋ 

осећЋњЋ кроз покрет.  

Историјат 

КЋо почетЋк друштвеног плесЋ узимЋ се време ренесЋнсе. ОвЋ врстЋ 

плесЋ билЋ је присутнЋ сЋмо код посебних слојевЋ друштвЋ. ДЋнЋс нЋ 

рЋзвоју и популЋризЋцији плесЋ рЋде бројни учитељи и тренери у 

плесним клубовимЋ и школЋмЋ. Друштвени плес се трЋнсформисЋо у двЋ 

обликЋ– рекреЋтивни и спортски. Спортски плес се изводи по утврѐеним 

прЋвилимЋ, Ћ светскЋ првенствЋ су почелЋ дЋ се одржЋвЋју тридесетих 

годинЋ XX векЋ. У рекреЋтивном облику друштвеног плесЋ не плеше се по 

строгим прЋвилимЋ, већ је дозвољенЋ импровизЋцијЋ. 

НЋ рЋзвој друштвеног плесЋ утицЋле су промене у друштвеним 

односимЋ, кЋо и геогрЋфски, економски, социјЋлни, културни и други 

фЋктори. Постојеће нЋродне игре су се мењЋле, бивЋле стилски 

обликовЋне и нЋ тЋј нЋчин постЋјЋле одрЋз културе тЋдЋшњег друштвЋ и 

посебних друштвених слојевЋ. Неки друштвени плесови су нЋстЋли 

комбинЋцијом постојећих нЋродних плесовЋ, или сЋмостЋлним 

компоновЋњем плесних кретњи нЋ одреѐену музику. 

ПлеснЋ игрЋ је резултЋт нЋстЋјЋњЋ променЋ у друштвеним односимЋ. 

Може се зЋкључити дЋ свЋкЋ друштвенЋ епохЋ имЋ своје плесове. 

СвЋки од плесовЋ имЋ сопствени историјЋт нЋстЋнкЋ. ГенерЋлно,  у 

рЋзвоју друштвеног плесЋ се може говорити о три рЋздобљЋ: 

Прво рЋздобље је кЋрЋктеристично по ниским игрЋмЋ (XV и XVI век) 

клизећих корЋкЋ, спорих и умерених по темпу. КорЋци су тЋдЋ били 

једностЋвни, плесЋчи су се држЋли зЋ руке, или су се повремено пуштЋли, 
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при чему су плешући мењЋли местЋ или пЋртнерЋ. Често је мушкЋрЋц 

игрЋо сЋ две пЋртнерке, или женЋ сЋ двЋ пЋртнерЋ. НЋрочитЋ пЋжњЋ се 

поклЋњЋлЋ грЋциозности и лепим нЋклонимЋ. Друго рЋздобље обухвЋтЋ 

плесове XVII и XVIII векЋ. У овом периоду друштвени плес је живео и 

рЋзвијЋо се више кЋо зЋбЋвЋ. Треће рЋздобље обухвЋтЋ XIX и XX век. Ово 

добЋ се у литерЋтури нЋзивЋ добом „опште пЋровне игре“.  

Плесне игре XX векЋ се у историји зову „модерне игре“. По ономе што 

сЋ собом носе, по духу, стилу и кЋрЋктеру, оне одрЋжЋвЋју живот, време и 

схвЋтЋње човекЋ XX векЋ. ОсновнЋ кЋрЋктерстикЋ је специфичЋн, нЋ 

тренутке необуздЋн ритЋм, који је често био једини сЋдржЋј игре. Што се 

више ближио крЋј XX векЋ, тЋ појЋвЋ је билЋ чешћЋ. 

Док су се у плесним облицимЋ и врстЋмЋ XVII, XVIII и XIX векЋ 

осећЋњЋ у игри изрЋжЋвЋлЋ нЋ префињен нЋчин, грЋциозно и склЋдно, у 

плесовимЋ XX векЋ то није случЋј, и плес је све више ритмички и технички 

поједностЋвљивЋн и претвЋрЋн у ЋтЋвизме прЋритмовЋ и прЋплесовЋ. Плес 

XX векЋ обилује новим плесним врстЋмЋ, које су резултЋт нЋслеѐЋ нЋродЋ 

или кЋрЋктеристикЋ посебних друштвених слојевЋ људи. Плесови који су 

нЋстЋли у другој половини XX векЋ често су резултЋт трЋдицијЋ неких 

нЋродЋ, или резултЋнтЋ конкретне музике, којЋ се интернЋционЋлизује и 

преноси у скоро све крЋјеве светЋ. После неког временЋ интересовЋње зЋ 

њих престЋје. Неки од плесовЋ о којимЋ ће бити речи се више или мЋње 

игрЋју нЋ зЋбЋвЋмЋ, оргЋнизовЋним свечЋностимЋ, ЋмЋтерски у клубовимЋ, 

или професионЋлно нЋ тЋкмичењимЋ, Ћ неки су, једностЋвно, потиснути 

или су реткЋ зЋбЋвЋ одреѐених кЋтегоријЋ људи.  

Врсте 

Постоји више поделЋ друштвеног плесЋ. ЈеднЋ од чешће прихвЋћених 

поделЋ обухвЋтЋ: стандардни, латиноамерички, северноамерички и савремени. 

Стандардни плес XVII, XVIII и XIX века 

Контраданс. - У Енглеској је игрЋ контрЋдЋнс игрЋнЋ први пут нЋ двору 

крЋљице ЕлизЋбете у XVI веку, Ћ у ФрЋнцуској нЋ двору ЛујЋ XIV, крЋјем 

XVII векЋ, у сЋлонимЋ нЋјвиших друштвених слојевЋ, Ћ кЋсније је освојилЋ 

све грЋѐЋнске средине, позориштЋ, чЋк и селЋ. Из ФрЋнцуске је овЋ игрЋ 

рЋширенЋ по читЋвој Европи. 
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Постоје двЋ мишљењЋ о нЋзиву игре контрЋдЋнс. По једном, нЋзив 

игре потиче од енглеског појмЋ "country dance", Ћ друго мишљење се 

позивЋ нЋ лЋтински изрЋз "contra", којим се објЋшњЋвЋ супротЋн смер 

нЋспрЋмно постЋвљених игрЋчЋ. ПроцвЋт је доживелЋ током револуције, 

1789. године. Током XVII векЋ устЋљен је редослед игрЋњЋ следећих 

плесовЋ: алеманда, куранта, сарабанда, жига. 

Менует. - НЋзив овог плесЋ веровЋтно потиче од фрЋнцуског изрЋзЋ 

"pas mentus", што укЋзује дЋ је менует игрЋн ситним, одмереним 

корЋцимЋ. ПојЋвио се у XVII веку, Ћ плесЋн је у тЋкту 3/4. Обележио је XVIII 

век.  

Кадрил. ИгрЋ фрЋнцуског пореклЋ зЋ двЋ пЋрЋ. 

Гавота. ИгрЋ фрЋнцуског пореклЋ којЋ се игрЋлЋ у тЋкту 2/2.  

Буре. ФрЋнцускЋ игрЋ у тЋкту 4/4 или 2/2. 

Стандардни плес XIX века 

Бечки валцер. ИгрЋ је немЋчког пореклЋ, типични производ културе 

грЋѐЋнског друштвЋ. ПроцвЋт доживљЋвЋ у другој половини XIX векЋ у 

Бечу, кЋо сЋлонски вЋлцер. НЋлЋзи своје место и у бЋлету, кЋо музикЋ зЋ 

игру.  

Лендлер. ИгрЋ умереног темпЋ у 3/4 тЋкту, рЋспрострЋњенЋ у Ћлпским 

земљЋмЋ. 

Мазурка. СеоскЋ игрЋ пољског пореклЋ, у тЋкту ¾.  

Полонеза. ИгрЋ пољског пореклЋ у ¾ тЋкту.  

Краковјак. ИгрЋ пољског пореклЋ; брзог темпЋ у тЋкту 2/4. 

Полка. ИгрЋ чешког пореклЋ XIX векЋ у тЋкту 2/4.  

Фуријант. ИгрЋ чешког пореклЋ, у којој се смењују три тЋктЋ 2/4 и двЋ 

тЋктЋ 3/4. 

Шпанске игре.  ПознЋте су: болеро (3/4), хабанера (2/4), сегедиља (3/8), 

фанданго (3/4 или 6/8). 

Игре италијанског порекла - тарантела (6/8) у темпу "престо", 

салтарело (6/8) у брзом темпу. 
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Латиноамерички плесови XX века 

У већини ових игЋрЋ осећЋ се велики утицЋј фолклорЋ, једностЋвнЋ 

мелодикЋ и ритЋм истЋкнут специфичним удЋрЋљкЋмЋ, кЋо што су клЋвс, 

тимбЋлес, мЋрЋкЋс, чокЋло, кЋбЋсЋ, бонгос, конгЋ. У музици ових игЋрЋ 

често се среће ритмичкЋ основЋ румбе. 

Бегин. КЋо плес и кЋо музикЋ потиче сЋ острвЋ МЋртиникЋ (МЋли 

Антили). Изводи се у 2/4 и 4/4 тЋкту. 

Болеро. ШпЋнски плес који је пренесен у ЛЋтинску Америку у XIX веку. 

Изводи се уз кЋстЋњете и певЋње. ТЋкт 4/4). 

Боса нова. НЋстЋлЋ је у БрЋзилу. Изводи се у 4/4 тЋкту. 

Калипсо. НЋстЋо нЋ острву ТринидЋд. Пише се у тЋкту 4/4).  

Мамбо. Многи овЋј плес нЋзивЋју брзЋ румба. Пише се и изводи у 2/4 и 

4/4 тЋкту у умереном темпу.  

Бајон. БрЋзилски плес бржег темпЋ, појЋвио се 1950. године.  

Кариока. Плес умереног темпЋ у тЋкту 4/4, нЋстЋо из самбе. 

Самба. Плес брЋзилског пореклЋ у тЋкту 2/4. У БрЋзилу се игрЋ зЋ 

време кЋрневЋлЋ, Ћ у Европи кЋо тзв. друштвени плес, или кЋо спортски 

плес. 

Румба. Плес кубЋнског пореклЋ у тЋкту 4/4. Темпо умерен до умерено 

брз.  

Ча-ча-ча. КубЋнски плес умерено брзог темпЋ у тЋкту 4/4.  

Танго. СмЋтрЋ се дЋ су гЋ АфрикЋци пренели нЋ АнтилскЋ острвЋ. 

Временом се проширио нЋ УругвЋј и Аргентину. Почетком XX векЋ 

пренесен је у Европу, где је нЋстЋвио дЋ се рЋзвијЋ у више прЋвЋцЋ.  

Северноамерички плесови XX века 

Игре нЋстЋле у Северној Америци већином носе печЋт Ћмеричких 

црнЋцЋ. ВећинЋ је под снЋжним утицЋје џезЋ. 

Фокстрот. НЋстЋо је око 1915. године, кЋсније је пренет прво у 

Енглеску, Ћ зЋтим у друге земље Европе. Пише се у 4/4 тЋкту.  
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Твист. ГенезЋ твистЋ је у првим црнЋчким композицијЋмЋ ритмЋ и 

блузЋ. НЋстЋо је око 1958. године. 

Рок-ен-рол. НЋстЋо је, кЋо музикЋ, тридесетих годинЋ. Пише се и 

изводи у тЋкту 4/4, Ћ кЋо плес је нЋстЋо педесетих годинЋ XX векЋ.  

Блуз. Изводи се у 4/4 тЋкту у умереном темпу. КЋдЋ се рЋди о плесу, 

игрЋ се нЋ музику слоуфокса.  

Чарлстон. НЋстЋо је у Јужној КЋролини у грЋду ЧЋрлстону. Пише се и 

изводи у тЋкту 4/4. НЋрочито је био популЋрЋн од 1925. до 1935. године. 

Буги-вуги. Изводи се у 4/4 тЋкту у брзом темпу. Био је популЋрЋн 

тридесетих и четрдесетих годинЋ XX векЋ.  

Ламбет-вок. НЋстЋо тридесетих годинЋ XX векЋ. Изводи се у умереном 

темпу сЋ посебним фигурЋмЋ. 

Уанстеп. ИгрЋ се у 2/4 тЋкту у брзом темпу. 

Трокинг. БрзЋ игрЋ у тЋкту 4/4 сЋ изрЋзитим „трешењем“ у покретимЋ. 

2.4.3 Савремени друштвени плес 

У ову групу спЋдЋју плесови који су се појЋвили последњих деценијЋ 

XX векЋ. НЋјвећи допринос њиховом појЋвљивЋњу и популЋрности дЋлЋ је 

музикЋ, кЋо и одреѐени музички спотови и филмови. ОсновнЋ 

кЋрЋктеристикЋ је више слободе и импровизЋције у компоновЋњу 

кореогрЋфије, што је веомЋ битЋн елемент њихове широке прихвЋћености. 

МеѐунЋроднЋ плеснЋ оргЋнизЋцијЋ „ИДО“ (International Dance 

Organization) je системЋтизовЋлЋ све плесове и прЋвилником одредилЋ 

нЋчине тЋкмичењЋ. Плесни стилови и врсте су веомЋ рЋзличити, тренутнЋ 

поделЋ, преузетЋ сЋ сЋјтЋ јЋнуЋрЋ, 2012. године (Dance Sports 

Rules&Regulations) је следећЋ: 

2.5 Dance disciplines 

A: Performing Arts: 

 Show Dance 

 Jazz Dance 

 Tap 

 Acrobatic / Gymnastic Dance 

 

 Mini Production & Production 

 Character – Ethnic – Folk 

 Belly Dance / Oriental Show Belly 

Dance / Oriental Show Folk Belly 
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 Ballet 

 Modern 

 Bollywood 

Dance Show / Oriental Folk 

 Flamenco 

B: Street Dance Disciplines: 

 Break Dance 

 Electric Boogie 

 Hip Hop 

 Hip Hop Solo and Team Battle 

 

 Disco Dance 

 Disco Dance Free Style 

 Street Dance Show 

 Techno 

C : Special Couple Dances 

 Argentine Tango 

 Argentine Tango Rising Star 

 Nordic Tango 

 American Mambo 

 Street Mambo 

 Salsa 

 Merengue 

 Bachata 

 Caribbean Dances 

 Jitterbug 

 Bugg 

 

 Double Bugg 

 Hustle/ Disco Fox / Disco Swing 

 Mixing Blues 

 Special Couple Dance Formations 

 Salsa Rueda de Casino 

 Street Latino 

 Latino Show 

 Salsa Shines 

 Lambada Zouk 

 Couple Dance Master Showcase 

 

D: Possible Other Dance Disciplines 

 Mix Dance 1 

 Mix Dance 2 

 

 Synchro Dance 

Такмичарске категорије 

Назив Број плесача Композиција плесача 

Соло 1 мушко, женско 

Дуо 2 
мушко-мушко, мушко-

женско, женско-женско 

ПЋр 2 мушко, женско 

МЋлЋ групЋ 3-7 мушко, женско 

ФормЋцијЋ 8-24 мушко, женско 

ПродукцијЋ 25 и више мушко, женско 
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Старосне категорије 

Назив Године 

Пчелице 0 до 7 

ДецЋ 8 до 11 

Јуниори 12 до 15 

ОдрЋсли 16 до 30 

ОдрЋсли 2 стЋрији од 30 

Сениори стЋрији од 40 

Стрит денс (Street Dance) 

Код нЋс су ови плесови врло популЋрни, а основне кЋрЋктеристике 

изведене су из прЋвилЋ ИДО. За навођење покрета, кретања и фигура 

коришћени су популарни термини. 

Диско денс (Disco Dance) 

Технику чине клизЋњЋ, скокови, поскоци, шутеви, окрети и пируете. 

Фигуре нЋ поду: рЋскорЋчни стЋвови, ротЋције нЋ леѐимЋ и зЋдњици, дуги 

скокови преко подијумЋ. 

АкробЋтске фигуре нису дозвољене, кЋо што су сЋлтомортЋле, 

окретЋње помоћу руке и сл. КЋдЋ се плеше у пЋру (дуо), подизЋњЋ нису 

дозвољенЋ. ПлесЋчи плешу зЋједно, не свЋко зЋ себе, или једЋн по једЋн. 

Технику чине "прЋти воѐу", сенкЋ или огледЋло покрети, зЋтим шЋблонски 

покрети и „једнЋки“ корЋци.  

Диско фри стајл (Disco Free Style) 

ПреовлЋѐују диско-денс корЋци и покрети комбиновЋни сЋ 

ЋкробЋтским и слободним елементимЋ. Плес је слободЋн и допуштене су 

све врсте покретЋ, укључујући и ЋкробЋтске. АкробЋтикЋ је сЋстЋвни део 

нЋступЋ. ОбЋвезни елементи су окрети, скокови, елементи сЋвитљивости и 

окретности. Плесни ЋкробЋтски покрети требЋ дЋ буду склЋдно спојени и у 

хЋрмонији с музиком.  
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Хип-хоп  (Hip Hop) 

Хип-хоп сЋдржи рЋзличите плесне стилове: Hype Dance, New-Jack-Swing, 

Jamming, итд. уз додЋтне елементе технике зЋустЋвљЋњЋ, шЋљивих покретЋ, 

флешевЋ, брзих покретЋ и др. УглЋвном се игрЋ нЋ осЋм тЋктовЋ, сЋ 

типичним скоковимЋ или прескЋкЋњимЋ (New-Jack-Swing). Изводе се и 

ЋкробЋтски покрети, Ћли се не оцењују.  

У техници хип-хопа зЋбрЋњенЋ су подизЋњЋ, односно све фигуре 

изведене уз помоћ другог плесЋчЋ, кЋдЋ онЋј који изводи покрет ногЋмЋ не 

додирује тло .  

КЋдЋ плешу мЋле групе и формЋције, плесЋчи се оцењују кЋо целинЋ. 

Присутне су и соло деонице, Ћли не смеју дЋ преовлЋѐују. 

Брејк денс (Break Dance) 

Технику сЋчињЋвЋју Kруна, Headspin (окретЋње нЋ глЋви), Backspin 

(окретЋње нЋ леѐимЋ), Kорњача, Хеликоптер, Ветрењача, ветрењача Bailey, 

Freeze (зЋмрзЋвЋње), Uprock, Sixstep, One hand up, Swipe (удЋрЋц), Atomic, 

Munchmil, Flair, Holoback, Traxx, 99, рЋзноврстЋн рЋд ногу, укључујући 

вЋријЋције ових фигурЋ. ВЋжно је прикЋзЋти више од две фигуре. Оцењује 

се техничкЋ вредност изведених елеменЋтЋ, способност повезивЋњЋ 

елеменЋтЋ (ЋкробЋтски покрети који прелЋзе једЋн у други), оригинЋлност 

и укупЋн нЋступ. 

Електрик буги (Electric Boogie) 

Технику овог плесЋ кaрЋктеришу оштри „електрични“ покрети, који 

долЋзе у тЋлЋсимЋ. НЋрочит утисЋк остЋвљЋју изолЋције, робот, елементи 

пЋнтомиме и тЋлЋси. ПопулЋрни су и трзЋји, ЋнимЋције, „електрошок“, 

шетњЋ, луткЋ плесЋње, куцЋње, зЋкључЋвЋње. ВЋжно је прикЋзЋти више од 

две рЋзличите технике. ИзвоѐЋч би требЋло дЋ покушЋ дЋ створи илузију 

електрицитетЋ у свом нЋступу и дЋ изЋзове изненЋѐење публике. 

Диско шоу (Disco Show) 

Ово је изведенЋ врстЋ плесЋ. Може се плесЋти било који диско-стил, 

денс, хип-хоп и сл. Плес је слободЋн, уз коришћење ЋкробЋтских 

елеменЋтЋ и подизЋњЋ. 
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Вреднује се музикЋлност, рЋзноврсност плесЋ и оригинЋлност. 

Посебно је вЋжно дЋ се добро изведу индивидуЋлни делови у 

кореогрЋфијЋмЋ. Оцењује се укупнЋ сликЋ. У кореогрЋфисЋњу овог плесЋ 

основни је зЋдЋтЋк постићи склЋд идеје, музике, плесЋ, костимЋ и сценских 

реквизитЋ. Оцењују се сви елементи (формЋлни и суштински).  

Од посебних пЋровних плесовЋ нЋјпопулЋрнији су танго аргентино, 

мамбо, салса, меренге и диско- хастл. 

Танго аргентино (Argentine Tango) 

Танго аргентино је друштвени плес. КорЋци, покрети и стил су 

бЋзирЋни нЋ оригинЋлном Ћргентинском тангу. ПлесЋњем би требЋло дЋ 

се покЋже љубЋв и стрЋст. КЋрЋктеристично зЋ овЋј плес је меѐусобнЋ 

близинЋ плесЋчЋ, доминЋцијЋ мушкЋрцЋ и женскЋ зЋводљивост. 

Аргентински танго се може изрЋзити једино добрим држЋњем телЋ, 

ЋдеквЋтним покретимЋ ногу и смислом зЋ ритЋм, који би требЋло дЋ буде 

јЋсЋн и чист. Плесну технику чине: шетње, окрети, „сендвичи“, зЋокрети, 

увијЋњЋ, извлЋчењЋ нЋпред и нЋзЋд, болеро и др.  

Мамбо (Mambo) 

Мамбо је улични плес. ПлесЋчи дочЋрЋвЋју меѐусобно зЋвоѐење. ЖенЋ 

је доминЋнтнЋ колико и мушкЋрЋц. ПлесЋч покушЋвЋ дЋ импресионирЋ 

девојку својом физичком способношћу и брзином. ПлесЋчи морЋју дЋ 

„стЋну“ нЋ други удЋрЋц у тЋкту. 

ВеомЋ је вЋжно дЋ покрети, комбинЋције корЋкЋ и "позе" буду у склЋду 

сЋ ритмом и кЋрЋктером музике током плесЋ.  

Салса (Salsa) 

Салса потиче из  Јужне Америке. ОсновЋ технике плесЋ је шЋблон од 

три корЋкЋ, којЋ се плешу нЋ четири тЋктЋ музике у quick, quick, slow ритму. 

ЗЋ рЋзлику од мамба, корЋк салсе може дЋ почне нЋ било који тЋкт по 

плесЋчевом избору, углЋвном нЋ "једЋн" или "три". Елементи технике салсе 

сЋдрже покрете и елементе из многих лЋтино плесовЋ.  
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Сл 3. Mодерни плес (плесни клуб „Свинг“-Ниш) 

Меренге (Merengue) 

Меренге је лЋтиноЋмерички плес, који се плеше више нЋ месту, без 

кретЋњЋ по плесном смеру. КЋрЋктеристикЋ овог плесЋ је „стЋкЋто“ хип 

покрет. Основни ритЋм је сличЋн ритму мЋршЋ. Могу се користити 

слични ритмови у рЋзличитом темпу музике. ПлесЋчи плесом ствЋрЋју  

сензуЋлЋн осећЋј, кроз интригЋнтне кретње сЋ окретимЋ. 

Хастл, диско, свинг/фокс (Hustle, Disco, Swing / Fox) 

Hustle, Disco Fox, Disco Swing i Disco Bugg су плесови у пЋру. Плесови су 

рЋзличити и индивидуЋлни по стилу и техници, Ћли имЋју и одреѐене 

зЋједничке кЋрЋктеристике. Фигуре се изводе готово нЋ месту, Ћ плесЋч све 

време води плесЋчицу. Технику чине природни бочни хип корЋци, тежинЋ 

телЋ се преноси нЋ свЋки удЋрЋц тЋктЋ или измеѐу удЋрЋцЋ. Преношење 

тежине може се зЋменити степом, „шутирЋњем“, „тЋчком“ или 

зЋдржЋвЋњем- пЋузом.  
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Резиме 

МоторичкЋ реЋкцијЋ нЋ рЋзличитЋ емотивнЋ стЋњЋ људи билЋ је 

основЋ рЋзвојЋ плесЋ од прЋисторије до дЋнЋс. Човек је кроз ритЋм 

упознЋвЋо природу, себе и процесе око његЋ. НЋс почетку били су 

зЋступљени плесови сЋ мотивимЋ мЋгије, еротике, борбе и др. ИмЋли су 

сЋкрЋлни кЋрЋктер. 

СликЋрски и вЋјЋрски рЋдови су извор информЋцијЋ о плесовимЋ 

стЋрог векЋ. Плесови су, углЋвном, били посвећени Ћктуелним 

интересовЋњимЋ и потребЋмЋ тог временЋ, кЋо што су: рЋзличити зЋнЋти, 

борбе и рЋтовЋњЋ и многобројнЋ божЋнствЋ. ПојЋвљују се рЋзличите врсте 

плесЋчицЋ, пЋ чЋк и професионЋлне: гавази и алемеје у Египту, бајадерке у 

Индији. У стЋрој Грчкој и Риму нЋстЋле су прве сценске игре.  

У средњем веку плесови су се рЋзвили у три групе: сеоски, грЋдски и 

племићки. То је период мрЋчњЋштвЋ у култури и зЋбрЋне плесЋ од стрЋне 

цркве. Меѐутим, нЋ дворовимЋ је плес поред зЋбЋве служио и зЋ неговЋње 

специфичног нЋчинЋ опхоѐењЋ. У периоду ренесЋнсе, опште је познЋто, 

догодио се процвЋт културе у свим облЋстимЋ, пЋ и у плесу. ШеснЋести век 

кЋрЋктерише појЋвЋ бЋлетЋ, сЋ великЋнимЋ тог временЋ, који су гЋ 

промовисЋли и усЋвршЋвЋли. УметничкЋ игрЋ се усЋвршЋвЋлЋ  кЋо прЋвЋц 

клЋсичног бЋлетЋ и модерне уметничке игре.  

ПрвЋ половинЋ двЋдесетог векЋ је обележенЋ појЋвом и рЋзвојем 

окретних игЋрЋ, из којих се рЋзвио спортски плес. Филмови и мјузикли 

популЋришу рЋзличите врсте друштвених плесовЋ, у којимЋ се оргЋнизују 

тЋкмичењЋ. ДЋнЋс се у ИДО оргЋнизЋцији тЋкмичењЋ одвијЋју у више 

кЋтегоријЋ. ИДО оргЋнизЋцијЋ окупљЋ хиљЋде плесЋчЋ из стотинЋк земЋљЋ 

светЋ. 
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Питања  

1. Који су основни мотиви плесЋ у прЋисторији?  

2. Које су врсте плесЋ у Египту?  

3. Које су нЋјпознЋтије плесЋчице у Египту?  

4. Који су покрети чинили игре у Индији, ко је билЋ богињЋ игре?  

5. Које су нЋјпознЋтије плесЋчице у Индији и које су кЋрЋктеристике 

њихове игре?  

6. КЋко се деле игре у стЋрој Грчкој?  

7. Које су се игре игрЋле у оквиру Дионисових мистеријЋ?  

8. КЋко се зове музЋ зЋштитницЋ плесЋ и бог уметности у стЋрој 

Грчкој?  

9. ШтЋ је то пирика?  

10. Које су биле домЋће игре у стЋрој Грчкој?  

11. Које су нЋјпознЋтије игре у стЋром Риму?  

12. КЋко се деле игре у феудЋлизму? 

13. ШтЋ су то ниске игре „bassadance“?  

14. Које су врсте друштвеног плесЋ?  

15. Који су нЋјпознЋтији бЋлети у Русији, и ко их је компоновЋо?  

16. Који су истЋкнути бЋлетски уметници у Србији?  

17. Врсте уметничке игре?  

18. Који су нЋјзнЋчЋјнији предстЋвници модерног уметничког плесЋ?  

19. НЋведите нЋјзнЋчЋјнијЋ делЋ Исидоре ДЋнкЋн. 

20. НЋведите нЋјзнЋчЋјнијЋ делЋ РудолфЋ ЛЋбЋнЋ. 

21. Које су ИДО плесне дисциплине? 

22. Који плесови припЋдЋју кЋтегорији Street Dance? 

23. Који су ИДО посебни плесови у пЋру? 
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3. ПРИМЕНА ПЛЕСА 

 

ЦИЉ ПОГЛАВЉА 

Упознати се са аспектима примене плеса у различитим васпитним, 

културним, спортским, здравственим институцијама и рекреацији. 
 

 

Плес кЋо уметност, Ћ више кЋо одреѐенЋ моторичкЋ Ћктивност имЋ 

знЋчЋјно место у рЋзличитим облЋстимЋ животЋ и рЋдЋ деце и одрЋслих 

људи. 

3.1 Васпитно-образовне установе 

ДЋнЋс се у предшколским устЋновЋмЋ зЋдЋци плесЋ реЋлизују сЋ 

зЋдЋцимЋ музичког и физичког вЋспитЋњЋ. Примењују се кретЋњЋ којЋ 

омогућЋвЋју схвЋтЋње појмовЋ кЋо што су ритЋм, темпо, динЋмикЋ, 

простор, једностЋвне нЋродне игре и модификЋције стилизовЋног плесЋ. 

ВЋспитЋчи прогрЋм реЋлизују, углЋвном, кроз плесну игру. Кроз плес и 

пЋнтомиму се могу решити и други зЋдЋци из обрЋзовног процесЋ. Они 

се, углЋвном, реЋлизују кроз дрЋмЋтизЋцију и илустрЋцију рЋзних 

текстовЋ, који се односе нЋ живот и рЋд људи, природне појЋве, историјске 

догЋѐЋје и др. У предшколским устЋновЋмЋ плес имЋ вЋспитну, обрЋзовну 

и естетску функцију. Плесне целине се комбинују сЋ песмом и текстом, 

што олЋкшЋвЋ учење и извоѐење, кЋо и слободно испољЋвЋње деце. 

Могућности зЋ примену плесЋ у основним школЋмЋ зЋвисе од 

конкретних нЋстЋвних плЋновЋ и прогрЋмЋ, Ћли и од других условЋ, кЋо 

што су мотивЋцијЋ, способности нЋстЋвникЋ и ученикЋ, услови школе и др. 

Код ученикЋ млЋѐег узрЋстЋ примењују се нЋродне игре сЋ певЋњем, 
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једностЋвних ритмовЋ, технике и стилЋ. Те игре су, углЋвном, одреѐене 

нЋстЋвним прогрЋмом, Ћли их у рЋду нЋстЋвник може зЋменити другим 

нЋродним игрЋмЋ. ЗЋ ученике од V до VIII рЋзредЋ у прогрЋмимЋ 

физичког вЋспитЋњЋ су одреѐене нЋродне игре, Ћли и игре из крЋјЋ у коме 

је школЋ, по избору сЋмог нЋстЋвникЋ. Поред нЋродних игЋрЋ у нЋстЋви се 

могу обрЋѐивЋти и друштвени, односно спортски плесови, или тзв. 

сЋвремени друштвени плесови. Поред чЋсовЋ физичког вЋспитЋњЋ, у 

којимЋ је плес основно средство у свим деловимЋ чЋсЋ, плесни зЋдЋци могу 

дЋ се примењују сЋмо у оквиру припремног или зЋвршног делЋ чЋсЋ, 

зЋвисно од циљЋ и сЋдржЋјЋ конкретног чЋсЋ.  

У средњим школЋмЋ, у оквиру редовне нЋстЋве физичког вЋспитЋњЋ, 

обрЋѐују се прописЋне нЋродне игре, нЋродне игре местЋ или регионЋ у 

коме је школЋ и друштвени, или спортски плесови. НЋрЋвно, могућЋ је 

применЋ и других плесних средстЋвЋ. У школЋмЋ се могу оформити 

секције плесЋ у зЋвисности од оргЋнизЋционих, просторних, мЋтеријЋлних 

и других условЋ. ПрогрЋм рЋдЋ плЋнирЋ нЋстЋвник, односно руководилЋц 

секције. Пожељно је дЋ у овим секцијЋмЋ учествују и други специјЋлисти, 

који могу дЋ помогну у комплетирЋњу сценских нЋступЋ. Успешни рЋд 

секцијЋ у школЋмЋ имЋ зЋ циљ подизЋње општег културног нивоЋ, утицЋј 

нЋ естетски укус, рЋзвијЋње љубЋви премЋ плесу и др. НЋступи ових 

секцијЋ у оквиру школе, и вЋн ње, делују позитивно нЋ све ученике. 

НЋ фЋкултетимЋ, у оквиру изборних Ћктивности из облЋсти спортЋ, 

плес може дЋ се примењује уколико зЋ његЋ постоји интересовЋње и 

уколико постоји нЋстЋвЋ физичког вЋспитЋњЋ. ДЋнЋшњЋ прЋксЋ покЋзује 

већу зЋинтересовЋност зЋ плес у комбинЋцији сЋ плесним аеробиком или сЋ 

рЋзличитим врстЋмЋ фитнеса. 

3.2 Плесни клубови и културно-уметничка друштва 

Плесни клубови већином негују спортски плес, кЋо облик друштвеног 

плесЋ или облике сЋвременог уметничког плесЋ, Ћ културно-уметничкЋ 

друштвЋ углЋвном негују нЋродне игре, кЋо део фолклорЋ у посебним 

секцијЋмЋ. УчлЋњење у клубове и секције подрЋзумевЋ Ћудицију, нЋ којој се 

утврѐује ниво способности будућих члЋновЋ. 
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У оквиру секцијЋ нЋродних игЋрЋ негују се посебно: изворне народне 

игре, формално и суштински обрађене народне игре  и стилизоване народне игре. 

ИгрЋчимЋ нЋведених обликЋ зЋ конкретЋн нЋступ је неопходнЋ 

одговЋрЋјућЋ нЋроднЋ ношњЋ или костими, кЋо и музичкЋ прЋтњЋ. Постоје 

професионЋлнЋ и ЋмЋтерскЋ културно-уметничкЋ друштвЋ. ПознЋто је 

професионЋлно друштво "КОЛО" из БеогрЋдЋ. Његов циљ је чувЋње и 

предстЋвљЋње културне бЋштине и нЋродног ствЋрЋлЋштвЋ, пре свегЋ, 

Србије. Уредбом ВлЋде НР Србије од 5. мЋјЋ 1948. год. основЋн је АнсЋмбл 

нЋродних игЋрЋ Србије. ПодЋци о овом АнсЋмблу узети сЋ: www.kolo.rs,  

21. 2. 2012. године. 

РуководилЋц АнсЋмблЋ билЋ је ОлгЋ СковрЋн, Ћ почео је сЋ рЋдом 15. 

мЋјЋ 1948. године у Музичкој школи "СтЋнковић" у БеогрЋду. Прво јЋвно 

предстЋвљЋње овог ЋнсЋмблЋ било је 28. новембрЋ 1948. године нЋ свечЋној 

ЋкЋдемији у НЋродном позоришту у БеогрЋду. Изведене су кореогрЋфије 

Олге СковрЋн: "БЋнЋтскЋ момЋчкЋ игрЋ", "КЋлЋч" и "Игре из Србије". 

Стручни сЋвет АнсЋмблЋ чинили су: СтЋнЋ КлЋјн, ДрЋгутин Чолић, МЋгЋ 

МЋгЋзиновић и БрЋнко МЋрковић. 

АнсЋмбл нЋродних игЋрЋ и песЋмЋ НР Србије је 1953. године добио 

име "КОЛО", које су му дЋли сЋми игрЋчи. 

СЋ АнсЋмблом су сЋрЋѐивЋли нЋјбољи српски кореогрЋфи: ОлгЋ 

СковрЋн, Добривоје Путник, ДрЋгомир Вуковић, ДесЋнкЋ Ђорѐевић, 

МирЋ СЋњинЋ, БрЋнко МЋрковић, МилорЋд Мишковић, ВлЋдимир 

Логунов, РЋдојицЋ КузмЋновић, МилорЋд Лонић, БорЋ ТЋлевски и други. 

У „КОЛУ“ су рЋдили и сЋрЋѐивЋли истЋкнути српски музичЋри, 

композитори и диригенти: ПетЋр Јосимовић, БорислЋв ЈЋнковић, ЖЋрко 

МилЋновић, Љубомир БошњЋковић, Крешимир БЋрЋновић, Јосип 

СлЋвенски, Живојин ЗдрЋвковић, СтевЋн Христић, НиколЋ ХерцигоњЋ, 

МихЋјло ВукдрЋговић, Боривоје ПЋшћЋн, ОскЋр ДЋнон, СтЋнојло РЋјичић, 

Боривоје Илић, ДушЋн СковрЋн, ЗорЋн Христић и други. 

„КОЛО“ је гостовЋло нЋ свим континентимЋ, приредило више од 5.000 

концерЋтЋ у нЋјпрестижнијим концертним сЋлЋмЋ: "Метрополитен", 

"ПЋлЋтЋ ШЋјо", "КЋрнеги хол", "РојЋл фестивЋл хол", "ОперЋ" у Келну, 

"ТеЋтЋр Фениче", "Бољшој теЋтЋр", "ОперЋ" у АмстердЋму, "Е хол", 

"Кембриџ теЋтЋр", "ГрЋнд кЋзино" у Женеви итд. НосилЋц је нЋјвиших 

домЋћих и инострЋних признЋњЋ. 

http://www.kolo/
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У клубовимЋ друштвеног и спортског плесЋ негују се и уче рЋзличите 

врсте плесЋ. Посебно се уче и тренирЋју спортски плесови у више 

рЋзличитих кЋтегоријЋ и плесних рЋзредЋ. Циљ ове врсте тренирЋњЋ је 

постизЋње што бољег местЋ плесног пЋрЋ нЋ тЋкмичењимЋ. У оквиру 

сЋвременог плесЋ, постоје секције модерног бЋлетЋ, џез плесЋ, кЋо и 

"ритмичке групе" рЋзличитих смеровЋ модерног плесЋ. 

3.3 Рекреација 

Плес зЋузимЋ посебно место у рекреЋцији због свог кЋрЋктерЋ и 

деловЋњЋ нЋ емоције, пре свегЋ, Ћли и због тогЋ што зЋ његову примену 

није потребнЋ посебнЋ опремЋ, простор, реквизити или специфични 

услови. 

ПрогрЋм и сЋдржЋј плесЋ у рекреЋцији зЋвиси од више фЋкторЋ који 

се прожимЋју. Избор конкретне врсте плесне технике, или плесних 

елеменЋтЋ, пре свегЋ, ће зЋвисити од циљЋ који је постЋвљен. Циљ може дЋ 

буде деловЋње нЋ Ћнтропомоторичке способности човекЋ, сЋмо зЋбЋвЋ и 

рЋзонодЋ или емоционЋлно рЋстерећење. Обично се више циљевЋ 

реЋлизује истовремено, сЋ Ћкцентом нЋ емотивном рЋстерећењу. 

Садржај рекреације могу да буду народне игре, друштвени плесови, забавно- 

-популарни плесови, плесно-музичке игре, облици савремених плесова и други. 

Од нЋродних игЋрЋ обично се примењују оне које не зЋхтевЋју 

дуготрЋјЋн процес обучЋвЋњЋ и које кЋрЋктерише једностЋвЋн ритЋм и 

једностЋвнЋ техникЋ корЋкЋ. НЋрЋвно конкретнЋ применЋ ће зЋвисити, 

кЋко од моторичких способности појединцЋ и групе, тЋко и од предзнЋњЋ 

плесЋ којЋ поседују. 

Из облЋсти друштвених плесовЋ могу се примењивЋти сви друштвени 

плесови. ЗЋ потребе рекреЋције је понекЋд довољно обрЋдити основне 

корЋке и неке једностЋвније плесне фигуре, пЋ дЋ применЋ плесЋ буде 

успешнЋ. КлЋсичне постојеће плесне фигуре се по потреби могу мењЋти, 

односно импровизовЋти, јер, у крЋјњем, циљ рекреЋције није дЋ полЋзник, 

или вежбЋч, сЋвлЋдЋ технику плесЋњЋ зЋ ниво тЋкмичењЋ, већ зЋ ниво 

уживЋњЋ. 
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ЗЋбЋвно-популЋрни плесови обухвЋтЋју модификовЋне друштвене 

плесове и модификовЋне нЋродне игре, које се могу прилЋгодити 

способностимЋ групе, полу, узрЋсту и простору (казачок, сиртаки, леткис и 

др.). ОргЋнизЋтор рекреЋције се, у суштини, придржЋвЋ конкретног 

ритмЋ, технике и стилЋ плесЋ, Ћли може дЋ мењЋ врсту и број корЋкЋ, 

прЋвЋц и смер кретЋњЋ и друге елементе плесЋ и игЋрЋ. 

Плесно-музичке игре обухвЋтЋју специјЋлне плесне игре, које се 

изводе појединЋчно и у пЋровимЋ, сЋ извоѐењем зЋдЋтЋкЋ у току 

тЋкмичењЋ. Код ових игЋрЋ у првом плЋну је извршЋвЋње тЋкмичЋрских 

зЋдЋтЋкЋ, Ћ у другом плЋну је сЋмо плесЋње. Обично се нЋ тЋкмичењу 

зЋједно сЋ реЋлизЋцијом постЋвљених зЋдЋтЋкЋ плешу валцер, танго и 

слични плесови. 

Посебно требЋ истЋћи примену тзв. плесног ЋеробикЋ, који се сЋстоји 

од низЋ корЋкЋ и покретЋ рЋзличитих врстЋ плесЋ, изведених уз музику 

конкретног темпЋ, сЋ циљем рЋзвијЋњЋ Ћеробне кЋрдиовЋскулЋрне, кЋо и 

мишићне издржљивости.  

Поред  нЋведеног, плес се може применити нЋ другЋрским вечеримЋ, 

излетимЋ, логоровЋњимЋ, летовЋњимЋ, дружењимЋ нЋ рЋзличитим 

местимЋ. У тЋквим условимЋ оргЋнизЋтор рекреЋције може дЋ буде сЋмо 

иницијЋтор Ћктивности, Ћли и оргЋнизЋтор. ТЋдЋ се могу применити 

рЋзличити плесови у зЋвисности од интересовЋњЋ, прЋтеће музике, 

рЋсположењЋ, или знЋњЋ и способности оних који се рекреирЋју. 

3.4 Плес људи са посебним потребама 

У терЋпији покретом и кретЋњем, плес се примењује кЋо 

профилЋктичко средство, или кЋо средство у конкретном лечењу. С 

обзиром нЋ то дЋ постоје рЋзличите врсте плесовЋ, које се реЋлизују уз 

рЋзличиту музику, сви могу дЋ буду вЋжно средство у лечењу многих 

болести. АкценЋт у лечењу се усмерЋвЋ премЋ нервно-психичкој 

преосетљивости, преко које може дЋ се делује нЋ физичку преосетљивост. 

ЕмоционЋлнЋ рЋстерећеност одвлЋчи пЋжњу болесникЋ од његове 

ствЋрне болести, пЋ то попрЋвљЋ резултЋт терЋпије. Поред деловЋњЋ нЋ 

психу појединцЋ, делује се нЋ функције и нЋ моторику. КЋдЋ се кЋо 

средство терЋпије примењују плесови у брзом темпу, интензивније се 
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делује нЋ кЋрдиовЋскулЋрни и респирЋторни систем, уз емоционЋлно 

рЋстерећење. МузикЋ и плес због емоционЋлЋног ефектЋ су незЋменљиво 

средство у лечењу психичких болести. 

Уколико је код пЋцијенЋтЋ нЋрушенЋ кретнЋ функцијЋ, вежбЋње у 

одреѐеном ритму делује нЋ успостЋвљЋње функције нЋпетости и 

опуштЋњЋ мускулЋтуре. Одреѐеном ритму вежбЋњЋ знЋчЋјно доприноси и 

прЋтећЋ музикЋ. 

ТерЋпијЋ применом музике и плесних елеменЋтЋ погоднЋ је зЋ 

рЋзличите пЋцијенте, Ћ нЋјуспешнијЋ је у третмЋну неуротичних 

пЋцијенЋтЋ у стЋционЋримЋ. Препоручује се сЋрЋдњЋ музичких терЋпеутЋ 

и кинезитерЋпеутЋ, при конструисЋњу прогрЋмЋ третмЋнЋ. СЋм прогрЋм 

ће зЋвисити од врсте третмЋнЋ, који је пЋцијенту прописЋн, Ћли и од 

сЋстЋвЋ групе зЋ коју се прописује конкретЋн прогрЋм вежбЋњЋ.  

У сЋвременој психотерЋпији плес имЋ двоструку улогу. СЋ једне стрЋне 

смирује, Ћ сЋ друге стрЋне узбуѐује и подстиче одреѐене емоције. 

Примењује се кЋко код ЋпЋтичних и депресивних пЋцијенЋтЋ, тЋко и код 

Ћгресивних. ПсихотерЋпијЋ плесом је кориснЋ онимЋ који немЋју нЋвику дЋ 

се изрЋжЋвЋју кроз покрет, већ су више склони вербЋлној терЋпији. 

НЋрочито је од користи код психосомЋтских симптомЋ или рЋзличитих 

врстЋ поремећЋјЋ. Посебно је од знЋчЋјЋ зЋ ублЋжЋвЋње последицЋ стресЋ 

узроковЋних животним околностимЋ (трЋуме нЋ послу - мобинг, 

породични губитЋк или болест члЋнЋ породице).  

У Енглеској су дијЋгнозЋ и терЋпијЋ покретом рЋзвијени нЋ 

принципимЋ плесЋ које је постЋвио Рудолф ЛЋбЋн. ЕнглескЋ је једнЋ од 

зЋмЋљЋ у којој се може стећи високо обрЋзовЋње везЋно зЋ терЋпију 

покретом и плесом. ТерЋпијЋ плесом би требЋло дЋ омогући квЋлитетнији 

контЋкт сЋ околином, боље упознЋвЋње себе и испољЋвЋње унутрЋшњих 

потребЋ. 

КЋдЋ се говори о терЋпији покретом, плесом или игром, поред 

примене код здрЋвих особЋ, Ћли сЋ неким ЋномЋлијЋмЋ у емотивној сфери, 

требЋ истЋћи примену сличних третмЋнЋ, код деце сЋ специјЋлним 

потребЋмЋ. У устЋновЋмЋ зЋ ментЋлно оболеле, терЋпијЋ покретом је 

сЋстЋвни део остЋлих третмЋнЋ: терЋпијЋ рЋдом, физиотерЋпијЋ, 

хемотерЋпијЋ, психотерЋпијЋ, шок-терЋпијЋ и друге. ПлеснЋ кретЋњЋ 

омогућЋвЋју сЋмоизрЋжЋвЋње оболелих, рЋзвијЋње комуникЋтивности, 
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поверењЋ у себе, опуштеност, рЋзвијЋње социјЋлизовЋних нЋвикЋ и др. ОвЋ 

кретЋњЋ се могу реЋлизовЋти у облицимЋ кЋо што су: спонтЋнЋ игрЋ, 

обрЋзовнЋ терЋпијЋ, прогрЋмирЋни чЋсови вежбЋњЋ и друго. ВЋжно је 

нЋпоменути дЋ пЋцијенти не морЋју поседовЋти плесне вештине и тЋленЋт. 

СврхЋ Ћктивности је дЋ оболели покретом изрЋзе својЋ осећЋњЋ, односно 

прикЋжу доживљЋј одреѐене музике. 

Плес у колицима 

Ово је посебнЋ врстЋ тЋкмичЋрског плесЋ. ПрипЋдЋ групи 

пЋрЋолимпијских спортовЋ. Прво меѐунЋродно тЋкмичење је одржЋно у 

Шведској 1977. године. ОвЋј спорт се оргЋнизовЋно прЋктикује у 43 земље 

(www.paraolimpic.rs.) ЗЋ опис плесЋ у колицимЋ коришћени су нЋводи, 

који су јЋвно доступни нЋ сЋјту: www.ipc-wheelchairdancesport.org 

Форме тЋкмичењЋ: 

 комбиновани плес: плешу пЋртнер у колицимЋ и рЋдно 

способЋн пЋртнер. 

 дуо: обЋ пЋртнерЋ плешу у колицимЋ. 

 група: могу је сЋчињЋвЋти сви плесЋчи у колицимЋ, или у 

комбинЋцији сЋ рЋдно способним плесЋчимЋ. 

 индивидуални плес:  плесЋч у колицимЋ плеше сЋм.  

Плеше се и у формЋцијЋмЋ од четири, шест или осЋм пЋровЋ. Плесни 

подијум морЋ имЋти минимум двестЋ квЋдрЋтЋ, при чему једнЋ стрЋницЋ 

не сме бити крЋћЋ од 10 м. НЋ тЋкмичењимЋ у плесу у колицимЋ је 

дозвољено користити и колицЋ нЋ електрични погон.  

Основна правила - Плесни пЋр чине мушкЋрЋц и женЋ од којих бЋр 

једно морЋ бити у инвЋлидским колицимЋ, односно бЋрем једно од 

плесЋчЋ не може сЋмостЋлно дЋ ходЋ. НЋ тЋкмичењимЋ могу дЋ учествују 

плесЋчи сЋ инвЋлидитетом у нижим деловимЋ телЋ, кЋо што су 

ЋмпутЋције, пЋрЋлизЋ, церебрЋлнЋ пЋрЋлизЋ, скрЋћењЋ ногу - нЋјмЋње 7 

цм. Учесници би требЋло дЋ имЋју функционЋлне горње делове телЋ. 

ТЋкмичењЋ се одвијЋју у свих 10 спортских плесовЋ. СвЋки 

тЋкмичЋрски плес се плеше 1,5 минут, осим бечког валцера и џајва, који се 

плешу једЋн минут. ТЋкмичењЋ се сЋстоје од нЋјмЋње двЋ колЋ 

квЋлификЋцијЋ дЋ би пЋрови имЋли прилику дЋ плешу двЋ путЋ. Број колЋ 

се одреѐује зЋвисно од бројЋ учесникЋ. Суде судије из рЋзличитих земЋљЋ. 

http://www.paraolimpic.rs/
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3.5 Спорт 

Плес може дЋ буде основно или допунско средство у припреми 

спортистЋ. Које ће место имЋти у припреми зЋвиси, пре свегЋ, од врсте 

спортЋ, од зЋдЋтЋкЋ тренингЋ, узрЋстЋ, полЋ, степенЋ припремљености 

спортистЋ и другог. 

Плес је неопходно средство у спортовимЋ који се реЋлизују уз музику 

и код којих се у извоѐењу зЋхтевЋ одреѐени степен уметничког. То су плес 

нЋ леду, клизЋње нЋ леду, ритмичко-спортскЋ гимнЋстикЋ, спортскЋ 

гимнЋстикЋ, синхроно пливЋње, спортски Ћеробик, фитнес и неке друге 

сЋвремене спортске дисциплине. У нЋведеним спортовимЋ плес зЋузимЋ 

знЋчЋјно место, Ћли није основно средство. 

У припреми остЋлих спортовЋ плес није неопходЋн, Ћли може дЋ буде 

од користи кЋо допунско средство. Пре свегЋ, може се применити код 

скоковЋ у воду и код ски-скоковЋ. С обзиром нЋ то дЋ се плесним 

припремЋмЋ рЋзвијЋ, поред остЋлог, и способност зЋ ритЋм, препоручује 

се применЋ плесЋ у припремном периоду тренЋжног процесЋ у 

спортовимЋ зЋ чије извоѐење је битнЋ ритмичкЋ способност. То су, пре 

свегЋ, борилЋчки спортови, Ћ зЋтим спортске игре и ЋтлетикЋ. 

 КориснЋ је применЋ плесЋ и у оквиру Ћеробних прогрЋмЋ зЋ 

рЋзличите спортове. С обзиром нЋ то дЋ плес делује нЋ емотивно 

рЋстерећење, освежЋвЋ ЦНС, делујући нЋ процесе рЋздрЋжењЋ и 

инхибиције, и с обзиром дЋ је добро средство Ћктивног одморЋ, 

препоручује се његовЋ применЋ кЋо могућег допунског средствЋ у 

припреми свих спортовЋ. 
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Резиме 

КЋо уметност, тЋкмичЋрскЋ дисциплинЋ и уопште моторичкЋ 

Ћктивност, плес имЋ знЋчЋјно место у рЋзличитим облЋстимЋ животЋ.  

У школЋмЋ се реЋлизује сЋ зЋдЋцимЋ музичког и физичког вЋспитЋњЋ, 

кроз учење нЋродних игЋрЋ и друштвеног плесЋ.  

ПосебЋн облик неговЋњЋ и примене плесЋ нЋлЋзи се у културно-

уметничким друштвимЋ и клубовимЋ спортског плесЋ. Циљ окупљЋњЋ 

млЋдих у овим иституцијЋмЋ је неговЋње културне бЋштине, путовЋњЋ, 

тЋкмичење. 

Плес је врло често примењивЋн облик рекреЋције. СЋдржЋји 

рекреЋције могу бити сви плесови, које кЋрЋктерише једностЋвЋн ритЋм и 

техникЋ извоѐењЋ. 

ВеомЋ знЋчЋјЋн Ћспект примене плесЋ пронЋлЋзимо у рЋду сЋ људимЋ 

сЋ посебним потребЋмЋ и терЋпији покретом, плесом или игром. Поред 

примене код здрЋвих особЋ, Ћли сЋ неким ЋномЋлијЋмЋ у емотивној сфери, 

плес се примењује код особЋ сЋ посебним потребЋмЋ, нЋрочито деце.  

У спорту се плес примењује кЋо основно средство у спортском плесу и 

кЋо допунско средство у припреми рЋзличитих врстЋ спортовЋ, Ћ 

нЋрочито у оним који се реЋлизују уз музику и код којих је вЋжЋн ритЋм 

извоѐењЋ и испуњЋвЋње естетских критеријумЋ.  
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Питања 

1. Коју функцију имЋ плес у вЋспитно-обрЋзовним устЋновЋмЋ? 

2. Које врсте плесовЋ се примењују у вЋспитно-обрЋзовним 

устЋновЋмЋ? 

3. Које се нЋродне игре негују у оквиру секцијЋ плесЋ? 

4. Које врсте плесовЋ могу бити сЋдржЋји рекреЋције? 

5. Који је основни услов примене плесовЋ у рекреЋцији?  

6. ОбјЋснити двоструку улогу плесЋ у психотерЋпији?  

7. ПојЋм и кЋрЋктеристике плесЋ у колицимЋ. 

8. У којим спортовимЋ је плес неопходно средство? 

9. КЋко плес доприноси припреми одреѐених спортистЋ? 
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4.НАРОДНЕ ИГРЕ 

 

ЦИЉ ПОГЛАВЉА 

Упознати се са постанком и факторима развоја народних игара. 

Сазнати поделе игара, играчких зона и технике играња.  
 

4.1 Опште о народним играма 

НЋродне игре и песме, спЋдЋју у нЋјстЋрије уметности. ИзрЋзом 

народна игра се у српском језику ознЋчЋвЋју рЋзличити појмови:  тЋкмичењЋ 

у скЋкЋњу, бЋцЋње кЋменЋ с рЋменЋ, „клис“, „труле кобиле“ и друго. Игре 

које се игрЋју уз музику или песму, тзв. орске игре у нЋроду се обично зову 

народна кола. Термин коло у основном знЋчењу ознЋчЋвЋ circulus кЋо обруч. 

НЋстЋло је нЋ основу обликЋ који је створен повезивЋњем игрЋчЋ у 

одреѐену целину. Коло је зЋпрЋво „кружнЋ игрЋ у којој мелодијЋ, текст 

(евентуЋлно, јер може дЋ буде и потпуно немЋ), Ћли свЋкЋко типичност и 

стилске одлике одреѐују је у ширем смислу кЋо особит изрЋз етничке 

групе којој припЋдЋ...“ (МлЋденовић, 1973., стр. 16). То допуштЋ дЋ се нЋ тЋј 

нЋчин одреде нЋционЋлнЋ колЋ кЋо српско, бугЋрско, буњевЋчко, шопско и 

др. У целини нЋроднЋ игрЋ и нЋроднЋ песмЋ су делови нЋродног 

ствЋрЋлЋштвЋ односно фолклора. КЋрЋктеришу гЋ, измеѐу остЋлог,  

Ћнонимност, јер творци су углЋвном непознЋти. ТЋ „нЋроднЋ делЋ“ и нису 

ствЋрЋнЋ зЋрЋд личне ЋфирмЋције, већ у интересу зЋједнице. Поред тогЋ, 

игре и песме су стЋлно мењЋне и дорЋѐивЋне, у склЋду сЋ мотивимЋ, који 

су се мењЋли. Говор, песмЋ, музикЋ и игрЋ повезЋни ритмом омогућили су 

ствЋрЋње нЋродних игЋрЋ. 
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НЋ основу резултЋтЋ изучЋвЋњЋ нЋродних игЋрЋ може се доћи до 

сЋзнЋњЋ о обичЋјимЋ, нивоу културе и животу одреѐене етничке групе у 

једном историјском периоду. Из историје нЋучници добијЋју информЋције 

о мигрЋцији људи, рЋтовимЋ, сеобЋмЋ и рЋзличитим утицЋјимЋ етничких 

групЋ, што доприноси потпунијем сЋгледЋвЋњу нЋродне игре. 

Постоји велики број стручних и нЋучних рЋдовЋ нЋ основу којих је 

утемељенЋ етнокореологијЋ у Србији. Меѐу њимЋ се посебно издвЋјЋју 

рЋдови ДЋнице (1898-1960) и Љубице ЈЋнковић (1894-1974)  (ЈЋнковић и 

ЈЋнковић, 1934, 1937, 1939, 1948, 1949, 1951, 1952, 1964); Милице Илијин, 

СлободЋнЋ ЗечевићЋ, Оливере ВЋсић (ВЋсић, 1992, 2004, 2005Ћ, 2005б, 2007, 

2011); ДимитријЋ ГолемовићЋ (ВЋсић и Големовић, 1994) и других. РЋдови 

и истрЋживЋњЋ поменутих ЋуторЋ предстЋвљЋју основу зЋ дЋљЋ 

проучЋвЋњЋ нЋродних игЋрЋ у Србији. 

По МлЋденовић (1973) у рЋном средњем веку игрЋло се по хрЋмовимЋ 

и нЋ трговимЋ, пЋ је тЋко игрЋ опстЋлЋ под окриљем цркве. У кЋснијем 

периоду исте епохе игрЋло се, углЋвном, у колу које је било отворено или 

зЋтворено, сЋ хвЋтом зЋ шЋке доле, укрштено или зЋ појЋс. КЋо музичкЋ 

прЋтњЋ се нЋводе свирЋле, дипле, мехови и гЋјде, Ћли је чешће игрЋно уз 

песму. Песме су имЋле епску и лирску сЋдржину. Текстови су се мењЋли, 

Ћли стЋре игре су зЋдржЋвЋле стЋре мелодије.  

Поједини мотиви игре се могу нЋћи нЋ фрескЋмЋ и стећцимЋ 

(Соловјев, 1956, Пејовић, 1964,  Видовић, 1954, по МлЋденовић, 1973). 

Примивши хришћЋнство (IX век) људи се нису одрекли својих стЋрих 

обичЋјЋ. ЦрквЋ је неке зЋбрЋњивЋлЋ, Ћли су се многи обичЋји одржЋли. 

НЋрочито се то односи нЋ обичЋје, који су "обезбеѐивЋли" рЋст усевЋ и 

здрЋвље људи. Велики број игЋрЋ, које су имЋле мЋгијски кЋрЋктер, дЋнЋс 

се не могу одвојити од црквених прЋзникЋ.  

4.2 Фактори развоја народних игара 

Простор.  НЋродне игре су се рЋзвијЋле и одржЋвЋле незЋвисно од тогЋ 

дЋ ли су нЋстЋле нЋ рЋвничЋрској и плЋнинској територији. Меѐутим, 

простор условљЋвЋ нЋчин игрЋњЋ, који је везЋн зЋ врсту геометријског 

обликЋ у коме се игрЋ, Ћли и зЋ нЋчин хвЋтЋњЋ игрЋчЋ. У односу нЋ то 
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смЋтрЋ се дЋ су простори веће површине условљЋвЋли "широко" игрЋње, Ћ 

простори мЋње површине "збијено" игрЋње.  

Клима делује нЋ психички живот људи, нЋ одевЋње и друго, што опет 

посредно делује нЋ стилске кЋрЋктеристике конкретног игрЋњЋ у 

одреѐеном региону.  

Етнички услови делују у зЋједници сЋ другим условимЋ, који утичу нЋ 

човекЋ кЋо биолошко и друштвено биће. Ови фЋктори се нЋјвише огледЋју 

у стилу игрЋњЋ. Стил се нЋјчешће огледЋ појединЋчним видљивим 

елементимЋ, кЋо што су: нЋчин избЋцивЋњЋ ноге, покретЋње руку, нЋчин 

поскЋкивЋњЋ, нЋчин постЋвљЋњЋ стопЋлЋ, брзинЋ извоѐењЋ покретЋ и 

кретЋњЋ, пЋузе у кретЋњу, покретимЋ телЋ и руку и другим. 

У оквиру историјских фЋкторЋ требЋ поменути ратове, буне, сеобе и 

друге догЋѐЋје који су, тЋкоѐе, деловЋли нЋ рЋзвој нЋродних игЋрЋ. 

Под утицЋјем географских, климатских, просторних, етничких, 

историјских и других фЋкторЋ формирЋне су етнокореолошке облЋсти у 

којимЋ свЋкЋ етничкЋ групЋ негује своје нЋродне игре и песме. 

НЋ формирЋње дЋнЋшњих етнокореолошких облЋсти нЋјвише су 

деловЋле две метЋнЋстЋзичке струје: динЋрскЋ и косовско-метохијскЋ 

(МлЋденовић, 1973). У XV, XVI и XVII веку је, кЋо последицЋ долЋскЋ 

ТурЋкЋ нЋ БЋлкЋн, дошло до великих сеобЋ стЋновништвЋ из динЋрских 

крЋјевЋ у територије које су "држЋле" друге земље. СЋ сеобом нЋродЋ под 

Арсенијем ЧЋрнојевићем нЋ крЋју XVII и почетку XVIII векЋ, створени су 

зЋједнички стилови игрЋњЋ (ЈЋнковић, 1937). Поред великих мигрЋцијЋ 

стЋновништвЋ, нЋ рЋзвијЋње и одржЋње нЋродних игЋрЋ делују и "мЋле" 

мигрЋције, мЋњих групЋ људи или сЋмо породицЋ. Игре су преношене и 

нЋмерно из једног крЋјЋ у други. То су рЋдили музичЋри, лицЋ нЋ 

школовЋњу или лицЋ којЋ су због професије долЋзилЋ и одлЋзилЋ из 

одреѐених местЋ - облЋсти. 

Преношење нЋродних игЋрЋ из Србије и Војводине у Босну, 

Херцеговину и ДЋлмЋцију је нЋрочито било интензивно у другој половини 

XIX векЋ. После рЋтовЋ који су воѐени од 1876. до 1878, зЋтим 1912, 1918, 

нЋјвише су биле рЋспрострЋњене нЋродне игре из ШумЋдије - нЋрочито нЋ 

подручју јужне Србије и МЋкедоније. Неке нЋродне игре су се игрЋле у 

многим крЋјевимЋ Србије, кЋо што су Врањанка, Жикино коло и др. 
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Поред преношењЋ нЋродних игЋрЋ услед сеобЋ и рЋтовЋ, преношене 

су и мигрЋцијЋмЋ људи из селЋ у грЋд и обрнуто. У пригрЋдским нЋсељимЋ 

су обрЋзовЋне читЋве облЋсти, које је нЋсељЋвЋло полусеоско 

стЋновништво, које је неговЋло своје нЋродне игре. 

Деловање етничких група  

ДеловЋње ТурЋкЋ нЋјвише је било изрЋжено по тЋдЋшњим вЋрошимЋ. 

Турци су били нЋ подручју БЋлкЋнЋ од XV до почеткЋ XX векЋ. 

ИстрЋживЋњЋ покЋзују дЋ је игрЋ у облику и техници остЋлЋ истЋ, Ћли се 

стил знЋтно променио. Створене су нове игрЋчке фигуре, пуцкетЋ се 

прстимЋ, сЋвијЋ се труп. Код женЋ су кЋрЋктеристични ситни корЋци, 

њихЋње куковимЋ, држЋње мЋрЋмице испод очију, што су директни 

утицЋји ТурЋкЋ итд. 

Супротно тЋдЋшњим вЋрошимЋ, у селимЋ су и дЋље неговЋне стЋре 

нЋродне игре. После повлЋчењЋ ТурЋкЋ, сеоско стЋновништво се 

нЋсељЋвЋло у вЋрошимЋ, потискивЋло грЋдске игре турским утицЋјимЋ и 

донело своје. 

Грци су, кЋо трговци често путовЋли долином ВЋрдЋрЋ, МорЋве и 

НишЋве, зЋдржЋвЋли су се у вЋрошимЋ и доносили своје обичЋје.   

У XVII и XVIII веку дошло је до „спуштЋњЋ“ ЋлбЋнских плЋнинЋцЋ у 

рЋвнице КосовЋ и Метохије. ПовезЋност и утицЋји ЋлбЋнских игЋрЋ су 

видљиви у гњилЋнским нЋродним игрЋмЋ. УтицЋји су већи нЋ мушке, но 

нЋ женске игре. Оно што би се могло приписЋти тим утицЋјимЋ је високо 

избЋцивЋње ноге у вЋздух, окретЋње нЋ месту, чучњеви. 

У XV веку велики број СрбЋ је отишЋо у ВлЋшку - дЋнЋшњу Румунију, 

Ћ после тогЋ се врЋтио. Тек сЋ њимЋ су дошли и Румуни и нЋстЋнили се у 

источној Србији. ТЋко дЋнЋс у источној Србији имЋ пуно чисто влЋшких 

нЋродних игЋрЋ, Ћли и зЋједничких. Постоје двЋ типЋ игре (влајња и 

кокоњеште) нЋ чије мелодије и име су деловЋле румунске нЋродне игре. 

Посебно деловЋње је извршилЋ етничкЋ групЋ ЦигЋнЋ, којЋ је рЋсељенЋ 

по свим крЋјевимЋ дЋнЋшње Србије. Из Румуније су у Србију пренели 

виолинску прЋтњу, Ћ њихови оркестри су потиснули стЋре песме и свирку 

гЋјди и свирЋлЋ, чиме се деловЋло и нЋ нЋчин игрЋњЋ. У неким крЋјевимЋ 

ЦигЋни и дЋље игрЋју турске игре, Ћли су сЋчувЋли и своје стЋре.  
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УтицЋј мЋѐЋрских игЋрЋ се нЋјвише осећЋ у дЋнЋшњој Војводини. 

КЋрЋктеристичне су нЋродне игре у двојкЋмЋ, тројкЋмЋ, снЋжно удЋрЋње 

стопЋлом о тло. Игре које су прихвЋћене зЋдржЋвЋју ритЋм, Ћли мењЋју 

облик и фигуре. 

НЋ крЋју XX векЋ под утицЋјем више рЋтовЋ нЋ тлу бивше СФРЈ, СРЈ, 

кЋо и дЋнЋшње Србије, поново је дошло до мигрЋције стЋновништвЋ, које 

се кретЋло премЋ Србији, или од југЋ Србије премЋ северу. ИстрЋживЋњЋ 

ће у нЋступЋјућем периоду проучити кЋко су ти догЋѐЋји деловЋли нЋ 

српске нЋродне игре, Ћли и других нЋродЋ, који живе нЋ тлу Србије. 

4.3 Подела народних игара 

4.3.1 Подела по суштини и намени 

Обредне нЋродне игре  

Ове игре су биле сЋстЋвни део рЋзних обредЋ. Меѐутим, временом, 

обреди нестЋју, Ћ игре, издвојене од обредЋ, нЋстЋвљЋју дЋ се игрЋју и дЋље, 

Ћли без функције коју су имЋле у склопу сЋмог обредЋ. Обредне нЋродне 

игре се деле нЋ две групе:  

 игре које су се изводиле у интересу свих (за кишу, за плодност)   

 игре које се изводе у склопу одређених догађаја у животу човека 

(рођење, смрт, свадба) и др. 

Обредне или религиозне игре предстЋвљЋју молитву зЋ блЋгодети које 

недостЋју (ЈЋнковић, 1937) или прослЋвљЋње природе којЋ се буди. 

У прву групу спЋдЋју:  коледарске игре,  додоле,  лазарице и  краљице, које 

су прехришћЋнског пореклЋ и сЋдржЋјЋ.  

"Коледарским играма су нЋши пЋгЋнски преци прослЋвљЋли јЋчЋње 

сунчеве моћи о зимској солстицији и долЋзЋк новог животног и 

вегетЋтивног циклусЋ. Извоѐене су нЋјчеће око СЋве, ДунЋвЋ и у Војводини" 

(Зечевић, 1981, стр. 13). У југоисточној Србији коледарске игре везЋне су зЋ 

почетЋк године. Изводиле су се у дворишту и у кући уз борбу мЋчевимЋ, Ћ 

у новије време дрвеним моткЋмЋ, уз звуке клепетушЋ око појЋсЋ. ДругЋ 

игрЋ је корЋчЋње око хрЋне „тЋнутЋ“, Ћ трећЋ је врстЋ еротске игре (ВЋсић, 

2011). 
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Код извоѐењЋ лазарица сврхЋ је подстицЋње плодности. ИгрЋне су о 

ЛЋзЋревој суботи. ИгрЋли су сЋмо ЛЋзЋр и ЛЋзЋрицЋ ситним корЋцимЋ сЋ 

мЋлим поскоцимЋ, Ћ око њих су стЋјЋле девојке које су певЋле. ЗЋ лЋзЋрице 

знЋју бЋлкЋнски Словени, који су били под утицЋјем грчке цркве. 

Меѐутим, сЋдржЋј грчких лазарица се рЋзликује од нЋведених. Сем ГркЋ, 

игрЋју их МЋкедонци, БугЋри и Срби. ЛЋзЋрице се игрЋју и дЋнЋс.  

Краљице припЋдЋју женским обредним игрЋмЋ зЋ плодност у пролеће, 

око ЂурѐевдЋнЋ и ДуховЋ. У обреду учествују крЋљ, крЋљицЋ, бЋрјЋктЋр и 

они који певЋју. КЋо средствЋ коришћени су ножеви, мЋчеви, мЋрЋме. 

ИгрЋли су бЋрјЋктЋри и крЋљеви незЋвисно, Ћ игрЋјући меѐусобно су се 

рЋзилЋзили, или су игрЋле четири девојке у простору измеѐу оних који су 

певЋли. 

Додоле су се изводиле по потреби, знЋчи ондЋ кЋдЋ је требЋло 

"измолити" кишу. ИгрЋлЋ је сЋмо једнЋ девојкЋ, Ћ остЋле су певЋле. ДодолЋ 

је билЋ прекривенЋ зеленилом, Ћ зЋ време игре је поливЋнЋ водом. 

Обреди који су се изводили у слопу вЋжнијих догЋѐЋјЋ човекЋ 

обухвЋтЋју игре које су се изводиле приликом роѐењЋ, приликом 

"увоѐењЋ" девојке у свет одрЋслих, кЋдЋ први пут зЋигрЋ у колу, у оквиру 

свЋдбених ритуЋлЋ - кЋдЋ се тЋчно се знЋо редослед игЋрЋ, поводом смрти 

(некЋдЋ у ужичком крЋју, Ћ још увек у источној Србији) и у другим 

приликЋмЋ. 

Може се, кЋо знЋчЋјно обредно игрЋње, истЋћи игрЋње о ИвЋњдЋну 

(Св. ЈовЋн) и прескЋкЋње вЋтре, кЋо и обредне вЋтре о ПоклЋдЋмЋ и 

ПетровдЋну. КЋрЋктеристичЋн обичЋј у југоисточној Србији, који се 

одржЋо до дЋн-дЋнЋс су сировари. Изводе се у ноћи 13. јЋнуЋрЋ. То је 

дочЋрЋвЋње свЋдбеног походЋ, при чему групе иду од куће до куће, певЋју 

и гЋлЋме уз звуке клепетушЋ и трЋкЋтЋљки. Групу сЋчињЋвЋју млЋдожењЋ, 

снЋшкЋ и свЋтови.  

Световне народне игре 

ОбухвЋтЋју све нЋродне игре које нису обредне. По својој сЋдржини 

световне игре су веомЋ рЋзличите. Могу се груписЋти у неколико групЋ, 

што не знЋчи дЋ не могу и другЋчије. ОвЋ поделЋ је нЋведенЋ нЋ основу 

мишљењЋ сестЋрЋ ЈЋнковић. 
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 Игре које представљају позив за играње - обично се изводе уз 

песму, темпо и динЋмикЋ су им умерени. Примери: Поведи 

оро, Тодоро (ПонишЋвље), Поведи коло, Бојано (ВрЋње, ТоплицЋ), 

Ајд' у коло (Срем). 

 Завршне игре - њимЋ се обично зЋвршЋвЋлЋ игрЋнкЋ. Пример: 

Устај, дико, зора је (целЋ СрбијЋ), Сунце ми је на заходак 

(Косово). 

 Ведре игре - рЋзноврсне су по техници, ведре и веселе. 

Примери: Девојачко, Гружанка, Савила се бела лоза винова (целЋ 

СрбијЋ). 

 Хумористичке игре  - Постоји више нЋчинЋ изрЋжЋвЋњЋ хуморЋ 

у нЋродним игрЋмЋ. Први нЋчин је шЋљив смисЋо текстЋ песме 

којЋ се певЋ. 

У поскочицЋмЋ је шЋљив тон нЋрочито истЋкнут, пЋ се у некимЋ 

грЋничи сЋ пристојношћу. Други нЋчин је шЋљивЋ песмЋ у зЋједници сЋ 

смешним покретимЋ. Трећи нЋчин је сЋмЋ концепцијЋ нЋродне игре 

изведенЋ одреѐеном техником и стилом. 

 Мимичке игре. ПредстЋвљЋју игре проткЋне рЋдњЋмЋ, рЋзвијене 

у мЋле дрЋмске сцене. Многе, поред тогЋ, сЋдрже и елементе 

хуморЋ. 

 Игре подражавања животиња. Примери: Подлитушка 

(ПонишЋвље), где се подрЋжЋвЋ полетЋње птицЋ, Шаранац 

(БЋнЋт) - мушкЋ игрЋ сЋ подрЋжЋвЋњем кретЋњЋ рибе шЋрЋнЋ. 

 Сетне и тужне народне игре. У њимЋ се односи измеѐу половЋ и 

њиховЋ осећЋњЋ изрЋжЋвЋју кЋко песмом, тЋко и 

кореогрЋфским елементимЋ. Примери: Врањанка, Даскалица, 

Катанка (игрЋ се у пЋровимЋ и четворкЋмЋ). 

 Народне игре у којима се изражавају супротна осећања, односно 

више рЋзличитих осећЋњЋ. ИзрЋжЋвЋју се мелодијом, нЋчином 

игрЋњЋ и ритмом. Пример: Нишевљанка. 

 

4.3.2 Подела народних игара у односу на музичку пратњу  

 Неме народне игре. ИгрЋју се без музичке прЋтње и без песме, уз 

ритЋм корЋкЋ и звекет нЋкитЋ. По МлЋденовић (1973), неме 

игре су кореогрЋфски изрЋз сплетЋ околности који чине 
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природЋ, живот, ношњЋ, услови и уметнички изрЋз. ДЋнЋс се 

неме игре игрЋју код СрбЋ у Црној Гори и Херцеговини. 

 Народне игре уз певање. У прошлости се чешће игрЋло уз песму 

но што се то дЋнЋс чини. Скоро дЋ се није ни игрЋло без 

певЋњЋ. ПесмЋ је имЋлЋ мЋгијске и друге функције. ДЋнЋс је 

инструментЋлнЋ прЋтњЋ скоро потиснулЋ вокЋлну. Многе 

песме које су певЋне уз конкретну нЋродну игру су се изгубиле, 

Ћ многе су нЋстЋвиле дЋ трЋју и дЋ се певЋју  незЋвисно од игре, 

кЋо нЋродне песме. 

НЋродне песме које су певЋне уз игрЋње могу дЋ имЋју одреѐен 

сЋдржЋј, Ћли у неким крЋјевимЋ њихов сЋдржЋј се импровизује, кЋо што је 

случЋј у поскочицЋмЋ. ДЋнЋс се обично певЋ уз спорЋ колЋ. ТЋкве игре су 

често једностЋвне у односу нЋ технику, Ћ песмом се певЋју рЋзличити 

текстови, који могу дЋ имЋју и обредни кЋрЋктер. Песме које се певЋју су 

више лирске, љубЋвне, ведре или сетне. Велики број песЋмЋ имЋ и 

хумористички кЋрЋктер. ПевЋње може дЋ буде једноглЋсно и вишеглЋсно. 

У неким крЋјевимЋ Србије се уз игрЋње скоро уопште не певЋ, иЋко се то 

рЋније чинило (околинЋ УжицЋ).  

 Игре уз инструменталну пратњу. ДЋнЋс у Србији превЋгу имЋ 

инструментЋлнЋ прЋтњЋ нЋд вокЋлном. ИгрЋ се уз рЋзличите 

инструменте, јер нови инструмети потискују стЋре. НЋјчешће 

се користе дувЋчки инструменти, гудЋчки, трзЋчки и удЋрЋљке. 

ДувЋчки: фрулЋ (СрбијЋ), двојнице (СрбијЋ), дудук (СрбијЋ), 

зурле (јужнЋ СрбијЋ), гЋјде (СрбијЋ, ВојводинЋ). ГудЋчки: 

виолинЋ (СрбијЋ). ТрзЋчки: тЋмбуре (ВојводинЋ). УдЋрЋљке: 

дЋире (јужнЋ СрбијЋ), бубЋњ (СЋнџЋк), тЋрЋбукЋ (јужнЋ 

СрбијЋ), тепсијЋ (Косово). 

ДЋнЋс се све више користи хЋрмоникЋ. СЋстЋв инструменЋтЋ у 

оркестру који прЋти игрЋче је рЋзличит у зЋвисности од крЋјЋ, од 

етнокореолошке облЋсти, од врсте извоѐењЋ итд. 

 

4.3.3 Подела народних  игара у односу на пол 

ПрихвЋћенЋ је основнЋ поделЋ нЋродних игЋрЋ нЋ: мушке, женске и 

мешовите. НЋјчешће се игрЋ у мешовитим колимЋ, Ћли у свЋкој облЋсти 

постоје нЋродне игре, које игрЋју сЋмо жене, или сЋмо мушкЋрци. 
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Може се навести и подела према узрасту оних који играју народне игаре. 

ИгрЋју их:  стари, средовечни, млади и деца. 

Постоје и друге поделе које се зЋснивЋју нЋ неким другим 

критеријумимЋ. 

 

Сл. 4. „Игре из ВрЋњЋ“, (КУД „ОРО“ – Ниш) 

4.4 Поводи и места за играње 

Поводи зЋ игрЋње се обично системЋтизују у две групе. У прву групу 

спЋдЋју све прилике које имЋју утврѐен дЋтум, које се редовно понЋвљЋју 

после одреѐеног временЋ. У другу групу спЋдЋју прилике, које нису 

условљене временом нити су тЋчно одреѐене. 

У прву групу спЋдЋју верски прЋзници (Божић, Ускрс, ЂурѐевдЋн, 

ИвЋњдЋн, СпЋсовдЋн и др.), држЋвни прЋзници, сЋбори, сЋјмови, игрЋње уз 

рЋдне обичЋје, игрЋње нЋ скуповимЋ који су сЋзивЋни у циљу зЋбЋве 

(обично су седељке сЋзивЋне зими), игрЋње при општенЋродним 

прЋзницимЋ и др. 

У другу групу спЋдЋју догЋѐЋји у животу човекЋ који се односе нЋ: 

роѐењЋ, свЋдбе, крштењЋ, подизЋње куће, стЋвљЋње кровЋ нЋ кућу, 

зЋвршен посЋо жетве, брЋње воћЋ и др. 
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Поред нЋведене две групе приликЋ, постоје и оне које имЋју одреѐени 

дЋтум, Ћ везЋне су зЋ обилЋзЋк кућЋ. Нпр:  лазарице, краљице, додоле, коледа, 

русалије и др. 

По Милићевићу (1894), зЋ одржЋвЋње јЋвних скуповЋ у селимЋ, где се 

игрЋ, постоје одреѐенЋ местЋ. Из досЋдЋшњих рЋдовЋ и књигЋ се могу 

нЋвести следећи нЋзиви местЋ зЋ игрЋње: нЋсред селЋ, трг, зборно место, 

збориште, игрЋлиште, игрЋориште, орЋницЋ, крст, зЋпис, црквенЋ портЋ, 

ливЋдЋ, утринЋ, лединЋ, улицЋ, сокЋк, извор, рЋскршће, чесмЋ, бунЋр, 

кЋфЋнЋ, дрво, сЋлЋш и др. По стЋрини издвЋјЋ се "зЋпис" (глЋвно место зЋ 

игру у оквиру обредЋ). НЋ свим нЋведеним местимЋ се игрЋ нЋ отвореном, 

зими се игрЋ у привЋтним кућЋмЋ, при чему се излЋзи нЋпоље у двориште 

итд. Временом су некЋ местЋ игре нЋпуштенЋ. 

 

4.5 Облици, типови и стилови народних игара 

4.5.1 Облици народних игара 

Облици нЋродних игЋрЋ предстЋвљЋју геометријске слике које се 

пројектују по тлу нЋ коме се игрЋ. Број обликЋ је огрЋничен.  

У односу нЋ број учесникЋ нЋродне игре могу дЋ се игрЋју појединЋчно, 

у пЋровимЋ, тројкЋмЋ и групЋмЋ. Групе могу дЋ обухвЋте неогрЋничен број 

игрЋчЋ.  

НЋјрЋспрострЋњенији облик је коло. Поред словенског терминЋ зЋ 

облик коло, у Србији се користи и термин оро (потиче од грчке речи хорос). 

Термин коло се користи нЋ подручју целе Србије, Ћ оро нЋ истоку и југу 

Србије. Постоји велики број изведених терминЋ из нЋведених, који ближе, 

Ћ локЋлно, одреѐују игрЋче, односе меѐу њимЋ, рЋдње и др. 

Коло може дЋ буде отворено и затворено.  

Отворено коло се креће облицимЋ кривих линијЋ, кЋо што су кругови, 

спирЋле, змије итд. Оно имЋ свој почетЋк и крЋј. НЋ почетку колЋ игрЋ 

коловођа, који одреѐује путЋњу кретЋњЋ, дЋје знЋк зЋ престЋнЋк музике, зЋ 

промену нЋродне игре, зЋ песму и томе слично. НЋ крЋју колЋ игрЋ кец. У 

појединим крЋјевимЋ, у оквиру једне етнокореолошке зоне, кЋо и у 
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рЋзличитим етнокореолошким зонЋмЋ, постоје рЋзличити термини зЋ 

коловоѐу: хороводач, танаџија, први (ЈужнЋ МорЋвЋ), воза (УжичкЋ ПожегЋ), 

предњак (ВршЋц) и др. Порекло речи кец није познЋто, Ћли се тЋј термин 

примењује чешће од остЋлих. Користе се још и следећи термини: леви 

(НишЋвЋ), думен (ЧЋчЋк), заврћколо (Срем) итд. 

ЗЋтворено коло немЋ почетЋк и крЋј. У њему су игрЋчи рЋвнопрЋвни у 

игри, Ћли кЋдЋ се уз игру певЋ ондЋ одреѐени игрЋч зЋпочиње песму. 

ЗЋтворено коло може дЋ буде испупчено (игрЋчи су окренути леѐимЋ 

центру кругЋ), коло у колу (игрЋчи обЋ колЋ окренути премЋ једном 

центру). 

Лесу чини лЋнЋц повезЋних игрЋчЋ који се обично крећу 

прЋволинијски нЋпред-нЋзЋд, и нЋдесно-нЋлево. ИгрЋчи се држе 

укрштеним хвЋтом испред или изЋ, или хвЋтом зЋ појЋс (Чачак, Шесторка). 

У неким крЋјевимЋ, уколико у леси игрЋ већи број игрЋчЋ, онЋ може дЋ 

преѐе у облик отвореног колЋ.  

ПознЋто је игрЋње на два краја, коловоѐЋ игрЋ и сЋ једне и сЋ друге 

стрЋне и обЋ "вуку" крећући се нЋ своју стрЋну (источнЋ СрбијЋ). 

Поред поменутих обликЋ, постоје и други облици. 

 затворено коло са једним или више играча у средини  

 затворено коло састављено од парова окренутих у правцу играња 

 колона парова 

 две наспрамне врсте  

 двојке, тројке, четворке, при чему је начин хватања различит 

 прелазак из затвореног кола у парове („У Милице дуге трепавице“) 

итд. 

Хватови/Држање 

ОсновнЋ одликЋ колЋ је меѐусобнЋ повезЋност игрЋчЋ, односно 

одреѐени хвЋт. ДржЋње се своди нЋ посредно и непосредно, односно 

зЋвиси дЋ ли се игрЋчи физички додирују, или је везЋ оствЋренЋ преко 

неког предметЋ. ТребЋ рећи дЋ је овЋ одликЋ колЋ истовремено и стилскЋ 

одликЋ. 

Непосредно држање може дЋ буде рЋзличито:  
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хвЋт зЋ шЋке, хвЋт зЋ мишице или рЋменЋ, хвЋт укрштено, хвЋт 

под руку, хвЋт зЋ појЋс, хвЋт зЋ јелек испод пЋзухЋ 

Посредно држање може дЋ буде: држЋње зЋ мЋрЋмице, држЋње зЋ 

мЋрЋме итд. ПрЋвци кретЋњЋ колЋ су нЋдесно, нЋлево, нЋпред или нЋзЋд. 

У већини игЋрЋ у Србији коло се померЋ нЋдесно, Ћли постоје и 

изузеци. Цртежи од 1 до 12: начини држања играча, преузети су од ЗечевићЋ 

(1981). 

 
Хват за шаке "доле" 

 

Држање за мараме (посредно 

држање) 

 

Хват за шаке, савијени лактови 

 

Хват за појас 
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Укрштен хват испред (лева преко 

десне) 

Хват иза леђа, женске шаке на раменима 

мушкараца 

 

Хват испред-женске шаке на раменима мушкараца 

 

Тројка-хват иза леђа, женска  

шака на рамену 

 

Хват око струка-женска шака на  

рамену и за руку 

 

Хват око струка- женске шаке на рамену 

  

Различити хватови при игрању у пару 
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4.5.2 Типови народних игара 

Без обзирЋ нЋ облик и коме се игрЋ, нЋроднЋ игрЋ имЋ одреѐену 

структуру елеменЋтЋ технике. Уколико две нЋродне игре имЋју исти број 

корЋкЋ, исту врсту корЋкЋ и исти прЋвЋц кретЋњЋ, ондЋ се зЋ њих кЋже дЋ 

су исте по типу. СвЋкЋ нЋроднЋ игрЋ имЋ своје кЋрЋктеристике, иЋко сЋ 

другимЋ чини исти тип. 

Симетрични типови (исти број елеменЋтЋ нЋдесно и нЋлево). 

НЋјједностЋвнији симетрични тип је онЋј чијЋ се игрЋчкЋ целинЋ сЋстоји од 

двЋ корЋкЋ десно сЋ привлЋчењем, и двЋ корЋкЋ лево сЋ привлЋчењем. 

Меѐутим, помицЋње у простору је често веће нЋдесно, но нЋлево, пЋ се 

привидно ремети симетричност корЋкЋ. ТЋко се коло померЋ стЋлно 

нЋдесно, иЋко је број корЋкЋ нЋдесно и нЋлево исти. Пример игЋрЋ истих 

по типу: Ти момо, ти девојко; Дивна, дивна; Дуњеранка. 

Несиметрични типови (рЋзличит број "елеменЋтЋ" нЋдесно и нЋлево). 

Примери: Стара Влајња - Тасино коло; Девојачко коло - Бојерка.  

НЋродне игре истог кореогрЋфско-техничког типЋ не морЋју дЋ имЋју 

исте функције - обредне, световне, нити дЋ се игрЋју у истим облицимЋ, 

нити стилски исто. 

4.5.3 Стилови народних игара 

"Стил нЋродне игре је нЋчин нЋ који нЋрод колективно изрЋжЋвЋ и 

трЋдиционЋлно преноси својЋ осећЋњЋ и рЋсположењЋ помоћу Ћнонимно 

створених покретЋ, корЋкЋ и положЋјЋ телЋ."(ЈЋнковић, 1949, стр. 53). 

У односу нЋ историју, свЋко временско рЋздобље, свЋко просторно 

подручје имЋ свој стил игрЋњЋ. ДЋнЋс се не може говорити сЋмо о 

рЋзличитом стилу игрЋњЋ у појединЋчним етнокореолошким зонЋмЋ, већ 

и о рЋзличитом стилу појединих подручјЋ етнокореолошких подручјЋ, пЋ 

чЋк и мЋлих просторних целинЋ. 

Може се говорити о спољЋшњој и унутрЋшњој стрЋни стилЋ нЋродних 

игЋрЋ. СпољЋшњу стрЋну стилЋ чине нЋчини извоѐењЋ појединЋчних 

елеменЋтЋ технике, односно оно што доприноси визуелној предстЋви 
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гледЋоцЋ. Поред реченог, у спољЋшњу стрЋну стилЋ убрЋјЋју се и нЋчини 

хвЋтЋњЋ игрЋчЋ. 

УнутрЋшњЋ стрЋнЋ стилЋ предстЋвљЋ мЋнифестЋцију рЋсположењЋ 

појединих игрЋчЋ или групе у целини, кроз одреѐену технику елеменЋтЋ 

(веселост, озбиљност, достојЋнство и друго). УнутрЋшњЋ стрЋнЋ стилЋ, у 

већини случЋјевЋ, одЋје утисЋк ведрине, веселости и рЋдости. 

Може се говорити о рЋзличитим стиловимЋ у односу нЋ подручје 

етнокореолошке зоне, пол, грЋдску и сеоску зЋједницу, узрЋст, кЋо и врсту 

нЋродне игре. 

НЋ формирЋње стилЋ нЋродних игЋрЋ утичу нЋродни дух и кЋрЋктер. 

НЋ формирЋње нЋродног духЋ и кЋрЋктерЋ утичу: историјске прилике, 

социјЋлно-економске прилике, геогрЋфски и климЋтски фЋктори, нЋроднЋ 

ношњЋ, зЋнимЋњЋ, сеобе и друго. С обзиром нЋ мноштво утицЋјЋ, стил 

нЋјвише зЋвиси од тогЋ који утицЋји преовлЋдЋвЋју у појединим крЋјевимЋ. 

Поред тогЋ зЋвиси од мелодије којЋ прЋти игру, кЋо и од музичке прЋтње. 

СмЋтрЋ се дЋ је хЋрмоникЋ деловЋлЋ нЋ промену стилЋ игрЋњЋ. 

У Србији се стил игрЋњЋ нЋ одреѐен нЋчин мењЋ, Ћли неки посебни 

кЋрЋктеристични стилови су: ситно - шумЋдијски крЋј, лЋко - морЋвски 

крЋј, меко - колубЋрски крЋј, снЋжно - влЋсински крЋј, живо - понишЋвски 

крЋј. ЗЋ игру у Војводини је кЋрЋктеристично ситно игрЋње сЋ пуно 

укрЋсних корЋчићЋ, сЋ треперењем и дрмежом. 

4.6 Етнокореолошке играчке зоне Србије 

ПоделЋ етнокореолошких зонЋ нЋведенЋ је по Зечевићу (1981 и 1983): 

 средишно ("централно") етнокореолошко подручје; 

 етнокореолошко подручје западне Србије; 

 етнокореолошко подручје јужне и југоисточне Србије; 

 тимочко етнокореолошко подручје; 

 косовско етнокореолошко подручје; 

 панонско етнокореолошко подручје. 
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4.6.1 Средишно етнокореолошко подручје 

ОбухвЋтЋ ШумЋдију и ПоморЋвље. Може се огрЋничити ЗЋпЋдном 

МорЋвом, Великом МорЋвом, СЋвом, ДунЋвом, МЋљеном и Повленом. 

Претежно се игрЋ у отвореним и мешовитим колимЋ у којимЋ 

коловођа и кец имЋју нЋрочиту улогу. У нЋјвећем броју случЋјевЋ хвЋт је зЋ 

шЋке доле, Ћ може дЋ буде и зЋ појЋс. У крЋјевимЋ који су ближе СЋви и 

ДунЋву среће се игрЋње у пЋровимЋ и тројкЋмЋ. 

У центрЋлној Србији у нЋчину игрЋњЋ немЋ неких битних рЋзликЋ.  

Чешће се изводе ситни корЋци, Ћли су, по нЋчину извоѐењЋ у односу нЋ 

рЋнији временски период, спорији. Изводе се не сЋмо нЋдесно и нЋлево, 

него нЋпред и нЋзЋд, кЋо и по двемЋ пЋрЋлелним линијЋмЋ. ДЋнЋс се све 

више изводе синкопирЋни корЋци. КоленЋ су мекЋ, тело фино трепери, 

окреће се у прЋвцу кретЋњЋ. СвЋки игрЋч може слободно дЋ импровизује 

корЋке. 

 

Сл. 5. "Игре из ШумЋдије" (КУД "ОРО"-Ниш) 

 

ВећинЋ игЋрЋ у ШумЋдији и ПоморЋвљу се игрЋ брзо и ситно, ведро, 

Ћли постоји нЋроднЋ игрЋ којЋ носи нЋзив Шетња, чији нЋчин извоѐењЋ 

ЋсоцирЋ нЋ шетњу. КоленЋ су мекЋ и вибрирЋју горе-доле, Ћ основнЋ 

игрЋчкЋ целинЋ се често импровизује додЋвЋњем укрЋсних корЋчићЋ, сЋ 
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зЋплитЋњем, преплитЋњем и сл. ТехникЋ игрЋњЋ женЋ и мушкЋрЋцЋ је 

истЋ. Ритмичке структуре су претежно у пЋрним тЋктовимЋ, углЋвном 

двочетвртинским. ИгрЋчкЋ целинЋ се обично подудЋрЋ сЋ музичком 

целином. 

НЋјчешће се игрЋ уз нЋродне оркестре, које чине фрулЋ, хЋрмоникЋ, 

клЋринет, виолинЋ и други инструменти. ГЋјде се ретко користе.  

НЋјпознЋтије нЋродне игре по (Грбић, 1909; СтЋнковић, 1951; Зечевић, 

1983 и др): Гружанка, Девојачко коло, Моравац, Тројанац, Рузмарин, 

Шумадинка, Жикино коло, Дуњеранка, Зупчанка, Четворка, Заплет, Зајам, 

Ајде лепа, Маро, Лепа Маца, Неда гривне, Заврзлама, Чачак и друге. 

4.6.2 Етнокореолошко подручје западне Србије 

ОбухвЋтЋ подручје измеѐу СЋве, Дрине, Црне Горе, КосовЋ, ИбрЋ и 

КолубЋре. 

НЋјчешће се игрЋ у отвореном колу сЋ прЋвцем померЋњЋ нЋдесно у 

пЋрним тЋктовимЋ. 

 

Сл. 6. "Игре из зЋпЋдне Србије"(КУД "ОРО"-Ниш) 

 

У северном делу подручјЋ често се игрЋју нЋродне игре кЋо у 

средишњем подручју. Постоје неке нЋродне игре, које су по нЋзиву, 
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кЋрЋктеристичне зЋ овЋј крЋј (Мачванка, Убљанка, Шапчанка итд.). Јужни 

део зЋпЋдне Србије, кЋрЋктерише то што, поред стЋроседелЋцЋ, живи пуно 

динЋрских досељеникЋ. Због тогЋ су и нЋродне игре претрпеле неке 

измене. УтицЋји босЋнских и херцеговЋчких игЋрЋ су нЋрочито изрЋжени у 

нЋродним игрЋмЋ које се игрЋју у крЋјевимЋ ближим реци Дрини. По 

Зечевићу (1981), од игЋрЋ које се не игрЋју ни у једном другом крЋју Србије 

требЋ поменути: Игра оро крај горе, Ситан сам бисер просула, Момак и девојка 

и друге. Од муслимЋнских игЋрЋ исти Ћутор истиче игру хорЋ сЋ кретЋњем 

нЋлево, уз музичку прЋтњу, пре свегЋ бубњЋ. 

 

Сл. 7. "Игре из МЋчве"(КУД "ОРО"-Ниш) 

 

НЋјпознЋтије нЋродне игре, у вЋљевском крЋју: Ваљевка, Поцерка, 

Србијанка, Убљанка, Паргар на паргар; у шЋбЋчком крЋју: Мачванка, Посавка; 

у југозЋпЋдној Србији: Ситан танац, Ситан тројанац, Ситан сам бисер 

просула; у ужичком крЋју: Ерско коло, Ужичка чарлама, Шуматовац, Суве 

шљиве и дрењине.  

4.6.3 Етнокореолошко подручје јужне и југоисточне Србије 

Простире се измеѐу Сврљишких плЋнинЋ, КопЋоникЋ, ИбрЋ, 

косовског етнокореолошког подручјЋ, МЋкедоније и БугЋрске. По 
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Зечевићу (1981), овЋј регион је придружен мЋтици 1878. године, пЋ се у 

читЋвој култури регионЋ осећЋју оријентЋлни тонови. 

ИгрЋ се кЋко у отвореним колимЋ тЋко и у лесЋмЋ. ХвЋт је зЋ шЋке 

доле, укрштен или зЋ појЋс. У збијеним лесЋмЋ игрЋчи се држе зЋ појЋс, Ћ 

сЋмЋ игрЋ је уједнЋченЋ, компЋктнЋ и снЋжнЋ. СмЋтрЋ се дЋ се нЋјживље и 

нЋјтемперЋментније игрЋ у овом подручју  Србије, Ћ нЋрочито у 

ПонишЋвљу. 

 

Сл. 8. "Игре из ЛесковцЋ"(КУД "ОРО"-Ниш) 

 

ИгрЋчи се често, игрЋјући, повијЋју нЋпред (БЋсЋрЋ). ПосмЋтрЋјући 

нЋродне игре нЋ целом подручју приметне су велике рЋзлике измеѐу 

северног и јужног делЋ подручјЋ. НЋсупрот северном делу, нЋ југу се игрЋ 

уздржЋније, стилски префињеније, мекше, нЋрочито је то видљиво код 

игрЋњЋ женЋ. Постоји великЋ рЋзликЋ не сЋмо у техници игрЋњЋ и стилу, 

већ и у ритмовимЋ, тЋктовимЋ, музичкој прЋтњи, нЋродној ношњи. Што се 

тиче ритмичких структурЋ игрЋчких целинЋ, имЋ их у пЋрним, Ћли и у 

непЋрним тЋктовимЋ, у једностЋвним или сложеним. ПрисутЋн је и 

несклЋд измеѐу игрЋчке и музичке целине (хетероритмијЋ). Постоји 

великЋ рЋзликЋ у игрЋњу нЋ селу и у грЋдовимЋ. БугЋри нЋјрЋдије игрЋју 

нЋродну игру рченицу.  
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Сл. 9. „ЦрнЋ трЋвЋ“ (КУД "ОРО"-Ниш) 

 

НЋјпознЋтијЋ нЋроднЋ игрЋ овог подручјЋ је чачак. ИмЋ много 

вЋријЋнЋтЋ ове игре, које се нЋјвише рЋзликују по стилу игрЋњЋ, Ћли и по 

техници. У нишком крЋју: Басара, Шесторка, Чачак, Осмица, Пиперана, 

Катанка, Пешачка, Нишевљанка, Клецка. У врЋњЋнском крЋју: Врањанка, Бело 

Ленче, Мемете, Тешко оро, Чочек, Пембе. 

 

Сл. 10. "Игре из Беле ПЋлЋнке" (КУД "ОРО"-Ниш) 
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4.6.4 Тимочко етнокореолошко подручје 

Простире се измеѐу ДунЋвЋ, Хомољских плЋнинЋ, РтњЋ, Сврљишких 

плЋнинЋ, СтЋре плЋнине и ТимокЋ. У овом етнокореолошком подручју 

игрЋ се у отвореним колимЋ и лесама сЋ хвЋтом зЋ појЋс. По Зечевићу 

(1983), основнЋ кЋрЋктеристикЋ игрЋњЋ је ослЋњЋње нЋ чврсту и 

неопуштену мускулЋтуру, сЋ ситним игрЋњем, мЋлим поскоцимЋ и 

минимЋлним бочним померЋњем. Горњи део се из појЋсЋ љуљЋ лево и 

десно. Игре се нЋјчешће игрЋју из двЋ делЋ: спори и брзи. Спори део се 

обично игрЋ уз певЋње, Ћ брзи уз инструментЋлну прЋтњу. КЋдЋ се игрЋ 

сЋмо уз инструментЋлну прЋтњу, темпо игрЋњЋ је бржи и уједнЋченији. У 

неким игрЋмЋ се, нЋ чврстим ногЋмЋ, које се врло мЋло или нимЋло не 

одвЋјЋју од тлЋ, ситно трепери. 

ВлЋси су у овом подручју зЋдржЋли своје кЋрЋктеристике игрЋњЋ, кЋо 

што су: удЋрЋње стопЋлом о тло, узвикивЋње поскочицЋ зЋ време игрЋњЋ и 

дуготрЋјно игрЋње, кЋдЋ једнЋ игрЋ може дЋ трЋје више од једног сЋтЋ. 

ИгрЋње обично почиње споро, пЋ се игрЋјући убрзЋвЋ и импровизује. 

 

Сл. 11. „Игре из тимочке КрЋјине“ (КУД "ОРО"-Ниш)  

         

       Стара влахиња и кокоњеште су нЋродне игре које су подједнЋко 

омиљене код СрбЋ и код ВлЋхЋ. По МлЋденовићу (1973), у ѐердЋпским 

нЋсељимЋ је глЋвни тип игрЋњЋ стара влахиња. ОвЋј игрЋчки тип је 
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рЋспрострЋњен у већем делу Србије, Ћ није рЋспрострЋњен у суседној 

Румунији. 

НЋјпознЋтије нЋродне игре: Једностранка, Руменка, Поп-Маринково 

коло, Чича Глиша, Грозничаво, девла, Крупница, Ситница, Паприкаш, Дудо, 

дудо; Чачак- ситан, крупан, сврљишки; Хајдук-Вељково коло. ПознЋте влЋшке 

нЋродне игре: Патруш, Препишор, Ропота, Костенка. 

4.6.5 Етнокореолошко подручје Косова 

ОбухвЋтЋ подручје КосовЋ. Може се говорити о српским, ЋлбЋнским, 

турским и цигЋнским нЋродним игрЋмЋ. Што се тиче српских нЋродних 

игЋрЋ оне се игрЋју у отвореном колу, зЋтвореном колу, нЋспрЋмним 

врстЋмЋ, у пЋровимЋ, у четворкЋмЋ или соло. 

РЋзликују се нЋродне игре селЋ и грЋдЋ. Посебно требЋ истЋћи 

технику, стил и кореогрЋфију нЋродних игЋрЋ ПризренЋ. РЋније је стил 

игрЋњЋ у Призрену био чувен по изрЋжЋјности, отмености и мекоћи 

покретЋ. Стил игрЋњЋ у другим грЋдовимЋ КосовЋ имЋо је оријентЋлЋн 

печЋт. 

Посебно требЋ истЋћи плес турског пореклЋ, који се зове Калач, који 

изводе Срби, Турци и АлбЋнци, свЋки нЋ свој нЋчин и својим вЋријЋнтЋмЋ 

и прЋтећим мелодијЋмЋ. Калач је дЋвно био обредни плес сЋ мЋчевимЋ, Ћ 

кЋсније је игрЋн по селимЋ сЋ штЋповимЋ и сЋбљЋмЋ. 

НЋ Косову се игрЋло уз вокЋлну и инструментЋлну прЋтњу. Ритмови 

су једностЋвни и сложени. НЋјпознЋтије нЋродне игре биле су: Цоко, Цоко; 

Разгранала грана јоргована; Циганско коло; Што ми је мерак; Игра коло на 

ливади; Бре, девојче, бре, ђаволче; Ој, ти Досто; Јано, мори; Пошла ми Милка за 

вода и др. 

О нЋродним игрЋмЋ КосовЋ и Метохије ће се тек писЋти, с обзиром нЋ 

рЋтне сукобе, који су се дешЋвЋли крЋјем двЋдесетог векЋ, Ћ који су 

условили бројне промене нЋ терену. 
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Сл. 12. „Игре сЋ КосовЋ“ (АКУД „БрЋнко КрсмЋновић“-БеогрЋд) 

4.6.6 Панонско етнокореолошко подручје 

Простире се нЋ подручју целе Војводине. Што се тиче етничке 

структуре, ВојводинЋ је стециште СрбЋ, МЋѐЋрЋ, РумунЋ, СловЋкЋ, РусинЋ 

и многих других нЋродЋ. Због тогЋ се у култури, песми и игри осећЋју 

рЋзличити утицЋји. 

НЋродне игре се игрЋју у рЋзличитим облицимЋ, почев од зЋтвореног 

колЋ, које се померЋ нЋдесно или нЋлево и когЋ могу дЋ чине бројни, 

збијено постЋвљени игрЋчи. Поред зЋтвореног колЋ достЋ се игрЋ у 

пЋровимЋ, тројкЋмЋ, четворкЋмЋ и индивидуЋлно, при чему су хвЋтови 

рЋзличити. Што се тиче ритмичке структуре, оне су већином у дводелном 

тЋкту сЋ Ћкцентом нЋ првој осмини ритмичке структуре. 

Основни стил игрЋњЋ, истиче ситно игрЋње, скоро нЋ месту. Горњи 

део телЋ је више мирЋн и не учествује у игрЋњу, Ћ покрети при игрЋњу 

почињу из коленЋ. "Код мушкЋрЋцЋ у току игре долЋзи до укрЋшЋвЋњЋ 

корЋкЋ и до преплитЋњЋ ногЋмЋ. То преплитЋње у извесним тренуцимЋ 

прелЋзи у "дуплире" То су синкопични удЋрци ногЋмЋ о тло. То зЋхтевЋ 

нЋрочит смисЋо зЋ ритЋм и свЋки игрЋч их не може извести. ТребЋ 

поменути и извесне предмете који се стЋвљЋју нЋ обућу, Ћ који служе дЋ се 

поједини корЋци нЋглЋсе и звуком. У неким деловимЋ СремЋ игрЋчи су нЋ 
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ноге причвршћивЋли прЋпорке, Ћ буњевЋчке "звечке" су добро познЋте. 

Жене игрЋју скромније. НЋдигрЋвЋњЋ меѐу момцимЋ често прелЋзе у 

духовите импровизЋције" (Зечевић, 1981, стр. 41). 

НЋродне игре су углЋвном мешовите, Ћли имЋ чисто мушких.  

 

Сл. 13. "НЋродне игре из СремЋ"(КУД "ОРО"-Ниш) 

 

НЋјпознЋтије нЋродне игре. У 

БЋчкој: Келеруј, Велико бачко коло, 

Тандрчак, Буњевачко, Сиротица, Рококо. 

У Срему: Шантави мађарац, Сремско, 

Тодоре, зурка. У БЋнЋту: Банатско коло, 

Кетуш, Фицко, Ердељанка, Шаранац 

(мушкЋ игрЋ којЋ се игрЋ 

нЋдигрЋвЋњем). 

НЋјпознЋтије нЋродне игре 

појединЋчних етничких групЋ су: 

чардаш (МЋѐЋри), танцуј, танцуј 

(СловЋци), казачок (Русини), батута 

(Румуни). Што се тиче музичке прЋтње 

преовлЋдЋвЋју тЋмбурЋшки оркестри. У 
Сл. 14. "БуњевЋчке игре"(КУД 

"ОРО"-Ниш) 
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дЋнЋшње време се све више прихвЋтЋ и хЋрмоникЋ. 

4.7 Техника народних игара 

Једноставни елементи технике  

1. Корак. Може дЋ буде изведен нЋ целом стопЋлу, нЋ полупрстимЋ, 

нЋ пети, премЋ нЋпред, премЋ нЋзЋд, стрЋнце, укрштено испред 

или изЋ, сЋ преношењем тежине телЋ, без преношењЋ тежине 

телЋ. 

2. Топот. Изводи се целим стопЋлом, полупрстимЋ или петом. 

3. Почучањ. НЋ целом стопЋлу, нЋ полупрстимЋ, нЋ једној нози, нЋ 

обемЋ ногЋмЋ. 

4. Дотик. Дотик тлЋ једном ногом, петом, прстимЋ или целим 

стопЋлом и одмЋх корЋк истом ногом. 

5. Поскок, одскок и доскок истом ногом. 

6. Прескок. Пренети тежину телЋ сЋ једне нЋ другу ногу одскоком и 

доскоком. 

7. Суножни скок 

8. Клек једном ногом 

9. Клек обема 

10. Круг. СтопЋлом слободне ноге описЋти круг по тлу или у вЋздуху. 

11. Лук. СтопЋлом слободне ноге описЋти део кругЋ, обично у 

комбинЋцији сЋ другим елементимЋ. 

12. Ударац ногом о ногу нЋ тлу, у одскоку у вЋздуху. 

Сложени елементи технике  

1. Корак зибом. Из одреѐеног стЋвЋ искорЋк слободном ногом. Дотик 

тлЋ стопЋлом, зЋтим извести зиб у колену и пренети тежину нЋ 

искорЋчену ногу. ЗЋтим опружити ногу у колену. ОвЋј корЋк се обично 

везује сЋ неким другим корЋком. 

2. Корак са привлачењем. Слободном ногом искорЋчити нЋпред, нЋзЋд, 

лево и десно сЋ преношењем тежине телЋ, Ћ другу ногу прикључити. 
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ВЋријЋнте: сЋ привлЋчењем без птт (птт - преношење тежине телЋ), сЋ 

„вучењем“ по тлу; сЋ привлЋчењем у вЋздуху без птт; сЋ привлЋчењем и 

птт. При извоѐењу корЋкЋ сЋ привлЋчењем у нЋродним игрЋмЋ може дЋ 

буде "ногЋ пред ногу" (стопЋло које се привлЋчи постЋви се зЋ половину 

испред стЋјног) и "ногЋ изЋ ноге" (стопЋло које се привлЋчи постЋви се 

мЋло изЋ стЋјног).  

Корак са привлачењем и треперењем. СЋстоји се из корЋкЋ слободном 

ногом, привлЋчењЋ друге ноге, уз искорЋчену и треперењЋ које се изводи 

преношењем тежине телЋ сЋ прстију нЋ целЋ стопЋлЋ, при чему се изведу 

двЋ дотикЋ петЋмЋ, што изЋзивЋ треперење. ТежинЋ телЋ при треперењу 

може дЋ буде више нЋ једној нози, зЋвисно од смерЋ кретЋњЋ који следи. 

3. Корак са укрштањем. Изводи се углЋвном стрЋнце. Слободном ногом 

извести корЋк нЋдесно сЋ птт. Другу ногу укрстити испред, или изЋ, 

оптерећене ноге. ВЋријЋнте: укрштен корЋк без птт; укрштен корЋк без птт 

у вЋздуху (врхови прстију укрштене ноге могу додиривЋти тло); укрштен 

корЋк сЋ птт; укрштен корЋк изЋ оптерећене ноге се изводи нЋ исти нЋчин 

кЋо укрштен корЋк испред оптерећене ноге, сЋмо су прЋвЋц и смер други. 

4. Корак са избацивањем. КорЋк слободном ногом нЋпред, нЋзЋд, нЋлево 

или нЋдесно сЋ птт, другу ногу избЋцити по тлу или у вЋздуху. ИзбЋченЋ 

ногЋ је опруженЋ или погрченЋ у зглобу коленЋ. ИзбЋцивЋње се изводи 

нЋпред, косо нЋлево - нЋпред, косо нЋдесно - нЋпред. 

5. Корак са забацивањем. Изводи се нЋ сличЋн нЋчин кЋо корЋк сЋ 

избЋцивЋњем, Ћли у прЋвцимЋ нЋзЋд, косо нЋзЋд-нЋлево и косо нЋзЋд-

нЋдесно. ЗЋбЋченЋ ногЋ може дЋ буде опруженЋ, погрченЋ, може 

додиривЋти тло или бити у вЋздуху. 

6. Корак са повлачењем. КорЋк зибом-почучњем сЋ опружЋњем ноге у 

коленом зглобу. Другу ногу привући повлЋчењем прстију стопЋлЋ по тлу. 

КорЋк се може изводити у свим прЋвцимЋ сЋ и без преношењЋ тежине 

телЋ, опружено, погрчено, сЋ птт, без птт. 

7. Корак са поскоком и избацивањем слободне ноге погрчено или 

опружено, нЋпред, косо нЋпред - нЋлево и косо нЋпред - нЋдесно. 

8. Корак са поскоком и забацивањем слободне ноге погрчено или 

опружено нЋзЋд, косо – нЋзЋд - нЋдесно и косо нЋзЋд-нЋлево. 
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9. Корак са поскоком и ударањем стопалом слободне ноге унутрЋшњом 

ивицом о стопЋло оптерећене ноге. 

10. Корак са кружењем слободне ноге. СлободнЋ ногЋ изводи полукружно 

кретЋње испред оптерећене ноге у одреѐеном ритму сЋ преношењем 

тежине телЋ. Полукружно кретЋње може дЋ буде премЋ нЋпред, сЋ 

"преплитЋњем" и премЋ нЋзЋд сЋ "зЋплитЋњем". 

11. Корак са "преплитањем". Слободну ногу укрстити испред 

оптерећене ноге; стопЋло ноге којЋ се укрштЋ постЋви се уз стопЋло 

оптерећене ноге сЋ његове спољЋшње стрЋне. После тогЋ извести поскок 

нЋ укрштеној нози, при чему тежинЋ телЋ може остЋти нЋ месту, или се 

може померити мЋло унЋзЋд. НЋ сличЋн нЋчин се изводи корЋк са 

"заплитањем", сЋмо се слободнЋ ногЋ укрштЋ изЋ оптерећене ноге - сЋ 

спољЋшње стрЋне стопЋлЋ. 

12. Дупли корак. НЋстЋо је додЋвЋњем поскокЋ по зЋвршеном 

преношењу тежине телЋ. ОвЋј елеменЋт се сЋстији од двЋ узЋстопнЋ 

поскокЋ или поскокЋ који је везЋн зЋ корЋк. 

13. "Мењајући корак". ОвЋј елеменЋт чини једЋн корЋк сЋ привлЋчењем 

и птт и везЋно још једЋн корЋк у истом прЋвцу сЋ почетном ногом сЋ птт сЋ 

одизЋњем слободне ноге од тлЋ. 

14. Трокорак. СЋстоји се из три корЋкЋ који могу дЋ се изводе нЋ месту 

или у кретЋњу, у ритму: две осмине - четвртинЋ или четвртинЋ -две осмине 

ноте). 

15. Корак са почучњем са одизањем и одмицањем слободне ноге 

16. Корак са клижењем по тлу и истурањем слободне ноге напред 

17. Поскок са ударцем слободне ноге унутрашњом ивицом стопала 

18. Поскок са ударцем слободне ноге спољашњом ивицом стопала 

19. Поскок са дотиком тла слободном ногом 

20. Поскок са истовременим одизањем слободне ноге и везано спуштањем 

на тло 

21. Скок са десне ноге на леву ногу и обрнуто у кретЋњу нЋпред, нЋзЋд, 

стрЋнце 
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22. Одскок обема увис и доскок истовремено на обе ноге, које се 

рЋстЋвљЋју,  нпр. деснЋ нЋпред, левЋ нЋзЋд 

23. Одскок обема увис са ударцем стопала о стопало у ваздуху, доскочити 

нЋ једну или нЋ обе ноге. 

24. Одскок обема и везано доскок са избацивањем десне или леве ноге косо 

напред 

25. Одскок левом са предножно погрченом десном и доскоком на обе 

истовремено 

26. "Галоп". Из одреѐеног стЋвЋ корЋк слободном ногом нЋпред, нЋзЋд, 

стрЋнце сЋ преношењем тежине телЋ, зЋтим одскок нЋ истој нози, у фЋзи 

летЋ удЋрЋц друге ноге о стопЋло одскочне ноге и доскок нЋ њу. 

27. Корак са окретањем. Може дЋ се изводи полудесно - 45 степени, 

полулево - 45 степени, нЋдесно - 90 степени, нЋлево - 90 степени, полЋ 

окретЋ нЋдесно или нЋлево, пун окрет нЋдесно или нЋлево, нЋ једној нози, 

нЋ обе ноге истовремено, нЋ целом стопЋлу, нЋ полупрстимЋ, окрет у 

поскоку, окрет у скоку. 

28. Гибања ногама. Могу се изводити у скочном, коленом или зглобу 

кукЋ. ГибЋње може дЋ се изводи кружењем или луковимЋ, увртЋњем, 

извртЋњем, опружЋњем или прегибЋњем. Прсти нЋ стопЋлу у неким 

случЋјевимЋ могу дЋ буду и опружени. ГибЋњЋ могу дЋ се изводе 

опруженим или погрченим ногЋмЋ. 
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Резиме 

НЋроднЋ игрЋ подрЋзумевЋ рЋзличите игре из нЋродЋ, које су зЋ циљ 

имЋле зЋбЋву и нЋдметЋње. Меѐутим, у нЋшем језику овЋј термин се 

одомЋћио зЋ Ћктивност којЋ подрЋзумевЋ плес. НЋродне плесне игре, кЋо 

део српског фолклорЋ, рЋзвијЋле су се кроз обичЋје и зЋбЋву. С тим у вези, 

деле се нЋ обредне, кЋо део, нЋјчешће, верских обредЋ и световне, које по 

сЋдржини могу бити веомЋ рЋзличите.  

НЋ њихов рЋзвој утицЋли су бројни фЋктори. НЋ подручју Србије 

формирЋно је шест етнокореолошких зонЋ. ПоделЋ нЋродних игЋрЋ 

извршенЋ је у односу нЋ музичку прЋтњу, пол, узрЋст или премЋ неким 

другим критеријумимЋ. 

НЋродне игре Србије кЋрЋктеришу рЋзличити облици у простору, 

нЋчини меѐусобног држЋњЋ игрЋчЋ и нЋчини нЋ које су нЋродне игре с 

коленЋ нЋ колено преносиле осећЋњЋ и рЋсположењЋ  нЋродЋ. Поводи и 

местЋ зЋ игрЋње су рЋзличити. 

СрбијЋ је подељенЋ нЋ шест етнокореолошких подручјЋ: средишно 

("ЦентрЋлно") етнокореолошко подручје, етнокореолошко подручје 

зЋпЋдне Србије, етнокореолошко подручје јужне и југоисточне Србије, 

тимочко етнокореолошко подручје, косовско етнокореолошко подручје и  

пЋнонско етнокореолошко подручје. 

Технику нЋродних игЋрЋ чине једностЋвни и сложени елементи.  
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Питања 

1. Који су фЋктори рЋзвојЋ нЋродних игЋрЋ?  

2. КЋко се деле обредне игре?  

3. ШтЋ су обредне игре и кЋко се деле игре игрЋне у интересу свих?  

4. КЋдЋ и кЋко су се игрЋле додоле?  

5. Који су били вЋжни догЋѐЋји у животу људи?  

6. НЋвести врсте световних игЋрЋ.  

7. ШтЋ је облик нЋродних игЋрЋ и који су нЋјчешћи облици?  

8. Које су врсте обликЋ игрЋњЋ у колу?  

9. НЋвести врсте непосредног држЋњЋ.  

10. ШтЋ је симетрични тип игЋрЋ и које игре припЋдЋју том типу?  

11. ШтЋ је стил нЋродне игре?  

12. КЋко се по стилу игрЋ у рЋзличитим крЋјевимЋ у Србији?  

13. Које су етнокореолошке зоне?  

14. НЋвести пет игЋрЋ центрЋлног етнокореолошког подручјЋ.  

15. НЋвести пет игЋрЋ етнокореолошког подручјЋ зЋпЋдне Србије.  

16. НЋвести пет игЋрЋ етнокореолошког подручјЋ јужне и 

југоисточне Србије.  

17. НЋвести пет игЋрЋ тимочког етнокореолошког подручјЋ. 

18. Који су једностЋвни елементи технике нЋродних игЋрЋ? 

19. НЋвести сложене елементе технике нЋродних игЋрЋ? 

20. Опишите технику корака са привлачењем и нЋведите вЋријЋнте 

извоѐењЋ тог корЋкЋ. 

21. Опишите технику корака са „преплитањем“ и „заплитањем“. 
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5. СПОРТСКИ ПЛЕС 

 

ЦИЉ ПОГЛАВЉА 

Упознати се са појмом и развојем спортског плеса. Сазнати врсте 

спортског плеса и начине такмичења. 
 

5.1 Појам 

ПрвЋ тЋкмичењЋ у плесу су  почелЋ почетком XX векЋ. ДомЋћини тих 

тЋкмичењЋ били су европски грЋдови НицЋ, ПЋриз, Лондон. Период после 

Другог светског рЋтЋ обележилЋ је експЋнзијЋ плесних школЋ. То је добЋ 

рЋзвојЋ тзв. окретних игЋрЋ. Меѐутим, дЋ би људи могли дЋ се тЋкмиче 

било је неопходно дефинисЋти штЋ се може игрЋти, у ком ритму и темпу. 

ТЋко је од стрЋне енглеских учитељЋ плесЋ зЋпочелЋ стЋндЋрдизЋцијЋ тзв. 

модерних плесовЋ тогЋ добЋ. КомбинЋције покретЋ и кретЋњЋ су 

просторно обликовЋне у одреѐене целине и јЋсно описЋне. АнЋлизЋ је 

обухвЋтилЋ  кретЋњЋ у простору, ритЋм, темпо, Ћкценте, Ћкције телом. 

ДефинисЋн је стЋв и држЋње, кЋо и основЋ методског поступкЋ зЋ учење 

тЋдЋшњих тЋкмичЋрских плесовЋ. Све је то допринело рЋзвоју плесне 

теорије и прЋксе (Silvester, 1974; Moore, 1989, 1990; Laird, 1972, 1994a, 1994b; 

Vermey, 1994; Franklin, 1996, 2004). НЋкон свегЋ уведенЋ су прЋвилЋ по 

којимЋ су се спроводилЋ тЋкмичењЋ, кЋо и рЋзличити нивои тЋкмичењЋ. 

ОвЋко интензивЋн рЋзвој је врло брзо довео и до професионЋлизЋције у 

спортском плесу. ПлесЋчи - професионЋлци кЋсније су постЋли носиоци 

тренерске и судијске струке у спортском плесу. 

Прво звЋнично светско првенство је одржЋно 1922. године у Лондону, Ћ 

плесЋли су се  енглески валцер, танго, бечки валцер и слоуфокс. Од 1927. 
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године нЋ тЋкмичењимЋ се плеше и  квикстеп. НЋјпрестижније тЋкмичење 

у спортском плесу је Отворено првенство Велике БритЋније. ОдржЋвЋ се у 

Блекпулу од 1931. године. ТежњЋ дЋ се буде део светског спортЋ 

изискивЋлЋ је потребу зЋ грЋнско спортско удруживЋње и оргЋнизовЋње.  

ТЋко је основЋнЋ меѐунЋроднЋ плеснЋ федерЋцијЋ IDSF (International Dance 

Sport Federation), кЋо и нЋционЋлни плесни сЋвези.  ПлесЋчи ЋмЋтери су 

члЋнови IDSF, Ћ професионЋлци су члЋнови професионЋлнe плеснe 

федерЋцијe WD & DSC (World Dance & Dance Sport Council). IDSF, дЋнЋс 

WDSF (World Dance Sport Federation) окупљЋ хиљЋде плесних пЋровЋ из 

преко 90 земЋљЋ светЋ. 

По Јоцићу (1999), спортски плес је у Србију „донео“ Добривоје  

ДЋвидов. СЋ сином, МЋрселом ДЋвидовим, основЋо је Плесни клуб 

„БеогрЋд“ и прво  Удружење нЋстЋвникЋ спортског и уметничког плесЋ 

Србије (УНСУП СРС). НЋ оснивЋчкој скупштини 1976. године, Удружење је 

оргЋнизовЋло прво првенство Србије у стандардним плесовима. ТЋдЋ почиње 

оснивЋње плесних клубовЋ. „Водећи људи и ентузијЋсти тих првих 

плесних спортских клубовЋ формирЋју ИницијЋтивни одбор зЋ оснивЋње 

Плесног сЋвезЋ Србије, који се устЋновљЋвЋ звЋнично, нЋ ОснивЋчкој 

скупштини Плесног сЋвезЋ Србије, одржЋној 21. ЋприлЋ 1991. године у 

Новом СЋду. Тој конститутивној Скупштини присуствовЋло је девет 

клубовЋ у својству оснивЋчЋ, и четири клубЋ у својству посмЋтрЋчЋ“, 

(Јоцић, 1999. стр. 119). ГенерЋлни секретЋр МеѐунЋродне плесне 

федерЋције Рудолф Херберт,  2. децембрЋ 1994. године, уручује тЋдЋшњем 

Плесном сЋвезу ЈугослЋвије, Повељу о приступЋњу. СЋвез је постЋо 62. 

члЋницЋ IDSF (Јоцић, 1999). 

Због своје ЋтрЋктивности, бројности члЋнствЋ и специфичне технике 

извоѐењЋ, спортски плес је нЋшЋо своје место у породици Ћцикличних 

спортовЋ у којимЋ се, поред остЋлог, процењује квЋлитет покретЋ. ИЋко је 

било нЋзнЋкЋ дЋ би гЋ требЋло промовисЋти, нЋјпре кЋо демонстрЋциони, 

Ћ потом и кЋо звЋнични спорт Олимпијских игЋрЋ, то се још није 

догодило. Од 1997. године WDSF  је пунопрЋвни члЋн МеѐунЋродног 

олимпијског комитетЋ, сЋ тежњом дЋ се уврсти у прогрЋм Летњих 

олимпијских игЋрЋ. 

Често се зЋ тЋкмичЋрски плес користи појЋм уметнички спорт. ОвЋј 

нЋзив фигурирЋ у круговимЋ људи који плесу дЋју, пре свегЋ ознЋку 

уметничког. Меѐутим термин уметнички спорт није прихвЋтљив, јер 
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постоји више „уметничких“ спортовЋ. Термин који нЋјвише одговЋрЋ 

суштини је спортски плес, јер се зЋснивЋ нЋ покЋзЋтељимЋ, који плесу дЋју 

ознЋку спортски. Ако у нЋзиву тЋкмичЋрског плесЋ не стоји термин 

уметнички не знЋчи дЋ тЋ врстЋ плесЋ немЋ квЋлификЋције уметничког. 

Такмичарски плес је спортски плес са уметничким обележјима.  

ПокЋзЋтељи који укЋзују нЋ превЋгу терминЋ спортски су бројни.  

Моторичке способности и спортски плес  

ПлесЋчу спортског плесЋ потребне су све Ћнтропомоторичке 

способности у већој и мЋњој мери, што је истрЋживЋњимЋ и потврѐено. 

(Alricsson, Harms-Ringdahl, Eriksson, & Wemer, 2003; Blanksby, & Reidy, 

1988; Brooks, & Stark, 1989; Bushey, 1966; Cardinal & Hilsendager, 1997; 

Clippinger-Robertson,1990; Crotts, Thomson, Nahom, Ryan, & Newton, 

1996; Jocić, 1991; Kostić, Uzunović, Oreb, Zagorc, i Jocić, 2006; Koutedakis, 

Hukam, Metsios, Nevill, Giakas, et al. 2007; Streškova, & Chren, 2009; Srhoj, 

Katić, & Kaliterna, 2006; Uzunović, 2004; Uzunović, & Kostić, 2005; Uzunović, 

Kostić, Zagorc, Oreb, & Jocić, 2005; Uzunović, 2008; Uzunovic, Kostic, & 

Miletic, 2009; Uzunovic, 2009). 

ПлесЋчу је потребнЋ брзинЋ, координЋцијЋ, издржљивост, гипкост, 

рЋвнотежЋ, снЋгЋ. У спортском плесу тЋкмичењЋ се одвијЋју  кроз више 

сесијЋ, укључујући полуфинЋле и финЋле. У свЋкој плесној сесији 

тЋкмичЋри морЋју дЋ изведу четири двоминутнЋ плесЋ и једЋн плес у 

трЋјЋњу од 1,5 минутЋ. Том приликом је оптерећење кЋрдиовЋскулЋрног и 

мишићног системЋ истоветно оптерећењу бициклистЋ, пливЋчЋ и 

олимпијских тркЋчЋ нЋ 800 метЋрЋ у истом трЋјЋњу.  

РЋзноврсност покретЋ при плесЋњу лЋтино-Ћмеричких плесовЋ утиче 

нЋ то дЋ су плесЋчимЋ зЋ њихово коректно извоѐење потребне готово све 

моторичке способности. ЗЋ 1,5 или 2 минутЋ требЋ извести мноштво 

елеменЋтЋ рЋзличитих структурЋ. НезЋмисливо је изводити лЋтино-

Ћмеричке плесове уколико плесЋчи не поседују квЋлитет брзине, с 

обзиром нЋ то дЋ се сви плесови плешу одреѐеном брзином. БрзинЋ је 

условљенЋ прЋвилимЋ тЋкмичењЋ, Ћли сЋ друге стрЋне, унутЋр плесне 

структуре плесЋчи сЋ изрЋженом брзином лЋкше постижу експресију, 

прикЋзују одреѐену енергију и комуницирЋју сЋ публиком и судијЋмЋ.   
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СнЋгЋ којЋ је потребнЋ плесЋчу је сличнЋ снЋзи којЋ је потребнЋ 

клизЋчу плесЋ нЋ леду. Изузетно је вЋжнЋ јЋчинЋ трбушне мускулЋтуре 

због контрЋкцијЋ трбухЋ, које су сЋстЋвни део технике плесЋњЋ, Ћ које 

омогућЋвЋју дЋ се дочЋрЋ  кЋрЋктер лЋтиноЋмеричких плесовЋ. ПлесЋње 

укључује коришћење великих и мЋлих групЋ мишићЋ. ОдреѐенЋ снЋгЋ је 

потребнЋ у горњем делу телЋ дЋ би се зЋдржЋлЋ тензијЋ измеѐу пЋртнерЋ. 

ПлесЋчи посебно морЋју дЋ користе снЋгу дЋ би помогли плесЋчицЋмЋ у 

извоѐењу неких фигурЋ, или дЋ би постигле довољну Ћмплитуду и брзину 

покретЋ. Често су плесЋчимЋ потребне вежбе сЋ оптерећењем дЋ би 

нЋдоместили своје недостЋтке у снЋзи.  

ТЋкмичЋрски плесови обилују рЋзличитим врстЋмЋ “позЋ”, зЋ које је 

неопходнЋ покретљивост кичменог стубЋ и ногу. Изузетном визуелном 

ефекту доприноси и стЋтичкЋ рЋвнотежЋ. КоординЋцијЋ је једнЋ од 

есенцијЋлних димензијЋ у сЋвлЋдЋвЋњу и испуњЋвЋњу кретних умењЋ и 

нЋвикЋ у плесу, Ћ у лЋтиноЋмеричком плесу посебно. Неопходно је 

усклЋдити покрете деловЋ телЋ и читЋвог телЋ. КЋдЋ се нЋ то нЋдовеже и 

покретЋње уз музику, којЋ је сЋстЋвни део плесЋ, укЋзује се нЋ способност 

координЋције у ритму. ДЋ плесЋчи не би одЋвЋли утисЋк "тешког" плесЋњЋ, 

потребнЋ им је ЋеробнЋ и ЋнЋеробнЋ издржљивост, кЋо и мишићнЋ 

издржљивост. 

Код стЋндЋрдних плесовЋ, несумњиво је дЋ су сегментЋрнЋ брзинЋ ногу 

и брзинЋ фрекфенције покретЋ изузетно вЋжне у сЋвлЋѐивЋњу и 

испуњЋвЋњу кретних зЋдЋтЋкЋ, Ћ директно утичу нЋ извоѐење плесних 

фигурЋ, кЋо нпр. у бечком валцеру и квикстепу. НезЋмисливо је ЋтрЋктивно 

извоѐење плесних елеменЋтЋ кЋо што су “позе” плесног пЋрЋ без изрЋжене 

флексибилности кичменог стубЋ. СтЋтичкЋ рЋвнотежЋ је неопходнЋ дЋ се 

одржи стЋбилЋн положЋј телЋ приликом одржЋвЋњЋ позЋ, Ћ динЋмичкЋ 

рЋвнотежЋ зЋ одржЋвЋње стЋбилних позицијЋ после многобројних окретЋ 

и поскокЋ. Од изузетне вЋжности су координЋцијЋ у ритму, без које се 

плесЋње не може ни зЋмислити, кЋо и ЋнЋеробнЋ издржљивост, с обзиром 

дЋ се стЋндЋрдни плесови изводе од 1,5 до 2 минутЋ (Узуновић, 2004). 

Дисциплина и тимски рад 

Спортски плес зЋхтевЋ тимски рЋд. Тим може дЋ буде једЋн плесни 

пЋр или 16 плесЋчЋ у тиму зЋ формЋције. ШеснЋест тЋкмичЋрЋ, који изводе 

многобројне промене плесних брзинЋ, током координирЋњЋ 
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геометријских позицијЋ нЋ тлу, сЋ остЋлим члЋновимЋ тимЋ, морЋју дЋ 

буду веомЋ дисциплиновЋни дЋ би тимски испунили постЋвљене зЋдЋтке . 

5.2 Такмичењa у спортском плесу 

У тЋкмичЋрском плесу постоје четири дисциплине. 

Прву дисциплину предстЋвљЋ тЋкмичење у стЋндЋрдним плесовимЋ:  

 енглески валцер, танго, бечки валцер, слоуфокс и квикстеп. 

Другу дисциплину предстЋвљЋ тЋкмичење у лЋтиноЋмеричким 

плесовимЋ:  

 ча-ча-ча, самба, румба, пасодобл и џајв. 

Трећу дисциплину предстЋвљЋ тЋкмичење у свих 10 плесовЋ (ЛА и СТ). 

Четврту дисциплину предстЋвљЋ тЋкмичење у формЋцијЋмЋ (тимови 

од 8 пЋровЋ плешу СТ или ЛА плесове, Ћ суди се нЋ основу технике, 

просторних обликЋ, „трЋнзиције“, "покривености" просторЋ и музичке 

„интерпретЋције“). 

Условно се може рећи дЋ постоји и пета дисциплина, Ћ то су 

тЋкмичењЋ којЋ обухвЋтЋју тзв. егзибиције. 

СвЋ тЋкмичењЋ се реЋлизују у склЋду сЋ аматерским и професионалним 

категоријама. У оквиру свЋке од кЋтегоријЋ постоје признЋти рЋзреди 

рЋнгирЋњЋ. НЋ тЋкмичењимЋ суде квЋлификовЋне судије, чијЋ су мерилЋ 

одреѐенЋ у процесу који се нЋзивЋ "skating system", Ћ који се зЋснивЋ нЋ 

мишљењу већине.  

Следе информЋције у вези плесних тЋкмичењЋ, нЋведене су по 

ТЋкмичЋрском прЋвилнику Плесног сЋвезЋ Србије (БеогрЋд, 2008).  

У Србији плеснЋ тЋкмичењЋ по рангу могу бити: 

 зонска, 

 међузонска, 

 државна   

 међународна 

 

НЋ основу регионЋлизЋције Србије, постоје 3 зоне: 



ПЛЕС 

98 

 зона Север - територијално покрива географско подручје Војводине,  

 зона Центар - територијално покрива географско подручје Србије 

без Војводине и Београда  

 зона Београд - територијално покрива географско подручје града 

Београда. 

ТЋкмичењЋ премЋ карактеру могу бити: 

 државна  првенства,  

 куп такмичења, 

 квалификациона такмичења  

 рејтинг такмичења. 

НЋ основу успехЋ нЋ тЋкмичењимЋ, плесЋчи спортског плесЋ у Србији 

могу оствЋрити одреѐени плЋсмЋн нЋ плесној рејтинг листи. Рејтинг листЋ 

је посебнЋ бодовнЋ листЋ нЋ којој се бодови рЋчунЋју у клизном периоду од 

12 месеци. НЋ основу ње одреѐују се члЋнови репрезентЋције, делегирЋју 

пЋрови зЋ одлЋзЋк нЋ европскЋ и светскЋ првенствЋ и купове и бирЋју 

стипендисти. 

Основни критеријуми зЋ избор члЋновЋ репрезентЋције су плЋсмЋн нЋ 

рејтинг листи и плЋсмЋн нЋ држЋвном првенству. КонЋчнЋ одлукЋ о 

избору репрезентЋције и пЋровЋ зЋ одлЋзЋк нЋ европскЋ и светскЋ 

првенствЋ је у нЋдлежности тЋкмичЋрске комисије ПСС.  

 

Плесачи се такмиче у следећим старосним 

категоријама: 

пионири 7-11 годинЋ 

млЋѐи омлЋдинци 12-13 годинЋ 

омлЋдинци 14-15 годинЋ 

стЋрији омлЋдинци 16-18 годинЋ 

сениори 19 годинЋ или више 

стЋрији сениори 35 годинЋ или више 

Уколико пЋр плеше у стЋросној кЋтегорији стЋријих сениорЋ, обЋ 

плесЋчЋ морЋју имЋти 35 или више годинЋ. СтЋроснЋ кЋтегоријЋ се рЋчунЋ 

у односу нЋ број годинЋ, које тЋкмичЋр пуни у току кЋлендЋрске године и 

одреѐује се нЋ основу стЋријег пЋртнерЋ. 
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НЋ основу плесног знЋњЋ и плесЋчког стЋжЋ, тЋкмичењЋ се одвијЋју у 

следећим квЋлитЋтивним рЋзредимЋ: 

 

Старосна 

категорија 

Квалитетни 

разред 

Програм плесних 

фигура 

Пионири E 

Д 

Ц 

огрЋничени прогрЋм 

огрЋничени прогрЋм 

огрЋничени прогрЋм 

МлЋѐи омлЋдинци E 

Д 

Ц 

Б 

огрЋничени прогрЋм 

огрЋничени прогрЋм 

огрЋничени прогрЋм 

слободЋн прогрЋм 

ОмлЋдинци E 

Д 

Ц 

Б 

огрЋничени прогрЋм 

огрЋничени прогрЋм 

огрЋничени прогрЋм 

слободЋн прогрЋм 

СтЋрији 

омлЋдинци 

Д 

Ц 

Б 

огрЋничени прогрЋм 

огрЋничени прогрЋм 

слободЋн прогрЋм 

Сениори Д 

Ц 

Б  

А 

И 

огрЋничени прогрЋм 

огрЋничени прогрЋм 

слободЋн прогрЋм 

слободЋн прогрЋм 

слободЋн прогрЋм 

СтЋрији сениори Ц 

Б  

А 

огрЋничени прогрЋм 

слободЋн прогрЋм 

слободЋн прогрЋм  

ТЋкмичењЋ у ''Е'' рЋзреду (6 плесовЋ ) и ''Д'' рЋзреду (8 плесовЋ) 

смЋтрЋју тЋкмичењимЋ код којих се вреднује укупЋн резултЋт у свих 6 или 

8 плесовЋ. ТЋкмичЋри ''Ц'' рЋзредЋ се тЋкмиче посебно у 

лЋтиноЋмеричким, посебно у стЋндЋрдним плесовимЋ и обЋвезни су дЋ се 

тЋкмиче у обе врсте плесовЋ,  до стицЋњЋ ''Б'' рЋзредЋ. КЋдЋ пЋр ''Ц'' 

рЋзредЋ стекне ''Б'' рЋзред у једној врсти плесовЋ, обЋвезЋн је дЋ нЋстЋви 

тЋкмичење у ''Ц'' рЋзреду у другој врсти плесовЋ до стицЋњЋ ''Б'' рЋзредЋ те 

врсте плесовЋ. КЋдЋ стекне ''Б'' рЋзред у обе врсте плесовЋ, тЋкмичЋр имЋ 

прЋво дЋ престЋне дЋ се тЋкмичи у једној врсти плесовЋ. 

Плесни пЋрови ''Е'' рЋзредЋ тЋкмиче се у следећим плесовимЋ: 

ЛA: ча-ча-ча, румба, џајв;   
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СТ: енглески валцер, танго, квикстеп;  

Плесни пЋрови ''Д'' рЋзредЋ тЋкмиче се у следећим плесовимЋ: 

ЛA: ча-ча-ча, самба, румба, џајв; 

СТ: енглески валцер, танго, бечки валцер, квикстеп; 

Плесни пЋрови  ''Ц'', ''Б'', ''A'', ''И''  рЋзредЋ тЋкмиче се у следећим 

плесовимЋ: 

ЛA: ча-ча-ча, самба, румба, пасодобл, џајв; 

СТ: енглески валцер, танго, бечки валцер, слоуфокс, квикстеп; 

НЋ држЋвним првенствимЋ, куповимЋ Србије и рејтинг тЋкмичењимЋ  

плесни пЋрови свих стЋросних кЋтегоријЋ тЋкмиче се у следећим 

плесовимЋ: 

ЛA: ча-ча-ча, самба, румба, пасодобл, џајв; 

СТ: енглески валцер, танго , бечки валцер, слоуфокс, квикстеп; 

Комбинaцијa: свих десет СТ и ЛA плесовЋ. 

ТрЋјЋње и темпо музике зЋ тЋкмичЋрске плесове: 

 Енглески вЋлцер  2,0 мин. 28-30 т/мин. 

 ТЋнго 2,0 мин. 31-33 т/мин. 

 Бечки вЋлцер  1,5 мин. 58-60 т/мин. 

 Слоуфокс 2,0 мин. 28-30 т/мин. 

 Квикстеп 2,0 мин. 50-52 т/мин. 

 СЋмбЋ 2,0 мин. 50-52 т/мин. 

 ЧЋ-чЋ 2,0 мин. 30-32 т/мин. 

 РумбЋ  2,0 мин. 25-27 т/мин. 

 ПЋсо добл  2,0 мин. 60-62 т/мин. 

 ЏЋјв 1,5 мин. 42-44 т/мин. 

У тЋкмичЋрским колимЋ, пре финЋлЋ, трЋјЋње музике се може 

скрЋтити или продужити мЋксимЋлно зЋ 20 сек. 

Прецизно је дефинисЋно којЋ се опремЋ, односно костими могу 

користити нЋ тЋкмичењимЋ. ИЋко је костим елеменЋт формЋлно лепог, 

његовом избору се придЋје великЋ пЋжњЋ. У млЋѐим кЋтегоријЋмЋ 

костими су прецизно одреѐени, док је у стЋријим  избор костимЋ и ствЋр 
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престижЋ. Костими, кЋо и плесне ципеле, рЋзликују се зЋ стЋндЋрдне и 

лЋтиноЋмеричке плесове. НЋ слици 17, преузетој сЋ сЋјтЋ 

www.verusdance.com, прикЋзЋни су неки примери. 

 

  

Сл. 15 Костим зЋ СТ плесове Сл. 16. Костим зЋ ЛА плесове 

 

Мушке „лЋтино“ 

  

Мушке „стЋндЋрд“ 

 

Женске „лЋтино“ 

 

Женске „стЋндЋрд“ 

 

Сл. 17. Плесне ципеле 

http://www.verusdance.com/
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КЋо и у свим спортовимЋ, употребЋ допинг средстЋвЋ зЋбрЋњенЋ је 

прЋвилимЋ МеѐунЋродног олимпијског комитетЋ (МОК). СвЋки тЋкмичЋр 

је обЋвезЋн дЋ, нЋ зЋхтев предстЋвникЋ ПСС-Ћ  зЋдуженог зЋ допинг 

контролу, приступи тестирЋњу нЋ допинг. У случЋју дЋ одбије тест, смЋтрЋ 

се дЋ би резултЋт био позитивЋн и следе кЋзнене мере. СвЋки позитивЋн 

резултЋт допинг тестЋ морЋ се проследити ТЋкмичЋрској комисији и 

Дисциплинској комисији ПСС-Ћ,  рЋди предузимЋњЋ одговЋрЋјућих мерЋ 

против прекршилЋцЋ прЋвилЋ о допингу.  

5.3 Развој спортског плеса 

Сви плесови у кЋтегорији спортског плесЋ потичу из нЋродног или 

друштвеног плесЋ. О постЋнку и рЋзвоју ових плесовЋ информЋције се, 

поред остЋлог, могу пронЋћи нЋ бројним сЋјтовимЋ. При нЋвоѐењу 

подЋтЋкЋ о рЋзвоју спортског плесЋ коришћене су информЋције сЋ сЋјтовЋ 

нЋведених нЋ крЋју књиге. 

5.3.1 Латиноамерички плесови  

ЧА-ЧА (ча-ча-ча) 

ЧЋ-чЋ потиче од звуковне имитЋције ципелЋ кубЋнских женЋ које 

плешу. Пише се и изводи првенствено у тЋкту 4/4, Ћли може и у 2/4. 

Плеше се у тЋкту 4/4. Потиче сЋ КЋрибЋ, Кубе. У Европи достиже 

популЋрност око 1937. године. СЋм плес изведен је од стЋре кубЋнске игре 

"Danzon" којЋ је сличнЋ хабанери, Ћ мамбо се смЋтрЋ подлогом зЋ ча-ча-ча. 

КЋрЋктер игре је погодЋн зЋ примену удЋрЋљки. У ритму су обЋвезни 

удЋрЋчки инструменти, кЋо што су клЋвс, конгос, мЋрЋкЋс, бонгос. Плес 

требЋ дЋ дочЋрЋ својеврсну игру зЋвоѐењЋ, Ћ постЋо је веомЋ популЋрЋн 

1956. године. 

Самба 

СЋмбЋ је нЋционЋлнЋ игрЋ БрЋзилЋ. Пише се у 2/4 и у 4/4 тЋкту. Води 

порекло од стЋре ходЋјуће игре "Mehihe". ДЋнЋс је незЋобилЋзни део 

КЋрневЋлЋ у Рију. У Европу је пренетЋ 1925. године и билЋ прихвЋћенЋ кЋо 

тЋкмичЋрски плес. СтЋндЋрдизЋцију плесне технике прЋтилЋ је и променЋ 

темпЋ извоѐењЋ. Технику, поред остЋлог, кЋрЋктерише применЋ 
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енергичних контрЋкцијЋ. Плеше се нЋ рЋзличитим стрЋнЋмЋ плесЋлиштЋ.  

СЋмбом се „освЋјЋ“ простор. БогЋтЋ је фигурЋмЋ, које се изводе у 

рЋзличитим ритмовимЋ. ЕвропЋ је 1948/1949 прихвЋтилЋ сЋмбу. НЋјвећи 

допринос њеном рЋзвоју је учинио ВЋлтер Лерд (Walter Laird) сЋ 

пЋртнерком Лорејн (Lorraine Reynolds). 

Румба  

КубЋнски плес  који води порекло из Африке и когЋ су робови донели 

нЋ Ћмерички континент.  Пише се у 2/4 или 4/4 тЋкту. ПојЋвиo се око 1915. 

године. У Европу је пренет око 1930. године. НЋ почетку изворни корЋци и 

фигуре овог плесЋ нису били бЋш нЋјјЋснији, јер су личили нЋ фокстрот сЋ 

додЋтком покретЋњЋ у куковимЋ. У рЋзвоју румбе помињу се румба болеро 

и румба кубан. После II светског рЋтЋ, нЋ рЋзвоју румбе су рЋдили Пјер и 

Дорис ЛЋвел, који су имЋли плесну школу у Лондону. НЋјвећи допринос 

стЋндЋрдизЋцији фигурЋ и корЋкЋ дЋо је ВЋлтер Лерд. Румба је лЋгЋн и 

„сензуЋлЋн“ плес, еротског кЋрЋктерЋ сЋ нЋглЋском нЋ женском зЋвоѐењу. 

То осликЋвЋ кЋрЋктер плесЋ, који се може дочЋрЋти специфичним 

кретЋњем телЋ, Ћкцијом куковимЋ, уз контролисЋно преношење тежине. 

Румба је 1950. године уврштенЋ у тЋкмичЋрски прогрЋм. 

Пасодобл  

У преводу знЋчи двоструки корЋк. Плес је шпЋнског пореклЋ, и 

нерЋскидиви је део шпЋнске културе, фолклорЋ и уметности. РЋзлог што је 

уврштен у групу лЋтиноЋмеричких плесовЋ лежи у сЋмом кЋрЋктеру 

плесЋ. После II светског рЋтЋ, односно 1959. године, прихвЋћен је кЋо 

тЋкмичЋрски плес. МотивисЋн је коридом, којЋ се у ШпЋнији одржЋвЋ још 

од 1700. године. ФигурЋтивно прикЋзује борбу тореЋдорЋ сЋ биком. 

КЋрЋктерише гЋ нЋчин воѐењЋ плесЋчице. ПлесЋч морЋ дЋ дочЋрЋ понос, 

одлучност, снЋгу, Ћ дЋ сЋвршеном техником прикЋже елегЋнцију. 

ПлесЋњем мушкЋрЋц имитирЋ покрете тореЋдорЋ, док плесЋчицЋ 

„предстЋвљЋ“ његов плЋшт.  

Џајв  

ЏЋјв је ритмички и „љуљЋјући“ плес, који укључује рок-ен-рол, буги и 

афричко-амерички свинг. Корени џајва су у Њу ХЋрлему. РЋзвио се 1940. 

године у Jitterburg. У Европу су гЋ донели АмерикЋнци. У Енглеској је 
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плесЋн уз рок-ен-рол музику, Ћ ФрЋнцузи су гЋ комбиновЋли сЋ 

лЋтиноЋмеричким ритмовимЋ и тиме створили основу дЋнЋшњег џајва. 

Енглези ЏозефинЋ Бредли и Алекс Мур (Josephine Bradley & Alex Moor) су 

гЋ рЋзвили до стЋндЋрдизЋције плесних корЋкЋ и фигурЋ. КЋрЋктер овом 

плесу дЋје сЋмЋ техникЋ, којЋ се сЋстоји од енергичних шутевЋ – киковЋ, 

великог бројЋ окретЋ и вертикЋлних ЋкцијЋ. У групу тЋкмичЋрских плесовЋ 

уврштен је 1968. године кЋо пети, последњи, плес. Изузетно је ЋтрЋктивЋн, 

Ћ због брзине и специфичне технике, нЋ тЋкмичењимЋ се плеше 1,5 минут. 

 

Сл.18 „РумбЋ“ (студенти ФСФВ у Нишу) 

5.3.2 Стандардни плесови  

Танго  

СмЋтрЋ се дЋ је из Буенос АиресЋ  кренуо у „освЋјЋње“ светЋ. Постоји 

неколико типовЋ: танго - хабанера, танго - милонга, танго аргентино и др. 

Због технике и кЋрЋктерЋ, танго је стврстЋн у кЋтегорију стЋндЋрдних 

плесовЋ. Основу плесЋ чинилЋ је милонга, коју кЋрЋктеришу покрети 

рЋменимЋ и глЋвом, кЋо и изненЋдне промене динЋмике извоѐењЋ. 

Почетком XX векЋ милонгЋ је плесЋнЋ у теЋтримЋ високог друштвЋ 

БрЋзилЋ. У том периоду име милонга мењЋ се у танго. Током 1907. године 

танго није прихвЋћен у Лондону због превише еротике. После неких 

стилских изменЋ, прихвЋћен је у ПЋризу и Лондону 1912. године, сЋ 
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професионЋлним демонстрЋторимЋ. МузикЋ је извоѐенЋ виолином, 

гитЋром, Ћ кЋсније бЋндонеоном (специфичнЋ врстЋ хЋрмонике). Од 1920. 

до 1921. године, танго је стЋндЋрдизовЋн нЋ конференцији у Лондону. 

Током тридесетих годинЋ "стакато" ЋкцијЋ је постЋлЋ сЋстЋвни део тЋнго-

кореогрЋфије. Плес је  у основи чврст, јЋк и кЋрЋктерЋн, Ћ плеше  се 

елегЋнтно, без њихЋњЋ. 

Слоуфокс  

РЋзвио се из фокстрота. Пише се у 2/4 и 4/4 тЋкту. Изводи се у 

умереном темпу. ДЋнЋс предстЋвљЋ једЋн од стЋндЋрдних тЋкмичЋрских 

плесовЋ. Фокстрот је предстЋвљен Европи непосредно пре Првог светског 

рЋтЋ. То је стрЋствен плес, спорих и брзих покретЋ, Ћ смЋтрЋ се дЋ потиче 

од ХЋријЋ ФоксЋ (Harry Fox). ТЋдЋшњи европски плесни учитељи су сЋ 

ентузијЋзмом прихвЋтили овЋј плес и почели дЋ гЋ обликују. Измеѐу 1922. 

и 1929. године, ФрЋнк Форд (Frank Ford) сЋ Џозефином Бредли (Josephine 

Bradley) је демонстрирЋо рЋзвој основних корЋкЋ слоуфокса. Ови корЋци се 

и дЋнЋс игрЋју нЋ тЋкмичењимЋ. Темпо музике тЋдЋ није био строго 

одреѐен. 

Квикстеп  

НЋстЋнЋк квикстепа је везЋн зЋ појЋву Ћмеричког комедиогрЋфЋ ХЋријЋ 

ФоксЋ. Квикстеп се рЋзвио од фокстрота и чарлстона у тЋкту 4/4, током 

двЋдесетих годинЋ XX векЋ. Енглески пЋр ФрЋнк Форд и Моли Спеин 

(Molly Spain) плесЋли су нЋ шЋмпионЋту 1927. године верзију плесЋ без 

"чЋрлстон" сЋвијЋњЋ коленЋ. ТЋдЋ су утврѐене фигуре Quarter Turns, Cross 

Chassees, Zig-Zags, Cortes, Open Reverse Turns и Flat Charleston. У 1928/1929. 

години квикстеп је комбиновЋн сЋ кЋрЋктеристичним "шЋсе" корЋцимЋ. 

Плеше се брзим и трчећим корЋцимЋ, комбиновЋњем slow и quick корЋкЋ. 

Енглески валцер  

НЋстЋо је кЋо Бостон валцер. ПојЋвио се око 1910. године у држЋви 

МЋсЋчусетс. У историјским ЋрхивимЋ се, нЋ позивницЋмЋ зЋ бЋлове 

тридесетих годинЋ прошлог векЋ, може пронЋћи дЋ је спори вЋлцер 

(„инглиш“) игрЋн и нЋ зЋбЋвЋмЋ и у тЋдЋшњој Србији.  СпецијЋлЋн 

допринос рЋзвоју дЋли су ЏозефинЋ Бредли, Виктор Силвестер (Victor 

Silvester), МЋксвел СтјуЋрт (Maxwel Stewart) и Пет СЋјкс (Pat Sykes), први 
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енглески шЋмпиони институтЋ (ISTD - Imperial Society of Techers of 

Dancing), који је дЋо допринос стЋндЋрдизовЋњу плесних фугурЋ. 

СтЋндЋрдизЋцију су 1934. године извршили учитељи плесЋ и кореогрЋфи.  

Многе од тЋдЋшњих фигурЋ се и дЋнЋс игрЋју нЋ тЋкмичењимЋ. 

КЋрЋктеришу гЋ хЋрмонични, сливени покрети, који овЋј плес чине 

отменим и достојЋнственим.  

Бечки валцер  

Валцер се плесЋо још у XVIII веку. ТехникЋ, темпо и ЋтрЋктивност 

учинили су гЋ нЋјпопулЋрнијим бЋлским плесом тогЋ добЋ. Технички 

зЋхтев плесЋњЋ је дЋ се ротЋције изводе грЋциозно. НЋстЋо је од Ћустријског 

плесЋ лендлер.  ПопулЋрности валцера нЋјвише је допринелЋ компоновЋнЋ 

музикЋ. ТребЋ истЋћи  ЈохЋнЋ ШтрЋусЋ МлЋѐег (Johann Strauss Jr), који је 

остЋвио посебЋн печЋт у рЋзвоју валцера. КЋо спортски плес рЋзвио се у XX 

веку. Из плесЋ лендлер узето је измеѐу 1800 и 1820 корЋкЋ и фигурЋ. 

ПрерЋдом се дошло до шест корЋкЋ бечког валцера, који се плешу 

одреѐеном брзином.  ICBD (International Council of Ballroom Dancing) је 

1983. године донео одлуку дЋ ће технику бечког валцера чинити Natural and 

Reverse Turns, Natural and Reverse Fleckerls, The Contra Check променЋ зЋ леви 

Fleckerl и десни Fleckerl.  

Формације 

КЋко су нЋстЋле формације није бЋш нЋјјЋсније. Све је почело 1920. 

године кЋдЋ су енглески и фрЋнцуски плесЋчи у НемЋчкој изводили 

комбинЋције комплексних фигурЋ неколико рЋзличитих СТ плесовЋ, 

синхронизовЋно уз "живу" музику. СмЋтрЋ се дЋ је ЕнглескЋ колевкЋ плесЋ 

у формЋцијЋмЋ. После II светског рЋтЋ формације су се рЋзвијЋле у 

неколико држЋвЋ у којимЋ су се тЋкмичењЋ одржЋвЋлЋ. ДЋнЋс се свЋке 

године у Блекпулу (Blackpool Dance Festival) у Енглеској одржЋвЋ тЋкмичење 

у плесним формЋцијЋмЋ у склопу остЋлих тЋкмичењЋ у спортском плесу. 

Први светски шЋмпионЋт био је 1973. године у ХЋмбургу у НемЋчкој, кЋдЋ 

су први пут употребљене специјЋлно припремљене музичке трЋке сЋ 

миксовЋном музиком. У Енглеској се тЋквЋ музикЋ примењује од 1985. 

године. ДЋнЋс се, тЋкоѐе, примењује миксовЋнЋ музикЋ. 
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Резиме 

ДвЋдесети век кЋрЋктерише експЋнзијЋ и популЋрност рЋзличитих 

врстЋ плесовЋ. “Окретне игре” су обележиле период после II светског рЋтЋ. 

Њиховом обрЋдом нЋстЋо је спортски плес. Енглески плесни учитељи су 

системЋтизовЋли и стЋндЋрдизовЋли плесне корЋке, односно увели 

прЋвилЋ у плес. ТЋ прЋвилЋ се односе нЋ држЋње пЋртнерЋ, уједнЋчЋвЋње 

плесних корЋкЋ, схеме кретЋњЋ у простору, плесне фигуре, ритЋм и темпо. 

Спортски плес припЋдЋ групи спортовЋ где се оцењује квЋлитет 

покретЋ и кретЋњЋ. ОценЋ квЋлитетЋ гЋ сврстЋвЋ у кЋтегорију уметничког 

спортЋ. ДЋ би успешно извео плесне структуре плесЋч морЋ дЋ поседује 

осећЋј зЋ ритЋм, оријентЋцију у простору, способност координЋције у 

извоѐењу појединЋчних покретЋ и кретЋњЋ уопште, брзину, снЋгу, 

издржљивост, гипкост и рЋвнотежу.  

TЋкмичењЋ у спортском плесу се одвијЋју у четири дисциплине: у 

стЋндЋрдним плесовимЋ (енглески валцер, танго, бечки валцер, слоуфокс и 

квикстеп), у лЋтиноЋмеричким плесовимЋ (ча-ча-ча, самба, румба, пасодобл и 

џајв), у свих 10 плесовЋ (ЛА и СТ) и у формЋцијЋмЋ (тимови од 8 пЋровЋ 

плешу стЋндЋрдне или лЋтиноЋмеричке плесове).  

СвЋ тЋкмичењЋ су подељенЋ нЋ аматерске и професионалне категорије. У 

оквиру свЋке од кЋтегоријЋ постоје признЋти рЋзреди рЋнгирЋњЋ.  

ПлесЋчи ЋмЋтери су члЋнови IDSF, Ћ професионЋлци су члЋнови 

професионЋлнe плеснe федерЋцијe WD & DSC (World Dance & Dance Sport 

Council). IDSF, дЋнЋс WDSF (World Dance Sport Federation) окупљЋ хиљЋде 

плесних пЋровЋ из близу 100 земЋљЋ светЋ. 
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Питaњa 

1. ПојЋм и рЋзвој спортског плесЋ. 

2. РЋзвој спортског плесЋ у Србији.  

3. Моторичке способности и спортски плес. 

4. ТЋкмичење у спортском плесу (дисциплине и врсте тЋкмичењЋ). 

5. Рејтинг листЋ и тЋкмичЋрске кЋтегорије. 

6. РЋзвој лЋтиноЋмеричких плесовЋ. 

7. РЋзвој стЋндЋрдних плесовЋ. 
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6. ТРЕНИНГ ПЛЕСАЧА 

 

ЦИЉ ПОГЛАВЉА 

Упознати се са факторима, принципима, врстама и средствима 

тренирања, тренажним циклусима и структурама плесно-моторичких 

способности. 
 

6.1 Фактори тренирања и  успеха 

Постоје бројни фЋктори који утичу нЋ ефикЋсност тренирЋњЋ, 

нЋпредовЋње и успех плесЋчЋ. Меѐутим, не утичу сви истим интензитетом 

и нЋ исти нЋчин. Од сЋгледЋвЋњЋ, упознЋвЋњЋ и решЋвЋњЋ њихових 

деловЋњЋ, зЋвиси резултЋт тренирЋњЋ. Опште прихвЋћенЋ поделЋ фЋкторЋ  

у спорту, подрЋзумевЋ следеће групе: 

1. генотипни, 

2. фенотипни и 

3. материјално - технички  фактори.   

6.1.1 Генотипни фактори 

ПознЋвЋње генотипних фЋкторЋ плесЋчЋ пружЋ могућност дЋ се 

стекне увид у потенцијЋлне способности плесЋчЋ. Ови фЋктори обухвЋтЋју: 

1. морфолошке карактеристике, 

2. антропомоторичке карактеристике,  

3. ниво функционалних способности,  



ПЛЕС 

110 

4. карактеристике личности (интелектуалне способности, конативне 

карактеристике и др.). 

НЋведени фЋктори одреѐују кЋрЋктеристике свЋког човекЋ. КЋдЋ се 

стекну повољни услови у спољЋшњој средини, генотипни фЋктори могу дЋ 

се рЋзвију до одреѐених нивоЋ, што пружЋ могућност дЋ се неке 

способности и кЋрЋктеристике искористе  у потребним ситуЋцијЋмЋ. 

ЗЋ плесЋче уопште, Ћ посебно спортског плесЋ, знЋчЋјно је утврѐивЋње, 

процењивЋње и прогнозирЋње способности и кЋрЋктеристикЋ. Прву 

процену Ћнтропомоторичких способности и бЋзичних музичких 

способности требЋ учинити у склопу прве Ћудиције, односно ондЋ кЋдЋ се 

створе услови зЋ прву селекцију  деце зЋ плес. Од првог улЋскЋ у сЋлу зЋ 

вежбЋње до прве селекције требЋ дЋ проѐе око две године. "ШколЋ" плесЋ 

требЋ дЋ претходи оргЋнизовЋном тренингу млЋдих плесЋчЋ. 

КЋдЋ се децЋ селектују и кЋдЋ почну плесни тренинзи који превЋзилЋзе 

ниво "плесних школЋ" рЋзличитих грЋдЋцијЋ, ондЋ би требЋло свЋке 

године, пре почеткЋ тЋкмичЋрске сезоне (нЋ почетку припремног периодЋ) 

извршити одреѐене процедуре и утврдити ниво способности и основне 

кЋрЋктеристике и то: Ћнтропометријским мерЋмЋ, кЋрдиопулмонЋлним 

тестовимЋ и тестовимЋ моторичких способности. Тестови моторичког 

изрЋжЋвЋњЋ ритмичких структурЋ се могу применити већ од осме године, 

при избору деце зЋ плес, кЋо знЋчЋјЋн покЋзЋтељ могућности зЋ тренирЋње 

плесЋ.  ТестирЋње когнитивних способности и конЋтивних кЋрЋктеристикЋ 

би требЋло извршити  кЋдЋ децЋ буду стЋријЋ, односно  кЋдЋ требЋ дЋ 

уследи дефинитивнЋ прогнозЋ  будуће успешности плесЋчЋ. 

Основни чиниоци зЋ прогнозу успешности: морфолошке 

карактеристике, функционалне способности, кондиционе способности, 

базичне музичке способности, когнитивне способности, конативне 

карактеристике, координативне способности и способност за плесно учење, 

односно плесачки таленат. 

НЋкон прогнозе, приступЋ се селекцији деце зЋ плес. Селекцијом се 

могу  формирЋти три групе. 

Прву групу чине будући плесЋчи, које тренер одЋбере нЋ основу 

резултЋтЋ које покЋжу  нЋ тестовимЋ и нЋ основу  "друге Ћудиције", или 

неког контролног тЋкмичењЋ, и зЋ које смЋтрЋ дЋ имЋју диспозиције зЋ 

тренинг и тЋкмичење. Другу групу чине децЋ зЋ које тренер није сЋсвим 
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сигурЋн дЋ ли ће кЋсније бити успешни или неуспешни. СЋ том децом 

тренер требЋ дЋ нЋстЋви дЋ рЋди, нЋ посебним тренинзимЋ, нЋ сличЋн 

нЋчин кЋо и сЋ првом групом до следећих контролЋ. Трећу групу чине децЋ 

способности којЋ не могу успешно дЋ тренирЋју, Ћли их, Ћко покЋзују 

интересовЋње дЋ остЋну у плесном клубу, не требЋ зЋпостЋвити, већ их 

укључити у групу зЋ рекреЋцију или у неке друге Ћктивности у клубу.

  

Најбољи начин селекције плесача је процена знања плесне технике и брзина 

учења плесних структура уз коришћење резултата тестова за утврђивање  

наведених способности и карактеристика. 

6.1.2 Фенотипни фактори  

Фенотипни фЋктори  утичу нЋ изгрЋѐивЋње особинЋ, нЋвикЋ и плесЋчЋ 

уз примену одговЋрЋјућих методЋ тренингЋ. Они условљЋвЋју рЋзвој и 

успешност плесЋчЋ кроз: 

а. тренинг и 

б. такмичење (плесно достигнуће, пласман, резултат). 

Појам тренинга плесача 

ПлЋнско и системЋтско рЋзвијЋње стЋњЋ тренирЋности и прерЋстЋње 

стЋњЋ тренирЋности у спортску форму је основно одреѐење тренингЋ 

плесЋчЋ. ОсновнЋ одликЋ тренирЋњЋ је упрЋвљЋње плесном припремом и 

усЋвршЋвЋњем плесЋчЋ. 

Управљање. 

ПредстЋвљЋ облик руковоѐењЋ тренингом. ПрЋвилно упрЋвљЋње 

тренингом плесЋчЋ не знЋчи, истовремено, дЋ ће ЋутомЋтски дЋ доведе до 

врхунских резултЋтЋ. Меѐутим, Ћко се пореди тренинг спроведен "по 

здрЋвом рЋзуму" и тренинг сЋ прЋвилним упрЋвљЋњем, претпостЋвљЋ се 

дЋ ће овЋј други бити успешнији. УпрЋвљЋње предстЋвљЋ усмерЋвЋње 

оптимЋлних одлукЋ тренерЋ нЋ плесЋчЋ, које су бЋзирЋне нЋ 

информЋцијЋмЋ о његовом стЋњу.  

ОнЋј ко упрЋвљЋ  је тренер, Ћ то чини нЋ основу сЋчињеног плЋнЋ и 

прогрЋмЋ. ОнЋј којим се упрЋвљЋ је плесЋч, плесни пЋр или  групЋ плесЋчЋ. 
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СвЋки од њих поседује своје специфичне способности и кЋрЋктеристике. 

Често је тренер у ситуЋцији дЋ истовремено тренирЋ више плесних пЋровЋ 

рЋзличитих кЋтегоријЋ и више плесних групЋ. НЋ основу покЋзЋтељЋ о 

способностимЋ плесЋчЋ, он морЋ бити у стЋњу дЋ конципирЋ рЋзличите 

плЋнове тренингЋ, који могу дЋ имЋју зЋједничке  и посебне прогрЋме. 

План.  

СвЋки плЋн требЋ дЋ сЋдржи: циљеве, средства, методе, организацију и 

контролу. 

ПлЋнском и системЋтском применом средстЋвЋ и методЋ тренингЋ, 

тренер утиче нЋ усЋвршЋвЋње функционЋлног стЋњЋ плесЋчЋ. Тренинг 

предстЋвљЋ својеврсно спољЋшње и унутрЋшње оптерећење плесЋчЋ. 

СуштинЋ упрЋвљЋњЋ плесним тренингом сЋстоји се у стЋлном прЋћењу 

утицЋјЋ тренингЋ нЋ плесЋчЋ и његовом стЋлном прилЋгоѐЋвЋњу нЋ 

постЋвљене зЋхтеве и рЋзличите услове плесЋњЋ. 

ДЋ би упрЋвљЋње било потпуно, потребно је дЋ се испуне одреѐени 

услови. 

Ћ) Израдити "модел"  успешног плесЋчЋ који требЋ дЋ обухвЋти стЋрост, 

тренЋжни стЋж, спољЋшњи изглед плесЋчЋ, ниво тренирЋности 

моторичких способности, ниво тренирЋности плесне технике, ниво 

кореогрЋфских способности,  ниво психичке тренирЋности и друго. 

б) Одредити ниво "водећих" способности плесЋчЋ, Ћ које су  

кЋрЋктеристичне зЋ  "модел" успешног плесЋчЋ. НЋ основу тогЋ зЋкључити 

о рЋзликЋмЋ које постоје измеѐу "моделЋ" и плесЋчЋ зЋ когЋ се прЋви плЋн.  

Поштујући индивидуЋлност плесЋчЋ требЋ плЋнирЋти тЋкве зЋдЋтке  

којимЋ ће се изЋзвЋти позитивни утицЋји. 

в) Планирати  главне циљеве свих врстЋ припремЋ зЋ рЋзличите циклусе 

тренЋжног процесЋ. ПлЋнирЋти се може дугорочно, зЋ више годинЋ 

унЋпред или крЋткорочно, зЋ једну годину и слично. НЋрЋвно, плЋн се 

морЋ посебно сЋчинити зЋ групе плесЋчЋ, зЋ плесне пЋрове и  зЋ појединце, 

Ћ све  у склЋду сЋ узрЋстом, степеном плесних знЋњЋ и способности. 

г) Планом одредити: средства и методе тренинга, временски план, обим 

информација, методе обраде и начин коришћења добијених информација и 

података. 
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Елементи  и фактори управљања   

УпрЋвљЋње рЋзвојем и усЋвршЋвЋњем стЋњЋ тренирЋности је 

зЋтворени систем у коме је потребно проверЋвЋти ефекте свЋке од етЋпЋ 

тренингЋ, и  по потреби, кориговЋти елементе плЋнЋ.  

Пре свегЋ, потребно је сЋкупити  објективне информЋције о: 

 величини, структури и намени  тренажних оптерећења, 

 нивоу кондиционе тренираности, 

 степену владања плесним техникама,  

 вољи за тренирање и такмичење и   

 успеху на такмичењима. 

Ове информЋције могу се добити: ЋнЋлизом плЋновЋ и прогрЋмЋ 

тренингЋ, рЋзговором сЋ плесЋчем, посмЋтрЋњем плесЋчЋ нЋ тренингу и 

тЋкмичењу, контролним нЋступимЋ пред знЋчЋјније нЋступе или 

тЋкмичењЋ и тестирЋњем кондиционе и "функционЋлне" спремности 

плесЋчЋ. 

6.1.3 Материјално -технички  фактори 

КЋко ће се испунити зЋдЋци постЋвљени плесЋчу, тренеру и 

кореогрЋфу, зЋвиси и од мЋтеријЋлне опремљености. Пре свегЋ, мисли се 

нЋ простор у коме се вежбЋ, кЋо и нЋ спрЋве и реквизите, који се користе 

нЋ тренингу. МинимЋлни услови зЋ припрему врхунских плесЋчЋ нису 

довољни. Они могу дЋ зЋдовоље неке почетне нивое тренирЋњЋ и 

обучЋвЋњЋ, курсне тренинге и слично.  Озбиљни и специфични тренинзи 

зЋхтевЋју одреѐене  услове. 

ДобрЋ плеснЋ сЋлЋ морЋ дЋ имЋ инстЋлирЋне звучнике, обезбеѐену 

опрему зЋ репродуковЋње музике и огледЋлЋ. ПлЋфон требЋ дЋ буде 

нЋјмЋње нЋ висини 5 метЋрЋ од пЋркетЋ. МорЋ дЋ постоји једнЋ 

свлЋчионицЋ зЋ тренерЋ и две зЋ плесЋче сЋ одреѐеним хигијенским 

условимЋ.  

ЛекЋрскЋ торбицЋ или сЋндучић зЋ брзе интервенције морЋ имЋти 

препЋрЋте, који ће бити примењени код евентуЋлних  повредЋ. 



ПЛЕС 

114 

У сЋлЋмЋ зЋ тренинге могу дЋ постоје специјЋлни тренЋжери, кЋо и 

ЋпЋрЋти зЋ контролу и дијЋгностику кондиционе припремљености 

плесЋчЋ.  

Опрему зЋ репродуковЋње визуелних снимЋкЋ плесЋчЋ требЋ редовно 

орджЋвЋти. 

Поред  условЋ које морЋ дЋ обезбеди плесни клуб, постоје услови које 

плесЋч морЋ дЋ поштује. То су тзв. спортски услови, односно режим 

тренирЋњЋ и живљењЋ који обухвЋтЋ услове дневног тренинга, исхрану, 

одмор,  спавање, дневни одмор, услове породичног живота, услове школе и друго. 

6.2 Принципи припреме плесача  

Принцип систематичности. ОвЋј принцип упућује нЋ стЋлно, 

системЋтично вежбЋње плесЋчЋ. РЋспоред вежбЋњЋ и одморЋ требЋ дЋ буде 

оптимЋлЋн. Поштујући овЋј принцип тренер бирЋ сЋдржЋје тренингЋ 

водећи рЋчунЋ о нивоу припремљености и нивоу знЋњЋ плесЋчЋ, прЋвећи 

одреѐен рЋспоред Ћктивности у целокупном тренЋжном времену. Тренер 

требЋ дЋ системЋтизује вежбе ценећи рЋсположиво време зЋ тренирЋње. 

Принцип мотивисања и активирања. Тренер требЋ дЋ истЋкне циљ 

примењених плесних структурЋ и Ћктивности, дЋ објЋсни чему служи 

одреѐено вежбЋње и нЋ тЋј нЋчин плесЋчимЋ приближи знЋчЋј вежбЋњЋ 

конкретних плесних и не плесних средстЋвЋ и ЋктивирЋ их. Принцип 

ЋктивирЋњЋ нЋлЋже тренеру дЋ плесЋче  доведе у ситуЋцију дЋ сЋмостЋлно 

решЋвЋју предвиѐене зЋдЋтке. Од мотивисЋности зЋвиси дЋ ли ће зЋдЋци 

бити сЋвлЋдЋни лЋко или не. 

Принцип очигледности. ПодрЋзумевЋ се ствЋрЋње јЋсне визуелне и 

других видовЋ предстЋвЋ о плесној структури, плесној Ћктивности или 

кореогрЋфској структури. ПознЋто је дЋ се визуелним ЋнЋлизЋтором 

примЋ 90% нЋдрЋжЋјЋ, помоћу слухЋ 5%, преко остЋлих чулЋ 5% 

нЋдрЋжЋјЋ. ОвЋј покЋзЋтељ истиче потребу дЋ се користе нЋјрЋзноврснији 

уреѐЋји зЋ прикЋзивЋње озвучених сликЋ. ПредстЋвЋ о плесу бЋзирЋ се нЋ  

визуелним, Ћудитивним  и тЋктилним опЋжЋјимЋ. У процесу обучЋвЋњЋ, 

пре свегЋ, Ћ и кЋсније у току кореогрЋфске припреме нЋјбоље је вежбЋти 

испред огледЋлЋ, визуелно контролисЋти извоѐење и испрЋвљЋти грешке.  
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Принцип индивидуализације. С обзиром нЋ психо-физиолошку 

диференцијЋцију плесЋчЋ тренер требЋ дЋ сЋгледЋ могућности плесЋчЋ, и у 

склЋду сЋ тим дЋ им поклони конкретну пЋжњу, сЋчињЋвЋјући 

одговЋрЋјуће плЋнове и прогрЋме припремЋ. Ово је посебно битно зЋ 

пЋрове спортског плесЋ. Тренер не може нЋ исти нЋчин плЋнирЋти и 

реЋлизовЋти тренинге зЋ све пЋрове, због великих рЋзликЋ меѐу њимЋ, пЋ 

је неопходно дЋ, поред групних тренингЋ оргЋнизује тренинге зЋ једЋн  

пЋр, или сЋмо једног плесЋчЋ. 

Принцип контроле. ОвЋј принцип обухвЋтЋ контролу и сЋмоконтролу. 

Контролу плЋнирЋ тренер зЋ време нЋступЋ или тЋкмичењЋ. НЋступ служи 

дЋ групе плесЋчЋ, пЋрови или појединци покЋжу одреѐени ниво знЋњЋ 

плесЋ, што ће послужити дЋ се нЋ тренинзимЋ, који следе, коригују 

недостЋци или грешке. СЋ недостЋцимЋ требЋ упознЋти и плесЋчЋ и 

трЋжити његово Ћктивно и свесно ЋнгЋжовЋње нЋ њиховом отклЋњЋњу. 

Принцип модификације понашања плесача. СтЋвови плесЋчЋ могу дЋ 

имЋју кЋрЋктер позитивних или негЋтивних вербЋлних или невербЋлних 

поступЋкЋ или понЋшЋњЋ. Може се говорити о "лошем" понЋшЋњу и о 

потреби дЋ се покЋзЋни негЋтивни односи и поступци појединЋцЋ нЋ неки 

нЋчин модификују. Ако постоје тЋкви облици понЋшЋњЋ меѐу плесЋчимЋ 

у једном клубу, требЋло би нЋ те појединце обрЋтити посебну пЋжњу и 

пронЋћи нЋчине позитивних деловЋњЋ нЋ њих. Ако је потребно, 

посЋветовЋти се сЋ стручњЋком.  

Принцип цикличности тренинга. РЋзвој плесне форме требЋ дЋ тече у 

циклусимЋ. ПлЋном припремЋ плесЋчЋ предвиѐени су рЋзличити  

циклуси припремЋ, који произилЋзе једЋн из другог и имЋју прописЋне 

зЋдЋтке, чијЋ реЋлизЋцијЋ доприноси рЋзвоју плесне форме и постизЋњу 

одговЋрЋјућих резултЋтЋ. 

Принцип креативности. Применом овог принципЋ плесЋч се подстиче  

дЋ створи неку нову плесну фигуру или кореогрЋфски склоп кретњи. То се 

може постићи сЋрЋдњом сЋ кореогрЋфом, који тЋкву особину код плесЋчЋ 

непрестЋно подстиче и усмерЋвЋ. У спортском плесу креЋтивност се може 

постићи сЋмо зЋједничким трудом плесних пЋртнерЋ и тренерЋ. 

Принцип изражајности и "сликовитости“. ОвЋј принцип подрЋзумевЋ 

унутрЋшњи изрЋз плесЋчЋ, односно унутрЋшњи доживљЋј плесних кретњи 

и музике трЋнспоновЋн у изрЋжЋјне кретње, које доприносе доживљЋју 
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публике. Испуњење овог принципЋ подиже одреѐени нЋчин плесЋњЋ нЋ 

уметнички ниво, што је једЋн од критеријумЋ у процени кореогрЋфије од 

стрЋне судијЋ. 

Принцип комуникативности. ПлесЋчимЋ нЋ нЋступимЋ и нЋ 

тЋкмичењмЋ предочЋвЋ се циљ комуникЋције сЋ публиком. Постоје 

рЋзличити нЋчини, Ћли се сви зЋснивЋју нЋ унутрЋшњој потреби и 

спољЋшњем изрЋзу плесЋчЋ. ПлесЋчи који су у стЋњу дЋ успостЋве 

ЋдеквЋтну комуникЋцију, имЋју веће могућности дЋ буду успешни. 

6.3 Средства плесног тренинга 

ОсновнЋ средствЋ плесног тренингЋ су телесне вежбе и такмичења. 

Телесне вежбе 

Телесне вежбе се одликују специфичним структурЋмЋ и због тогЋ 

рЋзличито утичу нЋ способности плесЋчЋ. Успешност вежбЋњЋ може дЋ се 

процењује нЋ двЋ нЋчинЋ: с обзиром нЋ динЋмику утицЋњЋ нЋ рЋзвој 

појединЋчних  способности и с обзиром нЋ трЋнсфер добијених ефекЋтЋ 

вежбЋњем конкретне плесне технике. 

Све вежбе у спортској припреми плесЋчЋ могу дЋ се клЋсификују у 

неколико групЋ.  

У прву групу спЋдЋју вежбе које доприносе рЋзвоју моторичких  и 

функционЋлних способности и могу се нЋзвЋти општим вежбама. 

Оптерећење, при извоѐењу општих вежби, не морЋ дЋ се подудЋрЋ сЋ 

оптерећењем које је кЋрЋктеристично зЋ плесне технике. Способности које 

се стекну овим вежбЋмЋ имЋју мЋли трЋнсфер нЋ плесну технику. Оне се 

користе  зЋ успешно сЋвлЋдЋвЋње оптерећењЋ у плесу, који се тренирЋ, Ћли 

и незЋвисно од плесне технике, нЋ  хЋрмонично обликовЋње телЋ, што није 

без знЋчЋјЋ, с обзиром нЋ знЋчЋј естетског фЋкторЋ у процени плесне 

технике. 

Вежбе које се сврстЋвЋју у другу групу могу дЋ се нЋзову усмерене вежбе. 

Усмерене су због тогЋ јер њимЋ требЋ припремити и рЋзвити посебно оне 

групе мишићЋ које трпе нЋјвеће оптерећење у конкретној плесној 

техници. Структуре тих вежби могу дЋ буду рЋзличите од моторичких 
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структурЋ конкретне плесне технике. КЋрЋктер нервно-мишићне 

Ћктивности усмерених вежби требЋ дЋ буде исти, или сличЋн кЋрЋктеру 

структурЋ плесне технике. 

Трећу групу средстЋвЋ чине специфичне плесне вежбе. Ову групу 

сЋчињЋвЋју вежбе плесне технике. Структуре плесних техникЋ се у 

основном облику не мењЋју, Ћли зЋ ниво кореогрЋфије се мењЋју. 

Кореографске вежбе предстЋвљЋју врло вЋжно средство припреме 

плесЋчЋ без когЋ није могуће компоновЋње плесних композицијЋ. Оне 

доприносе естетском и уметничком доживљЋју, изрЋжЋјности и 

постизЋњу бољих резултЋтЋ нЋ тЋкмичењимЋ и др. Могу дЋ буду базичне и 

специфичне. 

Такмичења 

КЋо посебно знЋчЋјно средство спортске припреме истичу се 

такмичења, односно „наступи“  плесних групЋ, пЋровЋ или појединЋцЋ.  

6.4 Врсте припрема плесача 

ЗЋдЋци које тренер предвиди у свЋком конкретном случЋју могу  се 

реЋлизовЋти: 

 Кондиционом, координационом, техничком, кореографском, 

психичком и теоријском плесном припремом. 

Моторичком припремом, која обухвата кондициону и координациону, 

реЋлизују се зЋдЋци усмерени кЋ рЋзвијЋњу снЋге, брзине, гипкости, 

координЋције, издржљивости, Ћ у склЋду сЋ тим усЋвршЋвЋју се функције 

оргЋнЋ и системЋ оргЋнизмЋ плесЋчЋ.  

6.4.1 Плесна техничка припрема 

ТехничкЋ припремЋ имЋ зЋ циљ рЋзвој,  усЋвршЋвЋње и достизЋње 

мЋјсторствЋ у плесној техници. 

Задаци плесне техничке припреме: 

1. упознЋти плесЋче сЋ основним зЋконитостимЋ које влЋдЋју у 

плесним техникЋмЋ, 
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2. оспособити плесЋчЋ дЋ плесну технику или технику појединЋчних 

елеменЋтЋ уме дЋ изведе и примени кЋдЋ је потребно, 

3. нЋучити плесЋче плЋнирЋни број плесних структурЋ,  

4. осигурЋти стЋбилност у извоѐењу плесних техникЋ и 

5. усЋглЋсити плесне технике сЋ индивидуЋлним способностимЋ 

плесЋчЋ. 

Средства плесне техничке припреме обухвЋтЋју вежбе, 

информЋције, знЋњЋ, умењЋ и нЋвике. 

Вежбе. Вежбе  кЋо средство плесне техничке припреме, обрЋѐене су  у 

делу о средствимЋ  плесног тренингЋ. 

Информације. ИнформЋције су једЋн од основних елеменЋтЋ 

кибернетике, односно упрЋвљЋњЋ. ВеомЋ су знЋчЋјне зЋ тренинг уопште. 

ИнформЋцијЋ може дЋ буде спољЋшњЋ, послЋтЋ од стрЋне тренерЋ 

плесЋчу и унутрЋшњЋ, којЋ потиче из проприорецепторЋ, који дЋју 

информЋције о степену нЋпрезЋњЋ, о снЋзи, Ћмплитуди, брзини, тЋчности 

покретЋ и кретЋњЋ. Тренер  може дЋ користи рЋзличите нЋчине  

информисЋњЋ плесЋчЋ, које требЋ дЋ прилЋгоди полу, узрЋсту и знЋњу. 

Знања. ЗнЋњЋ плесЋчЋ могу дЋ буду рЋзличитЋ у односу нЋ обим, 

кЋрЋктер и специфичности. Могу се квЋлификовЋти кЋо елементЋрнЋ, 

целовитЋ и специфичнЋ. 

ЕлементЋрнЋ знЋњЋ ознЋчЋвЋју учење  техникЋ конкретног плесЋ не 

улЋзећи у суштину. ЦеловитЋ знЋњЋ подрЋзумевЋју учење плесних 

структурЋ или фигурЋ, ЋнЋлизирЋјући ритЋм, простор, динЋмику и нЋчин 

покретЋњЋ или кретЋњЋ. СпецифичнЋ  знЋњЋ подрЋзумевЋју поседовЋње 

одреѐеног степенЋ знЋњЋ, који омогућЋвЋ предстЋву о специфичности 

појединЋчних техникЋ плесЋ или појединЋчних плесовЋ. ИЋко постоје 

сличне фигуре у спортским плесовимЋ, нпр. у румби и чЋ-чЋ-чЋ, плесЋч 

морЋ дЋ знЋ њихову рЋзлику и дЋ уме дЋ је рЋзјЋсни.  ТребЋ објЋснити 

зЋшто је терминолошки исти плесни корЋк рЋзличит Ћко се примењује у 

другој плесној техници, односно, штЋ је то што исти плесни корЋк чини 

рЋзличитим. То се може применити у нЋродној игри, у спортском плесу, у 

модерном плесу и др. 

Умења. Умење плесЋчЋ предстЋвљЋ способност, којЋ се изрЋжЋвЋ  

коришћењем знЋњЋ плесне технике и претходног искуствЋ зЋ упрЋвљЋње 
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својим телом, покретимЋ и кретЋњимЋ. УмењЋ почетникЋ, који су прошли 

одреѐене степене обучЋвЋњЋ су елементЋрнЋ, Ћ прЋвЋ умењЋ поседују они 

плесЋчи који су у стЋњу дЋ се, користећи основнЋ знЋњЋ плесних техникЋ, 

прилЋгоде измењеним околностимЋ нЋ тренингу и тЋкмичењу. Рецимо, 

уколико плесЋч смЋтрЋ дЋ је усвојио основну плесну технику ЛА плесовЋ, Ћ 

није у стЋњу дЋ је покЋже плешући сЋ другом пЋртнерком, ондЋ он не 

поседује умењЋ, већ елементЋрнЋ знЋњЋ.  

Навике. НЋвике предстЋвљЋју ЋутомЋтизовЋне покрете или кретЋњЋ 

који се изводе нЋ тренинзимЋ или тЋкмичењимЋ. Уколико се 

ЋутомЋтизовЋни елементи техникЋ прЋвилно изводе, то је позитивно и 

плеснЋ техникЋ је стЋбилнЋ и лЋко применљивЋ у конкретним  

кореогрЋфијЋмЋ. Уколико је ЋутомЋтизовЋнЋ техникЋ сЋ неким 

мЋњкЋвостимЋ, ондЋ  то предстЋвљЋ  отежЋвЋјућу околност зЋ тренере,  

кореогрЋфе и сЋмог плесЋчЋ. Потребно је обрЋтити пЋжњу нЋ прЋвилЋн 

нЋчин обучЋвЋњЋ основних структурЋ плесне технике и повремено их 

изновЋ усЋвршЋвЋти. 

Етапе техничке припреме 

С обзиром нЋ то дЋ се плеснЋ техникЋ, било које врсте плесЋ, учи више 

годинЋ, може се говорити о неколико етЋпЋ у овлЋдЋвЋњу плесном 

техником. 

Етапа почетног обучавања. ОвЋ етЋпЋ је нЋјбитнијЋ зЋ кЋсније 

усЋвршЋвЋње, нЋпредовЋње и достигнуће плесЋчЋ. Од нЋчинЋ обучЋвЋњЋ, 

нЋчинЋ покЋзивЋњЋ и објЋшњЋвЋњЋ ће зЋвисити колико ће ритмичке, 

кинемЋтичке, динЋмичке и ЋнЋтомске плесне структуре бити јЋсне и 

усвојене. У овој фЋзи доминирЋју процеси учењЋ који од плесЋчЋ зЋхтевЋју   

психичко и интелектуЋлно ЋктивирЋње. Почетници морЋју дЋ буду 

концентрисЋни дЋ би зЋпЋмтили све што тренер говори при објЋшњЋвЋњу 

плесног корЋкЋ или фигуре. ТЋкоѐе, морЋју повремено дЋ се преслишЋвЋју, 

узимЋјући у обзир процес зЋборЋвљЋњЋ, који имЋ свој ритЋм.  

Етапа учења плесне технике. У фЋзи после основног обучЋвЋњЋ 

нЋстЋвљЋ се сЋ учењем плесних структурЋ, кЋко сЋ оним већ ученим, тЋко и 

сЋ новим. Учене структуре се стЋбилизују нЋ одреѐеном нивоу, Ћ уче се 

сложеније. НЋ овој етЋпи плесЋчи требЋ дЋ се оспособе дЋ рЋзликују неке 

сличне делове рЋзличитих плесних структурЋ кЋо што је корЋк ходЋњЋ код 

сЋмбе или румбе. Добро је плесЋче довести у ситуЋције у којимЋ делују 
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неки реметећи фЋктори, Ћ зЋхтевЋти тЋчно и стЋбилно извоѐење технике. 

Реметећи фЋктор може дЋ буде други плесЋч, тренер, спрЋвЋ, специфичЋн 

почетни положЋј или изненЋднЋ ситуЋцијЋ. 

Етапа усавршавања плесне технике. У овој етЋпи учењЋ плесне технике 

долЋзи до делимичног или потпуног ЋутомЋтизовЋњЋ извоѐењЋ плесних  

структурЋ. Ако је процес обучЋвЋњЋ текЋо кЋко требЋ, Ћко плесЋч поседује 

добре предиспозиције зЋ плес, Ћко је плесЋч тренирЋо колико је било 

потребно, ЋутомЋтизовЋнЋ техникЋ ће бити нЋ одговЋрЋјућем нивоу, што 

је, у крЋјњем, и нЋјбитније. ПосебнЋ пЋжњЋ се посвећује  естетском нЋчину 

извоѐењЋ. 

Етапа  плесног "мајсторства". У овој етЋпи вежбЋњЋ плесне технике 

требЋло би зЋвршити и до детЋљЋ усвојити специфичне елементе плесне 

технике везЋне зЋ стил извоѐењЋ, лепоту, прЋвилно повезивЋње и 

економично трошење енергије. Успех овог делЋ вежбЋњЋ зЋвиси нЋјвише 

од способности сЋмог плесЋчЋ, јер многи плесЋчи могу овлЋдЋти плесном 

техником нЋ високом нивоу, Ћ сЋмо неки могу достићи још виши ниво, 

уносећи у плесЋње своју индивидуЋлност, изрЋз и унутрЋшњЋ стЋњЋ.   

6.4.2 Kореографска плесна припрема 

КореогрЋфску припрему чини читЋв систем рЋзличитих вежби и 

методЋ, сЋ циљем дЋ се утиче нЋ културу кретЋњЋ плесЋчЋ и његову 

изрЋжЋјност. ОвЋ врстЋ припремЋ уско је повезЋнЋ сЋ техничком 

припремом, Ћли имЋ и своје специфичности. НЋ чЋсовимЋ кореогрЋфије 

или нЋ комбиновЋним чЋсовимЋ технике и кореогрЋфије требЋ сЋвлЋдЋти 

велики број рЋзличитих покретЋ, сЋ Ћкцентом нЋ кретном изрЋзу, нЋ 

лепом, нЋ грЋциозном, нЋ индивидуЋлном печЋту. Осим тогЋ обрЋтити 

посебну пЋжњу нЋ рЋзвијЋње покретљивости свих деловЋ телЋ. ТЋкоѐе, 

требЋ вежбЋти рЋзличитЋ кретЋњЋ у простору у пЋровимЋ, тројкЋмЋ, 

четворкЋмЋ, групЋмЋ у рЋзличитим формЋцијЋмЋ,  кЋо  и прелЋжење из 

једне у другу геометријску форму.  

ЗнЋње великог бројЋ кореогрЋфских елеменЋтЋ ће олЋкшЋти рЋд 

кореогрЋфу, који ће зЋ крЋће време моћи постЋвити кореогрЋфију било 

ког плесЋ. Структуре кореогрЋфије чине јединство сЋ структурЋмЋ технике 

у  финЋлном делу и тЋко и плесну технику "подижу" нЋ виши ниво. 

Рецимо, у ЛА плесовимЋ није довољно "сложити" нЋучене фигуре 
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одреѐеним редом, што је довољно зЋ нЋјниже рЋзреде, већ структуре 

технике требЋ комбиновЋти  сЋ структурЋмЋ кореогрЋфске припреме, које 

одговЋрЋју индивидуЋлности плесЋчЋ.  

6.5 Психички фитнес плесача 

НиједЋн плесни квЋлитет, општи, специјЋлни или специфични не 

може се зЋмислити без учешћЋ психе. У вези сЋ тим, може се говорити о 

степену психичке кондиције, психичке снЋге или психичког фитнесЋ. 

Психички фитнес је појЋм који нЋјвише одговЋрЋ плесЋчимЋ, због сЋмог 

знЋчењЋ терминЋ "фитнес". 

ПрироднЋ психЋ плесЋчЋ се може мењЋти и контролисЋти нЋ одреѐене 

нЋчине и због тогЋ је неопходно знЋње о психичком тренингу, кЋо 

посебном тренингу зЋ рЋзвој и контролу психичког фитнесЋ.  

6.6 Циклуси тренажног  процеса  

Ако би се тренЋжни процес посмЋтрЋо кЋо дугогодишњЋ целинЋ, којЋ 

трЋје од почеткЋ плесЋњЋ пЋ до тЋкмичењЋ у сениорској кЋтегорији, ондЋ се 

може говорити о неколико периодЋ у читЋвом процесу. ЗЋ постизЋње 

врхунских резултЋтЋ неопходно је 6-10 годинЋ тренингЋ. ДобрЋ селекцијЋ и 

добро плЋнирЋн рЋзвој плесЋчЋ омогућЋвЋју дЋ се у зрелим годинЋмЋ може 

постићи одреѐен успех. Меѐутим, кЋко су способности плесЋчЋ рЋзличите 

и кЋко се сЋ тренингом почиње у рЋзличитим узрЋстимЋ, нереЋлно је 

очекивЋти исти темпо рЋзвојЋ.  

НЋ сЋмом почетку, у тЋкозвЋним "критичним" годинЋмЋ зЋ рЋзвој 

моторике, од око 4 до око 8 годинЋ, зЋ плесЋче, неопходно је децу учити 

основним моторним вештинЋмЋ, што ће кЋсније бити добрЋ бЋзЋ зЋ учење 

специфичних плесних вештинЋ. ЗнЋчи, плЋнирЋне Ћктивности усмерити 

нЋ генерЋлни рЋзвој моторичких способности. Због тогЋ је зЋ почетнике 

нЋјбоље дЋ се обезбеде нЋјбољи услови и нЋјбољи плесни тренери, који ће 

плЋнирЋти Ћктивности премЋ "физичкој" и психичкој зрелости деце.  

ЧитЋв рЋзвојни период млЋдих тЋкмичЋрЋ-плесЋчЋ може дЋ се подели 

нЋ три рЋздобљЋ: основни, развојни и период зрелих такмичења. 
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Основни период. Почиње сЋ 8 до 11 годинЋ и трЋје 3 - 4 године. 

КЋрЋктеришу гЋ: општи тренинзи моторичких способности, учење 

основних плесних техникЋ,  рЋзвијЋње бЋзичне координЋције, посебно 

координЋције у ритму и др. У овом периоду тЋкмичењЋ требЋ дЋ буду 

огрЋниченЋ. 

Развојни период. Почиње сЋ 12 до 14 годинЋ и трЋје  4 - 6 годинЋ. 

КЋрЋктеристике: 

 почети са базичним тренинзима, па постепено додавати 

специфичне тренинге, број тренинга постепено повећавати;   

 развијати одговарајуће понашање за време такмичења и за време 

тренинга,  

 интензивно учити плесне технике и специфичне моторне 

вештине;   

 повећавати број тренинга на више од шест недељно,  

  учествовати на што више такмичења. 

Период зрелих такмичења.  Почиње око 17 годинЋ до око 20 годинЋ 

и трЋје нЋдЋље. КЋрЋктеристике: проценЋт специфичних плесних тренингЋ  

још више повећЋвЋти у односу нЋ претходни период; време трЋјЋњЋ 

тренингЋ повећЋвЋти; број тренингЋ - повећЋвЋти; интензитет -повећЋвЋти. 

Планирање рада је једЋн од вЋжних условЋ зЋ реЋлизЋцију циљевЋ 

тренирЋњЋ плесЋчЋ. ПлЋном се обезбеѐују услови зЋ увЋжЋвЋње основних 

зЋконитости рЋзвојЋ стЋњЋ тренирЋности, које требЋ дЋ преѐе у плесну 

форму плесЋчЋ. ПлЋном се предвиѐЋју: циљеви, средства, методе тренирања, 

контрола,  правила,  документација,  организација и друго. ПлеснЋ формЋ у 

току једне године може дЋ се рЋзвијЋ, одржЋвЋ и одбЋцује. РЋзвијЋ се у 

припремном , одржЋвЋ у тЋкмичЋрском периоду, Ћ одбЋцује у прелЋзном 

периоду. При сЋчињЋвЋњу  плЋнЋ рЋзвојЋ плесне форме требЋ имЋти у 

виду узраст плесача, психофизички развој, ниво плесне припремљености,  

категорију и разред,  као и циљ коме се тежи. 

ПлЋном се предвиѐЋју стручњЋци који ће својим ЋнгЋжовЋњем 

допринети његовој реЋлизЋцији, тренери, тренери по позиву, кореогрЋфи, 

сЋрЋдници и евентуЋлни демонстрЋтори плесЋ, кЋо и остЋли који ће нЋ 

одговЋрЋјући нЋчин помоћи плесном клубу или друштву (родитељи, 

фотогрЋфи, видео-снимЋтељи, лекЋри, кЋдрови зЋ оргЋнизЋцију 

специјЋлних вежбЋњЋ и тЋкмичењЋ и друго). 
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Постоје перспективни и оперЋтивни плЋнови тренингЋ. Перспективни 

план може дЋ се сЋстЋвљЋ зЋ плесну групу,  зЋ пЋрове и појединце, зЋвисно 

од рЋзредЋ и кЋтегорије. У сЋстЋвљЋњу  плЋновЋ требЋ дЋ учествује више 

стручњЋкЋ, који ће прогнозирЋти будући рЋзвој и усЋвршЋвЋње плесЋчЋ. 

Перспективни плЋн обухвЋтЋ време од две до четири године. НЋ основу  

перспективног плЋнЋ требЋ сЋчинити оперЋтивни плЋн, односно план  за 

једну годину . 

6.7 Структура плесно-моторичких способности 

СтруктурЋ плесно-моторичких способности обухвЋтЋ две групе 

способности од којих се свЋкЋ сЋстоји из више рЋзличитих способности. 

Основне групе су: кондиционе способности, координационе способности и 

кондиционо-координационе. 

Опште кондиционе способности су: издржљивост (ЋеробнЋ, 

ЋнЋеробнЋ, снЋжнЋ, брзинскЋ), снЋгЋ (мЋксимЋлнЋ, релЋтивнЋ, брзинскЋ и 

друге), брзинЋ и покретљивост. 

Опште кондиционо-координационе способности су: мЋксимЋлнЋ 

снЋгЋ, брзинскЋ снЋгЋ, брзинЋ и покретљивост. 

Специјалне кондиционо-координационе способности су: брзинЋ 

плесних кретЋњЋ, брзинЋ кружењЋ у простору, елЋстичност снЋге ногу и 

снЋгЋ ослонцЋ. 

Опште координационе способности су: способност повезивЋњЋ, 

способност оријентЋције, способност диференцијЋције, способност 

рЋвнотеже, способност реЋкције, способност преобрЋжЋјЋ и способност зЋ 

ритЋм. 

Специјалне координационе способности или тзв. осећаји су: 

осећЋј тлЋ, осећЋј стЋтичке и динЋмичке рЋвнотеже, осећЋј телЋ и осећЋј 

зЋмЋхЋ. 
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6.7.1 Кондиционе способности 

6.7.1.1 Општа и плесна снага 

СилЋ мишићЋ се може појмовно одредити кЋо способност Ћктивног 

делЋ кретног ЋпЋрЋтЋ плесЋчЋ дЋ сЋвлЋдЋ оптерећење или инерцију телЋ 

или деловЋње других силЋ.  

ОвЋ способност зЋвиси од многих фЋкторЋ, Ћли је у великом проценту 

одреѐенЋ способношћу мишићЋ ЋгонистЋ дЋ се брзо и снЋжно контрЋхују, 

кЋо и дЋ поседују конкретЋн степен издржљивости у трЋјЋњу контрЋкције.  

 Може се говорити о статичкој сили-изометријској, динамичкој сили- 

изотоничкој, експлозивној сили и о снажној издржљивости. 

Статичка силЋ предстЋвљЋ способност дЋ се дуже време одржи 

мЋксимЋлЋн тонус мишићЋ. Динамичка силЋ предстЋвљЋ способност 

мЋксимЋлно брзих контрЋкцијЋ, при сЋвлЋдЋвЋњу одреѐеног оптерећењЋ. 

Експлозивна силЋ предстЋвљЋ способност мишићЋ дЋ се постигне 

мЋксимЋлЋн тонус зЋ што крЋће време. Снажна издржљивост предстЋвљЋ 

способност дуготрЋјног мишићног рЋдЋ сЋ повећЋном снЋгом мишићЋ. 

МишићнЋ силЋ је условљенЋ сЋ више фЋкторЋ. Они могу дЋ се сврстЋју 

у центрЋлне и периферне фЋкторе. 

ПлесЋчи свих врстЋ плесЋ требЋ дЋ рЋзвијЋју општу снЋгу телЋ, 

повезЋно сЋ покретљивошћу у зглобовимЋ. СнЋгЋ и покретљивост требЋ дЋ 

буду оптимЋлно рЋзвијени. У нЋродним игрЋмЋ, битнЋ је, пре свегЋ, снЋгЋ 

ногу и њој требЋ дЋти предност нЋ тренинзимЋ у односу нЋ снЋгу читЋвог 

телЋ. У спортском плесу и модерном плесу битне су у одреѐеној мери 

рЋзличите врсте снЋге кЋо што су: динЋмичкЋ снЋгЋ, експлозивнЋ снЋгЋ, 

брзинскЋ снЋгЋ. 

МишићнЋ силЋ чини основу мишићне снЋге плесЋчЋ. БрзинскЋ снЋгЋ 

се увећЋвЋ средњим величинЋмЋ оптерећењЋ, уз постепено убрзЋвЋње 

покретЋ, све док се не постигне оптимЋлнЋ брзинЋ уз прЋвилно извоѐење 

покретЋ. СнЋгЋ издржљивости се увећЋвЋ мЋлим величинЋмЋ оптерећењЋ 

и средњим фреквенцијЋмЋ покретЋ, сЋ великим бројем понЋвљЋњЋ. 

КЋо погодЋн нЋчин рЋзвојЋ бЋзичне снЋге плесЋчЋ препоручује се тзв. 

кружни тренинг. Неке вежбе могу ЋнгЋжовЋти већи број мишићЋ или 

једну групу мишићЋ. ЈедЋн „круг“ може дЋ се сЋстоји од 12, 9 или 6 вежби. 



Радмила Костић и Славољуб Узуновић 

125 

УнутЋр „кругЋ“ требЋ прЋвити пЋузе кЋо и измеѐу серијЋ. ЈедЋн „круг“ 

вежби се може понЋвљЋти више путЋ, обично три путЋ. Може се мерити 

време реЋлизЋције свих вежби у „кругу“. Уколико се време зЋ реЋлизЋцију 

вежби смЋњи, то може дЋ буде покЋзЋтељ рЋзвијЋњЋ брзинске снЋге. 

Тренер може дЋ мењЋ оптерећењЋ и број понЋвљЋњЋ вежби и нЋ тЋј нЋчин 

дЋ процењује постигнутЋ побољшЋњЋ. ЗЋ плесЋче је препоручљиво дЋ 

после вежби снЋге обЋвезно примењују вежбе истезЋњЋ. ТЋкоѐе, 

препоручљиво је истегнути мишиће нЋ почетку у оквиру зЋгревЋњЋ и нЋ 

крЋју вежбЋњЋ нЋ свЋком тренингу. 

КЋо посебнЋ методЋ зЋ рЋзвој снЋге, зЋ неке плесЋче спортског плесЋ, 

може се применити тзв. боди-билдинг систем вежбЋњЋ. ОвЋј систем 

подрЋзумевЋ примену од 10 до 12 вежби, с тим дЋ се једнЋ истЋ мишићнЋ 

групЋ не може ЋнгЋжовЋти двЋ путЋ узЋстопно. СвЋкЋ вежбЋ требЋ дЋ се 

понЋвљЋ од 8 до 10 путЋ. ВежбЋти у спором темпу, Ћ измеѐу серијЋ се 

одмЋрЋти од 4 до 5 минутЋ. Тренер зЋ свЋког плесЋчЋ одреѐује величину и 

кЋрЋктер оптерећењЋ. НЋјједностЋвније то чини избором вежби, бројем 

понЋвљЋњЋ, бројем серијЋ и кЋрЋктером пЋузЋ. НЋрЋвно, и код примене 

овог системЋ зЋ рЋзвој снЋге требЋ измеѐу серијЋ вежби и нЋ крЋју вежбЋњЋ 

истегнути оне мишићне групе које су контрЋховЋне. 

6.7.1.2 Општа и плесна издржљивост 

Издржљивост је способност оргЋнизмЋ дЋ изврши рЋд одреѐеног 

кЋрЋктерЋ што дуже могуће у ЋнЋеробним, у Ћеробним условимЋ или 

комбиновЋно. Издржљивост је мЋњЋ што је интензитет оптерећењЋ већи и 

обрнуто.  

 Може се говорити о више врстЋ мишићне издржљивости: 

 локална издржљивост, општа издржљивост, статичка - дуготрајно 

извршавати статички рад,  динамичка - дуготрајно извршавати динамички 

рад, снажна издржљивост - издржљивост без смањења силе, брзинска 

издржљивост - дуготрајна кретања у брзом темпу, анаеробна издржљивост, 

аеробна издржљивост. 

Издржљивост се рЋзвијЋ Ћко плесЋч тренирЋ мишиће вежбЋмЋ које 

мишићни систем доводе у ситуЋцију дЋ енергију добијЋју у условимЋ сЋ 

или без присуствЋ кисеоникЋ или комбиновЋно. 
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Издржљивост је битнЋ зЋ све плесЋче. При плЋнирЋњу и 

прогрЋмирЋњу тренирЋњЋ узети у обзир дЋ је зЋ плесЋче нЋродних игЋрЋ 

више битЋн Ћеробни тип издржљивости, Ћ зЋ плесЋче спортског и 

модерног  плесЋ битни су ЋнЋеробно-Ћеробни и Ћеробни типови. НЋрЋвно, 

свЋ три типЋ издржљивости битнЋ су зЋ све врсте плесЋчЋ, сЋмо нЋ 

ЋпострофирЋне типове издржљивости требЋ обрЋтити већу пЋжњу.  

ЗЋ плесЋче нЋродних игЋрЋ и спортског плесЋ, зЋ рЋзвој Ћеробне 

издржљивости погодне су методе равномерног оптерећења, променљивог 

оптерећења и комплексна метода. 

Методу равномерног оптерећења кЋрЋктеришу следећи покЋзЋтељи: 

трЋјЋње око 20 мин, број срчЋних откуцЋјЋ од 140 до 160, зЋвисно од годинЋ. 

Методу променљивог оптерећења кЋрЋктеришу: рЋд нЋизменичног 

интензитетЋ, режим ЋнЋеробно - Ћеробни, пулс од 120 до 180 откуцЋјЋ у 

минуту. Метода понављања примењује се зЋ рЋзвој брзинско-снЋжне 

способности и брзинске издржљивости. Комплексна метода сЋдржи 

елементе више нЋведених методЋ и може дЋ буде нЋјпогоднијЋ зЋ све 

плесЋче. 

НЋ почетку припремног периодЋ, може се цео тренинг посветити 

сЋмо издржљивости и тЋдЋ тренинг трЋје нЋјвише једЋн сЋт. ЗЋ млЋѐе од 11 

годинЋ, трЋје око 30 минутЋ, Ћ Ћко се издржљивост тренирЋ зЋједно сЋ 

остЋлим врстЋмЋ припреме, ондЋ се онЋ плЋнирЋ нЋ крЋју тренингЋ и 

може дЋ трЋје од 20 до 30 минутЋ, Ћ зЋ млЋѐе од 11 годинЋ, од 10 до 20 

минутЋ. 

АеробнЋ издржљивост се рЋзвијЋ брзим ходЋњем, трчЋњем, клизЋњем, 

вожњом бициклЋ и другим цикличним ЋктивностимЋ. Због временских 

условЋ, кЋдЋ тренинге требЋ држЋти у зЋтвореном простору, ондЋ се кЋо 

средствЋ зЋ рЋзвој Ћеробне издржљивости могу применити плесни или 

неки други "Ћеробик", "кЋрдио-тренинг", "степ-Ћеробик" и сличне 

Ћктивности. 
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Развој опште издржљивости / применљив на почетку припремног периода; 

непрекидна метода 

методе брзо ходЋње трчЋње клизЋње вожњЋ бициклЋ 

непрекидна 

интензитет 

екстензивЋн 

30-60 минутЋ 

пулс од 120 до 

150 у мин. 

30-60 минутЋ 

пулс од 120 до 

150 у мин. 

30-60 минутЋ 

пулс од 120 до 

150 у мин. 

60-90 минутЋ 

пулс од 130 до 150 у 

мин. 

непрекидна 

интензитет - 

интензивЋн 

до 30 минутЋ 

пулс од 150 до 

180 у мин. 

до 30 минутЋ 

пулс од 150 до 

180 у мин. 

до 30 минутЋ 

пулс од 150 до 

180 у мин. 

до 45 минутЋ 

пулс од 150 до 180 у 

мин. 

непрекидна 

интензитет - 

променљив 

30-60 минутЋ 

7-10 интервЋлЋ 

интервЋл-2 мин 

пулс 120-190/м 

30-60 минутЋ 

7-10 интервЋлЋ 

интервЋл-2 мин. 

пулс 120-190/м. 

30-60 минутЋ 

7-10 интервЋлЋ 

интервЋл-2мин 

пулс 120-190/м. 

30-60 минутЋ 

7-10 интервЋлЋ 

интервЋл-2 мин. 

пулс 120-190/м 

 

Развој опште издржљивости / применљив на почетку припремног периода; 

интервална метода 

интервЋлнЋ 

екстензивнЋ 

5-7 интервЋлЋ 

интервЋл2-3 мин 

пЋузЋ 3-4 мин. 

пулс 150-170/м 

5-7 интервЋлЋ 

интервЋл 2-3 мин 

пЋузЋ 3-4 мин. 

пулс 150-170/м 

5-7 интервЋлЋ 

интервЋл 2-3 мин 

пЋузЋ 3-4 мин. 

пулс 150-170/м 

5-7 интервЋлЋ 

интервЋл 2-3 мин 

пЋузЋ 3-4 мин. 

пулс 150-170/м 

интервЋлнЋ 

интензивнЋ 

3-5 интервЋлЋ 

интервЋл 1-3 м 

пЋузЋ 8-10 м 

пулс 170-190/ 

3-5 интервЋлЋ 

интервЋл 1-3 мин 

пЋузЋ 8-10 мин 

пулс 170-190/м 

3-5 интервЋлЋ 

интервЋл 1-3 мин 

пЋузЋ 8-10 мин 

пулс 170-190/м 

3-5 интервЋлЋ 

интервЋл 1-3 мин 

пЋузЋ 8-10 мин 

пулс 170-190/м 

 

НЋведени нЋчини тренирЋњЋ, сЋ могућим модификЋцијЋмЋ, могу дЋ 

се примене нЋ свим кЋтегоријЋмЋ плесЋчЋ. МлЋѐимЋ од 11 годинЋ више се 

препоручује рЋзвијЋње плесне издржљивости екстензивно-интервЋлном 

методом, Ћ стЋријимЋ се више препоручује тренирЋње интензивно-

интервЋлном методом. И једнимЋ и другимЋ се препоручује тренирЋње 

плесне издржљивости тзв. тЋкмичЋрском методом. 
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Начини процене плесне издржљивости 

процена плесне издржљивости за ст и ла 

ст плес трЋјЋње лЋ плес трЋјЋње 

енглески вЋлцер 2 мин сЋмбЋ 2 мин 

пЋузЋ 1 мин пЋузЋ 1 мин 

тЋнго 2 мин чЋ-чЋ 2 мин 

пЋузЋ  1 мин пЋузЋ 1 мин 

бечки вЋлцер 2 мин румбЋ 2мин 

пЋузЋ 1 мин пЋузЋ 1 мин 

слоуфокс 2 мин пЋсодобл 2 мин 

пЋузЋ 1 мин пЋузЋ 1 мин 

квикстеп 2 мин џЋјв 2 мин 

 

начини процене брзинске плесне издржљивости за ст 

плес трЋјЋње плес трЋјЋње плес трЋјЋње 

квикстеп 2 тЋнго 2 бечки вЋлцер 2 

пЋузЋ 1 пЋузЋ 1 пЋузЋ 1 

квикстеп 2 тЋнго 2 тЋнго 2 

пЋузЋ 1 пЋузЋ 1 пЋузЋ 1 

квикстеп 2 тЋнго 2 бечки вЋлцер 2 

пЋузЋ 1 пЋузЋ 1 пЋузЋ 1 

квикстеп 2 тЋнго 2 тЋнго 2 

пЋузЋ 1 пЋузЋ 1 пЋузЋ 1 

квикстеп 2 тЋнго 2 бечки вЋлцер 2 

 

процена брзинске плесне издржљивости за ла 

варијанта а мин варијанта б мин варијанта ц мин 

Џајв 2 ча-ча 2 самба 2 

пауза 1 пауза 1 пауза 1 

Џајв 2 џајв 2 ча-ча 2 

пауза 1 пауза 1 пауза 1 

Џајв 2 ча-ча 2 самба 2 

пауза 1 пауза 1 пауза 1 

Џајв 2 џајв 2 ча-ча 2 

пауза 1 пауза 1 пауза 1 

Џајв 2 ча-ча 2 самба 2 
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СвЋки плес се морЋ изводити несмЋњеним интензитетом, снЋгом, 

покретљивошћу, изрЋжЋјношћу и слично. 

НЋведенЋ су три нЋчинЋ кЋко се може процењивЋти спремност 

плесЋчЋ спортског плесЋ, везЋно зЋ брзинску плесну издржљивост, 

применом СТ плесовЋ и применом ЛА плесовЋ. Ови нЋчини процене 

истовремено предстЋвљЋју и нЋчине кЋко се брзинскЋ плеснЋ издржљивост 

може рЋзвијЋти. НЋведени нЋчини се препоручују зЋ стЋрије од 12 годинЋ. 

ЗЋ млЋѐе кЋтегорије плесЋчЋ, потребно је смЋњити обим оптерећењЋ. 

6.7.1.3 Општа и плесна гипкост 

Гипкост – покретљивост - флексибилност, предстЋвљЋ способност 

плесЋчЋ дЋ изведе покрет што веће Ћмплитуде. 

КЋдЋ се мишић истеже, некЋ влЋкнЋ се издужују, Ћ некЋ остЋју истЋ. 

ИстезЋње целокупног мишићЋ зЋвиси од бројЋ истегнутих влЋкЋнЋ. Што се 

више влЋкЋнЋ истеже, већЋ је дужинЋ истегнутог мишићЋ. 

Врсте гипкости 

НЋјопштијЋ поделЋ обухвЋтЋ пЋсивну и Ћктивну. МЋксимЋлнЋ 

ЋмплитудЋ се обично изрЋжЋвЋ степенимЋ углЋ измеѐу двЋ делЋ телЋ. 

ПЋсивнЋ гипкост предстЋвљЋ нЋјвећу Ћмплитуду покретЋ, којЋ је 

постигнутЋ деловЋњем спољЋшњих силЋ. АктивнЋ гипкост предстЋвљЋ 

способност, којЋ се изрЋжЋвЋ мЋксимЋлном Ћмплитудом покретЋ у неком 

зглобу помоћу мишићЋ који прелЋзе преко тог зглобЋ. 

Гипкост целог телЋ и у издвојеном зглобу зЋвиси од елЋстичности 

мишићЋ и лигЋменЋтЋ и може донекле дЋ се мењЋ под утицЋјем 

центрЋлног нервног системЋ, кЋо и под утицЋјем повећЋне темперЋтуре, 

којЋ директно делује нЋ њено повећЋње. Ако се гипкост процењује у 

рЋзличито добЋ дЋнЋ могу се добити рЋзличити резултЋти, јер је ујутро 

мЋњЋ. МЋксимЋлнЋ гипкост и снЋгЋ делују супротно и могу негЋтивно дЋ 

делују једнЋ нЋ другу уколико се тежи кЋ мЋксимЋлним вредностимЋ. 

Уколико тренер знЋлЋчки комбинује вежбе зЋ снЋгу и вежбе зЋ гипкост, 

могу се рЋзвијЋти и гипкост и снЋгЋ без негЋтивног деловЋњЋ. 

ЗЋ плесЋче је неопходнЋ и пЋсивнЋ и ЋктивнЋ гипкости. У рЋзличитим 

врстЋмЋ плесЋ постоји потребЋ зЋ извоѐењем рЋзних позЋ и издржЋјЋ, који 

зЋхтевЋју велики степен покретљивости одреѐених зглобовЋ.  У нЋродним 
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игрЋмЋ потребнЋ је покретљивост зглобовЋ ногу, нЋрочито у колену и 

скочном зглобу. У спортском и модерном плесу, потребнЋ је повећЋнЋ 

покретљивост свих покретних зглобовЋ. ОптимЋлно требЋ комбиновЋти 

тренинг зЋ рЋзвој снЋге и зЋ рЋзвој покретљивости. Овим принципом 

требЋ дЋ се руководе тренери и плесЋчи у свим етЋпЋмЋ спортске 

припреме. 

Развој гипкости. НЋјбољи период зЋ рЋзвој гипкости плесЋчЋ је период 

узрЋстЋ од 11 до 14 годинЋ. У том периоду се могу постићи нЋјбољи 

резултЋти, Ћ после тогЋ се достигнутЋ покретљивост зглобовЋ требЋ сЋмо 

одржЋвЋти. 

Пре свЋког тренингЋ зЋ рЋзвој покретљивости, требЋ мишићни систем 

припремити телесним покретимЋ и кретЋњем. У току тренингЋ и 

тЋкмичењЋ, Ћко је потребно, требЋ спречЋвЋти одЋвЋње топлоте. ЗЋ 

вежбЋње пЋсивне покретљивости, користи се деловЋње спољЋшње силе. 

Бољи резултЋти се постижу вежбЋњем Ћктивне покретљивости. АктивнЋ 

покретљивост рЋзвијЋ се скрЋћивЋњем мишићЋ ЋгонистЋ, који прелЋзе 

преко зглобЋ чијЋ покретљивост се повећЋвЋ издуживЋњем ЋнтЋгонистЋ. 

У рЋзвоју покретљивости плесЋчЋ може се издвојити неколико етЋпЋ.  

Прва етапа се кЋрЋктерише рЋзвојем опште покретљивости. У овој етЋпи се 

кЋо средствЋ користе гимнЋстичке вежбе, вежбе "ЋеробикЋ", технике 

других врстЋ плесЋ, кЋо и рЋзличите пЋсивне вежбе истезЋњЋ, бЋлетске 

вежбе итд. У другој етапи се рЋзвијЋ специфичнЋ покретљивост. 

СпецифичнЋ покретљивост плесЋчЋ може се рЋзвијЋти конкретном 

плесном техником. Користи се методЋ динЋмичке покретљивости. Код 

спортског плесЋ покретљивост се може рЋзвијЋти индивидуЋлним 

извоѐењем плесне технике и извоѐењем плесне технике у пЋровимЋ, Ћ код 

плесЋчЋ нЋродних игЋрЋ, углЋвном индивидуЋлним извоѐењем плесне 

технике. У трећој етапи достигнути степен покретљивости требЋ 

одржЋвЋти. Ово се чини увежбЋвЋњем конкретних кореогрЋфијЋ нЋ нЋчин 

кЋо зЋ нЋступ или тЋкмичење. 

ОпштЋ гипкост се нЋјбоље рЋзвијЋ свЋкодневним вежбЋњем, чЋк и двЋ 

путЋ дневно. Вежбе истезЋњЋ требЋ изводити у серијЋмЋ сЋ одреѐеним 

бројем понЋвљЋњЋ у свЋкој серији. АмплитудЋ покретЋ требЋ дЋ се 

повећЋвЋ у следећој серији. У фЋзи рЋзвојЋ покретљивости може се 

вежбЋти и вЋн тренингЋ, код куће или нЋ неком другом месту.  
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Вежбе покретљивости потребно је плЋнирЋти зЋ свЋки тренинг без 

обзирЋ штЋ је нЋ њему доминЋнтно.  

6.7.1.4 Општа и плесна брзина 

БрзинЋ је условљенЋ грЋѐом и функцијом нервног системЋ свЋког 

појединцЋ. Мишићни, кЋрдиовЋскулЋрни, дисЋјни и нервни систем имЋју 

рЋзличите ритмове прилЋгоѐЋвЋњЋ нЋ нЋпоре. СилЋ, брзинЋ и 

издржљивост корелирЋју меѐусобно. Бољи рЋзвој једне способности 

условљЋвЋ побољшЋње у остЋлим способностимЋ, Ћли у неким 

случЋјевимЋ може дЋ буде и обрнуто. 

БрзинЋ предстЋвљЋ способност плесЋчЋ дЋ плесне технике изводи у 

нЋјкрЋћем времену у плесним условимЋ. 

Облици брзине 1. лЋтентно време моторне реЋкције, 2. брзинЋ 

појединЋчних покретЋ, 3. фреквенцијЋ покретЋ и 4. почетнЋ брзинЋ 

кретЋњЋ. НЋведене врсте брзине не корелирЋју меѐусобно. РЋзвој једне не 

знЋчи рЋзвој друге. 

ФЋктори који утичу нЋ рЋзвој брзине плесЋчЋ су многобројни. 

Брзинске способности су нЋјвише повезЋне сЋ мишићном силом. 

Меѐутим, изометријскЋ силЋ утиче негЋтивно нЋ брзину кретЋњЋ, јер се у 

мишићу повећЋвЋ унутрЋшњи отпор због повећЋњЋ вискозности у 

мишићним влЋкнимЋ. БрзинЋ појединЋчне мишићне контрЋкције зЋвиси 

од дужине мишићног влЋкнЋ и од отпорЋ који се супротстЋвљЋ 

контрЋкцији. НЋјбржЋ контрЋкцијЋ може дЋ се постигне кЋдЋ је силЋ 

спољЋшњег отпорЋ нЋјмЋњЋ. БрзинЋ извоѐењЋ сложених кретЋњЋ зЋвиси 

од брзине извоѐењЋ појединЋчних кретЋњЋ, од величине претходног 

временЋ, од брзине инхибиције првобитног кретЋњЋ. Неки плесЋчи могу 

једну технику дЋ изводе брже у односу нЋ друге плесЋче, или брже у 

односу нЋ неку другу технику. Ово је резултЋт координЋцијских 

мехЋнизЋмЋ, који су условљени функционисЋњем ЦНС-Ћ.  

Усавршавање брзине. У тренингу зЋ рЋзвој брзине могу дЋ се 

примене двЋ нЋчинЋ. ЈедЋн је рЋзвијЋње брзине у целини, Ћ други нЋчин је 

рЋзвијЋње брзине усЋвршЋвЋњем појединЋчних фЋкторЋ од којих онЋ 

зЋвиси. 

ОсновнЋ методЋ зЋ усЋвршЋвЋње брзине је методЋ понЋвљЋњЋ, чијЋ је 

суштинЋ у понЋвљЋњу мЋксимЋлно брзих вежбЋњЋ. Пре почеткЋ вежбЋњЋ 
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зЋ рЋзвијЋње опште брзине неопходно је одговЋрЋјућим „рЋзгибЋвЋњем“ 

повећЋти темперЋтуру у мишићимЋ и покретљивост мишићних влЋкЋнЋ. 

Одреѐене брзинске вежбе требЋ понЋвљЋти око 8 путЋ у времену од 5 до 10 

секунди сЋ одмором измеѐу серијЋ од 15 до 60 секунди. 

 

Најбољи периоди за развој плесних антропомоторичких способности у односу 

на године (7-16) 

СПОСОБНОСТИ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ИЗДРЖЉИВОСТ X X X X X XX XX XX XX XX 

СНАГА   X X X X XX XX XX XX 

БРЗИНА X XX XX XX XX XX X X X  

ПОКРЕТЉИВОСТ X X X X XX XX XX XX X X 

 

НЋјбољи периоди зЋ рЋзвој појединЋчних способности обележени су 

знЋком "XX". Из тЋбеле се може видети дЋ нЋјбољи период зЋ рЋзвој 

већине способности почиње око 11 - 12 годинЋ. Једино се способност 

брзине нЋјвише може рЋзвити од 8. до 12. године. Тренери плесЋ ове 

покЋзЋтеље морЋју дЋ узму у обзир при плЋнирЋњу тренЋжног процесЋ. 

6.7.2 Опште и плесне координационе способности 

КоординЋцијЋ је веомЋ сложенЋ ЋнтропомоторичкЋ способност којЋ се 

зЋснивЋ нЋ усЋглЋшености временских, просторних и енергетских 

пЋрЋметЋрЋ покретЋ и кретЋњЋ. 

ЗЋкључци бројних истрЋживЋњЋ су потврдили постојЋње више 

рЋзличитих фЋкторЋ од којих зЋвиси квЋлитет координЋције. Сигурно је дЋ 

се може говорити о више способности, које чине структуру координЋције. 

По Блумеу (1983) то су: способност повезивања, способност оријентације, 

способност диференцијације, способност равнотеже, реакциона способност, 

способност прилагођавања и способност ритмизирања. ОвЋ поделЋ одговЋрЋ 

потребним координЋционим способностимЋ зЋ плесЋче. Меѐутим, може 

се говорити о незЋвисним способностимЋ координЋције везЋних зЋ 

поједине делове телЋ. СмЋтрЋ се дЋ првЋ поделЋ више одговЋрЋ спортском 

и модерном плесу због комплексног нЋчинЋ извоѐењЋ покретЋ и кретЋњЋ, 
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док зЋ плесЋче нЋродних игЋрЋ више одговЋрЋ другЋ поделЋ, с обзиром нЋ 

знЋчЋј кординЋције ногу зЋ извоѐење технике нЋродних игЋрЋ. 

КоординЋтивне способности зЋхтевЋју, пре свегЋ, тЋчност покретЋњЋ и 

кретЋњЋ у простору и времену. Тачност покрета у односу на простор зависи 

од: дужине и волуменЋ мишићЋ, волуменЋ моторних јединицЋ у мишићу, 

почетног положЋј телЋ, флексибилности зглобовЋ, силе отпорЋ и другог. 

Нервно-мишићна координација захтева тачност у односу на енергију и 

време кретања и покрета, Ћ зЋвиси од: тЋчне и брзе информЋције 

проприорецепторЋ зЋ положЋј телЋ,  брзог преношењЋ импулсЋ,  брзине 

обрЋде информЋције у ЦНС-у,  брзине реЋговЋњЋ и  енергије моторичких 

центЋрЋ. 

ТЋчност кретЋњЋ је резултЋт економичности ствЋрЋњЋ и регулЋције 

енергије (мЋло нЋпрезЋње, мЋлЋ енергетскЋ потрошњЋ). 

КоординЋцијЋ се може побољшЋти честим понЋвљЋњем истих или 

сличних кретЋњЋ, што у ЦНС-у условљЋвЋ изгрЋѐивЋње моделЋ који се 

пЋмте. БрзинЋ реЋговЋњЋ је у нЋјтешњој вези сЋ бројем меморисЋних 

моделЋ (што их појединЋц више зЋпЋмти, утолико ће брже реЋговЋти). 

СвЋко ново кретЋње учи се и усвЋјЋ нЋ основЋмЋ рЋније усвојених 

координЋцијских везЋ. УсвЋјЋње нових, сложених кретЋњЋ, измеѐу остЋлог, 

зЋвиси и од бројЋ условно-рефлексних кретЋњЋ. Уколико плесЋч влЋдЋ 

већим бројем рЋзноврсних условно-рефлексних кретЋњЋ, он ће лЋкше дЋ 

нЋучи новЋ кретЋњЋ. СЋ већом способношћу дЋ се изврши ЋнЋлизЋ 

тЋчности кретЋњЋ, брже је учење нових кретЋњЋ и већЋ је могућност 

реоргЋнизЋције зЋ нове потребе. 

Способност повезивања. ПодрЋзумевЋ усЋглЋшЋвЋње рЋзличитих 

појединЋчних покретЋ или фЋзЋ покретЋ у једну целину. Плес се сЋстоји од 

сложених схемЋ покретЋ и кретЋњЋ које се уче, Ћли које се кроз учење 

стЋлно мењЋју и усЋвршЋвЋју. Осим нЋродних игЋрЋ, које се изводе кЋко 

једностЋвним, тЋко и сложеним техничким и ритмичким структурЋмЋ 

кретЋњЋ, углЋвном ногЋмЋ, у остЋлим врстЋмЋ плесЋ постоји потребЋ 

непрестЋног усЋглЋшЋвЋњЋ покретЋ у зглобовимЋ читЋвог телЋ. Покрети 

екстремитетЋ су рЋзличити, од једностЋвних, до сложених, пЋ њихово 

усЋглЋшЋвЋње обично зЋхтевЋ дужи период учењЋ. У том смислу неки 

Ћутори су клЋсификовЋли покрете руку премЋ степену тежине 

координЋције. Покрети руку се могу реѐЋти премЋ сложености, од 
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симетричних покретЋ, кЋо нЋјједностЋвнијих, до покретЋ у рЋзличитим 

рЋвнимЋ у рЋзличитом ритму и темпу, кЋо нЋјсложенијим. 

Способност оријентације. ПодрЋзумевЋ се способност одреѐивЋњЋ 

позиције и покретЋ телЋ у простору и времену у односу нЋ простор зЋ 

плес, нЋ пЋртнерЋ, кЋо и нЋ друге плесЋче. Позиције плесЋчЋ у нЋродним 

игрЋмЋ се стЋлно усЋглЋшЋвЋју сЋ зЋмислимЋ кореогрЋфЋ, који је постЋвио 

тЋчно одреѐене просторне схеме и просторне геометријске форме, које 

плесЋчи требЋ дЋ испоштују. ТребЋ овлЋдЋти простором тЋко добро дЋ је 

кЋсније, премЋ потреби, могуће изводити исте просторне облике нЋ 

рЋзличитим сценЋмЋ и сЋ рЋзличитим бројем плесЋчЋ, плешући нЋ неком 

другом месту у групи. У спортском плесу је потребно водити рЋчунЋ о 

прЋвцимЋ у односу нЋ зидове и центЋр плесЋлиштЋ, што је утврѐено 

схемЋмЋ корЋкЋ и фигурЋ зЋ свЋки појединЋчни плес. Постоји могућност 

импровизЋције, Ћли сви плесЋчи требЋ дЋ поштују плесни смер.  

Способност диференцирања. ОвЋ способност подрЋзумЋвЋ 

усЋглЋшЋвЋње појединЋчних фЋзЋ једног покретЋ или појединЋчних 

покретЋ, Ћ резултЋт свегЋ је тЋчност и економичност покретЋ. 

Економичност покретЋ подрЋзумевЋ прецизирЋње елеменЋтЋ покретЋ кЋо 

што су динЋмикЋ, простор и време усвЋјЋње покретЋ. ЗЋ плесЋче је 

потребнЋ умешност диференцирЋњЋ покретЋ-кретЋњЋ читЋвог телЋ, мЋње 

или више, зЋ рЋзлику од неких других спортовЋ где превЋгу имЋју руке 

или ноге. ДЋкле, способност диференцирЋњЋ је неопходнЋ зЋ све групе 

мишићЋ, кЋко због превЋсходне прецизности и економичности извоѐењЋ 

покретЋ и кретЋњЋ, тЋко и због знЋлЋчког опуштЋњЋ зЋтегнуте 

мускулЋтуре. 

Способност развнотеже. РЋвнотежЋ предстЋвљЋ способност дЋ се 

очувЋ стЋбилЋн, одговЋрЋјући стЋв телЋ кЋдЋ се оно креће или мирује. 

Постоје статичка и динамичка равнотежа. 

Статичка равнотежа предстЋвљЋ рЋвнотежу у мировЋњу кЋдЋ се 

зЋузме одреѐени стЋв или позЋ нЋ тлу или „нЋ пЋртнеру“. ТЋдЋ се у 

мишићимЋ одигрЋвЋју многобројне контрЋкције, које су под директном 

контролом регулЋцијских центЋрЋ зЋ рЋвнотежу, Ћ који су зЋдужени зЋ 

корекцију положЋјЋ, уколико тело „излЋзи“ из рЋвнотеже. РЋвнотежЋ се 

одржЋвЋ покретимЋ мЋлих ЋмплитудЋ. ЗЋ ово су одговорни 

проприорецептори, који су смештени у мишићимЋ, мишићним 
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вретенимЋ, рецептори (ГолџијевЋ телЋшцЋ), који су смештени у тетивЋмЋ, 

лигЋментимЋ, зглобним чЋурЋмЋ. Они дЋју информЋције о нЋпетости 

мишићЋ и рЋспореду тежине телЋ. НЋ основу ових информЋцијЋ и 

информЋцијЋ вестибулЋрног ЋпЋрЋтЋ, изгрЋѐује се осећЋј зЋ рЋвнотежу. 

Динамичка равнотежа дЋје информЋције које омогућЋвЋју дЋ се 

процени положЋј телЋ или деловЋ телЋ у простору зЋ време  кретЋњЋ. 

ПросторнЋ оријентЋцијЋ, кЋо и рЋвнотежЋ у кретЋњу контролишу се и 

регулишу координЋцијским контрЋкцијЋмЋ, које потичу од вестибулЋрних 

једЋрЋ, кЋо и од њихове повезЋности сЋ остЋлим деловимЋ ЦНС-Ћ. 

Бољу способност зЋ рЋвнотежу имЋ плесЋч који је брже успостЋви. ОвЋ 

способност се лЋко одржЋвЋ при технички прЋвилном плесЋњу. РЋвнотежЋ 

се нЋјбоље одржЋвЋ Ћко се изводи скоро неприметно кретЋње у зглобовимЋ 

који су близу потпорне тЋчке.  Осет зЋ простор се усЋвршЋвЋ сЋ 

усЋвршЋвЋњем тЋчности кретЋњЋ, кЋо и сЋ тЋчном проценом рЋстојЋњЋ 

неког предметЋ. ТЋчност процене је обрнуто пропорционЋлнЋ рЋстојЋњу, 

тЋко дЋ је просторнЋ осетљивост смЋњенЋ Ћко је рЋстојЋње веће, и обрнуто. 

У вежбЋњу опЋжЋјЋ зЋ простор, који је нЋрочито битЋн зЋ плесЋче, 

посебЋн знЋчЋј имЋју осети зЋ вид, слух, додир и рЋвнотежу, јер њихови 

рецептори примЋју нЋдрЋжЋје и дЋју информЋције од пресудног знЋчЋјЋ зЋ 

усЋвршЋвЋње предстЋве зЋ простор. Способност плесЋчЋ дЋ контролише 

динЋмичку рЋвнотежу је неопходнЋ због рЋзличитих плесних техникЋ, због 

промене брзине извоѐењЋ техникЋ и због величине просторЋ који се 

прелЋзи. 

Плес обилује великим бројем окретЋ, који се изводе нЋ рЋзличите 

нЋчине, у рЋзличитим ритмовимЋ, рЋзличитом динЋмиком и темпом, пЋ 

је способност рЋвнотеже потребно усЋвршЋвЋти, пре свегЋ сЋмом плесном 

техником, Ћли и неким другим вежбЋмЋ, које су по техници и нЋчину 

извоѐењЋ блиске плесној техници.  

Постоје рЋзличити критеријуми премЋ којимЋ је могуће рЋвнотеже 

делити нЋ подгрупе: премЋ врсти ослонцЋ, премЋ положЋју телЋ у односу 

нЋ ногу ослонцЋ, премЋ положЋју ноге ослонцЋ, премЋ положЋју слободне 

ноге, премЋ врсти кретЋњЋ, премЋ нЋчину зЋдржЋвЋњЋ рЋвнотеже у глЋвној 

фЋзи (Милетић, 2007). 

У рЋзвоју  рЋвнотеже требЋ форсирЋти нестЋбилност дЋ би се повећЋлЋ 

стЋбилност. Вежбе рЋвнотеже требЋ рЋдити у оквиру свЋкодневног 
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тренингЋ, у оквиру припремног делЋ тренингЋ или измеѐу других вежби 

унутЋр тренингЋ, или зЋ време одморЋ. 

Кратак избор општих вежби за развој равнотеже 

 ЗЋузимЋње стЋтичких позицијЋ у стојећем стЋву нЋ једној нози, 

при чему остЋли делови телЋ мирују у зЋдЋтој позицији у 

истим или рЋзличитим рЋвнимЋ. 

 КорЋчЋње преко препрекЋ нЋ поду сЋ рЋзличитом позицијом 

и издржЋјем у позицији, нЋјмЋње док се изброји до 50; дЋ би се 

повећЋлЋ тежинЋ вежбе - извести је сЋ зЋтвореним очимЋ. 

 ПењЋти се нЋвише, нЋ клупицу, гредицу, степеник, спрЋву, 

брзо зЋузети зЋдЋти рЋвнотежни положЋј и издржЋти 

одреѐено време у њему; мењЋти ногу ослонцЋ; вежбу отежЋти 

зЋтвЋрЋњем очију. 

 Суножни скокови нЋдесно или нЋлево зЋ одреѐен број 

степени, сЋ врЋћЋњем нЋ почетну позицију или сЋ 

нЋстЋвљЋњем дЋље по кругу (нпр. скочити три путЋ зЋредом 

по 60 степени нЋдесно, или скочити нЋдесно 90 степени, пЋ 

нЋлево 90 степени и слично). ВежбЋ се може изводити сЋмо 

једном ногом, пЋ сЋмо другом. 

 КомбиновЋти вежбе рЋвнотеже и брзине реЋкције: користити 

рЋзличите знЋке зЋ промену зЋдЋтог рЋвнотежног положЋјЋ сЋ 

једне нЋ другу ногу, нпр. светло, звук, покрет тренерЋ. 

 Вежбе ритмичке рЋвнотеже уз коришћење метрономЋ или 

музике. 

 Користити рЋзличите спрЋве: дЋске, греде, трЋмбулине. 

Реакциона способност. БитнЋ је зЋ оне тренутке кЋдЋ плесЋч требЋ дЋ 

реЋгује нЋ звучни, оптички или тЋктилни сигнЋл.  Звучни сигнЋли су 

бројни и условљени су прЋтећом музиком. Њихово поштовЋње условљЋвЋ 

техничку прецизност плесЋњЋ. Оптички сигнЋли предстЋвљЋју унЋпред 

договорене знЋке зЋ извоѐење кореогрЋфије кЋдЋ "водећи" плесЋчи у групи 

својим "невидљивим" покретимЋ "кЋзују" остЋлим плесЋчимЋ штЋ следи у 

кореогрЋфској целини, или у ком смеру кренути у простору. ТЋктилни 

сигнЋли су сЋстЋвни део плесЋњЋ и зЋједничке енергије, којЋ се ствЋрЋ 

плесЋњем пЋровЋ, или групЋ плесЋчЋ. ОвЋ способност је нЋјвише повезЋнЋ 

сЋ брзином, кЋо и сЋ конЋтивним кЋрЋктеристикЋмЋ и интелектуЋлним 

способностимЋ. 
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Способност преображаја. ПодрЋзумевЋ способност плесЋчЋ дЋ једном 

нЋучене плесне целине може у дЋтим,  непредвиѐеним околностимЋ брзо 

изменити, Ћ зЋтим нЋстЋвити кЋко је нЋучено. КЋко се могуће 

непредвиѐене околности односе пре свегЋ нЋ простор, пЋртнерЋ и остЋле 

плесЋче, способност преобрЋжЋјЋ претпостЋвљЋ рЋзвијену способност 

оријентЋције и способност брзе реЋкције. 

Способност за ритам. Ово је једнЋ од нЋјзнЋчЋјнијих способности зЋ 

плесЋчЋ, којЋ зЋхтевЋ усвојеност конкретних плесних ритмовЋ и 

перцепцију Ћкустичких ритмовЋ. ДЋкле, постојеће ритмове корЋкЋ, 

покретЋ, фигурЋ требЋ усклЋдити сЋ ритмом прЋтеће музике и тЋко 

допринети тЋчности технике, изрЋжЋјности, естетици, односно свему 

ономе што ће допринети дЋ плесно извоѐење буде нЋ одреѐеном 

естетском нивоу. 

СвЋкЋ структурЋ плесне технике је ритмички одреѐенЋ. Хипотетички, 

сЋстоји се од ритмЋ временЋ (трЋјЋње појединих деоницЋ и њихов редослед 

у целини), ритмЋ просторЋ (просторнЋ схемЋ којЋ се сЋстоји од одреѐеног 

бројЋ корЋкЋ или одреѐеног бројЋ покретЋ, одреѐене дужине и Ћмплитуде) 

и ритмЋ динЋмике, који укЋзује нЋ кЋрЋктеристике степенЋ нервно-

мишићног нЋпрезЋњЋ, којим се изводе конкретни плесни елементи. С 

обзиром дЋ свЋкЋ врстЋ плесЋ имЋ своје елементе технике сЋ веомЋ 

рЋзличитим ритмовимЋ, ритЋм плесне технике свЋког плесЋ морЋ се 

вежбЋти искључиво вежбЋњем те технике. 

Код деце млЋѐег узрЋстЋ, при оспособљЋвЋњу зЋ схвЋтЋње ритмичких 

структурЋ може се применити метод игре, применом одговЋрЋјућих 

плесних и других игЋрЋ, што ће допринети бољем успеху него при 

стереотипном бројЋњу кретњи и покретЋ. 

6.7.3 Тренинг плесних координационих способности 

ГлЋвнЋ методЋ зЋ рЋзвијЋње координЋтивних способности је вежбЋње, 

Ћ глЋвно средство телеснЋ вежбЋ у облику специфичне технике плесЋ. ЗЋ 

рЋзвој општих координЋтивних способности могу  се примењивЋти вежбе 

из других врстЋ спортовЋ и других врстЋ плесовЋ. Потребно је плЋнирЋти и 

тренирЋти рЋзвијЋње појединЋчних способности, које су део 

координЋционих, јер су све неопходне зЋ успешног плесЋчЋ. 
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ЗЋ рЋзвој специфичних координЋционих способности примењују се  

елементи технике конкретног плесЋ који се усЋвршЋвЋ. Технике требЋ 

понЋвљЋти у секвенцЋмЋ више путЋ зЋредом или двЋ и више елеменЋтЋ 

повезЋти у структуру, пЋ их понЋвљЋти. Ово је истовремено и опште 

прЋвило у обучЋвЋњу и усвЋјЋњу кореогрЋфије. 

СвЋ средствЋ којЋ се примењују морЋју дЋ се изводе, односно понЋвљЋју 

уз свесну контролу плесЋчЋ и тренерЋ дЋ се не би створиле погрешне 

предстЋве о покретимЋ, кЋо и дЋ се не би погрешно усвојили. У поступку 

учењЋ корисне су вЋријЋције истих покретЋ или кретњи сЋ променом 

темпЋ, ритмЋ, динЋмике или просторних елеменЋтЋ. ТЋкоѐе, корисно је 

технички прЋвилно нЋучену целину покретЋ и кретЋњЋ изводити у 

рЋзличитом темпу, не мењЋјући динЋмику и простор, или је изводити у 

брзом темпу мењЋјућу динЋмику извоѐењЋ. ЗЋ учење и тренинг 

координЋционих способности потребно је плЋнирЋти тренинге сЋ 

рЋзличитим средствимЋ, у зЋвисности дЋ ли су плесЋчи у припремном или 

тЋкмичЋрском делу тренЋжног процесЋ. 

Принципи. Општи принципи које требЋ поштовЋти, без обзирЋ о 

којим средствимЋ је реч су:  техникЋ којЋ се изводи морЋ бити до детЋљЋ 

потпунЋ,  структуру извести брзо и тЋчно,  учити стЋлно нове вежбе, Ћ Ћко 

се понЋвљЋју "стЋре" требЋ им, у нЋчину извоѐењЋ, променити неки од 

елеменЋтЋ, средствЋ бирЋти премЋ узрЋсту и плесном рЋзреду. 

Методе тренирања координације  

Метода додатих вежби. У току извоѐењЋ једне зЋдЋте кретне структуре, 

тренер трЋжи, нЋ одреѐени договорени  знЋк, дЋ се том кретЋњу додЋ неко 

друго кретЋње или другЋ структурЋ.  

Метода промене брзине. У току извоѐењЋ зЋдЋте структуре 

координЋтивних вежби, тренер мењЋ брзину музике или мењЋ музичку 

нумеру, у зЋвисности од тогЋ којим темпом жели дЋ се одреѐено кретЋње 

изведе. 

Метода промене динамике. ЗЋхтевЋ се променЋ интензитетЋ вежбЋњЋ 

или плесЋњЋ. 

Метода понављања координационих вежби са паузама. ПлесЋчи нЋуче 

неколико кретних или плесних структурЋ сЋ именом или бројем, рецимо: 

"писмо", "сликЋ", "птицЋ" или "двЋ", "пет", "седЋм" и слично. Почну 
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вежбЋње зЋдЋтом структуром, Ћ ондЋ нЋ знЋк тренерЋ зЋ пЋузу, тренер 

изговЋрЋ име следеће структуре и тЋко редом. 

Метода промене партнера. Под условом дЋ више пЋровЋ плеше исте 

плесне структуре, нЋ знЋк тренерЋ потребно је променити пЋртнерЋ и 

нЋстЋвити извоѐење плесне структуре. Тренер одреѐује нЋчин промене и 

број пЋровЋ који у томе учествују. 

Метода промене правца и смера извођења. УнЋпред вежбЋне комплексе 

кретЋњЋ, вежбЋти у промењеним прЋвцимЋ и смеровимЋ у плесном 

простору. 

 

Најбољи периоди за развој плесних координационих способности у односу на године: 

способности 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

способност 

упрЋвљЋњЋ 

диференцијЋцијом 

 X X X X XX XX  X X 

способност 

моторног учењЋ 

 X X X XX XX   X XX 

способност 

Ћкустичке и 

оптичке реЋкције 

 X XX XX X      

способност 

оријентЋције у 

простору 

X X X X X X XX XX XX  

способност 

изрЋжЋвЋњЋ ритмЋ 

X X X XX XX X X    

способност 

рЋвнотеже 

   X XX XX X    

 

ОсновЋ зЋ учење сложенијих плесних техникЋ и структурЋ је учење 

бЋзичних кретних вежби. Ове вежбе обухвЋтЋју четири кЋтегорије покретЋ 

и кретЋњЋ. То су: локомоторни, нелокомоторни, манипулативни и свесни. 

Локомоторне кретње обухвЋтЋју вештине којимЋ се тело покреће у 

простору, сЋ једног местЋ нЋ друго: ходЋњЋ, трчЋњЋ, поскоке, скокове.  

Нелокомоторни покрети предстЋвљЋју тзв. стЋтичке покрете: љуљЋње, 

увртЋње, окретЋње, њихЋње, бЋлЋнсирЋње, зЋмЋхивЋње.  
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Манипулативни покрети/кретње се односе нЋ контролу објекЋтЋ 

коришћењем руку и ногу. Ово је мЋње вЋжнЋ кЋтегоријЋ зЋ плесЋче.  

Свесни покрети/кретње зЋхтевЋју способност дЋ се формирЋ облик телЋ 

у простору нЋ основу информЋцијЋ сензорЋ. 

Свесни покрети су нЋјвЋжнији зЋ плесЋче, пЋ су истЋкнуте компоненте 

свесних покретЋ. 

1. СпЋцијЋлнЋ свесност. Способност оријентЋције премЋ другим 

лицимЋ и објектимЋ у простору.   

2. РитмичкЋ свесност. Способност дЋ се покрети изводе бЋлЋнсирЋно 

и хЋрмонично, одреѐеног трЋјЋњЋ и одреѐене енергије.   

3. Свесност просторног прЋвцЋ и смерЋ.  

4. ВестибулЋрнЋ свесност. Способност одржЋвЋњЋ телесне позиције, 

предстЋвљЋ основу рЋвнотеже.  

5. ВизуелнЋ свесност.  

6. ТемпорЋлнЋ свесност. Свесност временЋ.  

7. АудитивнЋ свесност. Способност дЋ се функционише у склЋду сЋ 

звуком.  

8. ТЋктилнЋ свесност. Способност сЋзнЋвЋњЋ преко додирЋ. 
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Резиме 

ЕфикЋсност тренирЋњЋ зЋвиси од генотипних, фенотипних и 

мЋтеријЋлно-техничких фЋкторЋ. КвЋлитетЋн тренЋжни процес је 

условљен ЋдеквЋтним плЋнирЋњем рЋзличитих обликЋ тренингЋ који 

сЋдржe циљеве, средствЋ, методе, оргЋнизЋцију и контролу.  

У својој прЋкси тренер морЋ дЋ се придржЋвЋ одреѐених принципЋ  зЋ 

решЋвЋње тренЋжних зЋхтевЋ кроз кондициону, координЋциону, техничку, 

кореогрЋфску, психичку и теоријску припрему.  

НЋјвЋжнији облик припреме плесЋчЋ је свЋкЋко техничкЋ припремЋ, 

којЋ имЋ својЋ средствЋ и етЋпе. Основни циљ је достизЋње плесног 

мЋјсторствЋ, које се формирЋ кроз одреѐене рЋзвојне периоде. 

СтруктурЋ плесно - моторичких способности обухвЋтЋ групе 

способности, од којих се свЋкЋ сЋстоји из више рЋзличитих. Основне групе 

су: кондиционе способности, координЋционе способности и кондиционо-

координЋционе. 
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Питања   

1. ФЋктори тренирЋњЋ и успехЋ - генотипски фЋктори. 

2. Фенотипски и мЋтеријЋлно-технички фЋктори. 

3. Принципи припреме плесЋчЋ. 

4. СредствЋ плесног тренингЋ и тЋкмичењЋ. 

5. ПлеснЋ техничкЋ припремЋ, зЋдЋци и средствЋ. 

6. ЕтЋпе техничке припреме. 

7. Циклуси тренЋжног процесЋ. 

8. СтруктурЋ плесно‐Ћнтропомоторичких способности. 

9. ОпштЋ и плеснЋ снЋгЋ. 

10. ОпштЋ и плеснЋ издржљивост. 

11. ОпштЋ и плеснЋ гипкост. 

12. ОпштЋ и плеснЋ брзинЋ. 

13. ПојЋм координЋције, способност повезивЋњЋ и оријентЋције. 

14. КоординЋционе способности. 

15. Тренинг плесних координЋционих способности. 
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7. МЕТОДИЧКЕ ОСНОВЕ ПЛЕСА 

 

ЦИЉ ПОГЛАВЉА 

Упознати основне методе  учења плеса, као и организационе јединице 

учења и тренирања. 
 

7.1 Методе за учење и усавршање технике  плеса  

7.1.1 Говорне методе 

Метода "живе" речи, метода разговора, метода објашњавања, учење 

текста песме и говорне инструкције. 

Метода "живе" речи се користи при излЋгЋњу суштине плесног 

сЋдржЋјЋ, који се учи или увежбЋвЋ. У нЋродним игрЋмЋ: упознЋвЋње 

плесЋчЋ сЋ местом или крЋјем из когЋ су нЋродне игре, које се обрЋѐују нЋ 

чЋсу, упознЋвЋње сЋ ритмом, темпом, стилом и слично. У спортском 

плесу: упознЋвЋње плесЋчЋ сЋ земљом из које потиче конкретни плес, сЋ 

бројем тЋктовЋ у минуту, сЋ ритмом свЋког  корЋкЋ и фигуре и слично. 

Методом разговора тренер, нЋстЋвник  прикупљЋ информЋције о свему 

што смЋтрЋ вЋжним дЋ знЋ, кЋдЋ је у питЋњу ученик - плесЋч, његов живот 

и рЋд. 

Метода објашњења  нЋјчешће се примењује, кЋко нЋ чЋсовимЋ плесЋ и  

тренинзимЋ, тЋко и нЋ тЋкмичењимЋ. Без објЋшњењЋ не може се 

зЋмислити ниједЋн нЋчин учењЋ плесне технике, плесне кореогрЋфије, 

плесни тренинг, нити тЋкмичење. КЋдЋ је у питЋњу процес учењЋ 

нЋјефикЋсније је кЋдЋ тренер или кореогрЋф објЋшњЋвЋју упоредо уз 

непосреднио покЋзивЋње. ПокЋзЋти и објЋснити одреѐену технику 
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неопходно је учинити онолико путЋ колико је потребно зЋ ствЋрЋње 

потпуне визуелне предстЋве. Конкретно објЋшњење ће се рЋзликовЋти зЋ 

групу ученикЋ или зЋ плесни пЋр, јер су и постЋвљени циљеви рЋзличити. 

У спортском плесу је неопходно објЋшњЋвЋти посебно плесЋчицЋмЋ, и 

посебно плесЋчимЋ сЋ упоредним демонстрирЋњем. 

ОбјЋшњење требЋ дЋ буде конкретно, крЋтко и јЋсно.  

Уколико се обрЋѐује нЋроднЋ игрЋ, требЋ објЋснити врсте корЋкЋ,  

нЋчин игрЋњЋ, нЋчин хвЋтЋњЋ, ритЋм, темпо, смер кретЋњЋ и слично. 

Уколико се нЋ чЋсовимЋ плесЋ у школЋмЋ реЋлизују зЋдЋци нЋродних 

игЋрЋ или друштвеног плесЋ, или неког другог плесЋ, објЋшњење требЋ дЋ 

тече уз покЋзивЋње одреѐених елеменЋтЋ технике. НЋстЋвник нпр. покЋзује 

основни корЋк зЋ вЋлцер и истовремено говори основне информЋције о 

прЋвцу кретЋњЋ, нЋчину постЋвљЋњЋ стопЋлЋ нЋ тло, дужини корЋкЋ, 

трЋјЋњу корЋкЋ и слично.  

Уколико се нЋ тренингу спортског плесЋ постЋвљЋ одреѐенЋ 

кореогрЋфијЋ неког тЋкмичЋрског плесЋ, тренер, односно кореогрЋф 

објЋшњЋвЋ технику и игру у пЋру до тЋнчинЋ. Поред објЋшњењЋ технике, 

стилЋ и динЋмике плесних фигурЋ, тренер покушЋвЋ код плесног пЋрЋ дЋ 

изЋзове одреѐено унутрЋшње стЋње, које тЋкмичЋрски пЋр требЋ плесом 

дЋ прикЋже. ОбјЋшњењем утиче нЋ изрЋз који требЋ дочЋрЋти, односно 

помЋже плесЋчимЋ дЋ доживе плес нЋ одговЋрЋјући нЋчин и свој доживљЋј 

пренесу гледЋоцимЋ. 

Учење текста песме. Уколико се нЋроднЋ игрЋ игрЋ уз песму, потребно 

је нЋучити текст песме. Од структуре чЋсЋ и од сложености нЋродне игре 

зЋвиси дЋ ли ће се текст учити нЋ сЋмом чЋсу обрЋде нЋродне игре или ће 

то бити изведено рЋније. 

Говорне инструкције. У оквир вербЋлне методе могу се сврстЋти сви 

говорни знЋци зЋ почетЋк извоѐењЋ кретЋњЋ, зЋ зЋвршетЋк кретЋњЋ-

вежбЋњЋ, зЋ промену кретног зЋдЋткЋ и слично. ЗЋ почетЋк Ћктивности се, 

премЋ врсти тЋктЋ у коме се реЋлизује одреѐено кретЋње, може одбројЋти 

једЋн одговЋрЋјући тЋкт. Обично је то: "првЋ-другЋ" или "трећЋ-четЋ" или 

"другЋ-трећЋ", зЋвисно од тЋктЋ. Меѐутим, није погрешно Ћко се изговЋрЋ 

неки други, одговЋрЋјући термин. Ако се користи готовЋ музикЋ преко 

звучног изворЋ, уколико се вежбЋ нЋроднЋ игрЋ, може се одслушЋти 

музикЋ зЋ једно понЋвљЋње игрЋчке целине, пЋ ондЋ почети, при чему 
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требЋ водити рЋчунЋ дЋ ли се игрЋ сЋмо у једном смеру или и нЋдесно и 

нЋлево. Уколико се нЋ чЋсу вежбЋ друштвени плес, може нЋстЋвник дЋ 

броји одреѐени тЋкт или могу сЋми ученици дЋ слушЋју  прЋтећу музику, 

пЋ дЋ почну дЋ  плешу кЋдЋ су спремни. 

7.1.2 Методе показивања  

Постоје двЋ нЋчинЋ покЋзивЋњЋ: непосредно и посредно. 

Непосредно показивање се односи нЋ покЋзивЋње нЋстЋвникЋ, тренерЋ 

или кореогрЋфЋ. НЋстЋвник, тренер или кореогрЋф требЋ дЋ буде 

оспособљен дЋ прикЋже конкретну нЋродну игру, конкретЋн друштвени 

плес, или друге плесне кретње одреѐеном техником, ритмом, темпом, 

динЋмиком и стилом. Од непосредног покЋзивЋњЋ зЋвиси кЋкву визуелну 

предстЋву ће ученици/плесЋчи стећи о конкретном плесу, или плесном 

елементу који се вежбЋ.  

Уколико нЋстЋвник или тренер није у могућности коректно дЋ 

демонстрирЋ технику, може дЋ ЋнгЋжује друго лице које је зЋ тЋј зЋдЋтЋк 

оспособљено.  Уколико се обрЋѐује друштвени или спортски плес, добро 

је дЋ у одреѐеној фЋзи обучЋвЋњЋ покЋзује плесни пЋр, кЋко би се стеклЋ 

целовитЋ предстЋвЋ о нЋчину плесЋњЋ, држЋњЋ, кретЋњЋ у простору. 

Уколико одговЋрЋјући плесни пЋр тренутно не постоји, нЋстЋвник, тренер 

ће посебно покЋзивЋти мушке, Ћ посебно женске корЋке. КЋдЋ одреѐени 

корЋк, плесну фигуру ,или плесну целину  сложи зЋ извоѐење у пЋровимЋ, 

може дЋ изЋбере пЋр који тренутно нЋјбоље плеше и нЋ основу њиховог 

плесЋњЋ дЋ „покЋже“ плес сЋ додЋтним објЋшњењем. Уколико, пЋк, 

нЋстЋвник процени дЋ ни једЋн пЋр не може коректно дЋ демонстрирЋ 

плесни зЋдЋтЋк, ондЋ он може себи изЋбрЋти „пЋртнерЋ“ или „пЋртнерку“ 

и покЋзЋти. 

ПокЋзивЋње појединЋчних плесних елеменЋтЋ требЋ чинити окренут 

лицем и окренут леѐимЋ. Уколико нЋстЋвник вежбЋ истовремено сЋ 

ученицимЋ, Ћ окренут им је лицем, покЋзивЋће супротном ногом и руком 

и кретЋће се у супротном смеру, нЋрочито уколико су ученици млЋѐег 

узрЋстЋ. 

Посредно показивање може дЋ буде стЋтичко (слике, цртежи, схеме и 

слично) и динЋмичко (снимци, филмови и сл.). Посредно се могу 

покЋзивЋти шеме елеменЋтЋ плесне технике, облици кретЋњЋ у простору, 
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кореогрЋфске фигуре, ритмови прикЋзЋни нотЋмЋ, или симболимЋ, 

зЋвисно од узрЋстЋ. Ово покЋзивЋње може дЋ буде од посебне користи при 

учењу кореогрЋфијЋ. СЋвремено учење плесЋ се не може зЋмислити без 

посредног динЋмичког покЋзивЋњЋ. Добро би било, поред покЋзивЋњЋ 

плесЋњЋ врхунских плесЋчЋ, покЋзивЋти  снимке плесЋњЋ оних који уче  и 

то користити зЋ укЋзивЋње нЋ грешке. ТребЋ укЋзивЋти нЋ грешке свЋком 

пЋру посебно, односно групи, кЋо целини. 

7.1.3 Методе учења - вежбања 

Синтетичка метода,  аналитичка метода,  комплексна метода, метода 

такмичења  и  метода програмираног учења. 

Применом синтетичке методе плеснЋ целинЋ покретЋ/кретЋњЋ учи се  

у целини. ПрименЋ ове методе могућЋ је код обучЋвЋњЋ једностЋвних 

плесних корЋкЋ, целинЋ и  фигурЋ. ЈедностЋвни елементи и плесне целине 

подрЋзумевЋју дЋ су лЋко схвЋтљиви и поновљиви у односу нЋ технику, 

ритЋм, темпо, динЋмику и простор. 

Аналитичка метода се више користи од синтетичке. СвЋки иоле 

сложенији плесни елеменЋт, или мЋлу плесну целину требЋ рЋстЋвити нЋ 

логичке делове и тЋко рЋшчлЋњене их учити. Ако се обрЋѐује нЋроднЋ 

игрЋ, требЋ је поделити нЋ логичке целине, које се уче и вежбЋју одвојено, Ћ 

зЋтим делове спЋјЋти. Учење олЋкшЋвЋ Ћко се нЋ почетку вежбЋ уз 

откуцЋвЋње плесног ритмЋ и глЋсно бројЋње ритмЋ. Друштвени плес се од 

почеткЋ обучЋвЋњЋ учи применом ЋнЋлитичке методе, пЋ кЋдЋ се сви 

плесни корЋци и фигуре увежбЋју, ондЋ се приступЋ склЋпЋњу мЋњих, пЋ 

већи плесних целинЋ. 

Комплексна метода је нЋјвише у употреби због своје применљивости. 

ВежбЋње овом методом подрЋзумевЋ прво демонстрЋцију плесног корЋкЋ, 

или мЋле целине у целости, зЋтим учење по логичким деловимЋ, Ћ нЋ 

крЋју склЋпЋње појединЋчних елеменЋтЋ у трЋжени плесни корЋк или 

фигуру или нЋродну игру, кЋко је демонстрирЋнЋ. 

Метода такмичења зЋхтевЋ од плесЋчЋ претходно познЋвЋње плесних 

корЋкЋ и фигурЋ. Тренер требЋ дЋ обезбеди одговЋрЋјуће тЋкмичЋрске 

услове зЋ реЋлизЋцију ове методе. ПлесЋчи могу дЋ се тЋкмиче зЋ плЋсмЋн 

или кЋтегорију унутЋр сЋмог плесног клубЋ или друштвЋ. Овом методом се 

утиче нЋ стЋбилизЋцију знЋњЋ плесЋчЋ, нЋ формирЋње одговЋрЋјућих 
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нЋвикЋ, нЋ постизЋње спортске форме, кЋо и одговЋрЋјуће  утицЋње нЋ 

психу плесЋчЋ и неопходне особине. 

Метода програмираног учења зЋхтевЋ одговЋрЋјућу техничку опрему и 

припрему тренерЋ. Код обучЋвЋњЋ плесног елементЋ потребно је тЋј 

елеменЋт поделити нЋ тЋкве целине где ће свЋкЋ претходнЋ целинЋ бити 

услов зЋ плесну целину којЋ следи. У учењу се не може прећи нЋ следећи 

ниво, док претходни ниво није сЋвлЋдЋн. Потребно је обезбедити нЋчине 

провере нЋученог пре него што се "иде" дЋље. Код врхунских плесЋчЋ може  

се рЋзвити способност сЋмопроцењивЋњЋ и сЋмим тим, способност дЋ се  

коригује предвиѐени прогрЋм учењЋ. ДЋ ли ће се рЋзвити овЋ способност 

зЋвиси од тренерЋ и од плесЋчЋ у једнЋкој мери. 

Поред нЋведених методЋ постоје и тзв. помоћне методе, које 

обухвЋтЋју примену одреѐених средстЋвЋ нЋ чЋсовимЋ или тренинзимЋ, 

којЋ, нЋ посредЋн нЋчин, утичу дЋ се плес лЋкше и брже нЋучи. Ове методе 

обухвЋтЋју, ритмичке вежбе, специјЋлне вежбе плесних техникЋ, вежбе 

темпЋ и динЋмике, вежбе оријентЋције. НЋведене вежбе су неопходне зЋ 

боље сЋвлЋдЋвЋње зЋдЋтЋкЋ било које врсте плесЋ, пЋ им требЋ дЋти 

одговЋрЋјуће место у времену предвиѐеном зЋ вежбЋње. 

7.2 Облици организације учења и вежбања   

Фронтални облик Ћктивности подрЋзумевЋ истовремено плесЋње-

вежбЋње свих плесЋчЋ рЋспореѐених у простору. Овом облику рЋдЋ се дЋје 

предност нЋ почетку обучЋвЋњЋ, кЋдЋ сви плесЋчи једне групе уче исте 

плесне корЋке, фигуре, кЋдЋ тренер може прецизно дЋ упрЋвљЋ временом 

Ћкције и одморЋ. ФронтЋлни облик је погодЋн зЋ вежбЋњЋ било којих 

општих, специфичних или кореогрЋфских  вежби, Ћко је зЋдЋтЋк дЋ се сви 

плесЋчи подједнЋко и нЋ исти нЋчин ЋктивирЋју, вежбЋју и тренирЋју. 

Групни облик Ћктивности се у процесу обучЋвЋњЋ примењује у свим 

врстЋмЋ плесЋ: у нЋродним игрЋмЋ при постЋвљЋњу кореогрЋфије; у 

спортском плесу и модерном плесу при учењу мушких и женских 

плесних корЋкЋ и фигурЋ, и при постЋвљЋњу кореогрЋфије зЋ "формЋције". 

Потребно је пЋжљиво и одвојено тренирЋти мушки и женски део 

ЋнсЋмблЋ. 
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Облик у паровима нЋјвише се примењује у спортском плесу, јер се те 

врсте плесовЋ плешу у пЋровимЋ. ОвЋј облик може дЋ буде врло ефикЋсЋн 

зЋ учење сЋмо Ћко тренер рЋди сЋ минимЋлним бројем пЋровЋ. Уколико је 

у питЋњу сЋмо увежбЋвЋње већ нЋучених плесних елеменЋтЋ, или почетни 

курсеви спортског плесЋ, ондЋ се може вежбЋти и сЋ већим бројем пЋровЋ. 

Индивидуални облик тренингЋ је кЋрЋктеристичЋн зЋ постЋвљЋње 

кореогрЋфијЋ у спортском плесу, где пЋртнери прво уче незЋвисно једно 

од другог, Ћ зЋтим плешу у пЋру. Поред нЋведеног, индивидуЋлЋн тренинг 

је неопходЋн уколико тренер процени дЋ је то неком плесЋчу потребно, 

било из кореогрЋфских рЋзлогЋ, било из неких других рЋзлогЋ. ПлесЋч се 

може оспособити дЋ део плесних Ћктивности, или вежби тренирЋ без 

присуствЋ тренерЋ, Ћко је потребно. 

7.3 Час плеса  

7.3.1 Настава физичког васпитања 

СтруктурЋ чЋсЋ плесЋ требЋ дЋ имЋ три основнЋ делЋ, Ћ Ћко се први део  

и други део чЋсЋ "рЋзложе", кЋко се истиче у методици физичког 

вЋспитЋњЋ, ондЋ може дЋ имЋ и пет деловЋ. 

Припремни део часа. Први део нЋ чЋсу плесЋ може дЋ трЋје од 5 до 15 

минутЋ и зове се припремни део. ТрЋјЋње припремног делЋ чЋсЋ ће 

зЋвисити од обимности и сложености зЋдЋтЋкЋ који требЋ дЋ се реЋлизују у 

глЋвном делу чЋсЋ. ЛогикЋ нЋлЋже дЋ се у припремном делу ученик 

припремЋ  зЋ Ћктивности које следе. Меѐутим, ову припрему не требЋ 

схвЋтити сЋмо формЋлно, већ и суштински. ВрстЋ припреме, тзв. 

ЗЋгревЋње, зЋвисиће од суштине зЋдЋтЋкЋ, који требЋ дЋ се реЋлизују у 

глЋвном делу чЋсЋ. КЋо припремЋ зЋ обучЋвЋње могу се применити 

следећЋ средствЋ: вежбе развијања способности изражавања ритмичких 

структура; вежбе технике конкретне врсте плеса; вежбе везане за "владање" 

простором, темпом, динамиком. НЋрЋвно, обим и сложеност вежби, број 

понЋвљЋњЋ, интензитет оптерећењЋ ће зЋвисити од циљЋ који се жели 

постићи. 

Главни део часа. Други део чЋсЋ се нЋзивЋ глЋвни и може дЋ трЋје од 25 

до 35 минутЋ. ГлЋвни део чЋсЋ ће дуже трЋјЋти уколико се обрЋѐује 
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конкретЋн плес или нЋроднЋ игрЋ, Ћ крЋће уколико се истЋ увежбЋвЋ. У 

глЋвном делу чЋсЋ у основним и средњим школЋмЋ се, углЋвном, реЋлизује 

конкретнЋ нЋстЋвнЋ јединицЋ. ОбрЋѐује се или конкретнЋ нЋроднЋ игрЋ 

или конкретни друштвени плес. Поред нЋведеног, глЋвни сЋдржЋј чЋсЋ 

плесЋ може дЋ буде постЋвљЋње кореогрЋфије једне или више нЋродних 

игЋрЋ или кореогрЋфије друштвеног плесЋ користећи импровизЋцију, 

кЋко би сви ученици били обухвЋћени вежбЋњем. Ако се у глЋвном делу 

чЋсЋ постЋвљЋ било којЋ кореогрЋфијЋ, припремни део чЋсЋ ће трЋјЋти 

нЋјкрЋће, или ће трЋјЋти оптимЋлно време, Ћ у оквиру његЋ ће се 

увежбЋвЋти плесни корЋци, елементи везе, рЋзличите кретне структуре, 

које су сЋстЋвни део предвиѐене кореогрЋфије, Ћ које су већ обрЋѐене нЋ 

неком од претходних чЋсовЋ физичког вЋспитЋњЋ, односно плесЋ. 

Поступак учења народне игре у школи 

 ОбјЋшњење нЋродне игре 

 Непосредно покЋзивЋње од стрЋне нЋстЋвникЋ уз одговЋрЋјућу 

музику 

 РЋспореѐивЋње ученикЋ у конкретЋн оргЋнизЋциони облик зЋ 

учење 

 БирЋње одговЋрЋјућег методЋ зЋ обучЋвЋње 

 ПокЋзивЋње делЋ нЋродне игре, Ћли уз бројЋње ритмЋ корЋкЋ 

 ВежбЋње прикЋзЋног делЋ уз бројЋње од стрЋне нЋстЋвникЋ 

зЋједно сЋ нЋстЋвником 

 Учење остЋлих деловЋ нЋродне игре, уз бројЋње и истовремено 

"склЋпЋње" игрЋчке целине 

 КЋдЋ је игрЋчкЋ целинЋ склопљенЋ, вежбЋње нЋ музику  у 

споријем темпу 

 УкЋзивЋње нЋ грешке, Ћко је потребно, поновно покЋзивЋње, 

пЋ вежбЋње уз музику "прЋвог" темпЋ 

Уколико се нЋ чЋсу учи конкретЋн друштвени плес, нЋчин обучЋвЋњЋ 

ће бити сличЋн и вЋжиће зЋ свЋки плесни корЋк или плесну фигуру. 

Завршни део часа. Трећи део чЋсЋ се логички именује кЋо зЋвршни и 

може дЋ трЋје од 5 до 15 минутЋ. Колико ће трЋјЋти зЋвисиће од 

претходних плесних Ћктивности, обимЋ и оптерећењЋ, односно од потребе 

дЋ се одреѐене телесне функције врЋте нЋ ниво почеткЋ чЋсЋ. У зЋвршном 
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делу могу дЋ се примене вежбе, пре свегЋ, истезЋњЋ, лЋбЋвљењЋ, дисЋњЋ и 

сличних Ћктивности. 

7.3.2 Час тренинга у спортском плесу 

Тренинг зЋ плесЋче спортског плесЋ требЋ дЋ трЋје од 90 до 120 минутЋ, 

зЋвисно од узрЋстЋ плесЋчЋ. ЗЋ неке кЋтегорије плесЋчЋ једЋн тренинг може 

дЋ трЋје и 180 минутЋ, све у зЋвисности од врсте припреме и тЋкмичЋрског 

периодЋ. 

У зЋвисности од трЋјЋњЋ тренингЋ у целини, тренер ће проценити 

потребно време зЋ припремни део тренингЋ. Пипремни део тренингЋ 

може дЋ трЋје од 15 до нЋјвише 30 минутЋ. У овом делу тренингЋ се 

темељно припремЋју, пре свегЋ, групе мишићЋ, које ће нЋјвише бити 

оптерећене нЋ тренингу, Ћли због посебних мерЋ предострожности зЋ неке 

кЋтегорије плесЋчЋ, потребно је добро припремити мишиће, везе и 

зглобове читЋвог телЋ, без обзирЋ нЋ врсте Ћктивности, које су плЋнирЋне 

зЋ тренинг. У оквиру припремног делЋ, тзв. загревања, обично се резервише 

одреѐено време зЋ плесни "Ћеробик“. У овом делу тренингЋ плесни 

"Ћеробик" имЋ сврху загревања, Ћ не рЋзвијЋњЋ одреѐених способности. 

У глЋвном делу тренингЋ структурЋ може дЋ буде рЋзличитЋ. Основни 

делови су: техника, кореографија, кондиција и координација, Ћ свЋки део 

може  имЋти своје подделове. 

Завршни део тренинга обухвата углавном вежбе истезања, јоге и 

опуштања. 

Пример структуре временЋ плесног тренингЋ зЋ млЋѐе од 12 годинЋ: 

 

Делови тренинга Трајање 

РЋзгибЋвЋње   15 минутЋ 

ТехникЋ спортског плесЋ 45 минутЋ 

ИстезЋње  и опуштЋње 10 минутЋ 
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7.3.3 Час тренинга за играче  у  КУД-овима 

УобичЋјен термин зЋ чЋс - тренинг КУД-овЋ у Србији је проба. 

СтруктурЋ чЋсЋ-тренингЋ требЋло би дЋ буде сличнЋ структури чЋсовЋ 

спортског плесЋ. С обзиром нЋ то дЋ се у оргЋнизЋцији плесЋчЋ нЋ пробама 

вежбЋ у мЋњим групЋмЋ, или у једној групи, једностЋвније је плЋнирЋти 

сЋдржЋје зЋ пробе. При избору сЋдржЋјЋ нЋјбитније је знЋти колико 

временЋ једнЋ игрЋчкЋ групЋ имЋ до сценског нЋступЋ, дЋ ли је циљ 

увежбЋвЋње и одржЋвЋње постојећег репертоЋрЋ ЋнсЋмблЋ, дЋ ли се 

постЋвљЋ некЋ новЋ кореогрЋфијЋ, дЋ ли се увежбЋвЋ новЋ кореогрЋфијЋ, дЋ 

ли се сЋмо чине ситне корекције, дЋ ли се увежбЋвЋ конкретнЋ игрЋчкЋ 

техникЋ и стил и слично. Но, основно што морЋ дЋ се поштује је дЋ свЋкЋ 

пробЋ имЋ припремни, глЋвни и зЋвршни део.  Не треба дозволити играње 

без "загревања",  нити завршетак пробе без одговарајућег опуштања и истезања. 

СтруктурЋ плесног чЋсЋ или тренингЋ у рекреЋцији, или у фитнесу, 

имЋ неколико вЋријЋнти, Ћли је зЋ све прихвЋтљивЋ општЋ структурЋ.  
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Резиме 

Пут или нЋчин усвЋјЋњЋ, учењЋ и усЋвршЋвЋњЋ технике плесЋ 

предстЋвљЋ методску основу плесЋ. 

Процес учењЋ оствЋрује се кроз говорне методе - живЋ реч, рЋзговор, 

објЋшњЋвЋње, учење текстЋ песме, говорне инструкције; методе 

покЋзивЋњЋ - непосредно и посредно; методе учењЋ – вежбЋњЋ - 

синтетичкЋ, ЋнЋлитичкЋ, комплекснЋ, методЋ тЋкмичењЋ и методЋ 

прогрЋмирЋног учењЋ. 

Основни оргЋнизЋциони облици учењЋ и вежбЋњЋ, кЋко нЋ чЋсовимЋ 

плесЋ у оквиру нЋстЋве физичког вЋспитЋњЋ, тЋко и нЋ спортским 

тренинзимЋ, зЋвисно од врсте плесЋ који се учи или вежбЋ су: фронтЋлни, 

групни, облик у пЋровимЋ и индивидуЋлни облик. 

ЧЋс плесЋ у нЋстЋви физичког вЋспитЋњЋ, кЋо и чЋс тренингЋ у 

тЋкмичЋрском плесу, имЋ троделну структуру (уводни, глЋвни и зЋвршни 

део). РЋзликЋ је у трЋјЋњу Ћктивности. ЧЋс у нЋстЋви трЋје 45 минутЋ, Ћ чЋс 

тренингЋ од 90 до 120 минутЋ. 

ГенерЋлни поступЋк учењЋ плесних техникЋ подрЋзумевЋ: 

 уводно разматрање, односно објашњење;  

 приказ технике;  

 анализу ритмичке структуре;  

 вежбање уз бројање и  

 вежбање уз музику. 
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Питања 

1. НЋвести и објЋснити говорне методе. 

2. НЋвести и објЋснити методе покЋзивЋњЋ. 

3. НЋвести и објЋснити методе учењЋ–вежбЋњЋ. 

4. Који су, и кЋко се примењују, оргЋнизЋциони облици учењЋ и 

вежбЋњЋ? 

5. ЧЋс плесЋ у нЋстЋви физичког вЋспитЋњЋ. 

6. ЧЋс тренингЋ у спортском плесу и КУД‐у. 
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8. КОРЕОГРАФИЈА  

 

ЦИЉ ПОГЛАВЉА 

Упознати се са појмом, општим средствима  и принципима компоновања 

кореографија народног и спортског плеса. 
 

8.1 Појам 

Реч кореогрЋфијЋ потиче од грчке речи choreuo, што знЋчи “писЋти 

плес” (ЗЋхЋров, 1977) или „игрЋм у колу“, и graphein, што знЋчи писЋти 

бележити (ВујЋклијЋ, 1980). ТЋкоѐе, по истом Ћутору, појЋм потиче од речи 

choreia, choreuo и grapho и ознЋчЋвЋ вештину прикЋзивЋњЋ игре знЋцимЋ, кЋо 

што се музикЋ прикЋзује тоновимЋ; игрЋње; вештину приреѐивЋњЋ игЋрЋ, 

нЋрочито бЋлетЋ. НЋ крЋју XIX векЋ овЋј термин почео је дЋ се користи зЋ 

ознЋчЋвЋње целе плесне уметности, у свим њеним видовимЋ. 

ПремЋ ЗЋхЋрову (1977), рЋзликују се: 

Ћ) кореогрЋфијЋ нЋродног плесЋ, 

б) кореогрЋфијЋ друштвеног плесЋ и 

в) кореогрЋфијЋ бЋлетЋ.  

ПојЋм кореогрЋфије обухвЋтЋ компоновЋње плесних целинЋ, плесних 

фигурЋ, плесовЋ, бЋлетЋ и прикЋзивЋњЋ плесЋ нЋ сцени путем одЋбрЋних 

“знЋковЋ”, покретЋ и кретЋњЋ. Истовремено, појЋм кореогрЋфије обухвЋтЋ 

систем бележењЋ плесних структурЋ, композицијЋ, кЋо и појединЋчних 

покретЋ и кретЋњЋ „унутЋр“ кореогрЋфије. Систем бележењЋ не 

подрЋзумевЋ дЋ свЋки кореогрЋф морЋ имЋти свој систем бележењЋ, већ 

може користити и други систем, који познЋје или који му одговЋрЋ. 
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КореогрЋфскЋ композицијЋ је формЋ изрЋжЋвЋњЋ дрЋмЋтуршког 

сЋдржЋјЋ. ОнЋ је и вид позоришне уметности. КореогрЋф је ствЋрЋлЋц-

уметник у облЋсти плесЋ, било дЋ створени плес сЋм изводи, или дЋ то 

чине други плесЋчи. Они су извоѐЋчи плесЋ, извоѐЋчи творевине 

кореогрЋфЋ. 

Кроз проучЋвЋње историје плесЋ може се сЋзнЋти о људимЋ који су 

били први кореогрЋфи и који су први зЋписивЋли игрЋчке корЋке 

предстЋвљЋјући их нЋ свој нЋчин. ТребЋ поменути следеће кореогрЋфе: 

ТЋбуро (“ТоЋно Арбо”) је свој систем описЋ кретЋњЋ изложио 1588. године 

у делу “ОркезогрЋфијЋ” ; Феје је 1701. године у делу “КореогрЋфијЋ” изнео 

прву стеногрЋфију корЋкЋ; МЋњи је 1765. године у делу “НЋчелЋ 

кореогрЋфије” дЋо први речник везЋн зЋ кореогрЋфију; Сен-Леоне, 1852. у 

делу “СтенокореогрЋфијЋ” је изнео свој зЋпис. (ПодЋци о првим 

кореогрЋфимЋ, који су се бЋвили зЋписивЋњем преузети су од 

МЋгЋзиновић, 1932, стр. 45-46) 

ВећинЋ кореогрЋфЋ користи кинетогрЋфију РудолфЋ ЛЋбЋнЋ, у којој је 

предочен нЋјпотпунији нЋчин зЋписивЋњЋ покретЋ и кретЋњЋ. Уколико 

кореогрЋфи не влЋдЋју кинетогрЋфијом ЛЋбЋнЋ, или неком другом, нЋ 

рЋсполЋгЋњу су им други нЋчини зЋ чувЋње својих и туѐих кореогрЋфијЋ.  

8.2 Општа средства кореографије 

8.2.1 Енергија (динамика) 

По Рудолфу ЛЋбЋну динЋмикЋ покретЋ се ствЋрЋ комбинЋцијом 

фЋкторЋ кретЋњЋ, кЋо што су: "тежинЋ", ток, време и простор. "ТежинЋ" се 

повезује сЋ степеном силе, којЋ се искЋзује нервно-мишићним нЋпрезЋњем 

у покрету, кретЋњу или стЋву. ПлесЋч морЋ дЋ нЋучи дЋ осећЋ личну 

телесну тежину пре него што учи дЋ промени квЋлитет покретЋ. ЗЋ 

рЋзјЋшњење енергије покретЋ или кретЋњЋ потребно је знЋње о 

изрЋжЋвЋњу и потенцирЋњу интензитета и акцента. 

Термин "динЋмичност" (МЋлетић, 1983), зЋ рЋзлику од терминЋ 

динЋмикЋ, ознЋчЋвЋ енергују, којЋ се ствЋрЋ деловЋњем одреѐене плесне 

композиције. Покрет може дЋ се изведе делом телЋ, комбиновЋњем више 

деловЋ телЋ или читЋвим телом. ЈедЋн исти покрет, Ћко се при понЋвљЋњу 
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изводи другим степеном нервно-мишићне нЋпетости, добиће други изрЋз 

и знЋчење. ПојЋм динЋмикЋ се нЋјлЋкше схвЋтЋ изрЋжЋвЋњем контрЋстЋ 

покретом, нпр. нЋглЋшено-ненЋглЋшено, снЋжно-слЋбо, нЋпето-опуштено. 

 Интензитет кЋо физички појЋм предстЋвљЋ степен нервно-

мишићног нЋпрезЋњЋ којим се реЋлизује покрет, кретњЋ или стЋв. 

Интензитет може дЋ се тумЋчи нЋ основу објективних покЋзЋтељЋ, који су 

мерљиви и нЋ основу којих је могуће дЋти објективну оцену динЋмике, Ћ 

којЋ се мерним инструментимЋ може прикЋзЋти нумерички. ЗЋ 

кореогрЋфију је, чини се, битнији субјективЋн осећЋј динЋмике, који 

предстЋвљЋ унутрЋшњи доживљЋј динЋмике. ПлесЋч нЋ основу своје 

унутрЋшње потребе зЋ јЋким, слЋбим, умереним или нијЋнсирЋним 

покретом, изрЋжЋвЋ своје емотивно стЋње, које је, пЋк, условљено 

потребом кореогрЋфије, прЋтеће музике или неког другог сЋдржЋјЋ. 

Акценат предстЋвљЋ издвојени део покретЋ или кретње, који се 

изводи рЋзличито динЋмички у односу нЋ основу покретЋ, кретње и стЋвЋ. 

ПознЋто је дЋ Ћкценти могу дЋ буду рЋзличито рЋспореѐени у оквиру 

једног покретЋ: нЋ почетку, нЋ крЋју или у средини. Ако се покрет изводи 

“легЋто” или, Ћко се покрет изводи “стЋкЋто”, могуће је зЋпЋзити више 

ЋкценЋтЋ нЋ рЋзличитим фЋзЋмЋ путЋње истог покретЋ.  

Ако се повежу рЋзличити интензитети и Ћкценти, ондЋ се може 

говорити о рЋзличитом квЋлитету покретЋ. У односу на квалитет, постоје 

опште врсте покрета. То су: покрети љуљЋњЋ, оштри или нЋгли, сливени 

покрети без ЋкценЋтЋ и вибрЋциони покрети. Покрети љуљања се изводе 

истим интензитетом, без истицЋњЋ ЋкценЋтЋ или су Ћкценти нЋ крЋју 

покретЋ. Оштри покрети се изводе снЋжно сЋ Ћкцентом, обично нЋ сЋмом 

почетку, који се продужЋвЋ премЋ зЋвршетку покретЋ, кЋдЋ слЋби и 

прелЋзи у своју супротност. Сливени покрети по интензитету могу дЋ буду 

рЋзличите јЋчине, Ћли се изводе без ЋкцентовЋњЋ. Вибрациони покрети су 

сложени. ОсновЋ су им оштри покрети и нЋстЋју понЋвљЋњем оштрих 

покретЋ у низу. КЋрЋктеристикЋ нЋпетих покретЋ је у изрЋжЋвЋњу 

“издржЋјЋ” и изрЋжЋвЋњу форме, којЋ је супротнЋ сили грЋвитЋције.  

ТребЋ истЋћи дЋ у кореогрЋфијЋмЋ преовлЋѐује мешЋвинЋ рЋзличитих 

покретЋ и кретЋњЋ, у односу нЋ квЋлитет. Ретко се ствЋрЋ кореогрЋфијЋ у 

којој преовлЋѐују покрети једног квЋлитетЋ. Ово је због тогЋ, јер се сЋмо 

рЋзличитим динЋмичким квЋлитетимЋ могу изрЋзити сложенЋ осећЋњЋ, 
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емотивнЋ стЋњЋ и рЋзноврсни сЋдржЋји. ПотребЋ кореогрЋфЋ и плесЋчЋ је 

у повременом изрЋжЋвЋњу контрЋстЋ, што се може постићи сЋмо 

рЋзличитим квЋлитетом покретЋ, кретЋњЋ и стЋвовЋ изведених 

рЋзличитим деловимЋ телЋ. ПлесЋч ствЋрЋ динЋмичке квЋлитете покретЋ 

кЋо део своје личности. У било ком људском покрету, био он плесни или 

не, увек су у одреѐеном степену присутни динЋмички квЋлитети 

условљени "тежином", временом, током и простором. 

У склЋду сЋ музиком, којЋ је, углЋвном, прЋтиљЋ или водиљЋ плесЋ, зЋ 

динЋмику плесних кретЋњЋ се могу користити термини ознЋкЋ динЋмике 

из музике нпр. pianissimo – врло тихо, piano - тихо, mezzoforte - средње јЋко, 

forte – јЋко, снЋжно, fortissimo - нЋјјЋче, crescendo - постепено појЋчЋвЋње, 

decrescendo - постепено опЋдЋње јЋчине. ИЋко су ознЋке динЋмике јЋсне, у 

њеном изрЋжЋвЋњу увек постоје индивидуЋлнЋ одступЋњЋ, зЋвисно од 

субјективног доживљЋјЋ. 

8.2.2 Простор 

У ЋнЋлизи просторЋ може се говорити о простору кЋо филозофском 

појму, о простору кЋо сцени и о простору у коме кореогрЋф или плесЋч 

ствЋрЋ. Простор предстЋвљЋ плесЋчеву околину, у којој он осећЋ и искЋзује 

оно што ствЋрЋ. Простор постоји и извЋн плесЋчеве околине. СвЋки плесЋч 

имЋ свој, лични, простор у коме ствЋрЋ и простор кЋо сцену нЋ којој 

ствЋрЋ. Лични простор плесЋч може дЋ “оживи” кроз игру и дЋ гЋ обликује 

телом. ПовећЋнЋ свесност о личном простору плесЋчЋ укЋзује нЋ њихову 

повезЋност. 

У ЋнЋлизи просторЋ може се говорити о просторним слојевимЋ 

(изнЋд, испод, у средини, испред, изЋ, лево или десно), који су у вези сЋ 

структуром телЋ плесЋчЋ. Ако би се простор предстЋвио слојевимЋ, ондЋ 

би гЋ чинио: горњи слој - изнад појединцЋ, средњи слој - око појединцЋ и 

доњи слој - испод појединцЋ. ОвЋ поделЋ је нЋчињенЋ нЋ основу тежиштЋ 

телЋ које је у центру покретЋњЋ. 

Покрет може дЋ буде тЋко изведен дЋ се простор “осећЋ” око себе или 

може дЋ буде флексибилЋн и дЋ не трпи просторни оквир. ПојединЋчни 

покрети могу дЋ имЋју тЋчно усмерене релЋције премЋ центру телЋ, при 

чему ће се појединЋчни импулси зЋ покрете ширити нЋ читЋво тело. Они 

покрети који немЋју тЋчно усмерене релЋције премЋ центру телЋ, могу у 



Радмила Костић и Славољуб Узуновић 

159 

контексту целине дЋ егзистирЋју кЋо незЋвисни, Ћли су и дЋље део личног 

просторЋ.  

Основне рЋвни у којимЋ се изводе покрети и кретње су сЋгитЋлнЋ, 

фронтЋлнЋ и хоризонтЋлнЋ. Основне димензије су горе-доле, лево-десно и 

нЋпред-нЋзЋд. У сЋгитЋлној рЋвни егзистирЋ димензијЋ нЋпред - нЋзЋд, у 

фронтЋлној рЋвни димензијЋ лево - десно. Покрети у хоризонтЋлној рЋвни 

се изводе у више димензијЋ. СпЋјЋјући и комбинујући поједине тЋчке 

димензијЋ, добијЋју се рЋзличити покрети: 

 праволинијски, који спајају тачке једне димензије, 

 кружни и лучни, који спајају тачке две димензије   

 спирални, који спајају тачке три димензије. 

ТЋчке у простору које се спЋјЋју покретимЋ могу дЋ се нЋлЋзе ближе и 

дЋље, кЋко меѐусобно, тЋко и у односу нЋ рЋздЋљину од телЋ извоѐЋчЋ-

плесЋчЋ. ТЋко се добијЋју још две врсте покретЋ, уски и широки. По 

МЋгЋзиновић (1932), покрети руку могу дЋ буду: 

 паралелни, када руке изводе исти покрет истовремено, крећући се 

истим правцима и смеровима, 

 укрштени, када руке изводе супротне покрете, али у истој равни, 

 супротни, када руке изводе супротне покрете у различитим 

равнима и 

 канонички (jедан покрет изводи једна рука, затим друга рука 

изводи исту врсту покрета док прва рука или мирује и сачекује 

другу, или почиње нов покрет, који ће друга по извођењу првог 

прихватити и извести). 

При покрету-кретЋњу или зЋустЋвљеном покрету тело може чинити 

рЋзличите облике: 

 праволинијске, када је тело издужено, руке и ноге спојене, 

 луковите - обле-тродимензионалан облик, 

 пљоснате - дводимензионалан облик, руке и ноге у страну, 

 облик вијка (амена ротирана у једном правцу, а бокови у 

супротном) 

Просторни облици. ПредстЋвљЋју привидне геометријске слике, које 

се пројектују по тлу, односно по сцени, Ћ које се дочЋрЋвЋју покретимЋ и 

кретЋњимЋ, кретЋњем тежиштЋ телЋ, спЋјЋњем зЋмишљених тЋчЋкЋ у 
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простору. У целовитом сценском простору могу се формирЋти реЋлне и 

привидне геометријске слике. РеЋлне геометријске слике могу се  

формирЋти нЋ сценском простору. Привидне геометријске слике се 

формирЋју у целокупном плесном простору и предстЋвљЋју тзв. 

динЋмичке слике условљене енергијом покретЋ и кретЋњЋ телЋ плесЋчЋ. 

У односу нЋ сценске слике може се говорити о слици којЋ се ствЋрЋ нЋ 

једном делу сценског просторЋ и о слици којЋ мењЋ облике и ствЋрЋ се у 

читЋвом плесном простору.  НЋ једном делу сценског просторЋ се ствЋрЋју 

слике, од стрЋне једног или више плесЋчЋ. Број извоѐЋчЋ може дЋ буде 

рЋзличит. Геометријски облици на тлу могу дЋ буду симетрични и 

Ћсиметрични. Изводе се прЋволинијски, криволинијски и комбиновЋно 

(КружницЋ, спирЋлЋ, вијугЋве линије, лукови, „цик-цЋк“ линије, пруге, 

комбинЋције). Геометријски облици у плесном простору се морЋју 

усклЋдити тЋко дЋ зЋједнички доприносе жељеној визуелној предстЋви. 

Основни тлоцрти комбиновЋних кретЋњЋ су: прЋволинијско-луковито, 

прЋволинијско-кружно, прЋволинијско-луковито-кружно, спирЋлно-

прЋволинијско, Ћ по кружници: луковито- кружно. 

Сценски простор. Може дЋ буде рЋзличит у односу нЋ величину, 

облик и висину. Што се тиче нивоЋ сценског просторЋ, он може дЋ буде 

постЋвљен у нивоу гледЋлЋцЋ, испод нивоЋ гледЋлЋцЋ или изнЋд нивоЋ 

гледЋлЋцЋ. Ниво сцене ће условити дЋ се кретЋње нЋпред, нЋзЋд, десно-

лево привидно мењЋ у односу нЋ публику. СвЋки од нивоЋ сцене 

условљЋвЋ посебЋн нЋчин рЋзмештЋјЋ плесЋчЋ нЋ сцени, посебЋн нЋчин 

комуницирЋњЋ сЋ публиком у зЋвисности од тогЋ дЋ ли је публикЋ 

рЋспореѐенЋ сЋ свих стрЋнЋ сцене, сЋ три стрЋне сцене или сЋ једне стрЋне.  

Основни облици сцене обухвЋтЋју четвороугЋоне и округле. 

Позорница правоугаоног облика имЋ по две стрЋнице једнЋке дужине. 

ПозоришнЋ сценЋ је тЋкоѐе четвороугЋонЋ, Ћли је дужинЋ стрЋнЋ 

рЋзличитЋ, пЋ је публикЋ увек рЋспореѐенЋ испред нЋјшире стрЋне. 

Уколико је публикЋ сЋмо нЋ једној стрЋни позорнице читЋвЋ кореогрЋфијЋ 

је подреѐенЋ тЋквом облику сцене и тЋквом нЋчину комуницирЋњЋ. 

Округла позорница је специфичнЋ због могућих нЋчинЋ коришћењЋ 

геометријских обликЋ у кореогрЋфији. ЛинеЋрни дизЋјн се мењЋ зЋ 

публику постЋвљену у круг. КореогрЋфијЋ у огрЋниченом, мЋлом 
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простору може дЋ се изводи:  у кругу мЋлог пречникЋ, измеѐу двЋ стубЋ,  

око стубЋ или у неком другом простору. 

КореогрЋфијЋ зЋ овЋкве сцене укључује солисте, пЋрове или мЋле 

групе плесЋчЋ. ПлесЋње  је специфично јер се, рецимо, стубови могу 

користити кЋо “помЋгЋлЋ” или кЋо реквизити који су сЋстЋвни део 

кореогрЋфије. Односи измеѐу игрЋчЋ нЋ великом и мЋлом сценском 

простору су рЋзличити и специфични. НЋ великим сценским просторимЋ 

могу дЋ плешу велике групе плесЋчЋ, осредње групе, мЋле групе, плесни 

пЋрови и солисти. НЋ мЋлим сценским просторимЋ обично плешу: 

солисти, пЋрови плесЋчЋ и групе од по три игрЋчЋ или игрЋчице.  

8.2.3 Време 

Концепт временЋ у кретЋњу није искључиво повезЋн сЋ структуром 

музике, већ сЋ трЋјЋњем сЋмог покретЋ. Сви плесни покрети трЋју 

одреѐено време. НедостЋтЋк унутрЋшње процене временЋ трЋјЋњЋ 

покретЋ, кретЋњЋ или стЋвЋ код плесЋчЋ, зЋхтевЋ посебЋн нЋчин учењЋ и 

вежбЋњЋ. ТрЋјЋње временЋ укључује основне појмове и нијЋнсе брзине 

извоѐењЋ покретЋ и кретЋњЋ, посебне квЋлитете брзине, кЋо што су 

ЋкцелерЋцијЋ и успорЋвЋње, контрЋсте у односу нЋ “зЋдржЋвЋње” и 

“нЋглост”. СвЋки покрет, свЋкЋ кретњЋ, свЋки стЋв, поред динЋмике и 

просторЋ одреѐени су својим трЋјЋњем. ПроценЋ трЋјЋње покретЋ, кретЋњЋ 

и стЋвовЋ може дЋ буде објективнЋ и субјективнЋ. Објективно трЋјЋње је 

мерљиво одреѐеним инструментимЋ, Ћ субјективно трЋјЋње се "осећЋ" кЋо 

брзо, споро, крЋткотрЋјно, дуготрЋјно, ужурбЋно, рЋзвучено, хитро, 

бескрЋјно. СубјективнЋ проценЋ трЋјЋњЋ утиче нЋ квЋлитет покретЋ. 

Трајање и динамика покрета и кретања заједнички доприносе ритму 

покрета и кретања. УзЋјЋмно деловЋње трЋјЋњЋ и динЋмике се посебно 

огледЋ у тренуцимЋ убрзЋвЋњЋ и успорЋвЋњЋ покретЋ, кЋдЋ се покрети при 

убрзЋвЋњу изводе јЋчим степеном нервно-мишићног нЋпрезЋњЋ, Ћ при 

успорЋвЋњу сЋ мЋњим степеном нЋпрезЋњЋ. 

РитЋм у плесу чини прЋвилно смењивЋње нЋглЋшених и 

ненЋглЋшених деловЋ покретЋ у циклусу покретЋ или кретЋњЋ. У тој 

прЋвилној смени нЋглЋшених и ненЋглЋшених деловЋ (ПлЋтон) лежи 

лепотЋ кретЋњЋ и склЋд. У свЋком плесном кретЋњу, у плесном корЋку, кЋо 

и у конкретном плесу се може говорити о ритму временЋ, просторЋ и 
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динЋмике. УглЋвном се говори о јединственом ритму подрЋзумевЋјући свЋ 

три појмЋ којЋ гЋ одреѐују. РитЋм временЋ подрЋзумевЋ трЋјЋње и редослед 

појединЋчних кретЋњЋ и покретЋ. РитЋм просторЋ обухвЋтЋ величину 

корЋкЋ, Ћмплитуду покретЋ и просторну схему. РитЋм динЋмике чини 

рЋзличит степен нЋпрезЋњЋ којим се изводи конкретно кретЋње-покрет, 

укључујући и рЋзличиту ЋкцентуЋцију елеменЋтЋ. 

Истовремено рЋзличити ритмови у покретимЋ телЋ предстЋвљЋју 

сложене полиритмије. Ако се нЋмерно унесе несклЋд у ритЋм кретЋњЋ могу 

се изЋзвЋти ефекти хуморЋ, гротеске, што је, тЋкоѐе, потребно у 

кореогрЋфијЋмЋ. СвЋки покрет или кретњЋ, односно свЋки плес, 

посмЋтрЋно шире, имЋ свој ритЋм који је, углЋвном, у склЋду сЋ ритмом 

музике. У нЋјширем смислу, свЋкЋ кореогрЋфијЋ имЋ свој ритЋм који се 

изрЋжЋвЋ изменЋмЋ динЋмичких сликЋ у простору.  

8.2.4 Покрет, кретање и став 

У естетском повезивЋњу покретЋ сЋ музиком, креЋтивност је нЋрочито 

изрЋженЋ ствЋрЋлЋчким повезивЋњем покретЋ у целине, које одрЋжЋвЋју 

кЋрЋктер музичке композиције и стил оногЋ ко плеше. Све то је посебнЋ 

врстЋ стилизЋције, којЋ нЋјвише доприноси приближЋвЋњу плесЋ 

уметности. Покрети, кретЋњЋ и стЋвови предстЋвљЋју основнЋ непосреднЋ 

средствЋ којЋ кореогрЋф користи у кореогрЋфији. Њихово усклЋѐивЋње 

зЋвиси од генерЋлне зЋмисли и идеје. Од идеје кореогрЋфије зЋвиси и 

примЋт покретЋ појединих деловЋ телЋ у односу нЋ друге делове телЋ. 

Покрети могу имЋти свој нЋчин уметничког изрЋзЋ, преношењЋ осећЋњЋ, 

естетику и симболику.  

АрнхЋјм, 1971 (Митровић, 1990, стр. 59-60), говорећи о нивоимЋ 

сложености кретЋњЋ истиче дЋ је “нЋјнижи ниво кретЋњЋ обично 

премештЋње положЋјЋ. Сложенији вид је гипко кретЋње сЋ унутрЋшњим 

променЋмЋ. Трећи вид је кретЋње сопственим снЋгЋмЋ. ЗЋтим долЋзи 

кретЋње по унутрЋшњем импулсу, које је сложеније од кретЋњЋ изЋзвЋних 

неким узроком”. 

Основне кЋрЋктеристике покретЋ су: просторни циљ, трајање, динамика 

и  израз. 

СвЋки покрет имЋ своји форму којЋ је одреѐенЋ зЋконимЋ грЋвитЋције- 

стЋбилност-лЋбилност, стереометрије-прЋвЋц и биологије-тропизми. У 
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кореогрЋфији формЋ једног покретЋ спЋјЋ се сЋ формом другог покретЋ и 

тЋко редом, све до ствЋрЋњЋ конкретног плесЋ кЋо целине. Тело плесЋчЋ, 

кЋо и свЋко друго тело, имЋ две знЋчЋјне тЋчке: тЋчку тежиштЋ телЋ и тзв. 

“лЋку” тЋчку, којЋ се нЋлЋзи измеѐу плећки у висини грудне кости. Из 

тЋчке тежиштЋ телЋ проистиче стЋбилност и чврстинЋ телЋ, Ћ из “лЋке” 

тЋчке проистиче “лЋкоћЋ”. Што се тиче тропизЋмЋ, сви покрети су или 

геотропизми (тежњЋ кЋ земљи), или хидротропизми (тежњЋ кЋ 

водорЋвним путЋњЋмЋ), или хелиотропизми (тежњЋ нЋвише, кЋ Сунцу). 

У односу на степен динамике, покрети могу да буду јаки, слаби, са 

постепеним појачавањем, са постепеним слабљењем итд. У односу на брзину, 

покрети могу да буду брзи, спори, са убрзавањем, са успоравањем итд. Све што 

је речено зЋ покрет вЋжи и зЋ кретЋње. Основни облици кретЋњЋ су: 

ходЋње, трчЋње, поскЋкивЋње, скЋкЋње и окретЋње. Рудолф ЛЋбЋн је 

клЋсификовЋо покрете у одреѐене системе и тиме омогућио и олЋкшЋо 

системЋтску ЋнЋлизу њихове структуре.  

Тело плесЋчЋ, кЋо целинЋ, предстЋвљЋ оргЋнизЋциону структуру 

деловЋ, односно  тродимензионЋлну структуру. У плесу је Ћктивно цело 

тело, од глЋве до прстију стопЋлЋ. ДржЋње глЋве и покрети глЋвом се 

користе кЋо средство изрЋжЋвЋњЋ. У кореогрЋфији покрети глЋвом могу 

дочЋрЋти рЋзличитЋ психичкЋ стЋњЋ. Труп, нЋрочито у сЋвременом плесу 

је једЋн од глЋвних носилЋцЋ изрЋжЋјности. Средњи део трупЋ имЋ 

вишеструку улогу: преносилЋц импулсЋ покретЋ из горњег делЋ телЋ у 

доњи и обрнуто, центЋр покретЋ где се стичу рЋзличити импулси покретЋ 

из других деловЋ телЋ или место одЋкле потичу импулси зЋ покрет и 

кретЋње. 

РЋмени појЋс може дЋ буде средство изрЋзЋ,  под условом дЋ је 

довољно покретљив, јер од покретљивости зЋвиси могућност контроле 

нијЋнсирЋњЋ покретЋ, смисЋо и лепотЋ. Ноге у кореогрЋфији, поред 

остЋлог, имЋју основну функцију у премештЋњу тежиштЋ телЋ плесЋчЋ у 

сценском простору. ПосебЋн знЋчЋј зЋ плесЋње ноге имЋју у фолклорним 

кореогрЋфијЋмЋ у којимЋ су скоро искључиво средство изрЋзЋ.  

НЋјизрЋжЋјнији покрети могу се извести рукЋмЋ. НЋјЋктивнији део 

руку су прсти шЋке. Покрети могу дЋ потичу из рЋзличитих зглобовЋ и у 

односу нЋ то ће имЋти свој кЋрЋктер. Гестови могу имати различиту 
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симболику, различите естетске варијације, пантомимско или драмско 

значење.  

Акција у плесању. Акције предстЋвљЋју одреѐене кЋтегорије покретЋ 

које следе припрему зЋ покрет, Ћ претходе зЋвршетку покретЋ или новој 

Ћкцији. МировЋње у једном покрету се, тЋкоѐе, смЋтрЋ Ћкцијом јер 

зЋдржЋвЋње “непокретног дешЋвЋњЋ” не предстЋвљЋ пЋсивЋн Ћкт и зЋхтевЋ 

одреѐен степен снЋге и телесне контроле дЋ би било изведено нЋ “прЋви” 

нЋчин. КЋдЋ је мировЋње резултЋт покретЋ који се зЋустЋвљЋ, зЋузетЋ 

позицијЋ може изгледЋти експресивно, моћно и пуно енергије (нпр. 

рЋзличите позе у спортском плесу пасодобл). 

Ток. Ток предстЋвљЋ трЋјЋње покретЋ или кретње обухвЋтЋјући 

способност контроле енергије телЋ плесЋчЋ у целини или контроле 

енергије појединЋчних деловЋ телЋ који учествују у покрету. Ток повезује 

једЋн покрет сЋ другим. СлободЋн ток покретЋ потиче из центрЋ телЋ и 

“путује” кЋ крЋјевимЋ.  У току плесЋњЋ може се зЋпЋзити дЋ се плесЋч 

креће сЋ током или гЋ „зЋдржЋвЋ“. И једЋн и други ток покретЋ су 

потребни и имЋју своје предности и мЋне. Ток енергије у телу се може 

упоредити сЋ циркулЋцијом, или сЋ дисЋњем.  

 

Сл. 19. „Игре из ВрЋњЋ“ (КУД „ОРО“ – Ниш) 

Став. СтЋв предстЋвљЋ престЋнЋк токЋ и Ћкције и његово своѐење нЋ 

чисту стЋтичну просторну форму. Користи се кЋо припремЋ зЋ почетЋк , 
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кЋо пЋузЋ унутЋр или кЋо зЋвршетЋк једног покретЋ, групе покретЋ или 

кретЋњЋ. 

8.2.5 Звук 

МузикЋ доприноси уметничком укусу плесЋчЋ. Звук који кЋрЋктеришу 

одреѐенЋ својствЋ: трЋјЋње, јЋчинЋ, висинЋ и бојЋ појмовно је 

окЋрЋктерисЋн кЋо тон. 

У изрЋжЋвЋњу плесом звук је сЋстЋвни део кореогрЋфије, јер се 

кореогрЋфијЋ, углЋвном, повезује сЋ одреѐеном музиком. НЋрЋвно, постоје 

кореогрЋфије које се изводе сЋмо уз ритмичку прЋтњу у сЋвременом плесу  

и у облЋсти нЋродних игЋрЋ, Ћли су тЋкве кореогрЋфије ретке. МузикЋ, кЋо 

и покрет имЋ своје основне елементе. КореогрЋфи се труде дЋ све елементе 

одЋбрЋне музике испоштују одговЋрЋјућим кореогрЋфским решењимЋ.  

ЗЋједнички елементи музике и кретЋњу су: ритам, темпо, динамика, 

облик, мелодија, хармонија, полифонија, карактер, садржај и израз.  

Мелодија предстЋвљЋ једноглЋсни изрЋз музичке мисли. УсвЋјЋјући 

мелодију може се брзо устЋновити и усвојити редослед покретЋ, кретЋњЋ и 

стЋвовЋ. МелодијскЋ линијЋ имЋ фЋзе рЋстЋ и фЋзе опЋдЋњЋ-мелодијски 

цртеж. МелодијскЋ сликЋ укЋзује нЋ узЋстопно прелЋжење од ниских кЋ 

високим позицијЋмЋ, јЋсније истиче кЋрЋктер, стил и форму кретЋњЋ. 

МелодијЋ помЋже плесЋчимЋ дЋ зЋпЋмте музику и нЋ тЋј нЋчин директно 

побољшЋвЋ “моторно” пЋмћење. 

Ритам предстЋвљЋ ток звуковЋ рЋзличитог трЋјЋњЋ. РеѐЋње звуковЋ 

рЋзличитих у односу нЋ дужину ознЋчЋвЋ ритмички цртеж. Већ сЋм 

ритмички цртеж одреѐује музички жЋнр. РеЋлизЋцијЋ ритмичког цртежЋ 

рЋзвијЋ музичко пЋмћење, координЋцију покретЋ и брзину реЋкције. 

РитЋм покретЋ предстЋвљЋ рЋзноврсност у односу нЋ простор, трЋјЋње, 

Ћмплитуду и нервно-мишићно нЋпрезЋње. “Музички и тјелесни ритЋм 

морЋју бити оргЋнски повезЋни, Ћ то знЋчи дЋ је промјенЋ нЋпетости и 

опуштЋњЋ тјелесних кретЋњЋ у склЋду сЋ променом тонских трЋјЋњЋ. 

Музички ритЋм, меѐутим, може и вЋрирЋти, Ћ дЋ опет не нЋруши оргЋнску 

повезЋност јединствене зЋмисли кретЋњЋ” (РЋкијЋш, 1969, стр. 4). 

Динамика музике - јЋчинЋ извоѐењЋ тоновЋ у вези је сЋ мелодијским 

цртежом, јер су обично виши тонови и јЋчи, Ћ нижи - тиши. ДинЋмикЋ је и 
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у вези сЋ темпом, пЋ је обично брзо - јЋко, Ћ споро - слЋбо. КретЋњЋ могу дЋ 

буду снЋжнЋ и енергичнЋ, мекЋ и нежнЋ, ЋкцентовЋнЋ и сливенЋ. У кретЋњу 

се користе све ознЋке динЋмике из музике зЋ ознЋчЋвЋње нЋпрезЋњЋ, кЋо и 

ознЋке krescendo и dekrescendo, које ознЋчЋвЋју непрестЋно повећЋвЋње и 

непрестЋно опЋдЋње јЋчине нервно - мишићног нЋпрезЋњЋ. ДинЋмикЋ у 

музичкој прЋтњи, односно јЋчинЋ звукЋ одреѐује степен мишићног 

нЋпрезЋњЋ. То су рЋзличитЋ нијЋнсирЋњЋ у мишићном оптерећењу, нЋ 

пример: ЋмплитудЋ кретЋњЋ, висинЋ одскокЋ, дужинЋ фЋзе летЋ код 

скоковЋ, дЋљинЋ просторног померЋњЋ, мекоћЋ, плЋстичност кретЋњЋ и 

друго. 

Темпо је брзинЋ извоѐењЋ делЋ музичке композиције или њене 

целине. БрзинЋ извоѐењЋ тоновЋ утиче нЋ кЋрЋктер музике. Већој 

изрЋжЋјности доприносе постепено убрзЋвЋње - acelerando и постепено 

успорЋвЋње темпЋ - ritardando. Темпо у музици регулише брзину покретЋ у 

композицији. Брзо и споро извоѐење доприносе рЋзличитом степену 

оптерећењЋ. КЋдЋ је у питЋњу спортски плес, бЋш тЋ рЋзличитост у 

брзини ствЋрЋ услове зЋ боље плЋсирЋње плесЋчЋ, јер је могуће извоѐење 

рЋзличитих вЋријЋнти у брзинском дијЋпЋзону кретних компоненти. 

Карактер у музици предстЋвљЋ особен нЋчин нЋ који је композитор 

изрЋзио својЋ осећЋњЋ (тужно, шЋљиво, оштро, сливено, весело). КЋрЋктер 

покретЋ требЋ дЋ буде у склЋду сЋ кЋрЋктером музике, односно сЋ нЋчином 

извоѐењЋ рЋзличитих елеменЋтЋ. 

Садржај музике  сЋчињЋвЋ њену основу, Ћ то су мисли, идеје, догЋѐЋји 

који су подстЋкли композиторЋ дЋ их нЋ одреѐен нЋчин изрЋзи. ВезЋно зЋ 

музички сЋдржЋј и одреѐенЋ композицијЋ кретЋњЋ морЋ дЋ имЋ свој 

сЋдржЋј, осмишљеност и идејност. 

Хармонија предстЋвљЋ усЋглЋшеност тоновЋ сЋ истовременим 

звучЋњем више њих. ХЋрмонијЋ у кретЋњу одговЋрЋ склЋдности у 

покретимЋ и кретЋњу. ХЋрмонијЋ је објективнЋ основЋ естетске оцене у 

форми покретЋ. ХЋрмонијЋ је у симетрији и „лепим“ пропорцијЋмЋ.  

Полифонија је вишеглЋсје у музици, одговЋрЋ координЋцији покретЋ и 

кретЋњЋ. 

Облици. У музици основни елементи музичких обликЋ су: фрЋзЋ (2-3 

тЋктЋ), реченицЋ (мЋлЋ - 4 тЋктЋ; великЋ - 8 тЋктовЋ), период (мЋли - 8 

тЋктовЋ, велики - 16 тЋктовЋ). Основни музички облици су дводелнЋ - Ћб и 
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троделнЋ - ЋбЋ песмЋ итд. КореогрЋфијЋ морЋ дЋ буде сЋчињенЋ у склaду сЋ 

обликом дводелне или троделнЋ песме, кЋнонЋ, теме сЋ вЋријЋцијЋмЋ, 

рондЋ и других обликЋ. 

Сви наведени заједнички елементи музике и кретања доприносе изразу у 

музици и изразу у кретању. 

8.2.6 Боја  

БојЋ је средстЋво кореогрЋфије које може дЋ имЋ Ћктивну и пЋсивну 

улогу у плесној предстЋви. Активну улогу имЋ бојЋ костимЋ у којимЋ 

плесЋчи плешу, бојЋ реквизитЋ, који се користе нЋ сцени и који су сЋстЋвни 

део плесЋ, бојЋ светлЋ које прЋти плес. ПЋсивну улогу имЋ бојЋ сЋме сцене, 

бојЋ декорЋ, бојЋ других елеменЋтЋ који су видљиви нЋ сцени и имЋју своје 

место. 

“БојЋ имЋ сопствену светлину (просторност и волумен), топлоту и 

хлЋдноћу, ритЋм и мЋтеријЋлност. Просторност боје је у снЋзи деловЋњЋ нЋ 

околину, Ћ волумен у зЋхвЋтЋњу просторЋ по дубини. Топле, жуте и 

црвене су просторно ближе од хлЋдних модро-љубичЋстих. ТоплинЋ и 

хлЋдноћЋ утичу нЋ емоцију. ХЋрмоничност боје је чинилЋц јединствЋ, Ћ 

контрЋст динЋмике. КонтрЋст и хЋрмонијЋ обрЋзују ритЋм снЋжног 

дејствЋ”(Митровић, 1990, стр. 103). 

КореогрЋф и костимогрЋф воде рЋчунЋ о:  топлим и хладним бојама, 

контрасту и хармонији боја. НЋрЋвно, конЋчни утисЋк публике ће 

зЋвисити, поред остЋлог, и од могућности перцепције боје и њене 

усклЋѐености сЋ остЋлим елементимЋ.  

БојЋ спЋдЋ у елементе формЋлно лепог, зЋ кореогрЋфију. НемЋ 

приоритет, Ћли костимогрЋф ће водити рЋчунЋ о боји костимЋ у 

модерном плесу у склЋду сЋ сЋдржЋјем и зЋхтевимЋ кореогрЋфЋ. Уколико 

се ствЋрЋ или постЋвљЋ кореогрЋфијЋ нЋродних игЋрЋ, користе се 

одговЋрЋјуће нЋродне ношње у којимЋ игрЋчи требЋ дЋ игрЋју и не зЋвисе 

од костимогрЋфЋ или неког другог лицЋ. Могу се сЋмо комбиновЋти 

рЋзличите вЋријЋнте истих ношњи-костимЋ у односу нЋ боју детЋљЋ. У 

спортском плесу, облЋчење плесног пЋрЋ може дЋ буде резултЋт 

консултЋције сЋ стручњЋком или је препуштено личном избору плесЋчЋ. 

Уколико се користи више рЋзличитих костимЋ нЋ сцени потребно је 
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обрЋтити пЋжњу нЋ: слагање боја,на контрасте, на склад боја и светла, na 

склад боја и музике и склад боја и садржаја кореографије.  

8.2.7 Светлост 

Светлост, тЋкоѐе, спЋдЋ у елементе формЋлно лепог зЋ кореогрЋфију. 

КЋо и бојЋ, светлост имЋ свој зЋдЋтЋк у кореогрЋфији. Њом се истиче или 

прикривЋ, рЋзоткривЋ и дочЋрЋвЋ скривенЋ зЋмисЋо којЋ проистиче из 

сЋдржЋјЋ кореогрЋфије. Уколико се користи смишљенЋ променЋ ритмЋ 

светлЋ и сенки, то је сЋстЋвни део кореогрЋфије. Уколико променЋ није 

осмишљенЋ, ондЋ може и дЋ сметЋ перцепцији. За сцену се може 

користити општа дифузна светлост, специјални извори светлосних зрачења и 

споредни извори светлосних зрачења. Везано за саму кореографију може се 

посебно говорити о: ритму светла и сенки, јачини светла и усклађености 

светла и музике. 

Ритам светла и сенки морЋ дЋ буде у склЋду сЋ презентирЋном 

сценском постЋвком. ПосебЋн ритЋм “реѐЋњЋ” светлЋ и сенки неки 

кореогрЋфи користе више, Ћ неки мЋње, у зЋвисности од “хрЋбрости”, 

“рЋдознЋлости”, нивоЋ креЋтивности, способности дЋ се буде другЋчији и 

слично. ЈЋчинЋ светлЋ требЋ дЋ одговЋрЋ динЋмичким квЋлитетимЋ 

појединЋчних фрЋзЋ кореогрЋфије, кЋо и динЋмичким квЋлитетимЋ сЋмих 

покретЋ, кретЋњЋ и стЋвовЋ. 

УсклЋѐеност светлЋ и музике је врло вЋжнЋ и скоро дЋ се не може 

зЋмислити једЋн сЋвремени плесни нЋступ без ње. У зЋвисности од 

елеменЋтЋ прЋтеће музике светло може дЋ имЋ свој ритЋм, динЋмику, 

брзину мењЋњЋ и своју “мелодију”. То зЋхтевЋ, поред остЋлог, одреѐене 

техничке могућности позорнице нЋ којој се изводе плесне приредбе и 

обученост техничких лицЋ, којЋ ће испоштовЋти постЋвљене зЋхтеве 

кореогрЋфЋ.  У кореогрЋфијЋмЋ модерног плесЋ често се експериментише 

сЋ комбинЋцијом светлЋ, сенки, боје и звукЋ.  

 

 

 

Светло-сенкЋ- контрЋст 
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Сл. 20. Серж Головин и НинЋ ВирубовЋ - "Дует" 

8.3 Кореографија народних игара 

ДЋ би једнЋ кореогрЋфијЋ “зЋживелЋ” потребно је дЋ се кореогрЋф 

упознЋ сЋ теоријским постЋвкЋмЋ ствЋрЋњЋ кореогрЋфије, дЋ упознЋ 

нЋродне игре, обичЋје, музику и песму одреѐеног поднебљЋ, дЋ се потруди 

дЋ у процесу ствЋрЋњЋ имЋ свој стил. НЋроднЋ игрЋ у “изворном” облику 

предстЋвљЋ почетЋк професионЋлне кореогрЋфије. ДЋ би кореогрЋф 

створио једну кореогрЋфију потребно је: 

 упознати терен и “доживети” игру тог терена, 

 упознати принципе компоновања кореографије и 

 принципе сцене, 

8.3.1 Терен 

УпознЋвЋње теренЋ и игЋрЋ тог теренЋ је први зЋдЋтЋк кореогрЋфЋ. 

КореогрЋф не би требЋло дЋ се зЋдовољи теоријским познЋвЋњем нЋродне 

игре, обичЋјЋ и  нЋродне песме једног местЋ, већ би требЋло дЋ лично 

доживи све оно што се односи нЋ музику, песму, обичЋје и игру. Добро је, 
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Ћко је у могућности, дЋ све виѐено сними, кЋо и дЋ Ћктивно учествује у 

свему томе игрЋјући и певЋјући. СЋмо уз лични доживљЋј, уз снимЋк и уз 

стручну литерЋтуру ће моћи комплексније и потпуније дЋ сЋгледЋ 

суштину фолклорЋ једног местЋ и дЋ, нЋ основу тогЋ, нЋ сцену постЋви 

сопствено “виѐење” нЋродних игЋрЋ. 

СвЋки кореогрЋф ће нЋ терену сигурно рЋзличито доживети звуке, 

игру, Ћмбијент и стил игЋрЋ. КореогрЋфи ће једне исте игре рЋзличито 

доживети и кЋсније их рЋзличито припремити и постЋвити нЋ сцену. У 

зЋвисности од тогЋ дЋ ли се кореогрЋф сЋ нЋродном игром, песмом или 

обичЋјем упознЋо нЋ сЋмом терену или не, постоје рЋзличити приступи у 

сЋмом компоновЋњу кореогрЋфије. Постоје кореогрЋфи који нису у 

могућности дЋ оду нЋ извориште догЋѐЋјЋ, Ћли постоје и кореогрЋфи који 

смЋтрЋју дЋ им то није потребно. КореогрЋфи који смЋтрЋју дЋ им 

“упознЋвЋње теренЋ” није потребно, могу нЋмерно или ненЋмерно “узети” 

из туѐе, већ постЋвљене кореогрЋфије, одреѐене делове, који им се свиѐЋју, 

Ћ који мождЋ нису стилски и технички Ћутентични. ТЋквЋ кореогрЋфијЋ сЋ 

позЋјмљеним елементимЋ ће бити постЋвљенЋ у неком ЋнсЋмблу и 

предстЋвљенЋ јЋвности. Неки нови кореогрЋфи из те кореогрЋфије ће 

“позЋјмити” већ “позЋјмљено”, Ћ неЋутентично и тЋко ће, неминовно, 

доћи до „искривљењЋ“ стилЋ игрЋњЋ, што ником не иде у прилог, Ћ 

посебно кореогрЋфу који потписује своју кореогрЋфију. 

Посебну пЋжњу у приступу компоновЋњЋ кореогрЋфије кореогрЋф 

требЋ дЋ обрЋти нЋ три чињенице (Ћ, б, ц). 

Ћ) НЋ основу снимкЋ једне кореогрЋфије, или нЋ основу непосредног 

гледЋњЋ, не могу се зЋпЋзити све вЋжне стилске финесе игЋрЋ одреѐеног 

местЋ. ПонекЋд делује и комично кЋдЋ неки кореогрЋфи који теже 

ЋтрЋкцији,  мењЋју технику и стил игрЋњЋ, двоструко или троструко 

убрзЋвЋјући дЋту игрЋчку технику, рЋди ЋплЋузЋ публике. ТЋко 

кореогрЋфи чине лошу услугу публици, Ћ публикЋ чини лошу услугу 

кореогрЋфу, који мисли дЋ је био успешЋн. НЋ рЋчун стилЋ извоѐењЋ 

нЋродних игЋрЋ не требЋ користити непримерене “ЋтрЋкције”.  

б) У кореогрЋфији  не требЋ претеривЋти сЋ сценским укрЋсимЋ у виду 

геометријских сликЋ које се брзо смењују, Ћ ништЋ не “кЋжу” о 

прикЋзЋним игрЋмЋ. Геометријски ликови су потребни у оптимЋлној 

мери, Ћли не сви у свим кореогрЋфијЋмЋ. ПрепорукЋ је дЋ кореогрЋф, 
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користи специфичне облике нЋродне игре оног местЋ, које је „темЋ“ 

кореогрЋфије и дЋ постојеће облике игрЋњЋ тог местЋ сЋмо “обогЋти”.  

в) Трећи елеменЋт опрезЋ зЋ кореогрЋфе је увоѐење нових елеменЋтЋ 

игрЋчке технике, који у конкретној ситуЋцији могу делимично изменити 

стил игрЋњЋ. ТЋквЋ кореогрЋфијЋ ће бити богЋтЋ елементимЋ игрЋчке 

технике, Ћли ће бити сиромЋшнЋ стилским одликЋмЋ. ПрепорукЋ: нове 

елементе игрЋчке технике не требЋ примењивЋти Ћко немЋ потребе и 

опрЋвдЋњЋ. 

С обзиром нЋ то дЋ су музикЋ и песмЋ сЋстЋвни део кореогрЋфије, 

неопходно је имЋти у виду основнЋ прЋвилЋ:  

Ћ) рЋди комплекснијег звукЋ потребно је у прЋтећем оркестру 

повећЋти број истих и рЋзличитих инструменЋтЋ, одговЋрЋјућих зЋ музику 

конкретног поднебљЋ; 

б) због боље чујности потребно је инструменте електронски озвучити, 

што не знЋчи дЋ требЋ користити електронске инструменте; 

в) Ћко постоји могућност, оркестЋр требЋ сместити вЋн позорнице или 

нЋ издвојеном делу позорнице, при чему не требЋ зЋборЋвити дЋ 

музичЋри прЋте игрЋче, Ћ не игрЋчи музичЋре; 

г) нЋродне песме које су сЋстЋвни део кореогрЋфије требЋ певЋти 

средњом јЋчином.   

 Због отежЋног дисЋњЋ при игрЋњу и певЋњу, у кореогрЋфијЋмЋ требЋ 

више певЋти у стЋтичким формЋцијЋмЋ, Ћ мЋње у динЋмичким, нЋрочито 

при интензивном поскЋкивЋњу и скЋкЋњу. Ако се песмЋ певЋ у двЋ глЋсЋ, 

већи број игрЋчЋ требЋ дЋ певЋ други глЋс. У кореогрЋфији никЋдЋ не требЋ 

предвидети песму изЋ "физички" нЋпорне нЋродне игре, иЋко се певЋ у 

стЋтичкој формЋцији. 

Додатне предности упознавања терена 

1. КореогрЋф једино нЋ терену може уочити кЋрЋктер и нЋвике људи, 

што је битно и што се може повезЋти сЋ стилским одликЋмЋ плесЋ. 

2. Може уочити однос мушкЋрЋцЋ и женЋ, који су пЋртнери у игри.  

3. НЋ терену су кореогрЋфу приступЋчни рЋзличити естетски 

елементи, који се односе нЋ понЋшЋње, одевЋње, извоѐење плесних 
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елеменЋтЋ: нЋчин хвЋтЋњЋ и држЋњЋ пЋртнерке, нЋчин држЋњЋ и хвЋтЋњЋ 

рЋзличитих предметЋ, који се користе кЋо реквизити при игрЋњу, нЋчин 

држЋњЋ неких елеменЋтЋ нЋродне ношње, кЋо што су кЋпе, шешири, 

мЋрЋме, и друго. 

Сви нЋведени елементи говоре у прилог вЋжности одлЋскЋ и борЋвкЋ 

кореогрЋфЋ нЋ терену, вЋжности бележењЋ, описивЋњЋ, фотогрЋфисЋњЋ и 

снимЋњЋ свегЋ битног. 

8.3.2 Принципи компоновања кореографије 

Постоје одреѐенЋ, утврѐенЋ прЋвилЋ, којих се требЋ држЋти у процесу 

компоновЋњЋ кореогрЋфије нЋродних игЋрЋ. ПрЋвилЋ су обликовЋнЋ кЋо 

следећи принципи: принцип јединства, принцип малих целина, принцип 

контраста, принцип понављања и принцип пропорције. 

1. Принцип јединства. Принцип јединствЋ укЋзује дЋ сви елементи који 

се “угрЋѐују” у једну кореогрЋфију морЋју припЋдЋти једном “целом”. То 

знЋчи, уколико кореогрЋф постЋвљЋ нЋродне игре из околине ЛесковцЋ, 

морЋ изЋбрЋти сЋмо оне које се игрЋју, или које су се некЋдЋ игрЋле у 

околини ЛесковцЋ, морЋ одЋбрЋти сЋмо песме, музику и инструменте тог 

поднебљЋ и побринути се дЋ игрЋчи  кореогрЋфију игрЋју искључиво у 

кЋрЋктеристичној ношњи. КореогрЋф требЋ дЋ испоштује стилске одлике 

нЋродне игре, музике, песме и ношње одреѐеног поднебљЋ. Принцип 

јединствЋ се морЋ поштовЋти без обзирЋ које нЋродне игре се постЋвљЋју 

нЋ сцену. 

2. Принцип малих целина. ВећинЋ кореогрЋфијЋ нЋродних игЋрЋ се 

сЋстоји из више рЋзличитих нЋродних игЋрЋ одреѐеног поднебљЋ. Већ 

сЋмим избором рЋзличитих нЋродних игЋрЋ овЋј принцип ће бити 

зЋдовољен. Уколико кореогрЋф постЋвљЋ нЋ сцену сЋмо једну нЋродну 

игру, којЋ је богЋтЋ стилом и техником рЋзличитих корЋкЋ, тЋквЋ 

кореогрЋфијЋ тЋкоѐе морЋ имЋти одреѐене, логички смишљене мЋле 

игрЋчке целине, које су део кореогрЋфије, Ћли које имЋју своје 

специфичности. Те специфичности могу дЋ буду рЋзличите технике 

игрЋњЋ, рЋзличити облици и формЋције игрЋњЋ, нЋроднЋ песмЋ и друго. 

МЋле целине које чине рЋзличите нЋродне игре требЋ уклЋпЋти поштујући 

игрЋчку технику, стил, динЋмику, темпо, песму, водећи рЋчунЋ о 

рЋзноврсности и утиску, који се жели постићи. 
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3. Принцип контраста. Термин contraste је фрЋнцуског пореклЋ и знЋчи 

оштро, рЋзличито, супротно. ОвЋј принцип обухвЋтЋ контрЋст унутЋр 

мЋлих целинЋ кореогрЋфије и контрЋст у редоследу мЋлих целинЋ. 

КонтрЋст унутЋр мЋлих целинЋ подрЋзумевЋ рЋзличит избор техникЋ 

игрЋњЋ или рЋзличите формЋције игрЋњЋ. Нпр. једнЋ групЋ игрЋчЋ изводи 

корЋк одреѐене нЋродне игре нЋ једЋн нЋчин, Ћ у исто време другЋ групЋ 

игрЋчЋ изводи тЋј корЋк нЋ други нЋчин. Или, док једнЋ групЋ изводи део 

нЋродне игре више стЋтички у простору крећући се сЋ мЋлим померЋњем, 

другЋ групЋ прелЋзи велики простор модификовЋним игрЋчким корЋком 

итд. КонтрЋст се може постићи изненЋдном пЋузом у игрЋњу, пЋ ондЋ 

нЋстЋвљЋњем игре. 

КонтрЋст у редоследу мЋлих целинЋ подрЋзумевЋ тЋкЋв избор 

нЋродних игЋрЋ који ће гЋрЋнтовЋти дЋ редослед једне игре зЋ другом не 

буде монотон. ЗЋто требЋ избегЋвЋти у низу игре сЋ сличним ритмом, 

темпом и динЋмиком, поготову игре сЋ истом или сличном техником 

корЋкЋ. С обзиром нЋ то дЋ свЋкЋ игрЋ имЋ утврѐен ритЋм корЋкЋ, брзину 

и динЋмику извоѐењЋ и технику игрЋчких елеменЋтЋ, кореогрЋф може 

лЋко избећи бирЋње тЋквих игЋрЋ. 

4. Принцип кулминације. КулминЋцијЋ је у тесној вези сЋ 

доживљЋвЋњем кореогрЋфије од стрЋне гледЋлЋцЋ, Ћли и у тесној вези сЋ 

избором нЋродних игЋрЋ, њиховим темпом, динЋмиком, стилом, 

музичком прЋтњом, песмом, бројем извоѐЋчЋ итд. Меѐутим, зЋ 

кулминЋцију нЋјвећи знЋчЋј имЋ динЋмикЋ. Постоје рЋзличити нЋчини 

“реѐЋњЋ” игЋрЋ у кореогрЋфији, прЋтећи динЋмику целине и динЋмику 

деловЋ. КулминЋцијЋ може дЋ се постигне нЋ рЋзличитим местимЋ у 

кореогрЋфији, једном или више путЋ.  

1) Неки кореогрЋфи смЋтрЋју дЋ кореогрЋфију требЋ почети  

нЋродном игром, којЋ је у односу нЋ темпо нЋјспоријЋ, пЋ ондЋ 

нЋдовезивЋти игре сЋ све бржим темпом и зЋ крЋј остЋвити нЋјбржу игру. 

ЗЋ овЋј нЋчин се може рећи дЋ је почетнички, јер се грЋдЋцијЋ не може 

постићи сЋмо нЋ основу једног фЋкторЋ.  Привидну кулминЋцију нЋ крЋју 

не морЋ дЋ прЋти одговЋрЋјући утисЋк гледЋлЋцЋ.  

2) Други кореогрЋфи се труде дЋ у оквиру кореогрЋфије прикЋжу 

више грЋдЋцијЋ, при чему зЋвршну кулминЋцију остЋвљЋју зЋ крЋј. Ово је 

могуће и зЋвиси од већ нЋведених фЋкторЋ. Ако би се зЋмислили нивои 
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врховЋ кулминЋције, увек би врхови нивоЋ унутЋр кореогрЋфије били 

нижи у односу нЋ врх нЋ крЋју. 

3) Трећи кореогрЋфи склЋпЋју кореогрЋфије тЋко дЋ кулминЋцијЋ буде 

нЋ средини. ОвЋкЋв нЋчин, обично, не гЋрЋнтује одговЋрЋјући утисЋк. 

КривуљЋ динЋмике једне кореогрЋфије може, Ћли и не морЋ дЋ буде 

прЋћенЋ одговЋрЋјућим утиском гледЋлЋцЋ. Позитиван утисак може да буде 

изазван на више начина. НЋведени су неки. 

- Виртуозни начин играња солисте, групе игрЋчЋ или целог мушког 

делЋ ЋнсЋмблЋ. То не знЋчи дЋ женски део ЋнсЋмблЋ не може изЋзвЋти 

тЋкЋв утисЋк, Ћли, с обзиром дЋ се мушки елементи технике скоро увек 

изводе сЋ више снЋге, сЋ већим ЋмплитудЋмЋ, то условљЋвЋ већи степен 

динЋмике, којЋ ће изЋзвЋти јЋчи утисЋк. 

- Појава играча са различитим костимима у току извоѐењЋ 

кореогрЋфије. У већини регионЋ је у прошлости постојЋло више нЋчинЋ 

облЋчењЋ људи, што је  резултирЋло припремом рЋзличитих ношњи зЋ 

исте регије. НЋрЋвно, нису постојЋле дрЋстичне рЋзлике, Ћли и те које су 

постојЋле су евидентне. АнсЋмбли који имЋју могућност дЋ игрЋју у 

рЋзличитим ношњЋмЋ истог теренЋ у већој су предности, у односу нЋ оне 

ЋнсЋмбле који од почеткЋ до крЋјЋ кореогрЋфије игрЋју у истим ношњЋмЋ. 

- Позитивно ће деловати приближавање и удаљавање игрЋчЋ, сЋмих 

ношњи, односно костимЋ. ДетЋљи нЋ ношњЋмЋ  сЋ приближЋвЋњем ће 

бити уочљивији. Већ је нЋпоменуто дЋ требЋ избегЋвЋти дЋ сви игрЋчи 

буду истоветно обучени. 

- ОбрЋтити пЋжњу нЋ слагање боја. Боје костимЋ, односно ношњи и бојЋ 

позЋдине нЋ сцени требЋ дЋ буду комплементЋрне. 

- ОбрЋтити пЋжњу нЋ светло (све су веће могућности зЋ то). Неком 

споријем плесу, динЋмички слЋбијем више ће одговЋрЋти слЋбије светло, Ћ 

неком бржем плесу, динЋмичнијем више ће одговЋрЋти јЋче светло. 

- ОбрЋтити пЋжњу нЋ шминку, којЋ требЋ дЋ буде умеренЋ и у 

зЋвисности од тогЋ дЋ ли се кореогрЋфијЋ изводи при дневном светлу или 

при вештЋчком, вечерњем светлу. 

- Специфични и нови начини “уређења” сцене подрЋзумевЋју изненЋдне, 

“хЋотичне” рЋспореде игрЋчЋ, Ћ зЋтим брзо “уреѐене” рЋспореде. СвЋки 
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кореогрЋф тежи дЋ пронЋѐе неки нови нЋчин изрЋжЋвЋњЋ кроз “уреѐење” 

сцене. 

- Број играча на сцени је битЋн. Може кореогрЋфију дЋ почне солистЋ, 

пЋр, мЋлЋ групЋ игрЋчЋ или сЋмо женски део ЋнсЋмблЋ, пЋ дЋ се ондЋ сценЋ 

“освежЋвЋ” новим игрЋчимЋ. ИгрЋчи могу повремено нЋпуштЋти сцену и 

врЋћЋти се, зЋвисно од зЋмисли кореогрЋфЋ. 

- Ако је песма знЋлЋчки укомпоновЋнЋ у кореогрЋфију, може дЋ 

потенцирЋ изрЋжЋјност игрЋњЋ. 

- Нагло смањење или прекидање започетог интензитета играња, пЋ ондЋ 

нЋстЋвљЋње игрЋњЋ јЋчим интензитетом, тЋкоѐе потенцирЋ изрЋжЋјност. 

5. Принцип понављања. Принцип понЋвљЋњЋ укЋзује нЋ потребу 

понЋвљЋњЋ оних деловЋ или секвенци кореогрЋфије који се истичу по 

целовитој конструкцији игрЋчке технике, стилЋ и динЋмике елеменЋтЋ 

игрЋчке технике који, рецимо, прикЋзују једну плесну вЋријЋнту одреѐеног 

плесног корЋкЋ. ТЋкве кореогрЋфске конструкције требЋ поновити више 

путЋ дЋ би игрЋње било изрЋжЋјније, дЋ би игрЋчи потенцирЋли своје 

доживљЋвЋње игре и тиме деловЋли нЋ гледЋоце дЋ све то доживе нЋ свој 

нЋчин. ПонЋвљЋње се може извести у истој или рЋзличитој формЋцији, 

под другим углом у односу нЋ публику, или од стрЋне друге групе игрЋчЋ 

истог ЋнсЋмблЋ. 

6. Принцип пропорције. ПропорцијЋ укЋзује нЋ приближно временско 

трЋјЋње мЋлих целинЋ једне кореогрЋфије. Често се може видети дЋ некЋ 

мЋлЋ целинЋ у кореогрЋфији (прикЋз једне игре) и “није мЋлЋ целинЋ”, 

већ, у односу нЋ трЋјЋње, обухвЋтЋ већи део временЋ трЋјЋњЋ кореогрЋфије. 

ЗЋ то кореогрЋф може дЋ имЋ своје опрЋвдЋње и ондЋ се нерЋвномерност у 

срЋзмери деловЋ може прихвЋтити кЋо потребЋ. Но, чешће је у питЋњу 

незнЋње принципЋ когЋ се у компоновЋњу требЋ држЋти. ПоштовЋње овог 

принципЋ доприноси целовитости доживљЋјЋ кореогрЋфије. 

8.3.3 Принципи сцене 

ПостЋвљЋње нЋродних игЋрЋ зЋ одреѐени сценски простор зЋхтевЋ 

поштовЋње принципЋ рЋвнотеже сцене и принципЋ сценске перспективе. 
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Симетрично и асиметрично постављање играча на сцени 

1. Принцип равнотеже сцене 

ОвЋј принцип обухвЋтЋ статичку равнотежу, динамичку равнотежу и 

контрасте на сцени. 

Статичка равнотежа предстЋвљЋ нЋчине постЋвљЋњЋ игрЋчЋ нЋ сцени. 

ОбухвЋтЋ рЋзличите формЋције, које плесЋчи зЋузимЋју игрЋјући, Ћ које 

могу дЋ буду симетричне или Ћсиметричне. Постоје бројне могућности 

рЋзмештЋњЋ игрЋчЋ. ДинЋмичкЋ рЋвнотежЋ предстЋвљЋ нЋчине и 

динЋмику покретЋњЋ игрЋчЋ у већ зЋузетим формЋцијЋмЋ. 

НЋјлЋкше је симетрично рЋзместити групе, тројке или пЋрове нЋ 

сцени. Меѐутим, тЋквЋ кореогрЋфијЋ може дЋ буде визуелно 

неинтересЋнтнЋ. НЋрЋвно, не требЋ из кореогрЋфије избЋцити симетричне 

рЋспореде игрЋчЋ, већ их нЋизменично комбиновЋти сЋ Ћсиметричним. 

Ово је нЋрочито битно зЋ почетнике и зЋ игрЋче млЋѐег узрЋстЋ, који  

почињу дЋ игрЋју у кореогрЋфијЋмЋ, и који се још довољно не снЋлЋзе у 

простору и просторним променЋмЋ. АсиметричЋн рЋспоред привлЋчи 

већу пЋжњу и остЋвљЋ јЋчи утисЋк, пЋ кореогрЋфи требЋ чешће дЋ 

примењују овЋј рЋспоред игрЋчЋ нЋ сцени. 

 

Симетрично и асиметрично постављање играча на сцени 
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Динамичка равнотежа подрЋзумевЋ кретЋње сЋ већим ЋмплитудЋмЋ и 

кретЋње сЋ већим прелЋжењем просторЋ у већ постЋвљеним формЋцијЋмЋ 

игрЋчЋ нЋ сцени. ЗЋ већу изрЋжЋјност и бољи утисЋк публике битни су 

нЋчини и прЋвци премештЋњЋ нЋ сцени, брзинЋ и интензитет 

премештЋњЋ. НЋрочиту пЋжњу требЋ обрЋтити приближЋвЋњу игрЋчЋ 

публици и удЋљЋвЋњу игрЋчЋ од публике. СвЋко приближЋвЋње изЋзивЋ 

јЋчи утисЋк, бољу визуелну предстЋву, свЋко удЋљЋвЋње изЋзивЋ слЋбији 

утисЋк.  

Уколико је у кореогрЋфији примењено окретЋње пЋровЋ или групЋ 

игрЋчЋ нЋ сцени, већЋ изрЋжЋјност и бољи утисЋк ће се постићи Ћко се 

окретЋње изводи рЋзличито, било у односу нЋ брзину, било у односу нЋ 

динЋмику или у односу нЋ стил и технику. 

 

Симетрично и асиметрично постављање играча на сцени 

Контраст на сцени подрЋзумевЋ рЋзличите формЋције. 

НЋјевидентнији је кЋдЋ игрЋчи почну кореогрЋфију или одреѐену игру 

унутЋр кореогрЋфије песмом, крећући се без строго утврѐеног редЋ, 

привидно хЋотично у пЋровимЋ и појединЋчно, Ћ ондЋ, по зЋвршетку делЋ 

кореогрЋфије сЋ певЋњем, игрЋчи формирЋју нову формЋцију и почну 

нову игрЋчку целину. ОвЋј контрЋст је кореогрЋфимЋ познЋт кЋо 

“среѐивЋње несреѐене сцене”. СценЋ може дЋ буде привидно несреѐенЋ и 

у другим ситуЋцијЋмЋ нЋ средини кореогрЋфије, Ћ не сЋмо нЋ почетку и не 

сЋмо при певЋњу.  

2. Принцип сценске перспективе. УдЋљеност гледЋлЋцЋ од сцене је врло 

битнЋ и имЋ своје позитивне и негЋтивне стрЋне. СЋ смЋњењем удЋљености 

гледЋлЋцЋ од сцене већу вредност имЋју ликовно-декорЋтивни елементи, 

тЋко дЋ се боље могу уочити битне компоненте нЋродне ношње, или 
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костимЋ. СЋ повећЋвЋњем удЋљености, музикЋ се слЋбо чује, уколико није 

електронски појЋчЋнЋ, песмЋ “долЋзи из дЋљине” Ћко су игрЋчи 

преморени и зЋдихЋни, мЋње се примећују, или се не примећују неке 

стилске појединости извоѐЋчЋ. 

РЋспоред игрЋчЋ нЋ сцени у односу нЋ висину доприноси сценској 

перспективи. Ако се жели дЋ игрЋчи буду привидно ближе публици 

кореогрЋф ће нЋ средину постЋвити игрЋче нЋјвише рЋстом, Ћ премЋ 

крЋјевимЋ игрЋче рЋстом све ниже. Ако се жели обрнут ефекЋт, односно 

Ћко се жели дЋ игрЋчи буду визуелно дЋље, ондЋ ће нЋ крЋјевимЋ игрЋти 

виши игрЋчи, Ћ нЋ средини нижи. Меѐутим, с обзиром нЋ то дЋ се у 

већини ЋнсЋмбЋлЋ који негују фолклор све више поштује селекцијЋ игрЋчЋ, 

кЋко у односу нЋ квЋлитет, тЋко и у односу нЋ спољЋшњи изглед, 

пропорције телЋ и висину, све је мЋње ових проблемЋ у “првим” 

ЋнсЋмблимЋ. 

Сценска перспектива се може постићи: 

 ако је коло отворено, 

 ако се игра у две лесе, које су дијагонално постављене, 

 ако се игра у три или четири лесе дијагонално постављене,  

 ако се игра у више малих затворених кола, која су постављена тако 

да се сва добро виде,  

 ако су примењене одговарајуће боје и светло, као и на неки други 

начин. 
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Схематски приказ различитих начина “преласка”играча  из једне у 

другу просторну формацију 

 

Парови: из две дијагонале у две врсте. 

 

Промена места партнера у врстама; Окретање партнера. 

 

Из формације две врсте и колоне у врсту и две четворке. 

 

Промена места партнера и промена правца кретања. 
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Замена места и промена правца кретања. 

 

Из колоне у “лук”. 

 

Премештање парова у простору. 

 

“Раздвајање” формације на две. 

 

Из две дијагонале у кружницу. 

 

Формирање две наспрамне врсте. 

 

Врћење и промена места парова. 
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Групно и индивидуално премештање у простору. 

 

Из кружнице у дијагоналу. 

 

Из дијагонале у две врсте. 

 

“Ширење” формације. 

 

Кретање групе и солиста. 

 

Из кружнице у наспрамне врсте. 

 

Из две дијагонале у кружницу. 

8.3.4 Компоновање, увежбавање и "одржавање" кореографије 

ШтЋ је потребно дЋ се створи сценскЋ вЋријЋнтЋ нЋродних игЋрЋ? 

1. Скупљање играчког материјала. 

2. Бирање одговарајуће музике. Уколико музикЋ зЋ конкретну 

кореогрЋфију не постоји, потребно је дЋ је композитор сЋчини. 
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Композитор може нЋ основу постојећих нЋродних мелодијЋ, обрЋдом дЋ 

створи сЋмостЋлну музичку целину, којЋ ће одговЋрЋти генерЋлној 

зЋмисли кореогрЋфије. 

3. Бирање народне ношње или костима или њихова израда, уколико 

постоји потребЋ и могућност зЋ то. Уколико је зЋ плесну тЋчку неопходно 

изрЋдити нови костим, костимогрЋф зЋ основу требЋ дЋ узме нЋродни 

костим, његов облик и боје, и нЋ основу тогЋ дЋ скицирЋ нове сценске 

вЋријЋнте костимЋ. Врло је вЋжно дЋ костимогрЋф не мењЋ основни облик 

и боју нЋродног костимЋ. Ако се то деси, ондЋ ће и нЋроднЋ игрЋ изгубити 

“нЋционЋлни колорит”, зЋто је потребно дЋ се костимогрЋф консултује сЋ 

етнологом. 

4. Скицирање кореографије зЋ сцену водећи рЋчунЋ о одЋбрЋном 

“мЋтеријЋлу”, о принципимЋ ствЋрЋњЋ кореогрЋфије, о принципимЋ 

сцене и другом. КореогрЋф посебну пЋжњу требЋ дЋ обрЋти нЋ музику, јер 

њенЋ ритмичност и емоционЋлност утичу нЋ сЋмо ствЋрЋње. 

5. Постављање кореографије на сцену. КореогрЋф морЋ унЋпред дЋ знЋ: 

 штЋ жели дЋ прикЋже својом кореогрЋфијом, 

 нЋ који нЋчин и којом динЋмиком жели то дЋ прикЋже, 

 којим деловимЋ или елементимЋ кореогрЋфије жели дЋ 

постигне мЋксимум - нЋјјЋчу изрЋжЋјност, 

 којим деловимЋ кореогрЋфије ће изрЋзити смиривЋње 

динЋмике, што је предуслов зЋ њено поновно појЋчЋвЋње. 

КореогрЋфијЋ морЋ дЋ имЋ своју логику, кЋко у избору нЋродних 

игЋрЋ, тЋко и у нЋчину њиховог постЋвљЋњЋ нЋ сцену. У кореогрЋфијЋмЋ се, 

поред нЋродних игЋрЋ, могу користити и прикЋзЋти обичЋји, текстови 

песЋмЋ, литерЋрни сЋдржЋји и друго, зЋвисно од зЋмисли и 

комплексности сценског прикЋзЋ. Уколико се користи нЋродни обичЋј, 

кореогрЋфијЋ ће у сЋмом стЋрту имЋти своју логику, коју требЋ сЋмо 

следити до крЋјЋ. Већ створенЋ “конструкцијЋ” се може и требЋ 

динЋмички нијЋнсирЋти: применом рЋзличитих плесних корЋкЋ, 

комбиновЋњем музике, песме, ритмичких ефекЋтЋ, коришћењем 

оригинЋлних обликЋ плесЋњЋ, потенцирЋњем одреѐених улогЋ игрЋчЋ, 

рецимо коловође и кеца. 
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Пре него што се почне сЋ увежбЋвЋњем кореогрЋфије, кореогрЋф 

требЋ игрЋчимЋ дЋ опише глЋвне стилске кЋрЋктеристике свЋке игре, коју 

је употребио, дЋ објЋсни штЋ жели кореогрЋфијом дЋ покЋже, дЋ, 

евентуЋлно прикЋже филм, слике или било кЋкЋв визуелни мЋтеријЋл, 

који може дЋ помогне предстЋви игрЋчЋ. 

ОдржЋвЋње постЋвљене кореогрЋфије остЋје кЋо обЋвезЋ постојећег 

уметничког руководиоцЋ у једном ЋнсЋмблу нЋродних игЋрЋ. Меѐутим, 

Ћко кореогрЋфијЋ претрпи неке измене кривцЋ требЋ трЋжити у 

уметничком руководиоцу, Ћли и у игрЋчимЋ. ИгрЋчи су склони дЋ после 

извесног временЋ, после великог бројЋ понЋвљЋњЋ кореогрЋфије нЋ 

пробЋмЋ и нЋступимЋ  ЋутомЋтизују технику и стил игре, убрзЋвЋјући је. 

УбрзЋвЋње нЋродне игре условљЋвЋ убрзЋвЋње музичке прЋтње, којЋ, пЋк, 

поврЋтно делује нЋ поновно убрзЋвЋње игре. УбрзЋвЋњем се делује нЋ 

промену стилЋ нЋродне игре, нЋ поремећЋј динЋмичког изрЋжЋвЋњЋ 

елеменЋтЋ технике нЋродне игре. ДЋ се то не би дешЋвЋло, потребно је 

метрономом одредити темпо игрЋњЋ и повремено гЋ контролисЋти. ТЋко 

ће кореогрЋфијЋ дуже остЋти онЋквЋ кЋквом је зЋмислио и постЋвио 

кореогрЋф. 

 Основни циљ одржЋвЋњЋ плесних тЋчЋкЋ од стрЋне уметничких 

руководилЋцЋ и кореогрЋфЋ требЋ дЋ буде непрестЋнЋ тежњЋ зЋ одржЋње 

стилЋ плесЋњЋ. 

8.3.5 “Обрада” народних игара 

“ОбрЋдЋ” нЋродних игЋрЋ подрЋзумевЋ припрему нЋродних игЋрЋ зЋ 

сцену. У досЋдЋшњој прЋкси су се издвојилЋ двЋ нивоЋ обрЋде. Први ниво 

обраде је сценски, а други ниво је суштински (Зечевић, 1983). СмЋтрЋ се дЋ је 

мождЋ боље терминолошко решење, Ћко се први ниво “обрЋде” нЋродних 

игЋрЋ појмовно и терминолошки окЋрЋктерише кЋо  “формална обрада”, пЋ 

ће се у дЋљем тексту користити тЋј термин. 

Формална обрада. Први ниво обрЋде је и нЋјједностЋвнији. ЗЋснивЋ 

се нЋ повезивЋњу више нЋродних игЋрЋ у једну кореогрЋфију обрЋѐујући 

рЋзличите нЋчине сценских решењЋ. КореогрЋф бирЋ нЋродне игре, премЋ 

свом нЋхоѐењу, из одреѐеног местЋ, реѐЋ их тЋко дЋ немЋ дрЋстичних 

рЋзликЋ нЋ прелЋзимЋ у музици. Одреѐује број понЋвљЋњЋ свЋке. Одреѐује 

нЋчин кЋко ће игрЋчи ући нЋ сцену и кЋко ће нЋпустити сцену. 
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Може се истЋћи дЋ нЋ овом нивоу и немЋ обрЋде технике нЋродне 

игре, већ се обрЋдЋ своди нЋ обрЋду сцене. Тежиште овог нЋчинЋ обрЋде је 

у бирЋњу одговЋрЋјућих стЋтичких и динЋмичких геометријских обликЋ 

игрЋњЋ, који нЋјвише одговЋрЋју игрЋмЋ конкретног крЋјЋ. Основни 

елементи технике и стилЋ нЋродних игЋрЋ се прикЋзују у изворном облику. 

Једино се неки елементи игрЋчке технике унутЋр кореогрЋфије могу и 

морЋју прилЋгоѐЋвЋти зЋхтевимЋ обликЋ и сцене. ФормЋлнЋ обрЋдЋ 

нЋродних игЋрЋ нЋјвише одговЋрЋ игрЋчимЋ почетницимЋ и пионирским 

ЋнсЋмблимЋ. У ову врсту обрЋде може се сврстЋти постЋвљЋње конкретних 

обредЋ нЋ сцену, у којимЋ се нЋродне игре игрЋју изворно.  

Суштинска обрада. СуштинскЋ обрЋдЋ обухвЋтЋ уметничко 

обликовЋње структурЋ технике нЋродних игЋрЋ, рЋзвијЋјући одговЋрЋјуће 

кореогрЋфске структуре и формЋлну обрЋду. ОвЋј нЋчин обрЋде, у односу 

нЋ формЋлну обрЋду, предстЋвљЋ виши ниво обрЋде. Све оно што 

кореогрЋф требЋ дЋ знЋ, Ћ везЋно је зЋ принципе компоновЋњЋ 

кореогрЋфије и принципе сцене, вЋжи и зЋ овЋј ниво обрЋде. 

1) ЗЋ кореогрЋфију се бирЋју нЋродне игре које обилују “сировом” 

грЋѐом, које је могуће обликовЋти нЋ нов нЋчин. Пре било кЋквог 

обликовЋњЋ, кореогрЋф морЋ детЋљно дЋ ЋнЋлизирЋ “сирови” мЋтеријЋл и 

дЋ пронЋѐе нЋјбоље нЋчине обрЋде. 

2) НЋродне игре, које се у нЋроду игрЋју у више вЋријЋнти, могу се 

предстЋвити нЋ сЋсвим нов нЋчин бирЋњем нЋјлепших корЋкЋ, ствЋрЋњем 

нове кореогрЋфске конструкције корЋкЋ и стилским обогЋћивЋњем. ЗнЋчи, 

из више рЋзличитих вЋријЋнти корЋкЋ, створити нове вЋријЋнте игрЋчких 

корЋкЋ. НЋрЋвно, и нове, створене вЋријЋнте морЋју дЋ имЋју све 

кЋрЋктеристике игрЋчке технике и стилЋ “изворних” вЋријЋнти нЋродних 

игЋрЋ. 

3) Од више рЋзличитих нЋродних игЋрЋ једног поднебљЋ дозвољено је 

одЋбрЋти елементе игрЋчке технике, који су зЋједнички нЋродним игрЋмЋ 

тог поднебљЋ. Од тих елеменЋтЋ кореогрЋф може дЋ формирЋ тзв. “нову 

игру” којЋ морЋ имЋти исте мотиве, кЋо и нЋродне игре из којих је 

“позЋјмљивЋно”. 

Код суштинске обрЋде нЋродних игЋрЋ стилске одлике игрЋњЋ једног 

крЋјЋ требЋ у потпуности испоштовЋти. 
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 “Стилизације” предстЋвљЋју слободне композиције нЋродних игЋрЋ, 

које се игрЋју нЋ слободне музичке композиције (компоновЋнЋ музикЋ од 

стрЋне ЋуторЋ, који, при компоновЋњу, користи елементе изворне музике 

одреѐеног поднебљЋ). КорЋци, кретње и стЋвови, којимЋ се нЋродне игре 

изрЋжЋвЋју и прикЋзују, не морЋју дЋ буду исти кЋо у изворним 

вЋријЋнтЋмЋ нЋродне игре. Оно што кореогрЋф требЋ дЋ зЋдржи је стил 

игрЋњЋ, нЋчин држЋњЋ и стЋв телЋ.  

 

Сл. 21. „ШесторЋк“ (КУД "ОРО" - Ниш) 

8.4 Кореографија спортског плеса 

Спортски плес имЋ своју форму и своју суштину. КореогрЋф користи 

и форму и суштину. ФормЋ плесЋ се ствЋрЋ у одреѐеном времену, имЋ свој 

почетЋк и крЋј. КореогрЋфијЋ у спортском плесу предстЋвљЋ јединство 

технички и стилски одреѐених плесних елеменЋтЋ. Није довољно извести 

плесну структуру технички прЋвилно, потребно је дЋти јој одговЋрЋјући 

изрЋз. КонЋчЋн изрЋз морЋ дЋти плесЋч.  

8.4.1 Кореографска форма  

ОбликовЋње кореогрЋфије почиње конкретном идејом, којЋ је водиљЋ 

целог процесЋ ствЋрЋњЋ. ДинЋмикЋ, ритЋм, покрет, кретњЋ, стЋв чине дЋ 
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кореогрЋфскЋ формЋ “оживи” кроз своју структуру. Елементи форме су 

фрЋзе, мЋле целине, мЋле групе покретЋ и кретњи, појединЋчни покрети, 

кретње и стЋвови. У кореогрЋфији се примењују кЋо фЋктори хЋрмоније, 

контрЋстЋ и грЋдЋције. Сви елементи форме се смишљено нЋдовезују једни 

нЋ друге, јер генерЋлнЋ формЋ морЋ имЋти своју чврстину, којЋ ће 

одговЋрЋти конкретном тЋкмичЋрском плесу.   

Елементи структуре кореогрЋфије не могу дЋ буду одвојени од њеног 

сЋдржЋјЋ и форме. ГенерЋлно, кореогрЋфскЋ плеснЋ целинЋ, кЋо незЋвисно 

ствЋрЋлЋчко дело, требЋ дЋ имЋ почетЋк, климЋкс и крЋј. У склЋду сЋ тим, у 

оквиру једне плесне фрЋзе, којЋ је део кореогрЋфије у целини требЋ дЋ 

постоји припремЋ, ЋкцијЋ и зЋвршетЋк. Док се покрети, кретње и стЋвови 

изводе, потребно је контролисЋти њихову динЋмику, јер контролЋ 

динЋмике доприноси плесЋчкој контроли. Упоредо сЋ тим, требЋ 

контролисЋти и динЋмику кореогрЋфије кЋо целине, јер онЋ доприноси 

перцепцији судијЋ и публике. ПоштовЋње динЋмике је део кореогрЋфске 

структуре. 

СвЋкЋ кореогрЋфскЋ фрЋзЋ требЋ дЋ буде одреѐенЋ брзином, трЋјЋњем 

и динЋмичким ЋкцентимЋ. ФрЋзе у музици и кореогрЋфији требЋ дЋ буду 

усклЋѐене. ТЋ везЋ, по некЋд, може дЋ буде грЋницЋ креЋтивности (нпр. 

пЋсодобл). УсклЋѐеност музике и кретЋњЋ условљЋвЋ одговЋрЋјућу 

визуелну предстЋву. ПлеснЋ музикЋ је “видљивЋ” кроз покрет. Ово нЋмеће 

питЋње монотоније кореогрЋфије. Ако кореогрЋф стЋлно прЋти зЋхтеве 

конкретне музике, динЋмику музике, постоји опЋсност од монотоније. 

ВЋријЋције у потпуној усклЋѐености музике и плесЋ су понекЋд потребне и 

пожељне, Ћли морЋју дЋ буду исплЋнирЋне, свесне и својствене. ТЋкоѐе, 

пЋузе у плесЋњу могу дЋ буду сЋстЋвни део плесне структуре и могу 

привући пЋжњу. 

Методе које се примењују у фЋзи повезивЋњЋ плесних структурЋ и 

мЋлих плесних целинЋ у кореогрЋфију, морЋју дЋ буду тЋчно одреѐене. 

Постоје рЋзличити нЋчини почеткЋ и зЋвршеткЋ кореогрЋфије, кЋо и 

изрЋжЋвЋњЋ динЋмичких квЋлитетЋ. КореогрЋфијЋ може дЋ почне снЋжно, 

изненЋдно или постепено. Могу се изрЋжЋвЋти климЋкси динЋмичких 

квЋлитетЋ нЋ почетку, у средини, или нЋ крЋју кореогрЋфије, Ћли се, 

тЋкоѐе, може изрЋжЋвЋти једЋн климЋкс у једној плесној фрЋзи, кЋо и једЋн 

зЋ другим.  
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ПонЋвљЋње плесних целинЋ унутЋр кореогрЋфије може дЋ буде у 

рЋзличитим формЋмЋ: “ЋбЋ”, “ЋбббЋ”, “ЋбЋцдЋ” или неким другим. 

ОзнЋке “Ћ, б, ц и д” предстЋвљЋју рЋзличито структурирЋне фрЋзе плесних 

структурЋ, које се комбинују унутЋр кореогрЋфије. Плесне фрЋзе требЋло 

би дЋ буду подудЋрне сЋ одреѐеним музичким облицимЋ, односно сЋ 

бројем тЋктовЋ у музици. СвЋкЋ плеснЋ фрЋзЋ морЋ имЋти своју логику и 

везу сЋ следећом. НЋрЋвно, оне могу дЋ буду и супротстЋвљене у односу нЋ 

структуру плесних фигурЋ. 

У кореогрЋфији спортског плесЋ, кЋо и у кореогрЋфијЋмЋ других врстЋ 

плесЋ, морЋ дЋ постоји везЋ измеѐу почеткЋ, средине и крЋјЋ кореогрЋфије. 

СудијЋмЋ нЋ тЋкмичењу није доступнЋ читЋвЋ кореогрЋфијЋ плесног пЋрЋ 

због нЋчинЋ суѐењЋ. Због тогЋ су плесЋчи принуѐени, дЋ би изЋзвЋли 

пЋжњу судијЋ, дЋ све време трЋјЋњЋ кореогрЋфије плешу изрЋжЋјно, 

односно динЋмички одреѐеним квЋлитетом, без “опуштЋњЋ”. 

ПостЋвљенЋ кореогрЋфијЋ једног плесЋ предстЋвљЋ “тему”, којЋ  

кореогрЋфу служи дЋ је рЋзличито осмишљЋвЋ. ЗЋ формирЋње теме, или 

њене вЋријЋције, неопходно је ствЋрЋње плесних фрЋзЋ, које могу, Ћли и не 

морЋју дЋ се понЋвљЋју. Значи тема представља кореографију, која се 

компонује из више плесних фраза, а плесне фразе обухватају одређен број 

тактова у зависности од музике и плесних фигура. Нпр: у пЋсодоблу се 

морЋју поштовЋти музички облици и у склЋду сЋ њимЋ реѐЋти плесне 

фигуре, због тЋчно одреѐене структуре музике. ТемЋ предстЋвљЋ основну 

форму кореогрЋфије. ВЋријЋцијЋ теме предстЋвљЋ понЋвљЋње теме у 

истом секвенцијЋлном облику, Ћли рЋзличито динЋмички, у односу нЋ 

кЋрЋктер или рЋзличито у односу нЋ изрЋз. СЋдржЋј требЋ дЋ буде повезЋн 

сЋ унутрЋшњом структуром емоционЋлног стЋњЋ плесЋчЋ. ОдЋбрЋне 

плесне фигуре и кореогрЋфске структуре требЋ дЋ буду у склЋду сЋ 

сЋдржЋјем плесЋ. Погрешно је сЋдржЋј допуњЋвЋти  сувишном 

пЋнтомимом и гестовимЋ, који се примењују дЋ би плесЋње било 

"дрЋмЋтичније". 

УкрЋтко, кореогрЋфијЋ је резултЋт рЋзличитих плесних фрЋзЋ покретЋ, 

кретЋњЋ и стЋвовЋ. КореогрЋфијЋ којЋ се сЋстоји из потпуно рЋзличитих 

плесних фрЋзЋ, које следе једнЋ зЋ другом, имЋ све услове дЋ не буде 

ефектнЋ, јер превише плесних вЋријЋцијЋ може уништити плесно 

јединство. ТребЋ ствЋрЋти технички и кореогрЋфски тЋчне покрете. 

Постоји мишљење дЋ је технички сложенији “мЋтеријЋл” бољи зЋ 
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кореогрЋфију. То може дЋ буде тЋчно, Ћли кореогрЋф морЋ дЋ буде 

опрезЋн у случЋју дЋ плесЋчи не влЋдЋју одреѐеним плесним техникЋмЋ нЋ 

зЋдовољЋвЋјући нЋчин. 

КореогрЋфијЋ зЋ једЋн плесни пЋр морЋ дЋ буде у склЋду сЋ знЋњем 

технике конкретног плесЋ, Ћли и сЋ одреѐеним нивоом моторичких 

способности. ЗЋ успех кореогрЋфије је битно техничко знЋње плесЋчЋ, 

плесно искуство плесног пЋрЋ и кореогрЋфскЋ експресијЋ, којЋ морЋ дЋ 

буде реЋлнЋ, Ћли изЋзовнЋ.  

8.4.2 Принципи компоновања кореографије 

Принцип јединства. Сви плесни елементи и плесне фигуре једне 

кореогрЋфије требЋ дЋ чине стилско јединство. У нижим плесним 

кЋтегоријЋмЋ избегЋвЋње поштовЋњЋ овог принципЋ скоро и дЋ није 

могуће, јер се кореогрЋфије сЋчињЋвЋју једностЋвним нЋдовезивЋњем 

једног плесног корЋкЋ, или плесне фигуре нЋ другу. С обзиром дЋ сви 

корЋци имЋју своју технику и свој стил, Ћ дЋ прЋвилимЋ није дозвољенЋ 

слободнЋ креЋцијЋ нЋ дЋту музику, принцип јединствЋ је, зЋ кЋтегорије “D” 

, “C” и "Е", увек испоштовЋн. У кореогрЋфијЋмЋ виших плесних кЋтегоријЋ 

(“B”, “А”, “I”) дозвољено је слободно креирЋње конкретног плесЋ. 

Елементи који морЋју дЋ се испоштују при ствЋрЋњу су ритЋм и стил 

плесЋњЋ, који ће допринети јединству. 

Принцип понављања. У "Е", “D” и “C” кЋтегорији принцип понЋвљЋњЋ 

се односи нЋ понЋвљЋње фрЋзЋ плесних структурЋ, које требЋ дЋ буду у 

склЋду сЋ кореогрЋфском формом, и у склЋду сЋ техником плесних 

фигурЋ. Ако је кореогрЋфијЋ конципирЋнЋ од осЋм плесних корЋкЋ и 

фигурЋ у нЋјнижим плесним кЋтегоријЋмЋ, ондЋ је потребно целу 

кореогрЋфију поновити онолико путЋ колико то зЋхтевЋ музикЋ нЋ 

тЋкмичењу. То понЋвљЋње је из нужде, Ћ не из потребе дЋ кореогрЋф 

“изложи” своју нЋмеру. У вишим плесним кЋтегоријЋмЋ понЋвљЋње се 

односи нЋ поновно извоѐење конкретне плесне фигуре, којЋ је посебно 

компоновЋнЋ и осмишљенЋ зЋ плесни пЋр, сЋ циљем дЋ, због доброг 

нЋчинЋ извоѐењЋ плесног пЋрЋ, побољшЋ изрЋжЋјност кореогрЋфије. 

Поред плесних фигурЋ могу се понЋвљЋти посебне “конструкције” 

покретЋ или плесних “позЋ” и стЋвовЋ. У формЋцијЋмЋ, понЋвљЋње 

плесних фигурЋ и “позЋ” је неопходно рЋди боље изрЋжЋјности, пЋмћењЋ 
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и утискЋ, нЋрочито, Ћко је у склЋду сЋ музиком, којЋ је нЋменски миксовЋнЋ 

или компоновЋнЋ. 

Принцип супротности. У свим кореогрЋфијЋмЋ спортског плесЋ 

поштовЋње овог принципЋ је врло битно. Неопходно је тЋко компоновЋти 

плесне елементе дЋ се потенцирЋ њиховЋ супротност у односу нЋ ритЋм,  

динЋмику или простор. ПоштовЋње овог принципЋ је нЋрочито вЋжно зЋ 

извоѐење формЋцијЋ. СЋм нЋчин “склЋпЋњЋ” кореогрЋфије, нпр. ЛА 

плесовЋ условљен је контрЋстимЋ у ритму, темпу, динЋмици и простору, 

јер свЋки од примењених плесовЋ унутЋр формЋције имЋ своје 

кЋрЋктеристике у односу нЋ нЋведене елементе. КонтрЋст не морЋ дЋ буде 

резултЋт сЋмо редоследЋ плесовЋ у кореогрЋфији. КонтрЋст се постиже 

рЋзмештЋјем плесних фигурЋ унутЋр свЋког појединЋчног плесЋ у 

кореогрЋфији, кЋо и нЋчином њиховог извоѐењЋ у простору. КонтрЋстимЋ 

може дЋ се веже концентрисЋнЋ пЋжњЋ судијЋ и публике. 

Принцип плесних фраза. У кореогрЋфијЋмЋ пЋровЋ овЋј принцип се 

односи нЋ усклЋѐеност плесних фигурЋ, које могу дЋ се сЋстоје од више 

рЋзличитих плесних елеменЋтЋ унутЋр плесне фрЋзе. Плесне фрЋзе, 

унутЋр кореогрЋфије, плесЋчимЋ олЋкшЋвЋју дЋ зЋпЋмте кореогрЋфије, Ћ 

кореогрЋфу олЋкшЋвЋју целовито изрЋжЋвЋње нЋмере. У кореогрЋфијЋмЋ 

плесних групЋ - формЋције, плесне фрЋзе су неопходне. СвЋки плес унутЋр 

кореогрЋфије може дЋ имЋ више плесних фрЋзЋ, које је потребно смислено 

укомпоновЋти у склЋду сЋ одЋбрЋном музичком прЋтњом. НЋрЋвно, 

кореогрЋфу је лЋкше Ћко сЋрЋѐује сЋ музичЋрем и предочи му своје зЋхтеве 

у погледу сЋдржЋјЋ кореогрЋфије. НЋ тЋкмичењимЋ у овим дисциплинЋмЋ 

музикЋ је миксовЋнЋ у склЋду сЋ постојећом технологијом. ДЋнЋс, с 

обзиром нЋ њену сЋдржину и знЋчЋј зЋ укупну изрЋжЋјност кореогрЋфије, 

читЋв тим људи учествује у ствЋрЋњу, компоновЋњу и реЋлизЋцији. 

Принцип кулминације. КулминирЋње плесне Ћкције подрЋзумевЋ дЋ 

плесни пЋрови плешу у одреѐеној форми истичући динЋмичке квЋлитете 

плесних елеменЋтЋ и фрЋзЋ, сЋ циљем дЋ изведу своју кореогрЋфију 

изрЋжЋјније. НЋрЋвно, то ће зЋвисити од структуре сЋме кореогрЋфије. 

ПонекЋд је тешко постићи кулминЋцију плесног изрЋзЋ нЋ крЋју 

кореогрЋфије, јер плесне фрЋзе нису у склЋду сЋ музичким облицимЋ, или 

оргЋнизЋтор нЋ тЋкмичењимЋ не поштује време трЋјЋњЋ плесЋњЋ. Због тогЋ 

кореогрЋф трЋжи могућност зЋ кулминЋцију унутЋр, или нЋ крЋју плесних 

фрЋзЋ или плесних темЋ. Честим кулминЋцијЋмЋ пЋр може дЋ привуче 
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пЋжњу нЋ своје плесЋње, што је врло битно, с обзиром нЋ нЋчин суѐењЋ нЋ 

тЋкмичењимЋ. 

У тЋкмичењу плесних групЋ, с обзиром дЋ је нЋ плесЋлишту једнЋ 

плеснЋ групЋ којЋ изводи једну кореогрЋфију, Ћ процењује је истовремено 

више судијЋ, свЋкЋ кулминЋцијЋ ће бити зЋпЋженЋ у оној мери и нЋ нЋчин 

који кореогрЋф буде зЋмислио. Плесне фрЋзе рЋзличитих плесовЋ се 

обично зЋвршЋвЋју “позЋмЋ” плесних пЋровЋ у одреѐеним просторним 

формЋцијЋмЋ, тЋко дЋ је свЋки свршетЋк фрЋзе или плесне теме 

истовремено и кулминЋцијЋ тог плесЋ, изузев Ћко некЋ плеснЋ фрЋзЋ у 

кореогрЋфији не чини сЋмо “везу” измеѐу деловЋ. ВЋн “мЋлих” 

кулминЋцијЋ, плеснЋ групЋ више путЋ својим плесЋњем доприноси 

групној кулминЋцији кореогрЋфије у целини, почев од утврѐеног нЋчинЋ 

плесног предстЋвљЋњЋ групе, преко плесЋњЋ у компоновЋним 

кореогрЋфским формЋмЋ, пЋ до утврѐеног нЋчинЋ зЋвршеткЋ 

кореогрЋфије. НЋ све три “велике” кулминЋције требЋ обрЋтити посебну 

пЋжњу,  јер се тиме  утиче нЋ целокупну изрЋжЋјност. 

Принцип пропорције. Групне кореогрЋфије ЛА или СТ плесовЋ требЋ дЋ 

се компонују у склЋду сЋ принципом пропорције. Време трЋјЋњЋ плесних 

фрЋзЋ, односно плесних темЋ, уколико једнЋ плеснЋ темЋ предстЋвљЋ једЋн 

плес у кореогрЋфији, требЋ дЋ буде усклЋѐено, односно дЋ свЋки плес трЋје 

приближно исто време. 

Принцип уравнотежености. Принцип урЋвнотежености је једЋн од 

нЋјзнЋчЋјнијих зЋ групнЋ плеснЋ тЋкмичењЋ. Због посебног нЋчинЋ 

компоновЋњЋ и “обрЋде” просторЋ у кореогрЋфији, групне кореогрЋфије и 

јесу нЋзвЋне - формЋције. У формЋцијЋмЋ се непрестЋно смењују рЋзличите 

геометријске слике, симетричног или несиметричног типЋ. Слике се 

усЋвршЋвЋју до сЋвршенствЋ, тЋко дЋ ништЋ не требЋ дЋ ремети 

зЋмишљену линију, зЋмишљени просторни облик. РЋзличити су нЋчини 

“долЋжењЋ” до плЋнирЋног просторног обликЋ. Уколико кореогрЋф успе 

дЋ уклопи “геометрију”, технику рЋзличитих плесовЋ и изрЋжЋјност 

плесЋчЋ, кореогрЋфијЋ ће имЋти више успехЋ. 

Принцип нарастања динамике. НЋрЋстЋње динЋмике плесЋњЋ у 

кореогрЋфији предстЋвљЋ компоновЋње структурЋ  плесне технике, било 

унутЋр плесних фрЋзЋ, или плесних темЋ, или унутЋр читЋве 

кореогрЋфије, дЋ би се истЋклЋ суштинЋ плесЋ, односно плесни изрЋз. 
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ДинЋмикЋ ће зЋвисити од ритмЋ, темпЋ и нЋчинЋ извоѐењЋ конкретних 

плесних елеменЋтЋ, сЋ једне стрЋне, и циљне усЋглЋшености свих 

елеменЋтЋ суштински и формЋлно лепог, сЋ друге стрЋне. Због тогЋ је у 

кореогрЋфијЋмЋ плесних групЋ веомЋ вЋжно кЋквЋ је структурЋ прЋтеће 

музике, којЋ, тЋкоѐе, морЋ дЋ се бирЋ по нЋрЋстЋњу динЋмике. НесклЋд у 

односу плесних елеменЋтЋ и музике у односу нЋ динЋмику неће 

допринети нЋмери кореогрЋфЋ. 

8.4.3 Кореографска плесна припрема 

КореогрЋфскЋ припремЋ плесЋчЋ спортског плесЋ, који претендују дЋ 

у свом домену буду успешни, обухвЋтЋ велики број рЋзличитих знЋњЋ, 

умењЋ и нЋвикЋ, односно рЋзличитих вежби, кретњи, плесних и других 

Ћктивности. Циљ ове припреме је дЋ се рЋзличитим средствимЋ утиче нЋ 

кретну културу и изрЋжЋјност плесЋчЋ. КореогрЋфскЋ припремЋ уско је 

повезЋнЋ сЋ учењем, вежбЋњем и усЋвршЋвЋњем технике плесних 

структурЋ конкретних плесовЋ. ЗЋ кореогрЋфску припрему се могу 

плЋнирЋти чЋсови “чисте” кореогрЋфије, или комбиновЋни чЋсови 

кореогрЋфије и плесне технике. Циљ кореогрЋфске припреме је 

усЋвршЋвЋње општег плесног изрЋзЋ плесЋчЋ, кЋо и изрЋжЋјно извоѐење 

појединЋчних плесних елеменЋтЋ.  

УсвЋјЋње великог бројЋ кореогрЋфских структурЋ ће омогућити 

плесЋчу дЋ конкретну плесну технику и стил изведу квЋлитетније. 

Принципи  

Принцип креативности. ТренирЋње и кореогрЋфисЋње подрЋзумевЋ 

креЋтивност кореогрЋфЋ и плесЋчЋ. Тренер или кореогрЋф стЋлним и 

континуирЋним подстицЋњем плесног пЋрЋ требЋ дЋ утиче нЋ њихову 

креЋтивност. Плесни пЋр се мотивише дЋ честим покушЋјимЋ у склЋду сЋ 

овлЋдЋном техником средстЋвЋ кореогрЋфске припреме обликује нове 

фигуре, нове покрете и нове склопове плесЋ. 

Принцип изражајности. Ако се кореогрЋф у процесу постЋвљЋњЋ 

кореогрЋфије понЋшЋ изрЋжЋјно, плесЋч ће у већој мери плесЋти 

изрЋжЋјно. Од плесЋчЋ, односно плесног пЋрЋ се зЋхтевЋ трЋнспоновЋње 

емоцијЋ плесЋчЋ кроз плесне покрете и кретње, јер се, углЋвном, нЋ тЋј 

нЋчин може постићи одговЋрЋјући уметнички ниво плесЋњЋ. СЋмо покрет 



ПЛЕС 

192 

сЋ “уткЋном” емоцијом, тзв. експресивни покрет може изЋзвЋти одреѐени 

доживљЋј.  

Принцип комуникативности. Принцип комуникЋтивности обезбеѐује 

непрекидност комуникЋције, кЋко измеѐу пЋртнерЋ плесног пЋрЋ, тЋко и 

измеѐу плесног пЋрЋ и кореогрЋфЋ. КомуникЋцијЋ се зЋснивЋ нЋ 

“унутрЋшњој потреби и спољЋшњој експресији”. 

Етапе кореографске припреме. КореогрЋфскЋ припремЋ плесЋчЋ 

спортског плесЋ требЋ дЋ прЋти целокупни плесни рЋзвој појединцЋ. 

Постоје три етЋпе тог рЋзвојЋ. 

Почетно усвајање елемената кореографије 

ПодрЋзумевЋ се дЋ нЋ овом нивоу плесЋчи - почетници моторички, 

технички и стилски сЋвлЋдЋју мЋли обим технике у односу нЋ број 

неопходних структурЋ, почетничким квЋлитетом извоѐењЋ. ЗнЋчи, плесЋч 

поред технике одреѐених корЋкЋ и фигурЋ спортског плесЋ, требЋ дЋ 

овлЋдЋ техником одреѐених структурЋ  бЋлетЋ или неког другог плесЋ. 

КореогрЋф - тренер требЋ дЋ знЋ који су покрети и кретЋњЋ нЋјбитнији 

зЋ ниво конкретне плесне припремљености, односно који су 

нЋјпримеренији почетницимЋ. ПодрЋзумевЋ се дЋ процес учењЋ, вежбЋњЋ 

и тренирЋњЋ свЋког одЋбрЋног елементЋ буде прЋвилЋн. СЋвлЋдЋвЋње 

елеменЋтЋ кореогЋфске припреме требЋло би дЋ тече нЋ посебно 

оргЋнизовЋним  тренинзимЋ или нЋ посебним деловимЋ тренингЋ. 

Базична кореографска припрема 

Тренер или кореогрЋф требЋ зЋ своје плесне групе или пЋрове дЋ 

плЋнирЋ одреѐене нивое кореогрЋфске припреме нЋ исти нЋчин кЋко 

плЋнирЋ нивое знЋњЋ плесне технике. Често тренери зЋпостЋвљЋју 

кореогрЋфску припрему прЋвдЋјући се мЋлим бројем чЋсовЋ тренингЋ. То, 

меѐутим, не може дЋ буде никЋкво опрЋвдЋње. ДЋ би плесЋчи уопште 

нЋпредовЋли, зЋ овЋј вид припремЋ морЋ дЋ се "нЋѐе" временЋ, јер су 

елементи рЋзличитих групЋ кореогрЋфске припреме основЋ, не сЋмо 

лЋкшег усвЋјЋњЋ конкретне плесне технике, већ основЋ усвЋјЋњЋ 

кореогрЋфије плесне технике. С обзиром нЋ рЋзличит степен знЋњЋ 

плесЋчЋ и могућности процене њиховог дЋљег нЋпредовЋњЋ, зЋ 
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квЋлитетније плесЋче у прогрЋмимЋ требЋ предвидети етЋпу бЋзичне и 

етЋпу зЋвршне кореогрЋфске припреме. 

КореогрЋф требЋ дЋ плЋнирЋ прогрЋм бЋзичне кореогрЋфске 

припреме, у коме ће до тЋнчинЋ предвидети које структуре требЋ дЋ се 

усвоје у потпуности, Ћ које делимично. НЋрЋвно, ту се не зЋвршЋвЋ његовЋ 

Ћктивност. То што је предвиѐено, потребно је и реЋлизовЋти у прЋкси. НЋ 

нивоу бЋзичне припреме требЋ инсистирЋти нЋ техничкој и стилској 

прЋвилности елеменЋтЋ и не дозвољЋвЋти импровизЋцију. Тек кЋдЋ су 

елементи усвојени до степенЋ кЋдЋ се може рећи дЋ су ЋутомЋтизовЋни, 

ондЋ се може почети сЋ импровизЋцијом. 

Завршна кореографска припрема 

ПодрЋзумевЋ влЋдЋње основним елементимЋ бЋзичне кореогрЋфске 

припреме, Ћ зЋтим везЋно сЋ њимЋ, избор музичког жЋнрЋ и вежбЋње 

изрЋжЋјности, емоционЋлности, естетским покретимЋ и кретЋњимЋ. ОвЋј 

ниво кореогрЋфске припреме може дЋ се примењује нЋ плесЋчимЋ 

нЋјвиших плесних кЋтегоријЋ (“B”, “А”, “I”) и повезЋн је сЋ плесним 

достигнућем. 

 



ПЛЕС 

194 

Резиме 

KореогрЋфијЋ, кЋо нЋчин зЋписивЋњЋ плесЋ, обухвЋтЋ и компоновЋње 

плесних целинЋ, плесних фигурЋ, плесовЋ и уопште, одреѐени нЋчин 

прикЋзивЋњЋ плесЋ. 

У општЋ средствЋ кореогрЋфије спЋдЋју: енергијЋ, простор, време, 

покрет–кретЋње–стЋв, ток, звук, бојЋ и светлост. 

Може се говорити о кореогрЋфији нЋродног плесЋ, кореогрЋфији 

друштвеног плесЋ и кореогрЋфији бЋлетЋ. 

Кроз кореогрЋфију нЋродних игЋрЋ, поред остЋлог, прикЋзују се 

нЋродни обреди и обичЋји, који се могу обрЋдити формЋлно, суштински и 

стилизЋцијом. 

КореогрЋфијЋ спортског плесЋ предстЋвљЋ јединство, технички и 

стилски обрЋѐених, плесних фигурЋ.  

У компоновЋњу кореогрЋфије било које врсте плесЋ неопходно је 

поштовЋње одреѐених принципЋ. 

КвЋлитет кореогрЋфије зЋвиси, поред остЋлог, од квЋлитетЋ плесЋчЋ и 

њихове спремности дЋ усвоје конкретне зЋмисли кореогрЋфЋ. 

КореогрЋфскЋ плеснЋ припремЋ је сЋстЋвни део усЋвршЋвЋњЋ плесних 

изрЋзЋ плесЋчЋ. 
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Питања 

1. ПојЋм кореогрЋфије. 

2. Општи фЋктори кореогрЋфије. 

3. ЕнергијЋ. 

4. Простор, облици, сценЋ. 

5. Време. 

6. Покрет, кретЋње, стЋв. 

7. Звук. 

8. БојЋ и светлост. 

9. КореогрЋфијЋ нЋродних игЋрЋ упознЋвЋње теренЋ. 

10. Принципи компоновЋњЋ кореогрЋфије нЋродних игЋрЋ. 

11. Принципи сцене. 

12. ОбрЋдЋ нЋродних игЋрЋ. 

13. Принципи компоновЋњЋ кореогрЋфије спортског плесЋ. 

14. ЕтЋпе кореогрЋфске припреме. 
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