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Στους αγωνιστές της ζωής και της επιστήµης

«Tώρα οι χοροί µου δεν είναι πια µύθος, είναι ιστορία»

(Humphrey in Hutchinson Guest 1984:138-139)
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ένα από τα θεµελιώδη ζητήµατα της µελέτης του χορού είτε για λόγους
εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς παλιότερα είτε και για ερευνητικούς στην
πορεία, ήταν και είναι η δυνατότητα αποτύπωσης της χορευτικής κίνησης
στο χαρτί ή διαφορετικά η σηµειογραφία της χορευτικής κίνησης. Η δυνατό-
τητα αυτή, παρέχοντας το 'γραπτό λόγο' του χορού, αποτελεί στην ουσία το
πρώτο βήµα για την επιστηµονική µελέτη του. Η αναγκαιότητα αυτού του
πρώτου βήµατος αναδύθηκε στην πορεία των σπουδών µου στο χορό. Στην
πορεία αυτή διαπίστωσα ότι, ανεξάρτητα του επιστηµονικού χώρου που επι-
λέγει κάποιος ερευνητής να εξειδικεύσει τη µελέτη του στο χορό, στην περί-
πτωσή µου η εθνοχορολογία, η δυνατότητα και η γνώση αποτύπωσης της
χορευτικής κίνησης στο χαρτί από τον ερευνητή αποτελεί απαραίτητο στοι-
χείο χωρίς το οποίο η οποιαδήποτε περαιτέρω µελέτη του χορού καθίσταται
αδύνατη. 

Το πρώτο αυτό βήµα συνιστά και το περιεχόµενο αυτού του βιβλίου. Ένα
βιβλίο που µέχρι στιγµής απουσιάζει από την ελληνική βιβλιογραφία του
χορού και που ελπίζω να αποτελέσει ένα ακόµα µικρό λιθαράκι για την ανά-
πτυξη της επιστηµονικής µελέτης του γνωστικού αυτού αντικειµένου στην
Ελλάδα. Όµως, ελπίζω να συµβάλλει και στην ανάπτυξη της µελέτης της
κίνησης γενικότερα, αν και η έµφαση έχει δοθεί στην καταγραφή της χορευ-
τικής κίνησης, η οποία και µε ενδιαφέρει άµεσα, τα όσα περιλαµβάνονται στο
σύγγραµµα αυτό µπορούν να φανούν χρήσιµα και σε όσους ασχολούνται
ευρύτερα µε τη µελέτη της ανθρώπινης κίνησης: καθηγητές φυσικής αγωγής,
προπονητές αθληµάτων, κινησιολόγους, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευ-
τές, εκπαιδευτές κινητικών δεξιοτήτων σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Παράλ-
ληλα, το παρόν σύγγραµµα έχει δηµιουργηθεί λαµβάνοντας υπόψη και τις
διδακτικές ανάγκες του µαθήµατος «Σηµειογραφία του Χορού», που διδά-
σκεται στο Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών, στο πλαίσιο της Ειδίκευσης “Ελληνικός Παραδοσιακός
Χορός”.

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και να αφιερώσω το σύγγραµ-
µα αυτό στους 'αγωνιστές της ζωής και της επιστήµης'. Τόσο οι ευχαριστίες
όσο και η αφιέρωση δεν είναι τυχαία. Στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση του
Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού προς τιµή του Καθη-
γητή Βασίλη Κλεισούρα το 2004, πρωτάκουσα από τον Καθηγητή Κώστα
Μπουντόλο τα ακόλουθα λόγια του Μπρεχτ: 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός

Το σύγγραµµα «Σηµειογραφία της χορευτικής κίνησης: το πέρασµα από την

προϊστορία στην ιστορία του χορού1» στοχεύει να εισάγει στην έννοια και τη

σπουδαιότητα της καταγραφής της χορευτικής κίνησης. Για το λόγο αυτό

οριοθετείται η έννοια της σηµειογραφίας και αναλύεται η χρησιµότητά της.

Επίσης, µέσα από µια κριτική προσέγγιση, παρουσιάζονται οι διάφοροι τρό-

ποι µε τους οποίους έχει επιχειρηθεί ιστορικά να καταγραφεί η κίνηση και

γίνεται µία σύντοµη ιστορική αναδροµή στα σηµειογραφικά συστήµατα που

έχουν κατά καιρούς εµφανισθεί και χρησιµοποιηθεί στο εξωτερικό, αλλά και

στην Ελλάδα. ∆ιεξοδικότερη ανάλυση πραγµατοποιείται στα δύο συστήµατα

που χρησιµοποιούνται σήµερα για την καταγραφή του ελληνικού παραδοσια-

κού χορού: το τροποποιηµένο σύστηµα του Conté και το σύστηµα του Laban,

έτσι ώστε να έχετε µια πρώτη πρόσβαση στο υλικό του χορού, το οποίο έχει

ήδη σηµειογραφηθεί στη χώρα µας. Η έµφαση δίνεται στο σύστηµα του

Laban (Labanotation και Effort), µια και αυτό χρίζει ευρείας χρήσης και ανα-

γνώρισης σε παγκόσµιο επίπεδο.

Προσδοκώµενα αποτελέσµατα

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη µελέτη του συγγράµµατος «Σηµειογραφία
του Χορού» θα είστε σε θέση να:
� ορίζετε την έννοια 'σηµειογραφία χορού' και να αναφέρετε τα είδη της
� αναγνωρίζετε και εξηγείτε τη χρησιµότητα της σηµειογραφίας του χορού
� αποδέχεστε και υιοθετείτε την ανάγκη χρήσης της σηµειογραφίας του  
χορού
� περιγράφετε την ιστορική ανάπτυξη των σηµειογραφικών συστηµάτων 
� αναφέρετε την ταξινόµηση των σηµειογραφικών συστηµάτων
� προσεγγίζετε κριτικά τα σηµειογραφικά συστήµατα
� περιγράφετε και εφαρµόζετε το τροποποιηµένο σύστηµα του Conté
� περιγράφετε και εφαρµόζετε σε αρχικό επίπεδο το σύστηµα Labanotation
του Laban
� ορίζετε την έννοια του ύφους στο χορό
� περιγράφετε και εφαρµόζετε το σύστηµα Effort του Laban
� εφαρµόζετε τα δύο συστήµατα καταγραφής της χορευτικής κίνησης, το
τροποποιηµένο του Conté και του Laban, στην περίπτωση του ελληνικού
παραδοσιακού χορού.
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…
Σαν ο αγώνας στο πιο πικρό σηµείο του φτάσει
Είναι οι αγωνιστές πιο κουρασµένοι.
Όσοι αγωνιστές παραείναι κουρασµένοι, χάνουν τη µάχη.

Τα λόγια αυτά αντίκρισα ξανά στο σύγγραµµά του (Μπουντόλος, 1999:v),
όταν ανέτρεξα σε αυτό για τις ανάγκες του παρόντος. Την πρώτη φορά τα
λόγια αυτά απλά µε είχαν αγγίξει. Τη δεύτερη που τα είδα και τυπωµένα,
χαράχτηκαν στο µυαλό µου. Θα ήθελα έτσι να αφιερώσω αυτό το βιβλίο σε
όσους αγωνιστές της ζωής και της επιστήµης, αν και κουρασµένοι, δε
χάνουν τη µάχη. Ιδιαίτερα θα ήθελα να το αφιερώσω σε όσους µε τον τρόπο
τους µε βοήθησαν να µη χάσω ούτε εγώ µέχρι τώρα τη µάχη: το σύντροφο
της ζωής µου, τον Αλέξανδρο, τους γονείς και τα αδέλφια µου, τους φίλους
µου και συναδέλφους, τους καθηγητές µου, αλλά κι όλους εκείνους που,
χωρίς να το γνωρίζουν, µέσα από µια απλή ανθρώπινη κουβέντα τους µου
έδωσαν δύναµη να συνεχίσω. 

Σε όλους αυτούς λοιπόν το αφιερώνω, µα µαζί και στους φοιτητές και τις
φοιτήτριές µου, που όχι µόνο µέσα από τις αναζητήσεις τους και τις απορίες
τους καθόρισαν το περιεχόµενο αυτού του βιβλίου, µα και µέσα από τη
ζωντάνια τους µε στήριξαν κι αυτοί µε το δικό τους τρόπο. Και το αφιερώνω
µέσα από το πιο ισχυρό όπλο της γης, όπως λέει κι ο Τσιφόρος (2003:8), την
πέννα. ∆εν µπορώ τέλος να µην ευχαριστήσω τις εκδόσεις Προποµπός για
το δύσκολο έργο της έκδοσης αυτού του βιβλίου. Ενός βιβλίου ιδιαίτερα
απαιτητικού από εκδοτικής πλευράς εξαιτίας της πληθώρας των σχηµάτων
του.

Καλό ταξίδι…

Μαρία Ι. Κουτσούµπα
Ιούλιος 2005
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σηµειογραφία της χορευτικής κίνησης συνιστά και αναγνωρίζεται παγκό-

σµια ως ειδίκευση που απαιτεί πολύχρονη και αυτόνοµη ενασχόληση µε το

αντικείµενο αυτό. Η ύπαρξη διεθνούς οργανισµού, όπως το International

Council of Kinetography Laban, κέντρων µελέτης, όπως για παράδειγµα το

Dance Notation Bureau στην Αµερική ή του Labanotation Institute στην

Αγγλία, η διεξαγωγή συνεδρίων και η έκδοση επιστηµονικών περιοδικών σχε-

τικά µε το θέµα, το αποδεικνύουν. Έχοντας δε ως επίκεντρο της συγγραφής

τον ελληνικό παραδοσιακό χορό, ευελπιστούµε µέσα από το παρόν σύγ-

γραµµα να αναιρεθεί η γενικότερη εντύπωση που υπάρχει, ειδικότερα στη

χώρα µας, ότι 'ο χορός ακόµα περιµένει εκείνον που θα τον περάσει από την

«προϊστορία» του στους ιστορικούς του χρόνους!' (Τόµπρας, 1998:91).

Το κείµενο που ακολουθεί είναι χωρισµένο σε τρία µέρη. Στο πρώτο, το θεω-

ρητικό, οριοθετείται η έννοια της σηµειογραφίας του χορού, αναφέρονται τα

είδη της και αναλύεται η χρησιµότητά της. Επίσης, παρουσιάζονται κριτικά οι

διάφοροι τρόποι µε τους οποίους έχει επιχειρηθεί ιστορικά να καταγραφεί η

χορευτική κίνηση, ενώ πραγµατοποιείται και µία σύντοµη ιστορική αναδροµή

στα σηµειογραφικά συστήµατα που έχουν κατά καιρούς εµφανισθεί και χρη-

σιµοποιηθεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, καθώς και η ταξινόµησή τους.

Το πρώτο µέρος ολοκληρώνεται µε µια εισαγωγή στο πρόσωπο και το έργο

του Rudolf von Laban, του πατέρα της θεωρίας του χορού και εµπνευστή του

σηµειογραφικού συστήµατος Labanotation. Το δεύτερο µέρος χωρίζεται σε

δύο ενότητες. Η ενότητα Α περιλαµβάνει την παρουσίαση των δύο σηµειο-

γραφικών συστηµάτων που καταγράφουν τη δοµική πλευρά της χορευτικής

κίνησης και τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί για την καταγραφή της χορευτι-

κής κίνησης στον ελληνικό παραδοσιακό χορό. Συγκεκριµένα, παρουσιάζο-

νται αναλυτικά οι βασικές αρχές του συστήµατος κινησιογραφίας

(Labanotation) του Laban και το τροποποιηµένο σύστηµα του Conté. Η ενό-

τητα Β αφορά στο σύστηµα καταγραφής της ποιοτικής πλευράς της χορευτι-

κής κίνησης του Laban, το Effort, ορίζοντας παράλληλα και την έννοια του

ύφους στο χορό. Τέλος, το τρίτο µέρος αποτελεί µια εφαρµογή του

Labanotation και του Effort του Laban στον ελληνικό παραδοσιακό χορό και

συγκεκριµένα στους χορούς της Λευκάδας.
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Για να αιτιολογήσει την ύπαρξή της, κάθε επιστήµη έχει ανάγκη από θεωρη-

τικά σχήµατα, µεθόδους και εργαλεία, τα οποία και να αφορούν αποκλειστι-

κά τη συγκεκριµένη επιστήµη και µόνο (Κλεισούρας, 2003:vii). Στην επιστήµη

του χορού, τη χορολογία2 (Κουτσούµπα, 2002), η ύπαρξη, µεταξύ άλλων, των

σηµειογραφικών συστηµάτων, όπως και η ανάδυση των αρχών που τα διέ-

πουν, αποδεικνύουν ακριβώς το αυθύπαρκτο του επιστηµονικού αυτού πεδί-

ου. ∆ε θα µακρηγορήσουµε στο σηµείο αυτό κατά πόσο ο χορός είναι τέχνη

ή επιστήµη, αφού η πρακτική έχει µέχρι σήµερα περίτρανα δείξει ότι συνιστά

και τα δύο: και τέχνη, από τη στιγµή που υπάρχει δηµιουργία, αλλά και επι-

στήµη, αφού το αποτέλεσµα, το προϊόν της τέχνης µελετάται συστηµατικά

από ποικίλες οπτικές (Κουτσούµπα, 2002). Θα ασχοληθούµε όµως αποκλει-

στικά µε ένα από τα βασικότερα εργαλεία της µελέτης του χορού και ειδικό-

τερα τα σηµειογραφικά συστήµατα. 

Η σπουδαιότητα των σηµειογραφικών συστηµάτων είναι εµφανής αν σκε-

φτούµε ότι αυτά λειτουργούν κατά αναλογία όπως η γραφή για το λόγο, και

οι νότες και το πεντάγραµµο για τη µουσική. Είναι αυτονόητο έτσι, ότι όποι-

ος ασχολείται µε το χορό µε οποιονδήποτε τρόπο (δάσκαλος, χορευτής,

χοροθεραπευτής, ερευνητής κ.λπ.), θα πρέπει, πέρα από οτιδήποτε άλλο, να

µπορεί να έχει πρόσβαση στο καθεαυτό µέσο του χορού που δεν είναι άλλο

από τη χορευτική κίνηση, η οποία διασφαλίζεται µέσα από τα γραπτά τεκµή-

ριά της, µέσα δηλαδή από τη σηµειογραφία. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να

κατανοηθεί ότι η σηµειογραφία αυτή καθαυτή δεν αποτελεί παρά µια τεχνι-

κή, ένα µέσο, το πρώτο βήµα που απαιτείται για την περαιτέρω µελέτη του

γνωστικού αυτού αντικειµένου, µια και 'ένα [χορευτικό] έργο δεν είναι µόνο

ένα αυτόνοµο κατασκεύασµα, αλλά επίσης ένα document humain, και σύµ-

φωνα µε τον Émile Durkheim, ένα fait social' (Φλώρος, 2003:34). Με άλλα

λόγια, η σηµειογραφία του χορού συνιστά ένα 'βοήθηµα' που σε καµιά περί-

πτωση δεν αντικαθιστά τον ίδιο το χορό (∆ρυγιανάκης 2004:75) ως πράξη και

ως κοινωνικό γεγονός, βοήθηµα όµως απαραίτητο στη µελέτη του. Πως

άλλωστε είναι δυνατό να µελετηθεί η χορευτική κίνηση, εάν δεν καταγραφεί;
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Κεφάλαιο 1: Γενικά για τη σηµειογραφία

1.1 Ορισµός και είδη

Ποικίλοι ορισµοί έχουν κατά καιρούς δοθεί για το τι είναι η σηµειογραφία της
κίνησης και του χορού ή αλλιώς η κινησιογραφία/χορογραφία.3 Ένας απλός
ορισµός είναι αυτός του Hall (1967:196), σύµφωνα µε τον οποίο σηµειογρα-
φία είναι 'η αποτύπωση του χορού σε χαρτί µε τη βοήθεια συµβόλων'. Ένας
πιο σύνθετος ωστόσο, ορισµός παρουσιάζεται από την Hutchinson Guest
(1984:xiv), σύµφωνα µε την οποία σηµειογραφία είναι: 'Η µετάφραση των
τεσσάρων διαστάσεων της κίνησης (ο χρόνος θεωρείται η τέταρτη διάσταση
της κίνησης) σε γραπτά σύµβολα δύο διαστάσεων (ως αναπόσπαστο κοµµά-
τι της κίνησης πρέπει να θεωρείται και η πέµπτη “διάσταση”, αυτή της δυνα-
µικής)'. Με άλλα λόγια, σηµειογραφία του χορού είναι η 'γραπτή µορφή'
(Hutchinson Guest 1984:162) του χορού, τα γραπτά τεκµήριά του µέσω της
χρήσης ποικίλων αφαιρετικών σχηµάτων. 

∆ιάφοροι συγγραφείς, όπως η Grau (1982:13), ο Nahachewsky (1995:5) και
η Page (1996:185), διακρίνουν δύο είδη σηµειογραφίας, την περιγραφική
(descriptive notation) και την κανονιστική (prescriptive notation) σηµειογραφία.
Η πρώτη αφορά στη σηµειογραφία µίας συγκεκριµένης επιτέλεσης µιας
χορογραφίας, ενώ η δεύτερη τη σηµειογραφία της ιδανικής επιτέλεσής της
(Πίνακας 1). 

Πίνακας 1: Είδη σηµειογραφίας και περιεχόµενο

∆ραστηριότητα
Με βάση τα είδη σηµειογραφίας και το περιεχόµενό τους, µπορείτε να ανα-
φέρετε δύο τουλάχιστον παραδείγµατα για καθένα; Μελετήστε στη συνέ-
χεια τα δικά µας παραδείγµατα.

17

Είδη Περιεχόµενο

περιγραφική σηµειογραφία

(descriptive notation)

σηµειογραφία συγκεκριµένης 

επιτέλεσης µιας χορογραφίας

κανονιστική σηµειογραφία

(prescriptive notation)

σηµειογραφία ιδανικής επιτέλεσης

µιας χορογραφίας
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Η σηµειογραφία συνιστά ένα θεµελιώδες εργαλείο απαραίτητο για την επι-

κοινωνία, την εκπαίδευση, την έρευνα και τη µελέτη στο χορό. Πολλοί ερευ-

νητές του χορού έχουν υποδείξει την αναγκαιότητα της σηµειογραφίας

(Bartenieff et al 1984:3-26, Benesh and Benesh 1977:1-4 & 12-17, Farnell

1999:145-160, Hutchinshon-Guest 1984:1-6, Johnson Jones 1999:100-110,

Kaeppler 1993:3, Lange 1976:38-46, Page 1996:171-196, Thornton 1971:59-

68, van Zile, 1985/1986:41-47, 1999:85-99, Ullmann 1976:19-29, Williams

1996:197-217, κ.α.). Ποικίλοι λόγοι συνηγορούν ως προς αυτό και γίνονται

άµεσα αντιληπτοί εάν κατανοήσουµε ότι η σηµειογραφία αποτελεί τη γραπτή

µορφή του χορού, που επιτρέπει το πέρασµα από «το µύθο στην ιστορία» του

χορού όπως υποστήριξε η Humphrey (στην Hutchinson Guest 1984:138-139).

Πράγµατι, εάν αναλογιστούµε ότι η ίδια η ιστορία του ανθρώπου ξεκινά µε τα

πρώτα γραπτά τεκµήρια µέσω των οποίων και πραγµατοποιείται το πέρασµα

από τις µη εγγράµµατες στις εγγράµµατες κοινωνίες, τότε µπορούµε και να

συνειδητοποιήσουµε τη σπουδαιότητα της γραφής του χορού, δηλαδή της

σηµειογραφίας του. 

Συγκεκριµένα, η σηµειογραφία του χορού δίνει τη δυνατότητα για την

αρχειοθέτηση, τη διατήρηση και την αναβίωση µιας χορογραφίας, και ως εκ

τούτου τη διάδοση της χορευτικής γνώσης, συµβάλλει στην κατανόηση της

χορευτικής κίνησης, ενώ παράλληλα παρέχει ένα βασικό εργαλείο για την

ακαδηµαϊκή µελέτη και έρευνα του χορού (Hutchinson Guest, 1984:1-6). Ειδι-

κότερα, αποτελεί κοινό τόπο ότι ο χορός στην πορεία του χρόνου διαφορο-

ποιείται ή ακόµα και χάνεται. Έτσι, η µετάδοσή του µέσα από προφορικές και

µόνο διαδικασίες δεν διασφαλίζει τη διατήρηση µίας συγκεκριµένης επιτέλε-

σης του χορού σε συγκεκριµένο χρόνο και χώρο. Η δυνατότητα αυτή δίνεται

µε τη σηµειογραφία του χορού, αφού µια συγκεκριµένη πια επιτέλεση υφί-

σταται σε γραπτή µορφή. Η δυνατότητα αυτή οδηγεί και σε µια αρχειοθέτη-

ση των χορών µέσω των γραπτών τεκµηρίων τους, δηλαδή της σηµειογρα-

φίας σε επίπεδο τοπικό, εθνικό, παγκόσµιο κ.λπ. Έτσι, η ανά πάσα στιγµή

πρόσβαση στα γραπτά τεκµήρια του χορού από τον καθένα και για τον οποι-

ονδήποτε λόγο, εκπαιδευτικό, ερευνητικό ή άλλο, καθίσταται εφικτή. Παράλ-

ληλα, µε αυτόν τον τρόπο, µια συγκεκριµένη χωροχρονικά επιτέλεση όχι

µόνο µπορεί να αναπαραχθεί πιστά στο µέλλον, αλλά µπορεί να χρησιµοποι-

ηθεί και για τη δηµιουργία µιας νέας επιτέλεσης µε βάση την παλιά ή, ακόµα

περισσότερο, να συγκριθεί µε µεταγενέστερες επιτελέσεις. 

ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η διαφορά αυτή µπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητή µε τα ακόλουθα

παραδείγµατα:

Είναι έτσι προφανές ότι στην πρώτη περίπτωση, τα γραπτά αυτά τεκµήρια

αφορούν σε συγκεκριµένες επιτελέσεις των χορευτικών κινήσεων 'τι δια-

δραµατίστηκε, πότε, πώς και από ποιους' (Λουτζάκη 2004:3), ενώ στη δεύτε-

ρη, σε νοητές επιτελέσεις. Το ερώτηµα που τίθεται βέβαια σε αυτό το σηµείο

είναι το γιατί είναι απαραίτητη η σηµειογραφία του χορού.

1.2 Η αναγκαιότητα της σηµειογραφίας του χορού 

∆ραστηριότητα

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί µέχρι τώρα, καταγράψτε τέσσερις τουλά-

χιστον λόγους για τους οποίους η σηµειογραφία του χορού συνιστά ανα-

γκαίο και χρήσιµο εργαλείο µελέτης στο χορό. Για να βοηθηθείτε, αναλογι-

στείτε τη χρησιµότητα της γραφής στο λόγο και της µουσικής σηµειογραφίας

για τη µουσική. Συγκρίνετε την απάντησή σας µε το κείµενο που ακολουθεί.
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Παράδειγµα 1
Φανταστείτε την επιτέλεση του χορού Τσάµικο από ένα χορευτικό

συγκρότηµα σε µια συγκεκριµένη παράσταση. Φανταστείτε επίσης το

χορό αυτό όπως εσείς νοµίζετε ότι θα έπρεπε να επιτελείται ιδεατά. Η

καταγραφή του χορού στην πρώτη περίπτωση αποτελεί ένα παράδειγµα

περιγραφικής σηµειογραφίας, ενώ στη δεύτερη κανονιστικής.

Παράδειγµα 2
Φανταστείτε ένα/µία χορογράφο που χορογραφεί ένα χορό. Στο µυαλό

του/της έχει µια συγκεκριµένη, ιδεατή εικόνα του πώς θα είναι ο χορός

αυτός. Κατά τη διάρκεια της επιτέλεσης ωστόσο, εξαιτίας µιας ποικιλίας

λόγων - σωµατότυπος χορευτών, κινητικές δεξιότητες χορευτών, διάρ-

κεια προετοιµασίας κ.ά.- το αποτέλεσµα διαφοροποιείται από αυτό που

έχει στο µυαλό του ο/η χορογράφος. Έτσι, η σηµειογραφία της ιδεατής

επιτέλεσης είναι κανονιστική, ενώ αυτή των χορευτών περιγραφική.
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ή/και του βίντεο, στη χρήση σκίτσων ή ιχνών (πατούσες) και βέβαια στη

λεκτική τους περιγραφή. Οι πρακτικές αυτές αναµφισβήτητα δεν είναι τόσο

χρονοβόρες όσο η σηµειογραφία του χορού, οπότε και το ερώτηµα που τίθε-

ται στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι εάν και κατά πόσο η σηµειογραφία του

χορού είναι περιττή, ειδικότερα εάν αναλογιστούµε ότι η τελευταία απαιτεί

εξειδικευµένη σπουδή. Ας εξετάσουµε όµως καθεµία από αυτές τις πρακτι-

κές και το βαθµό που εξυπηρετούν τις ανάγκες τις οποίες καλύπτει ένα ολο-

κληρωµένο σηµειογραφικό σύστηµα. Ας µελετήσουµε καταρχάς τη χρήση

του φιλµ ή/και του βίντεο. Σίγουρα τα µέσα αυτά προσφέρουν κατά πολύ

στην καταγραφή συγκεκριµένων επιτελέσεων του χορού µέσω της κινούµε-

νης εικόνας (Hughes-Freeland, 1999:122; Banks and Morphy, 1997:1-35;

Reynolds, 1990:151.164). Ωστόσο, η αποκλειστική τους χρήση συναντά ποι-

κίλους περιορισµούς. 

Πρώτον, µε το φιλµ ή /και το βίντεο καταγράφονται οι δύο µόνο διαστάσεις

της χορευτικής κίνησης και µόνο συγκεκριµένες χωροχρονικές επιτελέσεις.

∆ιαφορετικά, δεν αποδίδουν τις τρεις διαστάσεις της κίνησης, ενώ το απο-

τέλεσµα αφορά στην περιγραφική και όχι στην κανονιστική σηµειογραφία

του χορού. ∆εύτερον, η διαδικασία µάθησης µέσω του φιλµ ή/και του βίντεο

είναι δύσκολη για λόγους καταρχήν ουσίας (µη λεπτοµερή και ξεκάθαρη

απεικόνιση όλων των κινήσεων, αποσπασµατική απεικόνιση κινήσεων, επικά-

λυψη κινήσεων διαφορετικών χορευτών, ταυτόχρονη επιτέλεση πολλών

χορευτών κ.ο.κ.), αλλά και για πρακτικούς λόγους (παίξιµο βίντεο, εκτέλεση,

γύρισµα πίσω, επανάληψη κ.ο.κ.). Ακόµα περισσότερο, η αποτύπωση ενός

χορού στο φιλµ ή/και το βίντεο δεν παρέχει τα εχέγγυα εκείνα που απαιτού-

νται για την επιστηµονική µελέτη του χορού. Η δισδιάστατη εικόνα και µόνο

δεν παρέχει λεπτοµερή αναλυτική γραφή της χορευτικής κίνησης, η οποία σε

πολλές περιπτώσεις απαιτείται για τη συστηµατική µελέτη του χορού. Πώς,

για παράδειγµα, µπορεί να αποδειχθεί µέσω της εικόνας και µόνο ότι η επι-

τέλεση του Τσάµικου χορού διαφοροποιείται από τον άνδρα στη γυναίκα; Η

απάντηση 'δες την εικόνα' δεν αποτελεί απόδειξη, αλλά µόνο ένδειξη, η

οποία ένδειξη που θα πρέπει να αποδειχθεί µέσα από τη γραφή των δύο δια-

φορετικών επιτελέσεων και στη συνέχεια, από τη σύγκρισή τους (Koutsouba,

1996).

Οι παραπάνω περιορισµοί της χρήσης του φιλµ ή/και του βίντεο δεν υφί-

στανται µε τη χρήση ενός σηµειογραφικού συστήµατος. Στην περίπτωση
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Επιπλέον, η δηµιουργία γραπτών τεκµηρίων του χορού διαµορφώνει το γρα-

πτό λόγο του, το γραπτό “κείµενό” του, συµβάλλοντας έτσι στη διάδοση της

γνώσης για το χορό, στη διαχρονικότητα του χορού, αλλά και στην αξιολό-

γηση του γνωστικού αυτού αντικειµένου. Υιοθετώντας µία κοινή γραφή για

το χορό, διασφαλίζεται η κατανόησή του από όλους τους εµπλεκόµενους µε

αυτόν. Τα πολιτισµικά και εκπαιδευτικά οφέλη που απορρέουν έτσι από τη

σηµειογραφία του χορού είναι τεράστια, καθώς µε αυτόν τον τρόπο µπορεί

να υπάρξει πρόσβαση σε διαφορετικούς χορευτικούς πολιτισµούς και στο-

χασµούς, ενώ παράλληλα διαµορφώνονται τα εχέγγυα για την επιστηµονική

µελέτη του, αφού επιτρέπει την ανάλυση και την ταξινόµηση των χορών, την

οµαδοποίηση και τη σύγκρισή τους, τη συστηµατοποίηση τους κ.λπ. θεµε-

λιώνοντας την ίδια την επιστήµη του χορού. Το µέγεθος δε της εκπαιδευτι-

κής αξίας της σηµειογραφίας της χορευτικής κίνησης µπορεί να κατανοηθεί

µόνο εάν ληφθεί υπόψη η ίδια η διαδικασία της κινητικής µάθησης (Ζέρβας,

1992). 

Ειδικότερα για την κατανόηση µιας κινητικής δεξιότητας σε γνωστικό επί-

πεδο προσφιλέστερη µέθοδος θεωρείται η µάθηση µέσω παρατήρησης προ-

τύπου, όπου σύµφωνα µε έρευνες (Καµπιώτης και Θεοδωράκου, 2005) έχει

αποδειχτεί ότι η παρατήρηση animation προτύπου και λεκτικής παρέµβασης

από το δάσκαλο συγκαταλέγεται µεταξύ των αποτελεσµατικότερων τύπων

διδασκαλίας. Στη βάση αυτή γίνεται αντιληπτό ότι αν στη θέση του animation,

για λόγους οικονοµικούς, ή σε καλύτερη περίπτωση σε συνδυασµό µε αυτό

χρησιµοποιηθεί και η σηµειογραφία της χορευτικής κίνησης, τότε η τελευ-

ταία µπορεί να συµβάλλει σε πολύ µεγάλο βαθµό όχι µόνο στην εκπαίδευση

του χορού γενικότερα, αλλά και σε νέες µορφές εκπαίδευσης όπως αυτές

της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

∆ραστηριότητα
Πέρα από το γραπτό τεκµήριο του χορού µέσω της σηµειογραφίας, είναι

δυνατόν ο χορός να καταγραφεί σε ένα φιλµ ή βίντεο, να περιγραφεί λεκτι-

κά, να αποτυπωθεί µε σκίτσα κ.ά. Μπορείτε να εντοπίσετε τα σηµεία στα

οποία διαφοροποιείται η σηµειογραφία του χορού από τέτοιου είδους κατα-

γραφές; Για τη δική µας απάντηση µελετήστε το κείµενο που ακολουθεί.

Η µέχρι σήµερα πρακτική καταγραφής των χορών τόσο στον ελλαδικό χώρο

όσο και ευρύτερα, µπορεί όντως να συνοψιστεί κυρίως στη χρήση του φιλµ
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θέτει σε µία διεθνή επικοινωνία για το χορό.4

Επειδή, πάντα η παράθεση ενός συγκεκριµένου παραδείγµατος κάνει πιο

εύγλωττα τα πράγµατα, ακολουθεί ένα παράδειγµα από προσωπική εµπειρία.

Θα πρέπει να οµολογήσω ότι η παράθεση του συγκεκριµένου παραδείγµατος

µε προβληµάτισε αρκετά, µια και από µια πλευρά συνιστά έναν αναστοχασµό

και µια αυτοκριτική µέρους του ερευνητικού µου έργου. Ωστόσο, στη βάση

ότι η κριτική και ο αναστοχασµός αποτελούν διαδικασίες που συµβάλλουν

στην πρόοδο και ανάπτυξη µιας επιστήµης (βλ. ενδεικτικά Γκέφου-Μαδιανού

1998:11-68 και 365-436, 1999:355-364) πόσο µάλλον ενός ερευνητή, αποφά-

σισα να το παραθέσω έτσι όπως το έχω αξιολογήσει στην πορεία των χρό-

νων.
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αυτή µπορεί να υπάρξει, όπως αναφέραµε, τόσο η περιγραφική όσο και η

κανονιστική σηµειογραφία. Καταγράφονται δε όλες οι διαστάσεις της χορευ-

τικής κίνησης µε κάθε λεπτοµέρεια για κάθε κίνηση για κάθε χορευτή σε κάθε

επιτέλεση. Τα γραπτά αυτά τεκµήρια µπορούν στη συνέχεια να χρησιµοποι-

ηθούν ως αποδείξεις ερευνητικών ερωτηµάτων. Επιπλέον, τα γραπτά τεκµή-

ρια του χορού µπορούν να µεταφερθούν και να µελετηθούν οπουδήποτε

χωρίς την ανάγκη ύπαρξης συγκεκριµένου εργαλείου (βίντεο ή µηχανή

φιλµ), µπορούν ανά πάσα στιγµή να διαβαστούν σε οποιοδήποτε σηµείο µίας

χορογραφίας (αρχή, µέση, τέλος) και µε το ρυθµό που καθένας επιλέγει

(αργά, γρήγορα). Συµπερασµατικά, ενώ το φιλµ ή/και το βίντεο αποδίδουν τη

γενική εικόνα µίας χορογραφίας και βοηθούν τη µνήµη, είναι η σηµειογραφία

που αποδίδει τις λεπτοµέρειες της χορευτικής κίνησης µέσα από τη χρήση

συµβόλων, επιτρέποντας έτσι συγκρίσεις και ερµηνευτικές αναλύσεις. Το

ένα δεν µπορεί να υποκαταστήσει το άλλο και µάλιστα στην παρούσα πρα-

κτική τα δύο αυτά µέσα χρησιµοποιούνται συνδυαστικά (Hutchinson Guest,

1984:8-11; Johnson-Jones, 1999:100-110). Η συνδυαστική αυτή προσέγγιση

επαυξάνεται πια σήµερα µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα

µε τη χρήση των πολυµέσων και των προσοµοιώσεων της ανθρώπινης κίνη-

σης (Fügedi, 1995:71-82; Hutchinson Guest, 1984:163-173; Λυκεσάς,

1993:58; Παναγιωτακόπουλος, 1998:233-245).

Τι συµβαίνει ωστόσο µε τα σκίτσα και τα ίχνη/πατούσες; Στα µεν σκίτσα

γίνεται αµέσως αντιληπτό ότι λείπει η τρίτη διάσταση της κίνησης. Επιπλέον,

τα σκίτσα απεικονίζουν πόζες σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές και µόνο.

Με άλλα λόγια δεν είναι εφικτή, µεταξύ άλλων, µια καταγραφή της ροής της

κίνησης εκτός και εάν ο αριθµός των σκίτσων είναι µεγάλος, οπότε η διαδι-

κασία γίνεται χρονοβόρα και µη χρηστική. Τα δε ίχνη/πατούσες απεικονίζουν

µόνο τα πέλµατα. Όµως, η χορευτική κίνηση αφορά όλα τα µέρη του σώµα-

τος και τη σχέση του µε τον περιβάλλοντα χώρο και όχι µόνο τα πέλµατα.

Ακόµα δε και στην περίπτωση κάποιου είδους χορού, όπως ο ελληνικός

παραδοσιακός χορός όπου γίνεται εκτεταµένη χρήση των κάτω άκρων και θα

µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η χρήση των ιχνών/πατούσων είναι υπε-

ραρκετή, γίνεται αντιληπτό το πόσο περιοριστική, µονοµερής και ελλιπής θα

ήταν µια τέτοια καταγραφή. Τέλος, όσον αφορά στη λεκτική περιγραφή, στην

περίπτωση αυτή µπορεί κάποιος εύκολα να αντιληφθεί τους περιορισµούς

που υπάρχουν από το πλήθος των ερµηνειών ή/και παρερµηνειών που µπο-

ρεί κάποιος να αποδώσει σε αυτή, όπως επίσης και στους περιορισµούς που
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Παράδειγµα 3
Κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών σπουδών µου, τόσο σε επίπεδο

master όσο και διδακτορικού, το ενδιαφέρον µου εστιάστηκε στη µελέτη

του χορού µέσα από µια ανθρωπολογική οπτική. Στην πρώτη περίπτωση,

το ερευνητικό ερώτηµα αφορούσε στην επίδραση του τουρισµού στον

ελληνικό παραδοσιακό χορό µέσα από τη µελέτη των χορευτικών

συγκροτηµάτων που δίνουν παραστάσεις στην Πλάκα (Koutsouba, 1991),

ενώ στη δεύτερη, τη σχέση χορού και πολιτισµικής ταυτότητας µέσα από

τη µελέτη του χορευτικού φαινοµένου στο νησί της Λευκάδας

(Koutsouba, 1997). Τόσο η έννοια του τουρισµού όσο και αυτή της ταυ-

τότητας συνιστούν κεντρικά θέµατα της ανθρωπολογικής µελέτης

(βλέπε για παράδειγµα Burns, 1999; Γαλανή-Μουτάφη, 2002; Γκέφου-

Μαδιανού, 2003; Hall and du Gay, 1996; Nash, 1996; Rutherford, 1990),

ενώ η µελέτη τους σε σχέση µε τον ελληνικό παραδοσιακό χορό ήταν

µέχρι τότε, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, πρωτόγνωρα πεδία έρευνας

για τον ελληνικό χορό. Και στις δύο περιπτώσεις διεξήχθη επιτόπια έρευ-

να και έγινε καταγραφή των χορών σε βίντεο, ενώ ακολούθησε ανάλυση

του χορού. Όµως, στην πρώτη περίπτωση, η ανάλυση έγινε περιγραφικά

(Koutsouba, 1991:34-43) - µόλις άλλωστε είχα αρχίσει να εντρυφώ στη

σηµειογραφία του χορού, ενώ στη δεύτερη, µέσα από τη σηµειογραφία

των χορών που χορεύονταν στη Λευκάδα (Koutsouba, 1997:121-192). 

Συγκρίνοντας τις δύο αναλύσεις και αποτιµώντας τις µέσα από την

εµπειρία που έχει αναπτυχθεί στην πορεία των χρόνων, διαπιστώνω 

XOROS BOOK 1&2  1/11/2005  03:32 ÌÌ  ™ÂÏ›‰·22



ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

25

Εν κατακλείδι, παραφράζοντας τα λόγια του Τόµπρα για το µουσικό έργο,

(1998:89) υποστηρίζουµε ότι 'το [χορευτικό] έργο ως κείµενο µπορεί να γίνει

αντικείµενο µελέτης, µπορεί να µείνει ως ο µοναδικός τρόπος µετάδοσης και

διαιώνισης [του χορού]'. Βέβαια, το κείµενο αυτό θα πρέπει να είναι όσο το

δυνατόν πληρέστερο, παρέχοντας κάθε είδους πληροφορία. Αναµφισβήτητα,

αυτό συνιστά µια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, όπως φαίνεται στη

συνέχεια. Θα πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί παράλληλα ότι η σηµειογραφία

του χορού αποτελεί και αυτή µια 'οπτική αποτύπωση' του χορευτικού έργου

µε το οποίο δεν θα πρέπει και να ταυτίζεται, µια και κάτι τέτοιο θα συνιστού-

σε τελικά 'διαστρέβλωση της πραγµατικότητας' (∆ρυγιανάκης, 2004:75).

1.4 Στάδια καταγραφής της χορευτικής κίνησης

Σύµφωνα µε την Hutchinson Guest (1984:121-132), η διαδικασία σηµειογρα-

φίας µίας χορογραφίας µπορεί να διακριθεί σε τέσσερα στάδια, αυτό της

πρόσβασης στη χορογραφία, της ταχύτητας καταγραφής, της οργάνωσης

της εργασίας και της ολοκλήρωσης της σηµειογραφίας. Ας εξετάσουµε τι

περιλαµβάνει, σύµφωνα πάντα µε τη συγγραφέα, το καθένα από τα στάδια

αυτά στον ακόλουθο Πίνακα (Πίνακας 2): 

Πίνακας 2: Στάδια σηµειογραφικής διαδικασίας σύµφωνα µε την 

Hutchinson Guest (1984)
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τις αδυναµίες της πρώτης σε σχέση µε τη δεύτερη. Έτσι, στην

πρώτη περίπτωση, η περιγραφική ανάλυση δεν καθιστά δυνατή σήµερα

µια αναπαραγωγή των παραστάσεων των χορευτικών συγκροτηµάτων

στην Πλάκα από κάποιο ερευνητή, ούτε δίνει τη δυνατότητα για συγκρι-

τική µελέτη τουλάχιστον σε επίπεδο καθαυτής της χορευτικής παράστα-

σης. Ακόµα περισσότερο, δεν παρέχει χειροπιαστές αποδείξεις για τον

ίδιο το χορό. Υπάρχει βέβαια το βίντεο που συνοδεύει το κείµενο και το

οποίο στην περίπτωση αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο για την εγκυρότη-

τα και αξιοπιστία των όσων διαπραγµατεύεται το κείµενο, το βίντεο όµως

αυτό δεν είναι συνήθως προσιτό στο βαθµό που είναι το έντυπο κείµενο. 

Από την άλλη µεριά, στην περίπτωση της διδακτορικής διατριβής, όλες

οι πληροφορίες για κάθε ένα χορό βρίσκονται µέσα στο κείµενο. Ανά

πάσα στιγµή, µπορεί ο κάθε ερευνητής όχι µόνο να µελετήσει τους

συγκεκριµένους χορούς ή κάποιον από αυτούς τους χορούς, αλλά και να

τους αναπαράγει και να τους συγκρίνει µε µεταγενέστερες επιτελέσεις.

Ακόµα δε περισσότερο µέσα από τη σηµειογραφία των χορών είναι

δυνατό να ελεγχθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των όσων διαπραγ-

µατεύεται το κείµενο. Και στη µελέτη αυτή υπάρχει συνοδευτικό βίντεο,

µόνο που έχει καθαρά βοηθητικό χαρακτήρα. 

Η προσωπική αυτή εµπειρία µε οδήγησε στο να κατανοήσω τη σπου-

δαιότητα της σηµειογραφίας στην αναπαραγωγή, εκπαίδευση, έρευνα

του χορού. Με οδήγησε στο να αντιληφθώ τη σηµασία της ύπαρξης της

γραπτής µορφής του χορού. Ακόµα και στην περίπτωση που το συνο-

δευτικό βίντεο µελλοντικά καταστραφεί, φθαρεί, χαθεί ή οτιδήποτε

άλλο, οι χοροί της Λευκάδας θα εξακολουθούν να υπάρχουν έτσι όπως

καταγράφηκαν την περίοδο της έρευνας και να είναι προσβάσιµοι στον

καθένα ή τουλάχιστον σε αυτούς που θα µπορούν να τους διαβάσουν και

οι οποίοι θα µπορούν και να τους µεταδώσουν. Θα πρέπει βέβαια να οµο-

λογήσω ότι η ίδια αυτή εµπειρία µε έκανε να συνειδητοποιήσω και τις

δυσκολίες αυτού του εγχειρήµατος, αφού για τη σηµειογραφία και µόνο

των χορών στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής απαιτήθηκαν έξι

µήνες αποκλειστικής ενασχόλησης. Ωστόσο, οι δυσκολίες αυτές νοµίζω

ότι µειονεκτούν έναντι της σηµαντικότητας που παρέχει η γραπτή µορφή

τους.
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Στάδιο 1: Πρόσβαση στη χορογραφία

2 παρουσία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της χορογραφίας

2 παρουσία στη διδασκαλία της χορογραφίας

2 σηµειογραφία της χορογραφίας από φιλµ ή βίντεο

2 συνεντεύξεις µε τους χορευτές/-τριες

Στάδιο 2: Ταχύτητα σηµειογραφίας

2 1 λεπτό χορογραφίας απαιτεί:

3 2 ώρες σηµειογραφίας κατά την εκτέλεση και 

3 6 ώρες για σηµειώσεις εκτός εκτέλεσης

3 Σύνολο δηλαδή 8 ώρες για κάθε ένα λεπτό χορογραφίας
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Κεφάλαιο 2: Σύντοµη ιστορική αναδροµή και ταξινόµηση των σηµειογραφι-

κών συστηµάτων της χορευτικής κίνησης στο εξωτερικό και την Ελλάδα 

Όπως επισηµαίνει ο Olson (2003:69), 'η χρήση σηµαδιών για µνηµονικούς και

επικοινωνιακούς σκοπούς είναι τόσο παλιά όσο και ο ανθρώπινος πολιτισµός'

(Εικόνα 1). Έτσι και απόπειρες αποτύπωσης της κίνησης και του χορού κατα-

γράφονται ήδη από αρχαιοτάτων χρόνων: τα γεωµετρικά σχήµατα που βρέ-

θηκαν στα σπήλαια της Aλταµίρα από την εποχή του homo sapiens, τα ιερο-

γλυφικά σύµβολα των αρχαίων Αιγυπτίων για τη χορευτική πράξη γενικά, οι

παραστάσεις χορού σε αγγεία, γλυπτά και τοιχογραφίες, οι περιγραφές

χορών σε κείµενα των αρχαίων Ελλήνων (Εικόνα 2) ή η µέθοδος καταγραφής

των χειρονοµιών χαιρετισµού από τους Ρωµαίους είναι µερικές από τις προ-

σπάθειες αυτές. Οι απόπειρες αυτές, αν και παρέχουν ποικίλες πληροφορίες

για τη θέση του χορού στη ζωή των συγκεκριµένων κοινωνιών ή ακόµα και

περιγραφές συγκεκριµένων χορών, ωστόσο δεν παρέχουν τη δυνατότητα

αναπαράστασης των χορευτικών κινήσεων (Hutchinson Guest, 1984:42;

Hutchinson, 1977:1; Lawler, 1984:11-28; Πανάγου-Μιχαλάκη, 2003:219-220).

Εικόνα 1: Εικονιστική παράσταση µιας εκστρατείας από Ινδιάνους της

Βόρειας Αµερικής (Πηγή: Olson, 2003:75)
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Σύµφωνα δε µε το Dance Notation Bureau της Nέας Yόρκης, µια ολοκληρω-

µένη σηµειογραφία, εκτός από τη χορογραφία καθεαυτή, περιλαµβάνει επί-

σης πληροφορίες για το “υποστηρικτικό υλικό”, δηλαδή για:

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι η σηµειογραφία της χορευτικής κίνησης

συνιστά µια εξειδικευµένη εργασία, η οποία για να είναι έγκυρη θα πρέπει να

επιτελείται από επαγγελµατίες σηµειογράφους. Γι' αυτό άλλωστε, στο επι-

τελείο των συνεργατών τουλάχιστον µεγάλων χορευτικών οµάδων κλασσι-

κού µπαλέτου, µοντέρνου χορού, µιούζικαλ κ.ά. συγκαταλέγεται πάντα και

ο/η σηµειογράφος ως ξεχωριστή ειδικότητα.
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Στάδιο 3: Οργάνωση της δουλειάς

2 αντίγραφο της µουσικής παρτιτούρας και µελέτη της

2 πρώτη προσπάθεια σηµειογραφίας της χορογραφίας

2 καταγραφή της χορογραφίας σε καθαρογραµµένη µορφή 

2 πρόσθεση υφολογικών και ερµηνευτικών στοιχείων

Στάδιο 4: Ολοκλήρωση της σηµειογραφίας

2 έλεγχος της σηµειογραφίας από σηµειογράφο

2 αναπαραγωγή της χορογραφίας από τη σηµειογραφία

2 διδασκαλία της χορογραφίας από τη σηµειογραφία

2 εκτύπωση της σηµειογραφίας

2 έλεγχος εκτύπωσης από επιµελητές

'τα κοστούµια, τα σκηνικά, την παρτιτούρα και εάν είναι δυνατό, µια
µαγνητοφωνηµένη κασέτα από την παράσταση, το φωτισµό, τους
χορευτές και την πρώτη παράσταση, την ηµεροµηνία και τους
χορευτές κατά τη στιγµή της σηµειογραφίας, ιστορικά στοιχεία,
λεκτικά στοιχεία για το ύφος της χορογραφίας, ή µε λίγα λόγια οτι-
δήποτε µπορεί να βοηθήσει µελλοντικά στην αναβίωση της χορο-
γραφίας' (Hutchinson Guest, 1984:131).
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κοντά στην Μπαρτσελόνα της Ισπανίας) και το πρώτο σύγγραµµα µε τίτλο

'Οrchesographie' του Thoinot Arbeau το 1588 στη Γαλλία (Σχήµα 2). 

Σχήµα 1: The Dance Book of Margaret of Austria 

(Πηγή: Hutchinson Guest, 1984:44)

Σχήµα 2: Απεικονίσεις και σηµειογραφία του Arbeau 

(Πηγή: Arbeau, 1967:88,117)

Οι προσπάθειες αυτές δεν είναι τυχαίες ούτε χρονολογικά ούτε χωρικά.

Πραγµατοποιούνται την εποχή της Αναγέννησης (Γαλλία, Ιταλία) και συνδέ-

ονται µε την τεράστια απήχηση που την εποχή αυτή γνωρίζει ο χορός µέσα

από τους αυλικούς χορούς ως 'µορφή αριστοκρατικής ψυχαγωγίας και ως

µέσο εκπαίδευσης των αυλικών για κοινωνική συµπεριφορά και χάρη στις

αυλές της Ευρώπης' (Arbeau, 1925, 1967; Böhme in Preston-Dunlop and
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Εικόνα 2: «Ανάγλυφο των Χαρίτων» - ο αυλητής Ερµής και οι χορευτές,

Αθήνα, Μουσείο Ακρόπολης, αρ. 702 (Πηγή: Naerebout, 2004:10)

2.1. Τα σηµειογραφικά συστήµατα στο εξωτερικό και η ταξινόµησή τους

Οι πρώτες ουσιαστικές προσπάθειες σηµειογραφίας της χορευτικής κίνησης

εµφανίζονται το 15ο αιώνα και συνεχίζονται αδιάκοπα µέχρι και σήµερα. Γίνε-

ται δε λόγος για την ύπαρξη περισσοτέρων των 85 σηµειογραφικών συστη-

µάτων στο δυτικό µόνο κόσµο, χωρίς δηλαδή σε αυτά να περιλαµβάνονται

και τα αρχαία συστήµατα καταγραφής της χορευτικής κίνησης στην Ανατολή

(Thornton, 1971:59-60; Hutchinson Guest, 1984:42). Από αυτές κάποιες προ-

σπάθειες γνώρισαν µεγάλη απήχηση, ενώ άλλες έπεσαν σε αχρηστία. Σε

όλες όµως τις περιπτώσεις, οι προσπάθειες αντανακλούσαν και αντανακλούν

στο µεγαλύτερο τουλάχιστον µέρος τους τις ανάγκες που υπήρχαν και υπάρ-

χουν για την καταγραφή συγκεκριµένου είδους χορού σε συγκεκριµένο ιστο-

ρικό και κοινωνικό πλαίσιο.

Συγκεκριµένα, το 15ο και 16ο αιώνα επιχειρείται, από όσο γνωρίζουµε για

πρώτη φορά, η χρήση γραµµάτων - σύντµησης των χορευτικών βηµάτων,

π.χ., s από τη λέξη single για το µονό βήµα, d από το double για το διπλό βήµα

κ.λπ., και αφηρηµένων συµβόλων για την καταγραφή της χορευτικής κίνη-

σης. Εξαιτίας της χρήσης των γραµµάτων, οι δύο αυτοί αιώνες χαρακτηρίζο-

νται ως 'αιώνες σηµειογραφίας γραµµάτων' (Böhme in Preston-Dunlop and

Lahusen, 1990:30). Συγκεκριµένα, στο πρώτο µισό του 15ου αιώνα ανήκει το

χειρόγραφο 'The Dance Book of Margaret of Austria' (Σχήµα 1), ενώ στο δεύ-

τερο µισό δύο χειρόγραφα από την Καταλονία (∆ηµοτικό αρχείο της Cervera,
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Μια µετέπειτα επινόηση ήταν αυτή της χρήσης σκίτσων σε σχέση µε το

πεντάγραµµο της µουσικής που εµφανίζεται τόσο στο βιβλίο του Arthur Saint

Léon 'Sténochoréographie' το 1852 πάλι στη Γαλλία (Σχήµα 4), όπως και στο

κείµενο του Albert Zorn “Grammatik de Tanzkunst” στη Γερµανία το 1887

(Σχήµα 5). 

Σχήµα 4: Παράδειγµα καταγραφής χορού µε το σύστηµα του Saint Léon

(Πηγή: Hutchinson Guest, 1984:63)

Σχήµα 5: Παράδειγµα καταγραφής χορού µε το σύστηµα του Zorn 

(Πηγή: Hutchinson Guest, 1984:72)
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Lahusen, 1990; http://www.Britannica.com/eb/article?tocID; Hutchinson Guest,

1984:42-46; Hutchinson,1977:2; Kράους, 1980:112). 

Ωστόσο, η πρώτη συστηµατική προσπάθεια καταγραφής του χορού σηµειώ-
νεται το 1700 επίσης στη Γαλλία από τον Raoul Feuillet στο βιβλίο του
'Choreographie, ou l' Art de décrire la Danse' (Σχήµα 3). Ούτε αυτό το γεγονός
είναι τυχαίο, καθώς ο 17ος αιώνας χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια να
αναδειχθεί ο χορός ως µια µορφή τέχνης, ως 'θεατρικός χορός' (Böhme in
Preston-Dunlop and Lahusen, 1990:31). Το σύστηµα του Feuillet βασιζόταν
στα ίχνη του χορού και ήταν το πρώτο που περιλάµβανε κάποιες ενδείξεις
για τη χρονική διάρκεια της κίνησης στη σηµειογραφία του. Η χρονική στιγ-
µή και ο τόπος ανάπτυξης του συγκεκριµένου συστήµατος πάλι δεν είναι
τυχαία. Την περίοδο αυτή στη Γαλλία βασιλεύει ο Λουδοβίκος ο Ι∆, ο βασι-
λιάς Ήλιος. Από τους πιο ένθερµους υποστηρικτές της τέχνης του χορού,
δεινός χορευτής και ο ίδιος, ο Λουδοβίκος συµβάλλει σηµαντικά στην ανά-
πτυξη της τέχνης του χορού µέσα και από την επαγγελµατική εκπαίδευση µε
την ίδρυση της Βασιλικής Ακαδηµίας Χορού. Η επαγγελµατικοποίηση αυτή
οδηγεί και στην ανάπτυξη του σηµειογραφικού συστήµατος της χορευτικής
κίνησης από τον Feuillet, το οποίο µάλιστα µεταφράζεται στα Αγγλικά, Γερ-
µανικά, Ιταλικά και Ισπανικά, ενώ χρησιµοποιείται ευρύτατα σε όλη την
Ευρώπη µέχρι το τέλος του αιώνα (Hutchinson, 1977:2; Kράους, 1980:129-
131).

Σχήµα 3: Παράδειγµα καταγραφής χορού µε το σύστηµα του Feuillet 
(Πηγή: Hutchinson Guest, 1984:63)
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Ωστόσο, η ανάγκη να καταγραφεί η ακριβής χρονική διάρκεια της κίνησης
οδήγησε σε συστήµατα σηµειογραφίας της χορευτικής κίνησης που βασίζο-
νταν στη µουσική σηµειογραφία. Στα τέλη του 19ου αιώνα η πιο επιτυχηµέ-
νη προσπάθεια αυτού του είδους ανήκει στο Pώσο Vladimir Stepanov (Σχήµα
6) ο οποίος και δηµοσίευσε το βιβλίο 'Alphabet des Mouvements du Corps
Humain' το 1892.

Σχήµα 6: Παράδειγµα καταγραφής χορού µε το σύστηµα του Stepanov
(Πηγή: Gorsky, 1978:63)

Ο 20ος αιώνας και ειδικότερα από το 1928 και µετά, ο χαρακτήρας της ανά-
πτυξης της σηµειογραφίας του χορού µεταβάλλεται. Μέχρι τότε, τα περισ-
σότερα συστήµατα προερχόντουσαν από τον κλασσικό χορό, ενώ σε πολλές
περιπτώσεις οι νέες επινοήσεις των σηµειογραφικών συστηµάτων δεν προϋ-
πέθεταν τη γνώση των ήδη υπαρχόντων. Ωστόσο, η εµφάνιση του µοντέρνου
χορού τον 20ο αιώνα σε συνδυασµό µε τις θεωρητικές αναζητήσεις των
Delsarte, Dalcroze και Laban, καθώς και η ανάπτυξη της επιστηµονικής µελέ-
της του χορού παράλληλα µε την ευρεία επέκτασή του στο χώρο της εκπαί-
δευσης (Θεοδωράκου, 2000:26; Κράους, 1980: 238-239 & 261-263;
Koutsouba & Tyrovola, 2003; Μπαρµπούση, 2004:19-22 & 114-131; Ζουνχιά,
2000:101-111) έχουν ως αποτέλεσµα να επιδιώκεται η καταγραφή κάθε
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