
KLASA VII 

Temat: Balet i taniec klasyczny 

• zna pojęcia związane z tańcem klasycznym,  

• wyjaśnia różnice między tańcem klasycznym a współczesnym,  

• słucha muzyki tanecznej. 

• podaje przykłady z literatury muzycznej 

 

1. Taniec od niepamiętnych czasów stanowi element kultury muzycznej. Ponieważ jest to zazwyczaj element 

określonego środowiska, mającego swoje obyczaje i gusty estetyczne, w toku rozwoju wyodrębniły się trzy rodzaje 

tańca; ludowy, towarzyski i widowiskowy. Formą tańca towarzyskiego jest taniec klasyczny, czyli balet. Początki 

baletu sięgają renesansu, kiedy to na dworach przestawiano widowiska składające się z recytacji, śpiewu, muzyki, 

pantomimy i tańca. Dały one początek operze i baletowi. W XVI i XVII w. balet, początkowo w wykonaniu 

dworzan, rozwijał się na francuskim dworze królewskim; po powstaniu w 1669r Królewskiej Akademii Muzyki i 

Tańca (obecnie OPERA PARYSKA) sceny baletowe wykonywani profesjonalni tancerze. Usamodzielnienie się tej 

sztuki nastąpiło w II poł, XVIII w.  

 

2. Termin balet (z franc. ballet, a to z wł. balletto zdrobnienie od ballo "taniec") ma kilka powiązanych z sobą 

znaczeń: 

• rodzaj widowiska teatralnego, w którym głównym środkiem wyrazu jest taniec, wykonywany przez tancerzy 

według choreografii z towarzyszeniem muzyki, na tle dekoracji; 

• zespół baletowy (na przykład balet Teatru Wielkiego, od 29 kwietnia 2009 roku Polski Balet Narodowy); 

• utwór muzyczny napisany specjalnie dla widowiska baletowego; 

• całokształt sztuki baletowej danej epoki lub kraju (na przykład: balet romantyczny, balet polski). 

 

3. Balet - rodzaj widowiska teatralnego, w którym głównym środkiem wyrazu jest taniec wykonywany przez tancerzy 

według choreografii z towarzyszeniem muzyki, na tle dekoracji. 

 

- Wariacja - taniec solowy, który ma charakter popisowy. Wykonuje go jedna osoba. 

- Adagio - duet taneczny, taniec tancerki z partnerem w bardzo wolnym tempie ukazujący piękno linii, płynność i 

harmonię ruchów obojga tancerzy.  

- Pas de deux:  

a).entrees - wyjście tancerza i tancerki  

b) adagio  

c) wariacja tancerza  

d) wariacja tancerki  

e) coda-wspólne zakończenie  

Pas de deux primabaleriny i pierwszego solisty zajmuje centralne miejsce w spektaklu baletowym. Jest to 

kulminacja baletu. Schemat pas de deux wymyślił znakomity francuski choreograf Marius Petipa. 

- Oprócz pas de deux w tradycyjnym balecie klasycznym moga się również znaleźć:  

a) Pas de trois - taniec w trójce  

b) Pas de quatre - taniec w czwórkę np. taniec czterech łabędzi w II akcie baletu ,,Jezioro Łabędzie" w 

choreografii Mariusa Petipy  

c)Pas de cing -taniec w piątce  

d) Pas de six -taniec w szóstce  

- Ballabile - taniec zespołowy, który wykonuje cały zespół baletowy - corps de ballet.  

- Pas d'action - są to sceny ukazujące przebieg akcji. Realizowane są za pomocą pantomimy i gry aktorskiej, mogą 

być także utanecznione.  

Wszystkie te elementy składowe mogą być z treścią lub mają służyć tylko popisom tanecznym.  

 

  

4. Zobacz fragment lekcji baletowej; https://www.youtube.com/watch?v=51qtsKAIKP0 

5. Zapoznaj się z literaturą muzyczną – 

 

https://www.youtube.com/watch?v=51qtsKAIKP0
user
Pływające pole tekstowe
Rytmika - troche teorii :))



 „Jezioro Łabędzie” - Balet klasyczny w 3 aktach w choreografii Marius’a Petipa i Lew Iwanow. Muzykę skomponował Piotr 

Czajkowski. Premiera odbyła się w Moskwie w 1877 roku. – https://www.youtube.com/watch?v=BLPOHDsaBKc 

„Dziadek do Orzechów” - Balet w 2 aktach, 3 obrazach w choreografii Lew Iwanow. Muzyka skomponowana przez Piotra 

Czajkowskiego. Premiera miała miejsce w petersburskim Teatrze Maryjskim w 1892 roku. - 

https://www.youtube.com/watch?v=EIZ83ZfCzO8 

„Śpiąca Królewna” - Balet-feeria w 3 aktach, pięciu obrazach z prologiem i apoteozą. Choreografią stworzył Marius Petipa, 

natomiast muzykę skomponował Piotr Czajkowski. Premiera odbyła się 3 stycznia 1890 roku w Sankt Petersburgu. - 

https://www.youtube.com/watch?v=PBLOjKry3vM 

„Romeo i Julia” - Balet w 3 aktach, 13 obrazach w choreografii Leonida Ławrowskiego. Muzykę skomponował Siergiej 

Prokofjew. Premiera odbyła się 11 stycznia 1940 r. w Leningradzie https://www.youtube.com/watch?v=bI9akyHz_wc 

„Don Kichot” - Balet w 4 aktach, 8 obrazach, z prologiem. W choreografii Marius’a Petipa. Muzyka skomponowana przez 

Ludwig’a Minkus’a. Premiera odbyła się w Moskwie 14 grudnia 1869. https://www.youtube.com/watch?v=5fKxzQ8ARTQ 

ZADANIA 

1.Opisz cztery podstawowe elementu stroju baletowego dla kobiet 

 

 

 

 

2. Połącz każdy wyraz z odpowiednim wyjaśnieniem. 

kompozytor •    • projektuje dekoracje i kostiumy 

  choreograf •    • tworzy muzykę do spektaklu 

     dyrygent •   • opracowuje układy taneczne 

    scenograf •    • kieruje orkiestrą 

Wykonane zadania prześlijcie na mail; karolina.zagorska1@gmail.com
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