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IMPROVIZÁCIÓ ÉS KOMPOZÍCIÓ 
 
Az improvizáció elnevezésű tantárgy Rudolf Lábán elméleti rendszerére épül. Ez a struktúra nem stílus, 
táncnyelv, hanem táncnyelv alkotó módszer. Lábán táncalkotó elveire épülő, mindig az adott pedagógus adott 
tanulókra tudatosan szerkesztett gyakorlatsora. Célja a táncművészet tudatos táncolás útján történő 
továbbfejlesztése 
Az improvizáció, mint táncforma alkalmazása elősegíti a tanuló egyedi mozgásszótárának bővítését. A képzés 
célja, hogy a tanuló képes legyen a tánc alkotóelemeinek megismerésére, tudatos alkalmazására 
A Lábán módszer a mozgás egyetemes szabályszerűségeire, lehetőségeire mutat rá, fejlesztve ezzel a már előző 
évfolyamokban megismert moderntánc–technikák megértését, tudatosabb kivitelezését 
A kompozíció az improvizáció rendszere mentén integrálja a különböző művészeti ágak kompozíció 
elméleteiben felhalmozott tudást. A tantárgy a tanuló saját mozgásmemóriáját, struktúrafelismerő illetve 
alkotóképességét, kommunikációs eszközeit fejleszti, valamint megalapozza a lehetőségét annak, hogy  a  
későbbiekben  aktív alkotóvá váljon egy  koreográfus  mellett vagy önállóan is 
 
 

Továbbképző évfolyamok 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Kreativitásfejlesztés 
– Az integrált gondolkodásmód: érzelmi–szellemi–fizikai önvaló összekapcsolása 
– Testtudat fejlesztés: a test és az idegrendszer, izom, csont és szalagrendszer közötti kapcsolat tudatosítása  
– Az érzelmek verbalizálásának elősegítése 
– Az érzelmek mozdulati absztrahálásának elősegítése  
– A struktúrában való gondolkodás képességének fejlesztése 
 

Tananyag 

A test, a tudat és az érzelmek kapcsolatán alapuló egyéni illetve csoportos kooperációt igénylő improvizációs 
feladatok 
Szabályrendszeren alapuló kötött és szabad improvizációk 
Szabálykövető és szabályteremtő jelenlét 
Zártkörű improvizációs bemutatók az előadói helyzet megtapasztalása érdekében 
Hazai és külföldi, példaértékű előadások megtekintése és elemzése 
Kortárs alkotókkal való eszmecsere 
 

Követelmények  

A tanuló ismerje az anatómia alapjait mind elméletben mind gyakorlatban. A tanuló képes legyen kifinomult 
idegrendszerről tanúskodó egyéni jegyeket viselő mozgás–improvizációs folyamatokat létrehozni 
A tanuló legyen képes önállóan és kisebb csoportokban is – felismerhető rendszeren alapuló – rövid 
mozgásetűdök alkotására 
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10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A kreativitás fejlesztése 
– A tér, mint absztrakció felismerése  
– A tér, mint eszközzel való játék fejlesztése (távolságok, irányok, formák, képzőművészeti eszközök 
alkalmazása) 
– A tér szerkeszthetőségének felismerése (2 és 3 dimenziós művek példája alapján) 
– A tér, mint színpadi eszköz feltérképezése (díszlet, színpadi szabályok, perspektíva) 
– A téridő kapcsolat élményének megtapasztalása 
– Az idő, mint absztrakció felismerése 
– Az idő szerkeszthetőségének felismerése (zenei struktúrák, előadás struktúrák, irodalmi struktúrák)  
– Az idő, mint színpadi eszköz feltérképezése (színpadi idő, film idő, real time) 
– Az idő, mint eszközzel való játék fejlesztése 
 

Tananyag 

A tér és az idő témájában adott egyéni illetve csoportos kooperációt igénylő improvizációs feladatok 
Szabályrendszeren alapuló kötött és szabad improvizációk 
Szabálykövető és szabályteremtő jelenlét 
Alkotói rendszerek ismertetése 
Alkotói rendszerek másolása 
Új alkotói rendszerek létrehozása 
Zártkörű és nézők számára is nyitott improvizációs bemutatók az előadói helyzet megtapasztalása érdekében. 
Zártkörű és nézők számára is nyitott kompozíciók bemutatása a visszajelzés (negatív és pozitív kritikák) 
megtapasztalása érdekében. 
 

Követelmények  

A tanuló ismerje a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályait, a társművészetek szerkesztési modelljeit, 
egyéni, kiemelkedő megoldásait 
A tanuló legyen képes a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályainak újraértelmezésére, a régi modelleket 
új kontextusba helyezni 
 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
 
 
 
 


