Érvényes: 2020. május-júniusi vizsgaidőszaktól

TÁNCOS ISMERETEK
ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
A táncos ismeretek ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
követelményei a XLII. Előadóművészet ágazat következő szakmairányainak közös ismereteit
tartalmazzák:
- Klasszikus balett-táncos,
- Kortárs-, modern táncos,
- Néptáncos,
- Színházi táncos.
A) KOMPETENCIÁK
1. Tánctörténeti források használata és értékelése
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

1.1. Tánctörténeti
forrásokból (pl.
tárgyi, írásos)
információk gyűjtése,
következtetések
megfogalmazása

Legyen képes a forrásból
információkat gyűjteni,
megállapításokat tenni és azokat
saját, ismeretei alapján
ismertetni.

Legyen képes a forrás
szerzőjének szándékára,
álláspontjára utaló információkat
gyűjteni, megállapításokat tenni
és azokat a forrás és saját
ismeretei alapján indokolni,
véleményezni.

1.2. Különböző
típusú tánctörténeti
forrásokból származó
információk
összegzése

Tudjon a különböző típusú
források között kapcsolódási
pontokat találni és azok
összefüggéseit legyen képes
ismertetni.

Legyen képes különböző típusú
források és saját ismeretei
összevetésével egy témáról
összefoglaló ismertetést írni.
Legyen képes a különböző típusú
források között kapcsolódási
pontokat találni és ezekből
logikus, szakmai
következtetéseket levonni.

1.3. Képi források
(pl. fényképek,
karikatúrák, plakátok,
filmek, internet)
tánctörténeti
szempont szerinti
értelmezése

Legyen képes információkat
beazonosítani, rendszerezni a
képi források segítségével.

Legyen képes információkat
beazonosítani a képi források
segítségével.
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1.4. Információk
gyűjtése és
következtetések
levonása
kronológiákból

Legyen képes tánctörténeti
adatsor alapján szóbeli és írásbeli
válaszokat összeállítani a
kronológiának megfelelően.

Legyen képes tánctörténeti
adatsor alapján szöveges
ismertetést készíteni a
kronológiának megfelelően.

1.5. Tánctörténeti
fogalmak
azonosítása, helyes
használata

Tudja meghatározni a
tánctörténeti fogalmakat a
források alapján.

Tudja meghatározni a
tánctörténeti fogalmakat a
források alapján.

1.6. Néhány
konkrét példán
keresztül annak
értelmezése, hogy
egyes tánctörténeti
események és
személyek megítélése
a különböző
történelmi korokban
eltérő lehet

Legyen képes megadott
források alapján kifejteni, hogy
azok hogyan tükrözik a
bemutatott személy vagy
esemény megítélését. Legyen
képes a többféle megítélés
közötti különbségeket, valamint
azok lehetséges okaira vonatkozó
feltételezéseket megfogalmazni.

1.7. Érvekkel
alátámasztott
vélemény

Legyen képes érvekkel
bizonyítani, alátámasztani
véleményét az ellentmondásosan
értékelhető tánctörténeti
eseményekről és személyekről.

1.8. Térképek
felhasználása az
ismeretszerzéshez

Térképek segítségével tudja
ismertetni a táncművészet
kialakulásának és fejlődésének
fontosabb helyszíneit.

2. A szaknyelv alkalmazása
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

2.1. Tánctörténeti
fogalmak helyes
használata

Legyen képes a tánctörténeti
szakszókincset helyesen
használni.

Legyen képes a tánctörténeti
szakszókincset helyesen
használni. Forrás alapján legyen
képes történelmi fogalmak
meghatározására.

2.2. A tánctörténeti
szaknyelv helyes
használata

Tudja az idegen kifejezéseket
helyesen kiejteni.
Ismerje a tánctörténeti szaknyelv
alapvető szakszavait, kifejezéseit.

Legyen képes az idegen
kifejezéseket helyesen kiejteni.
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3. Tánctörténeti tájékozódás térben és időben
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

3.1. Konkrét
tánctörténeti
események térben és
időben való
elhelyezése

Legyen képes elhelyezni a
tánctörténeti jelenségeket,
eseményeket a különböző
művészettörténeti korokban. A
források, fogalmak,
meghatározások alapján legyen
képes beazonosítani a
jelentősebb tánctörténeti
helyszíneket.

Legyen képes elhelyezni,
értelmezni és összehasonlítani a
tánctörténeti jelenségeket,
eseményeket különböző
korokban.

3.2. A nagy
történelmi korok és
művészeti korszakok
elnevezésének,
sorrendjének,
valamint
legfontosabb
jellemzőinek
ismerete
tánctörténeti
szemszögből

Tudjon önállóan ismertetni
konkrét tánctörténeti
eseményeket, eseménysorokat.

Legyen képes önállóan konkrét
tánctörténeti eseményeket,
eseménysorokat bemutatni.

3.3. A balett
korszakolása az
európai
táncművészetben

Legyen képes kronologikusan
bemutatni balett kialakulását és
fejlődését a 20. század közepéig.

Legyen képes kronologikus
képet mutatni a klasszikus balett
kialakulásáról és fejlődéséről a
20. század közepéig.

3.4. A néptánc
korszakolása az
európai
táncművészetben

Legyen képes kronologikus
képet mutatni az néptánc
fejlődéséről és a magyar színpadi
néptáncművészet kialakulásáról
a 20. század közepéig.

Legyen képes kronologikus
képet mutatni a néptánc
fejlődéséről és a színpadi
néptáncművészet kialakulásáról
a 20. század közepéig.

3.5. A történeti
fejlődés során
kialakult jelentősebb
tánctörténeti régiók
bemutatása

Tudja önállóan felsorolni a
tánctörténet jelentősebb
központjait, illetve időrendben
bemutatni jelentőségüket a
táncművészet fejlődésben.

Tudja önállóan felsorolni a
tánctörténet jelentősebb
központjait, illetve időrendben
bemutatni jelentőségüket a
táncművészet fejlődésben.
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3.6. A történeti
fejlődés során
kialakult jelentősebb
tánctörténeti régiók
bemutatása térképen

Térképek és más segédlet (pl.
forrás, kulcsszavak) alapján
legyen képes beazonosítani a
jelentősebb tánctörténeti
helyszíneket.

3.7. Tánctörténeti
helyszínek
azonosítása
különböző
térképeken

Legyen képes térképen
fontosabb tánctörténeti
helyszíneket azonosítani.

3.8. A földrajzi
környezet és a
tánctörténet
összefüggései az
egyes történelmi
kultúrák és államok
kialakulásában

Tudjon feltételezéseket
megfogalmazni és azokat
indokolni a földrajzi
környezetnek az egyes
civilizációk táncéletében
betöltött szerepéről.

4. A tánctörténeti eseményeket alakító tényezők feltárása
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

4.1. A tánctörténeti
eseményeket alakító
társadalmi, történelmi
tényezők bemutatása

Legyen képes valamely jelenkori
tánctörténeti esemény, jelenség
előzményeire vonatkozó
állításokat megfogalmazni.

Emelt szint
Legyen képes a tánctörténeti
események, jelenségek okairól és
következményeiről
feltételezéseket megfogalmazni és
azokat indokolni.

4.2. Az egyetemes
tánctörténet
legfontosabb
eseményeinek
bemutatása

Tudjon példákat hozni, az
egyetemes tánctörténet
legfontosabb eseményeire.

Tudja példákkal bizonyítani,
hogy egy tánctörténeti
eseménynek, jelenségnek
egyszerre több oka és
következménye lehet.

4.3. A magyar
tánctörténet
legfontosabb
eseményeinek
bemutatása

Tudjon példákat hozni a
magyar tánctörténet
legfontosabb eseményeire.

Ismerjen példákat a magyar
tánctörténet sorsfordító
eseményeiről és annak
következményeiről.

4.4. Személyek,
alkotópárok,
csoportok
szerepének
bemutatása
tánctörténet
eseményeinek
alakulásában

Legyen képes a tánctörténeti
források és megszerzett
ismeretei segítségével a
tánctörténet szereplőinek a
tánctörténet eseményeire
gyakorolt szerepét bemutatni.

Legyen képes tánctörténeti
források segítségével a
tánctörténet szereplőinek a
tánctörténet eseményeinek
alakulásában betöltött szerepét
több szempontból bemutatni.
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4.5. A vallás és a
tánc kapcsolata

Legyen képes a tánctörténet
folyamatában értelmezni a vallás
és a tánc kapcsolatát.
Tudja ismertetni a különböző
korokban a tánc szerepét a
vallási gyakorlatban.
Tudja bemutatni a tánc és a
vallás kapcsolatának változásait,
és ennek folyamatát a
tánctörténetben. Tudjon
példákat hozni, a vallási témák
továbbélésre a színpadi
táncművészetben.

Legyen képes önálló
kérdéseket megfogalmazni a
tánctörténeti események okairól
és következményeiről, a vallás és
a tánc kapcsolatáról.

4.6. Eszmék,
ideológiák szerepe a
táncművészetben

Legyen képes bemutatni az
eszmék, ideológiák és
táncműfajok, alkotók
kapcsolatát.

Tudja példákkal bizonyítani,
hogy a tánctörténet folyamán a
különböző művészeti ideológiák
milyen hatással voltak a
táncművészet fejlődésére.

4.7. A tánctörténeti
jelenségek történelmi
előzményeinek
bemutatása

Legyen képes valamely 20.
századi tánctörténeti esemény,
jelenség előzményeire vonatkozó
állításokat megfogalmazni.

4.8. Szabadon
választott példa
segítségével
tánctörténeti
jelenségek
továbbélésének
bemutatása

Legyen képes a tánctörténeti
eseményhez, jelenségekhez
megadott szempontok szerint
analógiákat keresni, választását
indokolni.

4.9. Annak
megállapítása, hogy
miként függhetnek
össze a tánctörténeti
események okai,
következményei és a
benne résztvevők
szándékai

Legyen képes a források
alapján a tánctörténeti
események, jelenségek okait,
következményeit és a résztvevők
szándékait összehasonlítani, a
közöttük levő összefüggésekre
rámutatni.
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5. Tánctörténeti események és jelenségek problémaközpontú bemutatása
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

5.1. A gazdaság és
az anyagi kultúra
változásainak hatása
a tánctörténetben

Példán keresztül tudja
bemutatni, hogy a gazdaság és az
anyagi kultúra változásai, hogyan
determinálták a tánctörténet
eseményeit.
Legyen képes a műveltségi
viszonyok és a gazdaság
összefüggéseit értelmezni és a
tánctörténeti eseményekkel,
jelenségekkel összekapcsolni.

5.2. A tánc
társadalmi
funkcióinak
kapcsolata a
népességgel és az
életmóddal

Legyen képes megfogalmazni a
népesség és az életmód
változásainak a tánc társadalmi
funkcióira gyakorolt hatását.
Ismerje, és konkrét példákkal
tudja bemutatni a tánc
funkcióinak változását a
tánctörténetben.

5.3. A közösségi és
a művészi tánc
szerepe az egyén, a
közösség és a
társadalom életében

Tudja ismertetni a közösségi és
a művészi tánc közötti
különbségeket.
Tudja példával bemutatni a
közösségi és a művészi tánc
szerepét az egyén aspektusából.
Példával mutassa be a közösségi
és a művészi tánc szerepét az a
közösség és a társadalom
aspektusából.

5.4. A vallás és a
tánc kapcsolata

Legyen képes a tánctörténet
folyamatában értelmezni a vallás
és a tánc kapcsolatát.
Tudja példával bemutatni a
különböző korokban a tánc
szerepét a vallási gyakorlatban.
Tudja bemutatni a tánc és a
vallás kapcsolatának változásait,
és ennek folyamatát a
tánctörténetben.
Legyen képes példákkal
bemutatni a vallási témák
továbbélését a színpadi
táncművészetben.
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5.5. Eszmék,
ideológiák szerepe a
táncművészetben

Legyen képes jellemezni az
alapvető táncműfajokat. Legyen
képes bemutatni a táncműfajok
legjellemzőbb eszméit,
ideológiáit.
Legyen képes konkrét alkotó
bemutatásával jellemezni egy
választott táncműfajt.
Ismerje, és tudja ismertetni
műveken keresztül az eszmék,
ideológiák és táncműfajok,
alkotók kapcsolatát.

5.6. Nemzetközi
táncáramlatok,
együttműködések

Legyen képes bemutatni a
táncműfajokon belül létrejött
technikák, irányzatok
születésének helyeit, illetve
migrációjukat.
Legyen képes bemutatni azokat a
személyeket, csoportokat,
iskolákat, akik, illetve amelyek
fontos szerepet játszottak a
nemzetközi táncáramlatokban.
Konkrét alkotó, mű
bemutatásával tudjon ismertetni
egy választott tánctechnikát,
irányzatot.

B) TÉMAKÖRÖK
1. A prehistorikus kor tánctörténete
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

1.1. A matriarchális
és a patriarchális
társadalmi formák
jellemzése,
kapcsolata a tánccal

Ismerje a matriarchális és a
patriarchális társadalmi
formákat.
Ismerje az animizmus, a mágia és
a rítus fogalmát.
Legyen képes bemutatni a
matriarchális és a patriarchális
társadalmi formák táncéletét.

Emelt szint
Tudja ismertetni a mágia és a
rítus kapcsolatát.
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1.2. Közösségi
táncok, mulatsági
táncok és rituális
táncok

Tudja meghatározni a
termékenységi táncok,
vadásztáncok, harci táncok,
asztrális táncok jellemzőit, illetve
meghatározni a táncok szerepét
a közösség életében.

Tudja ismertetni a tánc
keletkezésének meghatározó
elméleteit (Darwin).

2. A klasszikus kor tánctörténete
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

2.1. Egy európai
ókori civilizáció
táncéletének
bemutatása

Ismerje a görög vagy a római
civilizáció táncművészetét.

Legyen képes európai (görög,
római) civilizáció táncéletének
bemutatása.

2.2. Egy Európán
kívüli ókori civilizáció
táncéletének
bemutatása

Tudja jellemezni India vagy
Japán táncművészetét.

Legyen képes Európán kívüli
(India, Japán, Egyiptom) ókori
civilizáció táncéletének
bemutatására.

3. A reneszánsz és a barokk táncélete, előzmények a középkorban
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

3.1. Az egyház
befolyásának
bemutatása a kora
középkor táncéletére

Legyen képes ismertetni a tánc
szerepét a kora középkori egyház
életében.

Tudja ismertetni az egyház
befolyását a középkori táncéletre
(pl. a pogány és a barbár elemek
továbbélése).

3.2. A középkor
legfontosabb
tánceseményei

Tudja ismertetni a
misztériumjáték és a táncdüh
táncformákat.

Ismerje a legfontosabb
tánceseményeket (Dance
Macabre).

3.3. A lovagi (világi)
kultúra hatásának
bemutatása a
középkori táncéletre

Tudja ismertetni a lovagi
kultúra jellemző vonásait.
Ismerje a carola, estempida és
saltarello lovagi táncokat.

Legyen képes bemutatni a
lovagi (világi) kultúra hatását a
középkori táncéletre.

3.4. A reneszánsz
életszemlélet hatása
a táncművészetre

Ismerje a humanista
gondolkodásmód jellemző
vonásait, hatásait a
táncművészetre.

Tudja ismertetni a reneszánsz
szemléletváltásának hatásait a
táncművészet fejlődésében.
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3.5. A reneszánsz
korban kialakuló új
táncformák,
táncesemények

Tudja ismertetni a ballo, az
intermédiumok, és commedia
dell’ arte, valamint a karneváli
felvonulások tánctörténeti
jelentőségét.

Tudja ismertetni, illetve
bemutatni a reneszánsz korban
kialakuló új táncformákat (ballo,
balletto).
Tudja ismertetni a reneszánsz
táncművészetének fejlődését
(intermédiumok, Medici Katalin
udvara, Arbeau:
Orchésographie).

3.6. A reneszánsz
táncmesterek,
társasági táncok

Ismerje Domenico Da Ferrara
és Cesare Negri munkásságát.

Tudja ismertetni, illetve
bemutatni a reneszánsz korban
megjelenő színpadi
táncművészet fejlődésének
folyamatát Antonio Cornazzano,
Fabritio Caroso, Thoinot Arbeau).

3.7. A reneszánsz
hatása a kor magyar
táncéletére

Ismerje Mátyás király
udvartartásának táncéletét.

Tudja ismertetni a reneszánsz
magyarországi megjelenésének
hatásait a magyar táncéletre
(Mátyás király udvartatása,
magyarországi táncfajták, pl.
hajdútánc).

3.8. Az udvari
balett megjelenése

Ismerje Medici Katalin
táncpártoló szerepét és a Kirké,
avagy a királyné víg balettje c.
udvari balett jelentőségét a
táncművészetben.

Tudja ismertetni az udvari
balett megjelenésének
előzményeit.
Tudja ismertetni a Kirké, avagy a
királyné víg balettje c. udvari
balett felépítését, valamint a
létrejött, új táncművészeti
fogalmakat (prológus, entreé,
quadrille, grand balett).

3.9. XIV. Lajos
szerepe a
táncművészetben

Legyen képes meghatározni
XIV. Lajos szerepét a francia
barokk táncművészetben.
Ismerje Beauchamps, Lully és
Moliére szerepét az udvari balett
fejlődésében.

Tudja ismertetni XIV. Lajos
udvari balettjének pompáját.
Legyen képes bemutatni XIV.
Lajos udvarának színpadi
táncművészetét.

3.10. A
táncművészet
intézményesülése
Franciaországban

Tudja ismertetni a Királyi
Táncakadémia és a Királyi Zeneés Táncakadémia jelentőségét a
tánctörténetben.

Legyen képes bemutatni a
táncművészet
intézményesülésének folyamatát
és szereplőit a barokkban
(Táncakadémia, Feuillet,
Rameau).

3.11. A rokokó
hatása a
balettművészetre

Ismerje a rokokó általános
jellemzőit.
Tudja ismertetni a rokokó
hatását a táncművészetre.

Legyen képes megfogalmazni a
rokokó időszakának szerepét a
balettművészet fejlődésében.
Tudjon következtetéseket
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3.12. A 18. századi
magyar táncéletet

Ismerje a korszak jelentősebb női
és férfitáncosait Vestris dinasztia,
Marie Camargo és Marie Sallé).

levonni a rokokó tánctörténeti
újításairól (kosztümök
megjelenése, ugrások,
lábtechnika fejlődése, kifejező
előadásmód), és újítások
továbbéléséről.

Tudja ismertetni a
kastélyszínházak és az
„Eszterházy-esték” táncesemény
jelentőségét.

Ismerje a 18. századi magyar
táncéletet (Eszterházy esték,
paraszti táncfolklór, iskolai
színjátszás).
Tudja a magyar balett
előzményeit (balétek,
némázatok, Farkas József) a 19.
század elején.

4. A felvilágosodás korának táncélete
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

4.1. A
felvilágosodás hatása
a táncművészetre

Legyen képes bemutatni a
felvilágosodás hatását a
táncművészetre.

Tudja ismertetni a
felvilágosodás hatását a
táncművészet megújulásában

4.2. A
cselekményes balett
megjelenése a
táncművészetben

Tudja meghatározni a
cselekményes balett műfaji
sajátosságait.

Ismerje a cselekményes balett
jelentőségét a színpadi
táncművészet fejlődésének
történetében.

4.3. Noverre és
munkássága

Tudja ismertetni Noverre
életrajzát és munkásságát.

Ismerje Noverre a Levelek a
táncról és a balettekről c. művét.

4.4. Noverre
művészi
ideológiájának
legmeghatározóbb
követői

Ismerje Noverre követőinek
szerepét a táncművészetben.
Tudja ismertetni Salvatore
Viganó coreodramma műfajának
jellemzőit.

Ismerje Noverre művészi
ideológiájának
legmeghatározóbb követőinek
munkásságát (pl. Jean Dauberval,
Charles-Luois Dedelot).

5. A romantika táncélete
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

5.1. A romantikus
balett kialakulásának
társadalmi,
történelmi,
táncművészeti
előzményei

Emelt szint
Tudja ismertetni a romantikus
balett kialakulásának társadalmi,
történelmi előzményeit.
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5.2. A romantika,
mint stílusteremtő
korszak

Ismerje a romantika, mint
korstílus jellemzőit.

Tudja ismertetni a
romantikának, mint korstílusnak
a meghatározó jellemzőit,
különös tekintettel a
táncművészetre.

5.3. A romantikus
balett legfontosabb
újításai, előadói,
művei, alkotói

Legyen képes bemutatni a
romantika hatására megjelenő
újításokat a balettművészetben.
Ismerje a romantikus balett
legjelentősebb alkotóit: Filippo
Taglioni, Jules Perrot.
Ismerje a romantikus balett
„stílusteremtő” romantikus
balettjeit: La Sylphide és a
Giselle.
Ismerje a romantikus balett
világhírű táncosnőit: Marie
Taglioni, Carlotta Grisi, Fanny
Elssler.

Tudjon párhuzamot vonni
romantika eszményképe és a
balettek témái között.
Legyen képes bemutatni a
romantikus és a realista
előadásmód megjelenését a
„balerinaharc” kapcsán.
Ismerje a romantikus balett
legjelentősebb balett pedagógiai
rendszerezőjét: Carlo Blasis.

5.4. A klasszikus
balett virágzása
Oroszországban

Tudja ismertetni Jules Perrot és
Arthur Saint-Leon szerepét a
romantikus balett hagyományok
átörökítésében.
Tudja ismertetni Marius
Ivanovics Petipa munkásságát az
orosz klasszika létrejöttében.

Legyen képes bemutatni a
balettművészet
klasszicizálódásának folyamatát,
legfontosabb állomásait a nagy
romantikus balettektől, Marius
Petipa-ig.
Tudja ismertetni az orosz
klasszika legfontosabb elemeit,
alkotóit, műveit, előadóit (Blasis,
Perrot, Saint-Léon, Lev Ivanov,
Petipa, Csajkovszkij, balett
csillagok, klasszikus virtuozitás).

5.5. A reformkor
magyarországi táncos
generációi,
meghatározó
táncművészei, művei

Tudja ismertetni Borzas Farkas
József és Szöllősy Szabó Lajos
munkásságát a magyar színpadi
táncművészet fejlődésében.
Ismerje a néptánc szerepét a
magyar karakterű
balettművészet eszméjében.

Ismerje a polgári színjátszás
szerepét a magyar színpadi
táncművészet kialakulásában.
Legyen képes bemutatni a
reformkor táncos generációit,
meghatározó táncművészeit,
műveit.
Tudja ismertetni a
tánctársaságok törekvéseit a
nemzeti balettművészet
kialakulásában.

5.6. Az Operaház
megnyitásának és
megnyitásának
előzményei

Legyen képes bemutatni a
reformkor táncos meghatározó
táncművészeit (Saáry Fanny,
Aranyvári Emília)
Tudja ismertetni Campilli Frigyes
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szerepét a magyar balett
művészetben. Tudja bemutatni a
magyar balettművészet
intézményesülésének folyamatát.

6. A 20. század elejének táncélete
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

6.1. Gyagilev és az
Orosz Balett

Ismerje Szergej Gyagilev
szerepét a balettművészet
megújulásában.
Tudja ismertetni az Orosz Balett
„összművészeti” jellegét.
Legyen képes ismertetni Mihail
Fokin és Vaclav Nizsinszkij
tánctörténeti szerepét a
balettművészet megújításában.

Legyen képes ismertetni
Gyagilev szerepét az orosz
művészet és az orosz
táncművészet újjászületésében.
Legyen képes ismertetni az orosz
táncművészet megújítóit (Fokin,
Cecchetti).
Legyen képes bemutatni
Nyizsinszka és Nyizsinszkij,
Massine szerepét a Gyagilev-féle
Orosz Balett életében.
Ismerje Gyagilev tánctörténeti
hagyatékát a balettművészet
megújulásában.

6.2. Balanchine és a
neoklasszikus balett
kezdetei

Ismerje George Balanchine
kapcsolatát az Orosz Balettel.
Tudja ismertetni a
neoklasszicizmus és a
szimfonikus balett jellemzőit.

Ismerje Georges Balanchine
munkásságát.
Tudja bemutatni a neoklasszikus
stílusú balett megszületését és
jellemzőit.
Ismerje a neoklasszikus stílusú
balett jelentőségét és hatásait a
balett művészetben.
Tudja bemutatni, Balanchine:
Szerenád c. stílusteremtő művét.

6.3. A szabadtánc
és a
mozdulatművészet
kialakulása az USAban és Európában

Ismerje a szabad tánc
kialakulásának társadalmi és
történelmi okait.
Tudja ismertetni Isadora Duncan
szerepét a szabadtánc
létrejöttében.
Ismerje Ruth St Denis és Ted
Shawn munkásságát a
moderntánc kialakulásában.
Ismerje a stílusteremtő Martha
Graham munkásságát. Ismerje
Laban Rudolf szerepét az európai

Legyen képes bemutatni a
szabad (modern) tánc
kialakulásának folyamatát a
tengerentúlon, a meghatározó
személyek és iskolák segítségével
(José Limón, Danishawn,
Humphrey-Weidmann iskola).
Legyen képes bemutatni az új
táncművészeti törekvéseket
Európában a következő
alkotókon keresztül: EmileJacques Dalcroze, Kurt Jooss.
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moderntánc kialakulásában.
Legyen képes bemutatni Dienes
Valéria és Szentpál Olga szerepét
a hazai mozdulatművészet
kialakulásában.

Tudja ismertetni a magyar
mozdulatművészet
kialakulásának folyamatát a
három meghatározó személyiség
(Madzsar Alice,) munkásságán
keresztül.

6.4. Az Operaház
története 1950-ig

Legyen képes bemutatni
Guerra Miklós, Jan Cieplinski,
Nádasi Ferenc szerepét a magyar
balettművészet fejlődésében.

Ismerje az Operaház
megnyitásának körülményeit és
történetét az Orosz Balett
magyarországi vendégjátékáig
(Luigi Mazzantini, külföldi
művészek vendégjátékai).
Tudja bemutatni az Operaház
történetét Brada Edétől,
Harangozó Gyula: Csárdajelenet
című művének bemutatásáig.
Legyen képes bemutatni
Harangozó Gyula előadói és
alkotói munkásságát.
Ismerje a Szegedi Nemzeti
Színház balettegyüttesének
kialakulását.

6.5. A
„Gyöngyösbokréta”
mozgalom

Ismerje a „Gyöngyösbokréta”
mozgalom kialakulását és a
magyar színpadi
néptáncművészet kialakulásának
kapcsolatát.
Ismerje a bokrétás együttesek
összművészeti törekvéseit.
Ismerje a „Gyöngyösbokréta”
mozgalom megtermékenyítő
hatását a társművészetekre.

Ismerje a néptánc
megjelenéseit az Operaház
színpadán (Harangozó Gyula Csárdajelenet).
Tudja ismertetni a
Gyöngöysbokréta
megszünésének okait,
idegenforgalmi kapcsolatait.
Tudja értelmezni Paulini Béla:
„Hétköznap Nyugat, ünnepnap
Kelet!”

6.6. Az amatőr és a
hivatásos
néptáncegyüttesek
megjelenése
Magyarországon

Legyen képes ismertetni a
Néphadsereg Központi
Művészegyüttese, a Magyar
Állami Népi Együttes és a
Szakszervezetek Országos
Tanácsának Központi
Művészegyüttesének
megalakulását kronológikusan.
Tudja ismertetni az orosz mintára
létrejött „hármas egység”
szervezeti formát.

Legyen képes bemutatni a
hivatásos néptáncegyüttesek
megalakulásának folyamatát.
Tudja bemutatni a hivatásos
magyar színpadi
néptáncművészet létrejöttének
ideológiai, történelmi, társadalmi
körülményeit. (Néphadsereg
Központi Művészegyüttese Szabó Iván, Magyar Állami Népi
Együttes - Rábai Miklós,
Szakszervezetek Országos
Tanácsának Központi
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Művészegyüttese - Molnár
István).
Tudjon bemutatni egy, az
intézmény régiójához tartozó,
ezen időszakban megalakult
amatőr néptáncegyüttest, pl.
Debrecen-Debreceni Népi
Együttes.
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