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A

Abstract Ballet Μπαλέτο χωρίς πλοκή ή υπόθεση.

Adage, Adagio Από την ιταλική λέξη ad agio, που σημαίνει «με άνεση». Στο μπαλέτο

αναφέρεται σε αργές κινήσεις με έμφαση στην ισορροπία και στην παραμονή των

χορευτών σε συγκεκριμένες πόζες. Οι βασικές κινήσεις στο adagio είναι το pliè, το

dèveloppè, το rand fouettè en tourant, το degage, το grand rond de jambe, το rond

de  jamb  en  l'air,  τα coupes,  το battement  tendu,  το attitude,  το arabesque,  οι

pirouettes και άλλες. Τα πιο κλασσικά pas de deux ξεκινούν με κινήσεις του adagio

και ολοκληρώνονται με κινήσεις του allegro.

Ailes de pigeon Σημαίνει «φτερά σπουργιτιού». Ο χορευτής πραγματοποιεί ένα

cabriole devant, έπειτα τα πόδια αλλάζουν και ξαναχτυπούν, και αλλάζουν μία

τελευταία φορά προτού ο χορευτής προσγειωθεί στο πόδι από το οποίο ξεκίνησε το

άλμα, αφήνοντας το άλλο πόδι στον αέρα. (βλ. pistolet)

Air, en l' Σημαίνει «στον αέρα». Στο μπαλέτο αναφέρεται σε κινήσεις που γίνονται

με το ένα πόδι στον αέρα, ενώ το άλλο διατηρεί επαφή με το έδαφος.

Alignment Το πιο θεμελιώδες στοιχείο στην τεχνική.  Το σώμα του χορευτή πρέπει

να παραμένει συνεχώς ευθυγραμμισμένο, ώστε να εκτελεί σωστά τις κινήσεις και

χωρίς κίνδυνο τραυματισμού.

Allegro Σημαίνει «χαρούμενος» ή «γρήγορος» όταν αναφέρεται στην μουσική. Είναι

ζωηρές και ζωντανές κινήσεις όλα τα βήματα ανύψωσης,  όπως το entrechat,  το

cabrile, το assemble, το jetè, και γενικά άλματα και στροφές. Το μεγαλύτερο κομμάτι

ενός μπαλέτου είναι allegro. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του είναι οι ελαφριές

και απαλές κινήσεις, και το ballon. Συνήθως χωρίζεται στο petit (μικρό) allegro και

στο grand (μεγάλο) allegro.

Allongé Σημαίνει «επιμηκύνω». Στο μπαλέτο αναφέρεται σην έκταση των μελών του

σώματος (διάταση).

Arabesque Σημαίνει «αραβικός». Μία πόζα κατά την οποία ο χορευτής έχει σηκώσει

τεντωμένο το ένα πόδι προς τα πίσω διατηρώντας το σώμα του ίσιο και κάθετο προς

το πάτωμα. Συνήθως συνοδεύεται από το τέντωμα τους ενός χεριού σε 4η, 5η ή

ανοιχτή θέση.

Arrière,  en Σημαίνει «προς τα πίσω». Δηλώνει την κατεύθυνση προς την οποία θα

εκτελεστεί μία κίνηση. Στην προκειμένη περίπτωση ο χορευτής θα πρέπει να

εκτελέσει την κίνηση ενώ απομακρύνεται από το κοινό.



Assemble Σημαίνει «μαζεμένος» ή «ενωμένος». Είναι ένα βήμα κατά το οποίο το

ελεύθερο πόδι σέρνεται κατά μήκος του πατώματος προτού σηκωθεί στον αέρα.  Η

ανύψωση επιτυγχάνεται με τον εξής τρόπο: ο χορευτής σηκώνεται στη μύτη του

ενός ποδιού, ενώ παράλληλα σπρώχνει το άλλο πόδι στον αέρα. Έπειτα και τα

πέλματα και των δύο ποδιών έρχονται ταυτόχρονα σε επαφή με το έδαφος σε 5η

θέση.

Attitude Μία χορευτική πόζα όμοια με το arabesque,  ΄που το ελεύθερο πόδι είναι

ανυψωμένο στον αέρα. Σε αντίθεση όμως με το arabesque, το ανυψωμένο πόδι είναι

λυγισμένο, ενώ μπορεί να ανυψωθεί όχι μόνο προς τα πίσω, αλλά και στο πλάι και

μπροστά. Το πόδι σηκώνεται λυγισμένο σε γωνία 90ο με το γόνατο να βρίσκεται λίγο

πιο ψηλά από το πέλμα.

Avant,  en  Σημαίνει «προς τα μπρος».  Δηλώνει την κατεύθυνση προς την οποία θα

εκτελεστεί μία κίνηση. Στην προκειμένη περίπτωση ο χορευτής θα πρέπει να

εκτελέσει την κίνηση με κατεύθυνση προς το κοινό.

B

Balancé Σημαίνει «κάνω αλλαγή βάρους». Σε αυτό το βήμα, το οποίο προέρχεται

από το ballroom waltz, ο χορευτές μεταφέρει το βάρος του από το ένα πόδι στο

άλλο. Ένα balancé προς τα δεξιά περιλαμβάνει τρεις χτύπους και αρχικά τα πόδια

βρίσκονται σε 5η θέση. Στον 1ο χτύπο, το δεξί πόδι μεταφέρεται στο πλάι και παίρνει

όλο το βάρος. Στον 2ο χτύπο, το αριστερό πόδι μετακινείται κατευθείαν πίσω από το

δεξί πόδι και το βάρος μεταφέρεται στο μετατάρσιο του ποδιού, με αποτέλεσμα να

σηκωθούν και τα δύο πέλματα στις μύτες. Στον 3ο χτύπο το βάρος επαναφέρεται στο

δεξί πόδι το οποίο πατάει με ολόκληρο το πέλμα. Σχεδόν πάντα, ένα balancé προς τη

μία πλευρά ακολουθείται από ένα balancé προς την άλλη πλευρά. Τα balancés μπορεί

επίσης να γίνουν προς τα μπρος, προς τα πίσω ή κατά τη διάρκεια μιας στροφής.

Balançoire Σημαίνει «σαν τραμπάλα». Αυτή η τεχνική εφαρμόζεται στο grand

battement  όταν αυτό εκτελείται με μία συνεχή μετάβαση από 1η σε 4η θέση.  Ο

χορευτής μετακινεί το ελεύθερο πόδι ζωηρά προς τα μπρος και προς τα πίσω.  Κατά

τη διάρκεια των balançoires δεν είναι απαραίτητο να παραμένει ίσιο το σώμα.

Ballerina Η μπαλαρίνα. Η βασική ομάδα των χορευτριών σε μία ομάδα.

Αναλαμβάνουν και solo κομμάτια.

Ballerina assoluta, prima Η κεντρική μπαλαρίνα που δέχεται όλους τους

κλασσικούς ρόλους στις παραστάσεις.

Ballon Σημαίνει «μπαλόνι». Η ψευδαίσθηση ότι κάποιος δεν έχει βάρος, και ότι

αψηφά τους νόμους της βαρύτητας. Λέγεται για έναν χορευτή ότι «έχει ballon» όταν



φαίνεται ότι βρίσκεται συνεχώς στον αέρα, ενώ έρχεται σε επαφή με το πάτωμα για

ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Ballonn Σημαίνει «σαν μπάλα». Ο χορευτής ανυψώνεται στον αέρα, ενώ παράλληλα

εκτελεί ένα battement, και προσγειώνεται σε demi-pliè με το ελεύθερο πόδι να

βρίσκεται sur le cou-de-pied. Μπορεί να γίνει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Ballotté Ένα άλμα. Ο χορευτής ξεκινά σε 5η θέση, με το δεξί πόδι μπροστά. Στη

συνέχεια πετάγεται προς τα μπρος και προς τα πάνω, ενώ το σώμα γέρνει ελαφρώς

προς τα πίσω, ακολουθώντας τον άξονα του άλματος. Προσγειώνεται στο αριστερό

πόδι ενώ το δεξί αφήνεται να αιωρείται προς τα μπρος. Η κίνηση επαναλαμβάνεται

προς τα πίσω με μία ελαφριά κλίση του σώματος προς τα μπρος.  Στην γαλλική

σχολή, ο όρος δίνεται ως «jetè bateau».

Barre Σημαίνει «μπάρα». Στο μπαλέτο αναφέρεται:

(1) στον κυλινδρικό, ξύλινο στύλο, που είναι τοποθετημένος στον τοίχο μιας

αίθουσας μπαλέτου, περίπου στο ύψος της μέσης. Χρησιμοποιείται από τους

χορευτές ως στήριγμα κατά το πρώτο μέρος ενός μαθήματος χορού.

(2) στο πρώτο μέρος ενός μαθήματος χορού, που περιλαμβάνει αργές ασκήσεις που

γίνονται με τη βοήθεια της ντάμας.

Bas, en Σημαίνει «χαμηλά». Δηλώνει την τοποθέτηση των χεριών χαμηλά.

Battement Σημαίνει «χτύπημα». Γενική ορολογία που περιλαμβάνει διάφορες

κινήσεις κατά τις οποίες το πόδι εκτείνεται και επαναφέρεται στην αρχική του θέση.

Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες,  το grand  battement  και το petit  battement.  Ανήκει

στους αυτονόητους όρους, όπως το «pas» και το «temps», που συχνά παραλείπονται

και απλά εννοούνται. Έτσι, το frappé για παράδειγμα είναι σε συντομία το battement

frappé, κλπ. Εξαιρείται το battement tendu.

Batteriè Βήματα με χτυπήματα. Στο μπαλέτο είναι ένας συλλογικός όρος που

περιλαμβάνει κάθε κίνηση κατά την οποία τα πόδια χτυπούν μεταξύ τους, ή το ένα

πόδι χτυπά το άλλο.

Battu Κάθε βήμα που διακοσμείται με ένα χτύπημα των ποδιών.

Bras Τα χέρια.

Brisè Σημαίνει «σπασμένος». Ένα μικρό batterie, κατά το οποίο η κίνηση γίνεται

σπαστή. Ξεκινά πάνω στο ένα πέλμα και ολοκληρώνεται πάνω στα δύο, ή ξεκινά

πάνω στα δύο πέλματα και ολοκληρώνεται πάνω στο ένα πέλμα. Ουσιαστικά, ένα

brisè αποτελείται από ένα προοδευτικό (με κίνηση) assemble με χτύπημα των

ποδιών. Το ελεύθερο πόδι ανυψώνεται στον αέρα και μετακινείται από 5η σε 2η

θέση, έτσι ώστε η μύτη του πέλματος να βρίσκεται ελάχιστα εκατοστά πάνω από το

πάτωμα χτυπώντας το άλλο πόδι το οποίο σηκώνεται επίσης στον αέρα, από πίσω και

από μπροστά αντίστοιχα. Έπειτα και τα δύο πόδια επιστρέφουν στο έδαφος σε demi-

pliè 5ης θέση.



C

Cabriole Σημαίνει «χοροπήδημα». Ένα άλμα κατά το οποίο το εκτεταμένο πόδι

χτυπιέται από το άλλο πόδι στον αέρα.  Το ελεύθερο πόδι σηκώνεται με φόρα στον

αέρα, ενώ το άλλο πόδι ακολουθεί και χτυπά το ήδη ανυψωμένο πόδι στέλνοντάς το

ψηλότερα. Ο χορευτής προσγειώνεται στο πόδι που βρίσκεται χαμηλότερα.

Cambré Σημαίνει «λυγισμένος».  Λύγισμα που ξεκινά από τη μέση και γίνεται προς

οποιαδήποτε κατεύθυνση, αλλά ιδίως προς τα μπρος και προς τα πίσω.

Chaînés Σημαίνει «αλυσίδες», «δεσμά». Είναι μία αλυσίδα γρήγορων στροφών που

εκτελούνται μόνο στις μύτες ή σχεδόν στις μύτες των πελμάτων, ενώ αυτά είναι

τοποθετημένα σε αυστηρά 1η θέση. Γίνεται μισή στροφή στο ένα πέλμα και άλλη

μισή στο άλλο πέλμα, συνεχόμενα με επαναλήψεις έτσι ώστε να γίνονται

«αλυσιδωτά».

Changement Αλλαγή πελμάτων. Ένα αλματάκι που γίνεται επιτόπου. Ξεκινά από 5η

θέση ποδιών και προσγειώνεται σε 5η θέση,  αλλά το πόδι που ήταν μπροστά στην

αρχή, στο τέλος είναι πίσω.

Changer, sans Σημαίνει «χωρίς αλλαγή». Δηλώνει ότι ένα βήμα γίνεται με τα

πέλματα να παραμένουν στην ίδια θέση (το ένα σε σχέση με το άλλο).

Chassé Σημαίνει «κυνηγημένος». Ένα γλίστρημα. Το ελεύθερο πόδι γλιστρά προς

μία κατεύθυνση και το βάρος μεταφέρεται σε αυτό και ακολουθεί το άλλο πόδι. Το

ένα πόδι κυριολεκτικά κυνηγά του άλλο σε ένα πλαϊνό βήμα όμοιο με καλπασμό.

Ciseaux Σημαίνει «ψαλίδια». Είναι ένα άνοιγμα τον ποδιών, όμοια με τις λεπίδες ενός

ψαλιδιού, σε μία πολύ ανοιχτή 2η θέση με τις μύτες τεντωμένες, αλλά μπορεί να γίνει

και en l'air (στον αέρα). Δεν πρέπει να συγχέεται με το sissonne.

Cloche, en Σημαίνει «σαν κουδούνι». Αναφέρεται σε grand battements που

εκτελούνται συνεχόμενα devant και derrière σε 1η θέση.

Collè: Σημαίνει «κολλημένος». Και τα δύο πόδια κρατιούνται κολλημένα ενώ ο

χορευτή βρίσκεται mid-air σε ένα temps sauté.

Contretemps Σημαίνει «οι αδύναμοι χτύποι». Ένα βήμα που αποτελείται από τον

συνδυασμό coupè dessous, chasse efface en avant, fermè, temps levè και chasse

passé croisè en avant. Χρησιμεύει για κίνηση του χορευτή προς το πλάι.

Combination Σημαίνει «συνδυασμός». Μία ακολουθία βημάτων που γίνονται

συνεχόμενα. Συνήθως εκτελούνται ως άσκηση στην τάξη.

Corps de ballet Σημαίνει «το σώμα του μπαλέτου». Οι χορευτές που δεν χορεύουν

ποτέ solo κομμάτια.

Cou-de-pied, sur le Σημαίνει «στον λαιμό του πέλματος». Όταν ένα πέλμα

στηρίζεται sur le cou-de-pied, σημαίνει ότι είναι τοποθετημένο κάθετα πάνω στο

σημείο του πέλματος που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον αστράγαλο και κάτω από



την κνήμη. Στην ρώσικη σχολή, το πέλμα κυριολεκτικά τυλίγεται γύρω από τον

αστράγαλο, με τα δάχτυλα να βρίσκονται πίσω από την φτέρνα. (Το κουντεπιέ).

Coupé Σημαίνει «κοφτός». Ένα μικρό βήμα (μεσαίου επιπέδου) που χρησιμεύει ως

βοηθητικό βήμα για κάποια άλλη κίνηση.

Couru Σημαίνει «τρέχοντας». Ένα κομψό «τρεχαλητό» βήμα.

Croisé Σημαίνει «σταυρωμένος». Μία τοποθέτηση στη σκηνή, κατά την οποία ο

χορευτής βρίσκεται απέναντι από μία από τις μπροστινές γωνίες, με τα πόδια

σταυρωμένα.  Σε θέση croisé  devant,  το μπροστινό πόδι βρίσκεται σε 4η θέση

(μπροστά από το άλλο). Σε θέση croisé derrière, το πίσω πόδι βρίσκεται σε 4η θέση

(πίσω από το άλλο).

Croix, en Σημαίνει «σε σχήμα σταυρού». Είναι ορολογία που εφαρμόζεται συνήθως

σε ασκήσεις στην μπάρα. Η άσκηση ξεκινά με το ελεύθερο πόδι να κινείται μπροστά,

έπειτα στο πλάι, μετά προς τα πίσω και ξανά στο πλάι.

D

Danseur Ο μπαλαρίνος.

Danseur premieur Ο κεντρικός μπαλαρίνος που δέχεται όλους τους κλασσικούς

ρόλους στις παραστάσεις.

Dèboitè Σημαίνει «αποσυνδεδεμένος». Ο όρος αναφέρεται σε ένα emboitè sur les

pointes που εκτελείται en arrière. Η κίνηση κατευθύνεται προς τα πίσω, με το

μπροστινό πόδι να πετάγεται προς τα έξω και να κλείνει με το πίσω πόδι.

Dèboulès Σημαίνει «κυλάω σαν μπάλα». Μία ακολουθία demi-tours που εκτελούνται

με εναλλαγές από το ένα πέλμα στο άλλο με κατεύθυνση προς τα μπρος.

Dedans, en Σημαίνει «προς τα μέσα». Είναι όρος που αναφέρεται σε κινήσεις που

γίνονται στο μπροστινό μέρος του σώματος. Σε μία pirouette en dedans, ο χορευτής

στρίβει με τέτοιο τρόπο ώστε το ανυψωμένο πόδι να περιστρέφεται rotπρος τα

μπρος. Σε ένα rond de jambe en dedans, το ελεύθερο πόδι εκτελεί μισό κύκλο με

κατεύθυνση από πίσω προς τα μπρος.

Dégagé Σημαίνει «αποδεσμευμένος». Μία κίνηση ή θέση σώματος, κατά την οποία

το ελεύθερο πόδι σηκώνεται ελαφρώς από το πάτωμα. Η μύτη του ελεύθερου ποδιού

είναι τεντωμένη.

Dehors, en Σημαίνει «προς τα έξω». Είναι όρος που χρησιμοποιείται για να

περιγράψει κίνηση μακριά από το μπροστινό μέρος του σώματος. Σε μία pirouette en

dehorsο χορευτής στρίβει με τέτοιο τρόπο ώστε το ελεύθερο πόδι να περιστραφεί

ενώ απομακρύνεται από το μπροστινό μέρος του σώματος. Σε ένα rond de jambe en

dehors,  το ελεύθερο πόδι εκτελεί μισό κύκλο με κατεύθυνση από μπρος προς τα

πίσω.



Demi-pliè Σημαίνει «μισό λύγισμα των γονάτων». Ο όρος συμπεριλαμβάνει όλα τα

βήματα ανύψωσης που ξεκινούν και ολοκληρώνονται σε demi-pliè.

Derrière Σημαίνει «προς τα πίσω».  Αναφέρεται σε κινήσεις του ποδιού που

κατευθύνονται στο πίσω μέρος του σώματος.

Dessous Σημαίνει «από κάτω». Ο όρος δηλώνει ότι το ελεύθερο πόδι περνάει πίσω

από το πόδι που στηρίζει το βάρος.

Dessus Σημαίνει «από πάνω». Ο όρος δηλώνει ότι το ελεύθερο πόδι περνάει

μπροστά από το πόδι που στηρίζει το βάρος.

Détourné Σημαίνει «γυρισμένος στο πλάι». Είναι μία απαλή στροφή που εκτελείται

με pivot πάνω στα δάχτυλα σε θέση relevé.

Devant Σημαίνει «μπροστά». Ο όρος δηλώνει κατεύθυνση προς τα μπρος.

Developpé Σημαίνει «ανεπτυγμένος», «εκτεταμένος». Είναι μία κίνηση κατά την

οποία το ελεύθερο πόδι τραβιέται κοντά στο γόνατο του ποδιού που στηρίζει το

βάρος και από εκεί ανυψώνεται απαλά και εκτείνεται στο πλάι, σχηματίζοντας

συνήθως γωνία 90ο με το πάτωμα, είναι δηλαδή παράλληλο στο πάτωμα.

Diagonale, en Σημαίνει «διαγωνίως». Ο όρος δηλώνει ότι ένα βήμα εκτελείται σε

διαγώνια κατεύθυνση.

E

Ecarté Σημαίνει «χωρισμένος».  Είναι τοποθέτηση πάνω στην σκηνή όπου ο

χορευτής στέκεται απέναντι από μία από τις μπροστινές γωνίες με το ελεύθερο πόδι

σε 2η θέση, είτε πάνω είτε εκτός πίστας. Σε αυτήν τη στάση το σώμα του χορευτή

γέρνει ελαφρώς μακριά από το ελεύθερο πόδι. Το χέρι που βρίσκεται από την πλευρά

του ελεύθερου ποδιού είναι υψωμένο ενώ το άλλο χέρι βρίσκεται σε 2η θέση. Όταν

το ελεύθερο πόδι και το σηκωμένο χέρι βρίσκονται προς το κοινό, ονομάζεται écarté

devant. Όταν είναι τοποθετημένα προς το πίσω μέρος της σκηνής, ονομάζεται écarté

derrière.

Echappé Σημαίνει «αυτός που έχει αποδράσει». Είναι μία κίνηση κατά την οποία τα

πόδια μετακινούνται από 5η σε 2η θέση, και περιστασιακά σε 4η θέση ποδιών.

Efface Είναι μία τοποθέτηση στην σκηνή κατά την οποία ο χορευτής στέκεται

απέναντι από μία από τις πίσω γωνίες με τα πόδια σταυρωμένα, και το πόδι που

βρίσκεται μακριά από το κοινό μπροστά και το αντίστοιχο χέρι υψωμένο έτσι ώστε να

σκιάζει το πρόσωπο (εξού και η ονομασία του).

Elancer Σημαίνει «πετάγομαι». Είναι μία από τις εφτά κατηγορίες κινήσεων του

μπαλέτου.

Eleve Σημαίνει «ανυψωμένος». Είναι μία κίνηση κατά την οποία ο χορευτλης

σηκώνεται σε pointe ή σε demi-pointe, χωρίς να προηγηθεί plie.



Emboité Σημαίνει «κλεισμένος σε κουτί». Είναι ένα άλμα. Ο χορευτής σε 5η θέση

ποδιών (θεωρώντας ότι μπροστά βρίσκεται το δεξί πόδι) πηδά στον αέρα με το

αριστερό πόδι, λυγίζοντας το δεξί πόδι σε γωνία 45ο. Έπειτα προσγειώνεται στο δεξί

πόδι με το αριστερό πόδι ελαφρώς λυγισμένο ακριβώς δίπλα στο δεξί. Η ονομασία

του βήματος οφείλεται στο γεγονός ότι τα πέλματα είναι καλά κλεισμένα (όπως το

καπάκι ενός κουτιού). Συνήθως επαναλαμβάνεται και προς την άλλη μεριά. Συχνά

γίνεται κατά την διάρκεια στροφών ή εν κινήσει.

En face Σημαίνει «στέκομαι απέναντι». Είναι μία τοποθέτηση στη σκηνή κατά την

οποία ο χορευτής στέκεται ακριβώς απέναντι από το κοινό.

En l'air Σημαίνει «στον αέρα». Είναι όρος που αναφέρεται σε κινήσεις όπου το

ελεύθερο πόδι σηκώνεται σε αρκετά μεγάλο ύψος από το έδαφος. (αντίθετο του

terre-à-terre)

Enchaînement Σημαίνει «αλυσόδεμα». Ο όρος αναφέρεται σε μία ακολουθία

βημάτων που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Entrechat Είναι ένα άλμα κατά το οποίο τα πόδια σταυρώνουν το ένα το άλλο, από

μπροστινή σε πίσω 5η, αρκετές φορές στον αέρα. Ο αριθμός των σταυρωμάτων

δηλώνεται από έναν αριθμό δίπλα στην λέξη, και κάθε σταύρωμα μετριέται δύο

φορές (για κάθε αλλαγή από μπροστινή σε πίσω 5η).  Στα ζυγά entrechats,  ο

χορευτής προσγειώνεται στα δύο πόδια σε 5η θέση. Στα μονά entrechats, ο χορευτή

προσγειώνεται στο ένα πόδι sur le cou-de-pied.

Enveloppe Είναι μία περιστροφή του σώματος η οποία εκτελείται en dedans πάνω

στο ένα πόδι,  ενώ το άλλο πόδι το κυκλώνει.  Χρησιμοποιείται ως προετοιμασία για

την εκτέλεση μιας πιρουέτας και για βήματα όπως το jete ή το chasse en tourant.

Epaulement Είναι η περιστροφή των ώμων και του κεφαλιού που χρησιμοποιείται

για να ομορφύνει ή να δόσει μεγαλύτερη εκφραστικότητα σε μία κίνηση.

Etendre Σημαίνει «τεντώνομαι». Είναι μία από τις εφτά κατηγορίες κινήσεων του

μπαλέτου.

Extension Σημαίνει «εκτεταμένος». Είναι η ικανότητα της ανύψωσης του ελεύθερου

ποδιού ψηλά στον αέρα. Μία καλή έκταση πηγάζει από τον συνδυασμό της έμφυτης

ευλυγισίας και εξάσκησης.

F

Face, de Σημαίνει «απέναντι». Είναι μία τοποθέτηση του σώματος ή μία κίνηση η

οποία εκτελείται απέναντι από το κοινό.

Failli Σημαίνει «παρατώ». Είναι μία κίνηση απομάκρυνσης που γίνεται σε έναν χτύπο.

Από croisè σε 5η θέση ο χορευτής εκτελεί ένα demi-plié, και ακολουθεί ένα κάθετο

άλμα με τα πέλματα ενωμένα. Το σώμα στρίβει προς το κοινό όσο είναι στον αέρα



και έπειτα χαμηλώνει σε demi-plié πάνω στο δεξί πόδι, ενώ το αριστερό πόδι, το

οποίο είναι εντελώς εκτεταμένο, ανοίγει σε γωνία 45ο σε θέση effacé πίσω. Αμέσως,

το αριστερό πόδι γλιστρά από 1η θέση σε croisé με demi-plié.

Ferme Σημαίνει «κλειστός». Εϊναι όρος που δηλώνει ότι και τα δύο πέλματα

βρίσκονται σε κλειστή θέση στην αρχή ή στο τέλος ενός βήματος.

Finger turns Είναι στροφές στις οποίες η χορεύτρια στρίβει με την βοήθεια

των χεριών του χορευτή, με το ένα χέρι την στρίβει ενώ τυλίγει το άλλο χέρι γύρω

της και τελειώνει με αυτό τις στροφές τις στροφές της. Μπορεί να κάνει στατικά μια

σειρά οποιεσδήποτε  pirouettes ή fouettè.

Fish dive Είναι μία πόζα μετά από ένα σήκωμα που γίνεται με δύο παρτενέρ (άντρα,

γυναίκα). Αυτό το σήκωμα μπορεί να γίνει πάνω από το κεφάλι του άντρα ή ως ένα

χαμηλότερο, οριζόντιο σήκωμα.

Fondu Σημαίνει «αυτός που βυθίζεται». Ο όρος αναφέρεται σε κάθε κίνηση κατά την

οποία το σώμα χαμηλώνει μέσω του λυγίσματος του ενός ποδιού. Η διαφορά του με

το plié, είναι ότι το σώμα στηρίζεται και από τα δύο πόδια, ενώ στ fondu, μόνο ένα

πόδι στηρίζει το σώμα.

Fouetté Σημαίνει «μαστιγωμένος». Είναι μία στροφή η οποία προκαλείται από το

τίναγμα του ελεύθερου ποδιού. Συνήθως γίνεται en dehors: Το ελεύθερο πόδι ανοίγει

σε 2η σε γωνία 45ο και έπειτα τινάζεται προς τα πίσω γύρω από την κνήμη του

ποδιού που στηρίζει το βάρος, τα χέρια μαζεύονται, το σώμα στρίβει en dehors, και

το πόδι που στηρίζει το βάρος σηκώνεται σε θέση releve. Πολύ γρήγορα το ελεύθερο

πόδι κινείται μπροστά από την κνήμη του άλλου ποδιού σε 2η θέση σχηματίζοντας

γωνία 45ο, ενώ το πόδι που στηρίζει το βάρος χαμηλώνει σε demi-plié. Σε αυτή την

θέση,  τα χέρια ανοίγουν σε 2η θέση για να προετοιμάσουν την επανάληψη της

κίνησης. Σε πολλά μπαλέτα συχνά αναφέρεται ως «32 fouettés».

Frappè Σημαίνει «χτυπημένος».  Ολόκληρη λέξη είναι «battement  frappe».  Το

ελεύθερο πόδι ακουμπά χαλαρά και ελαφριά πάνω στον αστράγαλο του ποδιού που

στηρίζει το σώμα. Έπειτα το ελεύθερο πόδι πετάγεται με δύναμη σε θέση dégagé

έτσι ώστε να χτυπήσει το πάτωμα κατά το 1/3  της κίνησης προς τα έξω.  Το πόδι

πρέπει να παραμείνει εκτεταμένο όσο το δυνατόν περισσότερο, και να επιστρέψει

στην θέση του τελευταία στιγμή. Στη ρώσικη σχολή τα frappés ξεκινούν από tendu.

Μπορεί να γίνει προς τα μπρος, προς το πλάι ή προς τα πίσω.

G

Glissade Σημαίνει «γλίστριμα». Είναι ένα συνδετικό, μεταβατικό βήμα. Ξεκινώντας

από plié, το ελεύθερο πόδι μετακινείται σε pointe tendu, έπειτα το βάρος

μεταφέρεται σε αυτό το πόδι, και το άλλο πόδι ακολουθεί κλείνωντας σε plié.



Εκτελείται με άλμα από το ένα πόδι στο άλλο και μπορεί να γίνει προς οποιαδήποτε

κατεύθυνση.

Grand battement Σημαίνει «μεγάλο χτύπημα». Είναι ένα ελεγχόμενο σήκωμα του

ποδιού κατά το οποίο το ελεύθερο πόδι σηκώνεται όσο το δυνατόν ψηλότερα, ενώ το

υπόλοιπο σώμα διατηρείται ευθυγραμμισμένο.

Grand battement en cloche Σημαίνει «μεγάλο χτύπημα σαν κμπάνα». Είναι ένα

κινείται συνεχώς από 4η θέση front  attitude  σε 4η θέση back  attitude,  ενώ το

υπόλοιπο σώμα διατηρείται ευθυγραμμισμένο και καλοστημένο.

Grand jeté Σημαίνει «μεγάλο πέταγμα». Είναι ένα μακρύ, οριζόντιο άλμα, που

συνήθως γίνεται προς τα μπρος, και ξεκινά από το ένα πόδι και προσγειώνεται στο

άλλο. Κατά την διάρκεια του άλματος, ο χορευτής μπορεί να κάνει σπαγγάτο en

midair. Είναι ένα μεγάλο άλμα που χρησιμοποιείται συχνά στα grand finales (μεγάλα

φινάλε).

H

Haut, en Σημαίνει «ψηλά». Αυτός ο όρος αναφέρεται στην τοποθέτηση των χεριών

ψηλά, όπως για παράδειγμα σε 5η θέση πάνω από το κεφάλι.

I

Incliné Σημαίνει «με κλίση». Ο όρος αναφέρεται σε μία επιπρόσθετη κλίση του

κορμού κατά την εκτέλεση ενός βήματος που απαιτεί την έκταση ενός μέλους του

σώματος, π.χ. ένα arabesquè incline (βλ. penchè)

J

Jeté Σημαίνει «πεταμένος στον αέρα». Είναι ένα άλμα από το ένα πόδι στο άλλο, με

τίναγμα του ελεύθερου ποδιού στον αέρα. Χρησιμοποιείται συχνά στα petit allegro.

Το ένα πέλμα σέρνεται στο έδαφος προς τα έξω και σηκώνεται με δύναμη από το

έδαφος, ενώ ο χορευτής προσγειώνεται στο άλλο πόδι.

Jumps Σημαίνει «άλμα». Στο μπαλέτο υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία αλμάτων, τα

οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί ως εξής: από δύο πέλματα σε δύο πέλματα (π.χ.

changements), από δύο πέλματα σε ένα πέλμα (π.χ. sissonnes), από ένα πέλμα σε

δύο πέλματα (π.χ. assemblés), από ένα πέλμα στο ίδιο πέλμα (π.χ. temps levés), από

ένα πέλμα στο άλλο πέλμα (π.χ. jetés).

L



Labanotation Είναι ένα σύστημα χορευτικής σημειολογίας που επινοήθηκε από τον

Rudolf von Laban. Μέσω αυτού του συστήματος έχουν καταγραφεί και συγκεντρωθεί

πολλά μπαλέτα σε βιβλιοθήκες.

Leotard Σημαίνει «κολάν». Ένα είδος παντελονιού κατασκευασμένο από ελαστικό

και εφαρμοστό ύφασμα που φορούν, οι χορευτές στην εξάσκηση και στις επιδείξεις.

Levé, Temps Πολύ γρήγορο tempo ή αυξημένος ρυθμός. Είναι ένας πιο γρήγορος

ρυθμός πάνω στον οποίο εξασκούνται οι χορευτές.

Lyrical Dancing Ένα πιο ποιητικό είδος χορού.

M

Milieu, au Στην μέση ή στο κέντρο μιας αίθουσας, όπως στο center practice.

Movements Σημαίνει «κινήσεις». Από πολύ νωρίς κάποιοι ειδήμονες χορευτές

μπαλέτου ανάλυσαν τις κινήσεις του χορού και τις κατέταξαν σε εφτά βασικές

κατηγορίες:  τα pliè  (λύγισμα),  τα étendre  (τέντωμα)  και τα relevè  (ανύψωση),  τα

sauté (άλμα), τα élancer (τίναγμα), τα glissadè (γλύστριμα), και τέλος τα tourner

(στροφές).

N

Notation Δεν υπάρχει παγκοσμίως αποδεκτό σύστημα καταγραφής μίας

χορογραφίας μπαλέτου, αν και έχουν επινοηθεί πολλά συστήματα χορευτικής

σημειολογίας.

O

Opposition Μία κίνηση ή τοποθέτηση των χεριών αντίθετα προς την κατεύθυνση

της κίνησης ή της τοποθέτησης των ποδιών. Όπως ακριβώς συμβαίνει και όταν

περπατάμε (αντίθετο χέρι με αντίθετο πόδι).

P

Pas Σημαίνει «βήμα». Πολλά από τα πιο συνηθισμένα βήματα στο μπαλέτο είναι

επίθετα ή μετοχές αντί για ουσιαστικά. Σε αυτές τις ονομασίες εννοείται η λέξη

«pas». Έτσι για παράδειγμα, ο όρος «coupe» είναι στην πραγματικότητα εν συντομία

η φράση «pas coupé» (κοφτό βήμα). Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε ένα είδος

χορού, όπως το pas de deux, που σημαίνει χορός για δύο, pas de quatre, χορός για

τέσσερις, κλπ.



Pas de basque Είναι μία τοποθέτηση που ξεκινά σε 5η θέση και μεταφέρεται σε

demi-plié, έπειτα το ελεύθερο πόδι γλιστρά μπροστά σε θέση croisé και συνεχίζει σε

ένα demi rond de jambe en dehors προς το πλάι, ενώ το άλλο πόδι παραμένει σε plié.

Όταν το ελεύθερο πόδι μετακινείται σε demi-plié πραγματοποιείται ένα μικρό άλμα.

Το άλλο πόδι γλιστρά από 1η θέση σε μπροστινό croisé.  Στον τελευταίο χτύπο,  το

βάρος μεταφέρεται στο άλλο πόδι και πραγματοποιείται ένα μικρό άλμα έτσι ώστε να

βρεθούν πάλι μαζί τα πέλματα (στην μεριά του αριστερού ποδιού). Η κίνηση

ολοκληρώνεται σε 5η θέση croisé.

Pas de bourrée Ο όρος αναφέρεται σε ένα από τα πιο απλά συνδετικά βήματα, που

χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν πολλά βήματα σε έναν συνδυασμό. Η πιο

συνηθισμένη μορφή που μπορεί να έχει είναι το bourrée dessous. Είναι μία κίνηση

κατά την οποία ο χορευτής εκτελεί πολλά μικρά βήματα με τα πέλματα πολύ κοντά

σε pointe.

Pas de chat Σημαίνει «το βήμα της γάτας». Είναι ένα βασικό άλμα που ξεκινά με

demi-pliè σε 5η θέση, συνεχίζει με ένα άλμα στο ένα πόδι, ενώ λυγίζουν στον αέρα

και τα δύο πόδια, το ένα μετά το άλλο, και προσγειώνονται ξανά σε 5η θέση demi

pliè. Είναι ένα πολύ συνηθισμένο βήμα στο μπαλέτο.

Pas de cheval Σημαίνει «το βήμα του αλόγου». Ο χορευτής ξεκινά με το ελεύθερο

πόδι σε pointe tendu, και τραβιέται προς τα πίσω κοντά στο άλλο πόδι. Έπειτα, χωρίς

σταμάτημα μετακινείται σε θέση cou-de-pied και επιστρέφει σε pointe tendu με ένα

μικρό developpé. Το βήμα θυμίζει τον βηματισμό του αλόγου: είναι γρήγορο και

απαλό.

Passé Σημαίνει «περασμένος». Είναι μία κίνηση κατά την οποία το τεντωμένο πέλμα

του ελεύθερου ποδιού προσπερνά το γόνατο του ποδιού που στηρίζει το βάρος. Το

ελεύθερο πόδι ξεκινά από μπροστά και καταλήγει πίσω, ή το ανάποδο. Είναι μία

κλασσική κίνηση που γίνεται στην μπάρα μπαλέτου aκαι χρησιμοποιείται για την

αλλαγή του ελεύθερου ποδιού.

Penché Σημαίνει «γερμένος». Ένα υπερβολικό arabesque κατά το οποίο το σώμα

παραμένει σηκωμένο και εκτεταμένο, αλλά το ανυψωμένο πόδι σηκώνεται

(στραμμένο προς τα έξω)  όσο το δυνατόν περισσότερο με τα χέρια της ντάμας να

αγγίζουν σχεδόν το πάτωμα, ανάλογα με την ευλυγισία της.

Petit battement Σημαίνει «μικρό χτύπημα». Είναι μια άσκηση για την βελτίωση της

ταχύτητας και της ευκινησίας των γαμπών.  Το ελεύθερο πόδι ξεκινά sur  le  cou-de-

pied και χτυπά μπρος και πίσω επαναλαμβανόμενα, πάνω στην μουσική, και έπειτα

μετακινείται στην αντίθετη πλευρά του ποδιού από αυτήν που ξεκίνησε η κίνηση. Το

γόνατο και ο μηρός του ελεύθερου ποδιού παραμένουν στην ίδια θέση, χωρίς να

κινούνται κατά την διάρκεια της άσκησης.



Petit jeté Σημαίνει «μικρό άλμα». Είναι ένα μικρό άλμα που χρησιμοποιείται συχνά

στο petit  allegro.  Ο χορευτής σπρώχνει το ελεύθερο πόδι προς τα έξω,  και πηδάει

από το πόδι που στηρίζει το βάρος στο ελεύθερο πόδι, με το άλλο πόδι προς τα πίσω

sur le cou-de-pied. Μπορεί να γίνει προς τα μπρος, προς το πλάι ή προς τα πίσω.

Pirouette Σημαίνει «πιρουέτα», «στροφή». Μία ελεγχομένη στροφή 180ο που

γίνεται πάνω στο ένα πόδι.  Ο χορευτής συνήθως στρίβει περισσότερες από μία

φορές. Το ανυψωμένο πόδι συνήθως διατηρείται σε θέση rétiré, αλλά μπορεί να

τοποθετηθεί και σε άλλες θέσεις. Αν κατά την στροφή το υψωμένο πόδι

περιστρέφεται με φορά από μπρος προς τα πίσω, τότε η πιρουέτα γίνεται en dehors.

Αν κατά την στροφή το υψωμένο πόδι περιστρέφεται με φορά από πίσω προς τα

μπρος, τότε η πιρουέτα γίνεται en dedans. Ο χορευτής χρειάζεται να εστιάσει (βλ.

spotting), για να αποφύγει τον προσανατολισμό. Οι πιρουέτες είναι συνήθως

γρήγορες, αλλά οι πιρουέτες που γίνονται με υποστήριξη, δηλαδή όπου ο παρτενέρ

στηρίζει την σολίστα, μπορεί να γίνει και πολύ αργά.

Placement Η τοποθέτηση των μελών του σώματος.  Η σωστή τοποθέτηση του

σώματος περιλαμβάνει την ορθή στάση του κορμού, με τους γοφούς στο ίδιο ύψος,

τους ώμους τεντωμένους, αλλά χαλαρούς ευθυγραμμισμένους με την λεκάνη, την

λεκάνη σε ευθεία με την σπονδυλική στήλη, την πλάτη ίσια, το κεφάλι ψηλά, και το

βάρος του σώματος κεντραρισμένο όμοια πάνω από τα πέλματα των ποδιών. Η

στάση αυτή πρέπει να διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια του χορού, εκτός και αν

κάποια κίνηση απαιτεί διαφορετική στάση του σώματος.

Plié Σημαίνει «λύγισμα». Είναι ένα λύγισμα τον γονάτων, που εκτελείται με τα

πέλματα σε θέση turn  out.  Είναι συνήθως η πρώτη άσκηση που γίνεται σε ένα

μάθημα μπαλέτου. Το demi-plié (μισώ λύγισμα) είναι ένα ρηχό λύγισμα, που γίνεται

όσο βαθιά θέλει ο χορευτής. Οι φτέρνες σηκώνονται από το πάτωμα σε όλες τις

θέσεις εκτός από την 2η. Το grand plié (μεγάλο λύγισμα) είναι ένα βαθύ κάθισμα,

έτσι ώστε οι μηροί να βρίσκονται οριζόντια στο πάτωμα, που γίνεται όσο βαθιά θέλει

ο χορευτής. Οι φτέρνες σηκώνονται από το πάτωμα σε όλες τις θέσεις εκτός από την

2η. Το pliè αποτελεί το ξεκίνημα και την ολοκλήρωση κάθε άλματος. Είναι μία από τις

σημαντικότερες κινήσεις στο μπαλέτο. Αν δεν εκτελεστεί σωστά μπορεί να

προκαλέσει τραυματισμούς στη λεκάνη, στα γόνατα και στους αστραγάλους.

Pointe Σημαίνει «μύτη» (του πέλματος). Είανι το τέντωμα ή η έκταση του πέλματος

που επεκτείνεται σε όλο το σώμα. Ένα demi-pointe αναφέρεται στο πόσο

ανυψώνεται η φτέρνα από το πάτωμα σε θέση relevé. Sur les pointes, ή on pointe,

σημαίνει ότι ο χορευτής στέκεται κυριολεκτικά στις μύτες των δαχτύλων σε

παπούτσια pointe. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να στέκονται on pointe

μέχρι να αναπτυχθούν τα οστά των ποδιών τους, περίπου μέχρι την ηλικία των 11.



Pointe tendu Σημαίνει «τεντωμένη μύτη» (του πέλματος). Είναι μία θέση κατά την

οποία το ελεύθερο πόδι τεντώνεται προς τα έξω με μόνο την μύτη του ποδιού σε

επαφή με το έδαφος.

Port de bras Σημαίνει «μεταφορά των χεριών». Είναι μία κίνηση ή μία τοποθέτηση

των χεριών. Κάθε μάθημα μπαλέτου περιλαμβάνει ένα μέρος port de bras στην

μπάρα. Περιλαμβάνει την σωστή τοποθέτηση των χεριών, ενώ ο χορευτής

πραγματοποιεί ασκήσεις με το κάτω μέρος του σώματος. Έτσι οι κινήσεις φαίνονται

πολύ άνετες και κομψές, και παράλληλα εκτελούνται με τον σωστό τρόπο. Ένα grand

port de bras είναι ένα κυκλικό λύγισμα, πρώτα προς, έπειτα χαμηλά και μετά προς τα

πάνω μακριά από την μπάρα, και έπειτα επιστρέφει κοντά στην μπάρα.

Positions Οι πέντε θέσεις των χεριών και των πελμάτων στο μπαλέτο:

Πρώτη θέση (First Position)

Πέλματα: είναι κλειστά. (τα πέλματα είναι ανοιχτά προς τα έξω)

Χέρια: σχηματίζουν μία καμπύλη μπροστά από το σώμα, που φτάνει μέχρι την μέση.

Δεύτερη θέση (Second Position)

Πέλματα: από πρώτη θέση, το ένα πόδι ανοίγει στο πλάι, έτσι ώστε τα πέλματα να

βρίσκονται σε απόσταση είκοσι εκατοστών. (τα πέλματα είναι ανοιχτά προς τα έξω)

Χέρια: ανοιχτά στο πλάι, σχηματίζοντας μία ελαφριά καμπύλη just ακριβώς κάτω από

το ύψος των ώμων.

Τρίτη θέση (Third Position)

Πέλματα:  το ένα πόδι σταυρώνει μπροστά από το άλλο.  Η φτέρνα του μπροστινού

ποδιού αγγίζει την καμάρα του πίσω ποδιού. (τα πέλματα είναι ανοιχτά προς τα έξω)

Χέρια: το ένα χέρι είναι σε πρώτη θέση, και το άλλο σε δεύτερη.

Τέταρτη θέση (Fourth Position)

Πέλματα: από τρίτη θέση, το μπροστινό πόδι κινείται μπροστά έτσι ώστε τα πέλματα

να βρίσκονται σε απόσταση δεκαπέντε εκατοστών. (τα πέλματα είναι ανοιχτά προς τα

έξω)

Χέρια: το ένα χέρι παραμένει σε δεύτερη θέση, και το άλλο χέρι σχηματίζει καμπύλη

πάνω από το κεφάλι.

Πέμπτη θέση (Fifth Position)

Πέλματα: όμοια με την τρίτη θέση, με την φτέρνα του μπροστινού πέλματος στο ίδιο

επίπεδο με τα δάχτυλα του πίσω πέλματος. (τα πέλματα είναι ανοιχτά προς τα έξω)

Χέρια: και τα δύο χέρια είναι υψωμένα πάνω από το κεφάλι σχηματίζοντας «κορνίζα»

γύρω από το πρόσωπο.

Promenade Σημαίνει «βόλτα». Είναι μία ισορροπημένη στροφή pivot κατά την οποία

ο χορευτής κινείται αργά κυκλικά στρίνοντας πάνω στην φτέρνα του ποδιού που

στηρίζει το βάρος. Το υπόλοιπο σώμα μπορεί να βρίσκεται σε θέση arabesque ή

attitude. Σε ένα supported promenade (με στήριξη), ο παρτενέρ στρίβει την σολίστα.



Q

Quatrième Σημαίνει «τέταρτος». Η 4η θέση στο μπαλέτο. (βλ. positions of feet and

arms)

Quatrième, à la Σημαίνει «σε τέταρτη». À la quatrième devant είναι η θέση κατά

την οποία το ελεύθερο πόδι είναι τεντωμένο προς τα μπροστά.  À  la  quatrième

derrière  είναι η θέση κατά την οποία το ελεύθερο πόδι είναι τεντωμένο προς τα

πίσω.

R

Relevé Σημαίνει «ανυψωμένος». Εϊναι μία κίνηση κατά την οποία οι φτέρνες

σηκώνονται από το πάτωμα. Η ανύψωση μπορεί να είναι απαλή ή να εκτελεστεί με

ένα τίναγμα, ανάλογα με την σχολή. Όταν ο χορευτής βρίσκεται σε αυτή τη θέση

λέγεται ότι είναι «σε relevé» ή «σε pointe».

Retiré Σημαίνει «αποσυρμένος»"]. Είναι μία θέση κατά την οποία το ελεύθερο πόδι

τραβιέται προς το γόνατο του ποδιού που στηρίζει το βάρος ενώ το άλλο πόδι

βρίσκεται σε releve.

Rond de jambe Σημαίνει «κυκλική κίνηση του ποδιού». Είναι μία κίνηση κατά την

οποία το ελεύθερο πόδι σηκώνεται σε θέση retire και περιστρέφεται κυκλικά. Μπορεί

να γίνει με το πέλμα του ελεύθερου ποδιού σε επαφή με το πάτωμα ή στον αέρα. Σε

ένα rond de jambe en dehors το πόδι κινείται κυκλικά προς τα έξω και ολοκληρώνει

την κίνησή του επιστρέφοντας στο έδαφος σε 5η θέση. Είναι μία εξαιρετική άσκηση

για τα turn outs. Σε ένα rond de jambe en dedans (προς τα μέσα), η κατεύθυνση της

περιστροφή του ποδιού αντιστρέφεται. Σε ένα demi rond de jambe, το ελεύθερο

πόδι πραγματοποιεί μόνο μισό κύκλο, σταματώντας σε 2η θέση. Ένα grand rond de

jambe, εκτελείται με το πόδι που στηρίζει το βάρος σε θέση plié. Ένα rond de jambe

en l'air (στον αέρα) εκτελείται με το ελεύθερο πόδι ανυψωμένο από το έδαφος,

συχνά σχηματίζοντας γωνία 90ο (παράλληλο με το πάτωμα).

S

Saute Σημαίνει «άλμα». Είναι άλμα που γίνεται από δύο πόδια, σε δύο πόδια.

Seconde,  à  la Σημαίνει «σε 2η θέση». Μία τοποθέτηση κατά την οποία γίνεται

άνοιγμα προς το πλάι.

Sissonne Πήρε το όνομά του από τον εφευρέτη του. Ένα βασικό sisonne είναι ένα

άλμα από δύο πέλματα σε μία ψαλιδωτή κίνηση (scissor action jump) στον αέρα, με

το ένα πόδι ψηλότερα από το άλλο, και προσγειώνεται πάλι σε δύο πέλματα.



Υπάρχουν πολλά είδη sissone που ποικίλουν από μικρά σε μεγάλα άλματα και

μπορούν να γίνουν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Soubresaut Σημαίνει «ξαφνικό άλμα». Είναι ένα άλμα από δύο πόδια σε δύο πόδια.

Ξεκινώντας από 5η θέση croisé,  τα πέλματα σπρώχνουν το πάτωμα και το σώμα

σπρώχνει προς τα πάνω με τα πέλματα τεντωμένα και τα πόδια ενωμένα.  Πριν το

άλμα, το σώμα γέρνει ελαφρώς προς τα μπρος, και κατά τη διάρκεια του άλματος

ισιώνει προ τα πίσω,  έτσι ώστε τα πόδια να παραμείνουν πιο πίσω από αυτό.  Η

κίνηση ολοκληρώνεται σε 5η θέση croisé. Τα χέρια είναι ελεύθερα και η θέση τους

εξαρτάται από την κίνηση που πρόκειται να ακολουθήσει. Συνήθως βρίσκονται σε

θέση προετοιμασίας πριν το άλμα (preparatory), σηκώνονται πάνω από το κεφάλι σε

1η κατά τη διάρκεια του άλματος, και με την ολοκλήρωση της κίνησης τοποθετούνται

ξανά σε θέση προετοιμασίας (preparatory).

Sous-sus/Sus-sous Σημαίνει «κάτω-πάνω» ή «πάνω-κάτω». Είναι ένα relevé σε

κλειστή 5η θέση με το ένα πέλμα σχεδόν πάνω από το άλλο.

Soutenu Σημαίνει «συγκρατημένος». Εκτελείται απαλά και αργά σαν ένα

σταυρωμένο πόδι που ανοίγει σε pointe. Ξεκινά από 5η θέση όπου το ελεύθερο πόδι

βγαίνει μπροστά σε 2η θέση,  ή προς τα πίσω,  εν'ω το πόδι που στηρίζει το βάρος

χαμηλώνει σε demi-plié, και έπειτα υψώνεται σε demi ή full pointe, ενώ το ελεύθερο

πόδι τραβιέται προς αυτό, καταλήγοντας σε μία κλειστή sus-sous θέση.

Spotting Είναι μία τεχνική που χρησιμοποιείται για την αποφυγή

αποπροσανατολισμού κατά τη διάρκεια στροφών. Ουσιαστικά ο χορευτής εντοπίζει

ένα αντικείμενο μέσα στον χώρο και καθώς στρίβει το ξαναεντοπίζει στον χώρο, με

αποτέλεσμα να εστιάζει πάνω σε αυτό.  Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να

πραγματοποιήσει κάποιος πολλές συνεχόμενες στροφές, χωρίς να ζαλιστεί.

Sur le cou-de-pied Σημαίνει «στον λαιμό του πέλματος». Όταν ένα πέλμα

στηρίζεται sur le cou-de-pied, σημαίνει ότι είναι τοποθετημένο κάθετα πάνω στο

σημείο του πέλματος που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον αστράγαλο και κάτω από

την κνήμη. Στην ρώσικη σχολή, το πέλμα κυριολεκτικά τυλίγεται γύρω από τον

αστράγαλο, με τα δάχτυλα να βρίσκονται πίσω από την φτέρνα. (Το κουντεπιέ).

T

Temps Σημαίνει «χρόνος», ή «tempo» και καθορίζει την ταχύτητα των κινήσεων που

εκτελούνται στο μάθημα μπαλέτου ή στην παράσταση.

Temps levé Σημαίνει «ανυψωμένη κίνηση». Είναι το πιο απλό άλμα που μπορεί να

γίνει από το ένα πόδι στο ίδιο πόδι με το άλλο πόδι υψωμένο στον αέρα.

Temps lié Σημαίνει «ενωμένη κίνηση». Ο όρος αναφέρεται:

(1) σε μία ολόκληρη ακολουθία συμβατικά συνδεδεμένων κινήσεων που εκτελούνται



στο κέντρο της αίθουσας,  συχνά κατά τη διάρκεια του adagio.

(2) σε μία ανεξάρτητη κίνηση.

Tendu Σημαίνει «τεντωμένος». Είναι μία πολύ βασική κίνηση που γίνεται στην μπάρα

και χρησιμοποιείται πολύ συχνά στο μπαλέτο.  Το tendu  (ολόκληρη η λέξη είναι

battement tendu) είναι η κίνηση κατά την οποία ο χορευτής ανοίγει την μία πλευρά

του προς τα έξω, από τον κορμό μέχρι τα δάχτυλα του ποδιού.

Terre-à-terre Είναι όρος που αναφέρεται σε βήματα κατά τα οποία τα πέλματα δεν

χάνουν την επαφή με το έδαφος.

Travesti, en Σημαίνει «μεταμφιεσμένος». Για την μπαλαρίνα: όταν ερμηνεύει

αντρικό ρόλο φορώντας αντρικό κοστούμι. Για τον μπαλαρίνο: όταν ερμηνεύει

γυναικείο ρόλο φορώντας γυναικείο κοστούμι.

Turnout Το θεμέλιο του μπαλέτου. Είναι μία πόζα κατά την οποία τα πόδια και τα

πέλματα έχουν περιστραφεί προς τα έξω. Όταν ένας χορευτής υιοθετεί αυτήν την

στάση, λέμε ότι είναι «turned out». Το ιδανικό, turnout είναι 90ο. Σκοπός του turnout

είναι να περιστραφεί προς τα έξω κάθε πλευρά του σώματος από την μέση και κάτω,

και όχι μόνο τα πέλματα.  Η λάθος εκτέλεσή του μπορεί να προκαλέσει

τραυματισμούς.

V

Vaganova Method Η μέθοδος διδασκαλίας που ανέπτυξε η Agrippina Vaganova

βασισμένη στην τεχνική της ρώσικης σχολής.

Virtuoso Χορευτής με εξαιρετικές ικανότητες.

Voléé, de Σημαίνει «σε πτήση». Ο όρος δηλώνει ότι ένα βήμα πρέπει να γίνει με

τίναγμα του σώματος στον αέρα.

W

Warm-up Σημαίνει «προθέρμανση». Είναι όρος που αναφέρεται στην προετοιμασία

του σώματος για το μάθημα ή για παράσταση. Αποτελείται από μία ακολουθία

κινήσεων που προηγούνται του κανονικού χορού για την αποφυγή τραυματισμών.

Working leg Το πόδι που εκτελεί την κίνηση, ενώ το βάρος του σώματος είναι

τοποθετημένο στο άλλο πόδι. Το ελεύθερο πόδι.


