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УВОД 

Балетното изкуство и художествената гимнастика имат 

сходни пътища в развитието си,  макар често да се акцентира върху 

техните различия. 

Танцът присъства в човешкия бит, като връзка с божествата в 

древните мистерии, но и като възможност за забавление. Едва когато 

обаче танцът се отделя от ритуала, той може да участва в светски 

събития. Ренесансът в Италия (към XIII век) възражда интересите 

към античната митология и респективно - към танца, но без да се цели 

реставрация на танци от Античността. Във Франция умението да 

танцуват става задължително за кралските семейства и придворните, 

като за тази цел се ангажират италиански учители по танц - 

танцмайстори. Така от придворните танци възниква класическият 

танц, считан за „сериозен, тържествен‘‘, като в поставеното в Париж 

представление „Цирцея'' или „Комичен балет на кралицата (1581 г., 

хореография Балтазар де Божойо - Балтазарини) за първи път в 

заглавието се споменава думата балет. Именно тази година се смята 

за рождена дата на балетното изкуство. 

Художествената гимнастика възниква няколко века по-късно 

– при това, като женски спорт. През XIX век се въвеждат свободни 

упражнения в системата на обучение и така се слага началото на по-

интензивно натоварване за сметка на по-малка сложност. През 1900 

г. в шведската школа по художествена гимнастика са включени нови 

танцови елементи, а Ърнст Идла от Естония определя степените на 

сложност на всяко от движенията. Германецът Медау поставя 

основите на берлинската школа ,,модерна гимнастика” и тук за пръв 

път се включват специалните гимнастически уреди (1929) г. През 
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1961 г. художествената гимнастика е призната като, дисциплина под 

името познато и до днес.  

Паралелно се развива балетното изкуство и художествeната 

гимнастика и в България. По-конкретно развитието на балетното 

изкуство в България започва именно с учители по гимнастика, като 

Пешо Радоев, Александър Димитров и Руска Колева.  Те правят 

първата взаимовръзка между балета и влиянието му в гимнастиката. 

Организират курсове и школи по танци, публикуват във вестници и 

списания своите знания и реализират със свои възпитаници танци в 

оперни спектакли. Желанието на Пешо Радоев за бъдещо балетно 

училище не е удовлетворено и той учредява частна балетна школа, 

където децата три пъти седмично изучават балет. Уроците са 

комплекс от знанията, които е придобил в Прага, Краков, Париж и 

Петербург. Съдържанието им е характерно и включва гимнастически 

упражнения, разтягания, свободна пластика и класически танц. 

 Българският професионален балет е свързан с името на 

Анастас Петров и премиерата на балета „Копелия'' на 22.02.1928 г., 

който е първият самостоятелен балетен спектакъл на Софийска 

сцена. Като солист и хореограф в Софийска опера през 1927 г. той 

също напомня за необходимостта от професионално балетно 

образование. След като и на него му е отказано той създава своя 

частна балетна школа, но на значително по-високо професионално 

ниво, като занятията по класически танц са с ежедневен екзерсис, по 

свободна пластика, веднъж или два пъти седмично. Правят се опити 

за изучаване на поддръжки, които са характерни за балета. Негови 

ученици са Асен Манолов, Нина Кираджиева, Лили Берон и други. 
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С идването на руски педагози и хореографи в България се 

създава Държавно балетно училище (1951г.), като се утвърждава 

руската система на преподаване, построението на класически 

екзерсис и изискванията, утвърдени в Русия от Агрипина Ваганова. 

Всъщност съдържанието на руската система на преподаване е синтез 

между италианската и френската система. Запазени са основните 

изисквания и наименования на движенията, въведени още през 1661г. 

в Париж. 

През второто десетилетие на ХХ век руският балетист и 

педагог, Борис Князев, работил в България през 1920-19221, създава 

своя гимнастика, в която част от движенията от класическия екзерсис 

се изпълняват легнали на пода. Това позволява по-лесното им 

усвояване, без танцьорът да се бори със земната гравитация. Някои 

от тези движения впоследствие се възприемат и в художествената 

гимнастика. 

В България отделянето на художествената гимнастика от 

спортната гимнастика се дължи на Иванка Чакърова, Мария 

Антонова, Мария Хаджийска, Лиляна Цветкова и Цветана 

Атанасова. На Националния стадион „Васил Левски",(16.03.1964 г.) 

се провежда учредяването на Федерация по художествена 

гимнастика, а Лиляна Цветкова е първата специалистка в този спорт  

Ако през първата половина на ХХ век учителите по 

гимнастика посяват интереса към балетното изкуство и правят 

първите системни опити за обучение по балет, повлияни от 

                                                           
1 Впоследствие Борис Князев заминава за Западна Европа и така 

неговата гимнастика получава известност по цял свят. Тя се ползва 

и днес. 

https://www.youtube.com/watch?v=1aezouslb60
https://www.youtube.com/watch?v=1aezouslb60
https://www.youtube.com/watch?v=1aezouslb60
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наученото в Западна Европа, но и от гимнастическите упражнения, 

то през втората половина на ХХ век става обратното - в 

художествената гимнастика навлизат преподаватели по класически 

балет като Валя Вербева, Бисер Деянов и др., които повлияват върху 

развитието на художествената гимнастика – както посредством 

усвоявани движения от класическия екзерсис, така и по отношение 

на по-разнообразни, и по сценични хореографии.  

Трябва да се подчертае, че съществуват и принципни отличия. 

Например: под балетно изкуство се има предвид сценичното 

произведение, което включва синтез от класически, характерен, 

модерен танц, музика, сценография и актьорска задача за даден образ  

изпълнен от балетния артист. При художествената гимнастика 

акцентът е върху спортното покриване на определени нормативи, 

използвайки движения на тялото, сходни с класическия танц и 

изпълнителят представя личните си качества, а не определена 

актьорска задача. Освен това в художествената гимнастика има 

задължителна част, която се счита за танцова, но акцентите са върху 

отделните  елементи, а не върху цялостното съчетание. Това променя 

и самото понятие хореография в художествената гимнастика. Това 

води до различия във възприятията на децата и на зрителите. От 

значение тук е дали са на състезание по художествена гимнастика 

или на балетен спектакъл. 

Различията се задълбочават, когато се поставя хореография за 

деца, съобразявайки се с физическите дадености на децата,  с тяхната 

възраст и с възможностите им да пресъздават определен кръг теми,  

взаимоотношения и интерпретация на образ. Нерядко сме свидетели 

как малки деца танцуват любовни дуети, в които те просто 

изпълняват движенията, но нямат опита и енергията за пресъздаване 



11 
 

11 
 

на непознатите за тях чувства. Затова подбора на тематиката е важна 

съставна част за поставянето на спектакли за деца.  

 

Проученост на проблема 

На историята на балетното изкуство са посветени немалко 

изследвания.2. Както и многобройните изследвания на руския 

балетовед Вера Красовская3 

Специално внимание се отделя на взаимодействията между 

музика и хореография (основно в изследванията на Борис Асафиев, 

Феодор Лопухов и Пенчо Стоянов). Но и тук се забелязват разлики – 

                                                           
2 Бахрушин, Юрий. История русского балета. Москва: Лань, 2009, 352 с. 

Бъроуз, Джонатан. Наръчник на хореографа. София:.Издателство,,Метеор“, 2017 , 

230 с.  

Хаскел, Арнълд. Балетът. София: Музика, 1982, 130 с.(превод от испански Севиля 

Гияс-бейли). 

Фокин, Михаил. Против течения. Ленинград: Искуство, 1981, 510 с. 

 
3 Красовская, Вера. Русский балетный театр второй половиный ХІХ века. 

Ленинград-Москва, Искусство, 1963, 552 с. 

Красовская, Вера.Статьи о балете. Ленинград, Искусство, 1967, 342 с. 

Красовская, Вера. Русский балетный театр начало ХХ века. Хореографы. 

Ленинград-Москва, Искусство, 1971, 528 с. 

Красовская, Вера. Русский балетный театр начало ХХ века. Танцовщики. 

Ленинград, Искусство, 1972, 456 с. 

Красовская, Вера. Нижинский. Ленинград, Искусство, 1974, 208 с. 

Красовская, Вера. История русского балета. Ленинград, Искусство, 1978, 231 с. 

Красовская, Вера. Эпоха Новера. Ленинград, Искусство, 1981, 286 с. 

Красовская, Вера. Западноеврепейский балетный театр. Ленинград, Искусство, 

1983, 431 с. 

Красовская, Вера. Западноевропейский балетный театр от истоков до середины 18 

века. Ленинград, Искусство, 1989, 296 с. 

Красовская, Вера. Агрипина Ваганова. Творчесский путь. Ленинград, Искусство, 

1989, 244 с. 
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Борис Асафиев4 и Пенчо Стоянов5 анализират музикалните форми и 

как те се съотнасят спрямо хореографското изкуство. 

Докато в изследванията на Жан Жорж Новер6, Феодор 

Лопухов7 и в по-късните на Ростислав Захаров8 и Георги Абрашев9 

съотношенията музика – хореография се анализират от гледна точка 

на хореографа и доколко хореографията съответства /или не 

съответства/ на музикалните форми.  

Анализират се и връзките между хореографското изкуство и 

музиката в по-големите танцови форми.10 

                                                           
4 Асафиев, Борис. Музикалната форма като процес. София: Музика, 1985, 380 с. 

(превод Доротея Петрова).  

Асафьев, Борис. Музыкальная форма как процес. Интонация. Москва: Музыка, 

1957, 286 с. 

Асафьев, Борис. Симфонические этюды. Ленинград: Музыка, 1970, 264 с. 

Асафьев, Борис. Музыкальная форма как процес. Ленинград: Музыка, 1971, 376 с. 

Асафьев, Борис. О музыке Чайковского. Ленинград: Музыка, 1972, 376 с. 

Асафьев, Борис. О балете. Ленинград: Музыка, 1974, 296 с. 

Асафьев, Борис. О симфонической и камерной музыке. Ленинград: Музыка, 1981, 

216 с. 

 
5 Стоянов, Пенчо. Музикален анализ. София: Музика, 1993, 224 с. 

Стоянов, Пенчо. Анализ – музика – хореография. София: (без упоменато 

издателство), 2001, 220 с. 

 
6 Новер, Жан. Письма о танце и балетах. Ленинград: Academia, 1927, 375 с. 

 
7 Лопухов, Феодор. Пути балетмайстора. Берлин: Петрополис, 1925, 179 с. 

Лопухов, Феодор. Шестьдесять лет в балете. Москва, Искусство, 1966, 368 с. 

Лопухов, Феодор. Хореографические откровенности. Москва: Искусство, 1972, 

216 с. 

 
8 Захаров, Ростислав. Записки балетмейстера. Москва: Искусство, 1976, 351 с. 

Захаров, Ростислав. Сочинение танца: страницы педагогического опыта. Москва: 

Искусство, 1983, 224 с. 

 
9 Абрашев, Георги. Композиция и форми на танца. София: Вулкан-4, 2001, 217 с. 

 
10 Катонова, Светлана. Музыка советского балета. Ленинград: Искусство, 1990, 

416 с. 
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Правят се анализи как едно произведение от литературен 

първоизточник (разказ, приказка, повест) се превръща в сценична 

творба.11 Как се претворяват литературни произведения в сценични 

форми за деца обсъжда д-р Ставри Ангелов12. 

По-малобройни са изследванията, свързани с развитието на 

класическия танц  и класическия екзерсис13 

Още по-малобройни са анализите на отделни движения от 

класическия екзерсис. При това те са в две направления.  Първото 

представя основни изисквания към изучаваните движения и 

методика на тяхното преподаване. В тази посока основополагащо е 

изследването на Агрипина Ваганова, което многократно е 

                                                           
Косачева, Римма. О музыке зарубежного балета: опыт исследования. Москва: 

Музыка, 1984, 301 с. 

Янева, Анелия. Хореографски  и жанрови преобразявания в балети от класическия 

репертоар. София: Институт за изкуствознание, БАН, 2009. 576 с. (втора глава) 

 
11 Карп, Поел. О балете. Москва: Искусство, 1967, 226 с. 

Карп, Поел. Балет и драма. Ленинград: Искусство, 1980, 241 с. 

Янева, Анелия. Хореографски  и жанрови преобразявания в балети от класическия 

репертоар. София: Институт за изкуствознание, БАН, 2009. 576 с. (първа и трета 

глава) 

 
12 Ангелов, Ставри. Музикално-сценично творчество за деца в България през 

втората половина на ХХ  и началото на ХХI век. Литературни герои и сценични 

реализации. С.: 2019, 546 стр.  

 
13 Блок, Любов. Классический танец. История и современност. Москва: 

Искусство, 1987, 556 с. 

Добровольская, Галина. Танец, пантомима, балет. Ленинград: Искусство, 1975, 

128 с. 

Тарасов, Николай. Классический танец. Москва: Исскуство, 1971, 492 с. 

Шопова, Мая. Класическият танц - основа за създаването на танцов театър. С.: 

Българска книжарница, 2003, 248 с. 

Янева, Анелия. Взаимодействия между класически и модерен танц  в България. 

Процеси в българския балет. София: Експрес принт, 2004, 296 с. 
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преиздавано14. И едва в по-късни изследвания вече се коментират не 

изискванията при усвояването на отделното движение, а как 

съответното движение постепенно се усложнява в следващи класове 

от балетното обучение15.  

На художествената гимнастика са посветени значително по-

малко изследвания, някои от които са основополагащи16: 

Но изследванията, в които специално се говори за педагогика 

и хореография за деца в гимнастиката са по-редки и недостатъчно 

проучени17.  

                                                           
14 Ваганова, Агрипина. Основы класического танца. Ленинград-Москва: 

Издательство Искусство, 1948, 170 с. 

Ваганова, Агрипина. Основи классического танца, Ленинград: Изкусство, 1980, 

189 с. 

 
15 Базарова, Надежда. Классический танец. Ленинград: Ленинградское отделение 

Искусство, 1975, 182 с.;  

Базарова, Надежда. Мей, Варварa. Азбука классического танца, Ленинград: 

Искусство, 1983, 208 с. 

Костровицкая, Вера. 100 уроков классического танца. Ленинград: Ленинградское 

отделение Изкуство, 1972, 238 с. 

Богоева, Калина. Методика на движенията в класическия танц. София: Тип-топ 

прес, 2008, 176 с. 

Драгулева, Лиляна. Методика на преподаване на класическия танц, София: 

Дефекто, 2008, 447 с. 

 
16 Боброва, Галина. Художественная гимнастика в школе. Москва: Физкультура и 

спорт, 1978,110 с. 

Гатева, Мария. Техническа подготовка в художествената гимнастика Част 1 

Упражнения с тяло, София  „БУЛГЕТ ООД'', 2020, 136 с. 

Недялкова, Гюрга. Художествена гимнастика за най-малките, София: Медицина и 

физкултура, 1987, 145 с. 

 
17 Виж Бурже, Пол. Учител по танц. София: Издателство, Мозайка от знаменити 

съвременни романи, 1927, 134 с. 

Лисицкая, Т. Хореография в гимнастике. София: Издателство „Гриф УМО СПО”, 

2018, 163 с.; 
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Доколкото това е необходимо за целите на дисертацията, ще 

се спра и на основополагащи изследвания за деца, свързани с 

възприемчивостта на децата18. 

Децата и детската проблематика изискват специално 

внимание, особено що се касае до тяхната възприемчивост към танца. 

Това касае и изследвания на балетни педагози, които анализират 

уменията на децата да усвояват определени технични елементи и 

възможностите на децата да усвояват от по-ранна възраст определени 

балетни упражнения19. От значение е и умението на децата да 

възприемат и от каква възраст може да се разчита на това20.  

До този момент обаче не е изследвана връзката между 

балетното изкуство и художествената гимнастика. 

Нито като взаимодействия между екзерсис и загрявка.  

Нито при постановки за деца в балетното изкуство и в 

художествената гимнастика.  

Не са изследвани и възможностите за взаимодействията 

между балетното изкуство и художествената гимнастика като арт-

продукти 

                                                           
18 Банова, Весела. Детето от 3 до 6 години.  София: Издателство ,,Веда Словена“, 

2000 , 20 с. 

Жил, Рене. Практическо ръководство за прилагане на методика за изследване 

социалната приспособимост на детето. Париж: 1945, 70 с. 

Минчев, Борис Ръководство за изследване на детето - I част . София: Издателство 

,,Веда Словена“, 2000 , 400 с. 

Минчева, Невена. Психологични особености на познавателното и личностното 

развитие през средното детство. София: Издателство ,,Веда Словена“, 2000, 33 с.  
 
19 Илиева, Мария. Моят балет. София: Издателство ,,Жанет-45“, 2009, 48 с 
20 Зайфферт, Д. Педагогика и психология танца - заметки хореографа. Москва: 

Издателство ,,Лань“, 2015, 125 с. 
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Това обуславя и целта на настоящето изследване. 

Целта на настоящето изследване е да се потърсят прилики и 

разлики в методите на обучение в балетното изкуство и в 

художествената гимнастика; да се анализират прилики и разлики при 

постановки на миниатюри и на цялостни спектакли за деца; да се 

предложи действащ модел за преподаване и усвояване на 

хореографии за деца. 

 

Обект на изследването  са две направления, свързани с 

танца -  балетното изкуство и художествената гимнастика.  

Предмет на изследване  е до каква степен могат да бъдат 

използвани движения от художествената гимнастика в процеса на 

обучение и при балетното изкуство. Както и обратното – възможните 

въздействия на балетния екзерсис в художествената гимнастика. 

Задачите, които се поставят са: 

 Да се анализират специфики в начините за танцова 

подготовка на децата – в балетния екзерсис и в загрявката 

при художествената гимнастика; 

 Да се изведат правила при преподаването характерни за 

деца; 

 Да се анализират хореографии за деца – миниатюри и 

цялостни спектакли; 

 Да бъдат изведени основните изисквания при подготовката 

на хореографии за деца в балетното изкуство и в 

художествената гимнастика; 

 Да се предложат правила, свързани със строежа на 

хореографиите за деца; 
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 Да се предложи система за обучение на деца при 

подготовка на авторска хореография с детска тематика; 

 

Методи на изследване: 

 Проучване на източници с информация; 

 Сравнителен анализ и синтез между процесите в 

балетното изкуство и в художествената гимнастика; 

 Аналитичен – чрез съпоставки от малкото (движението) 

към общото (цялостна танцова форма); 

 Методологичен – базиран на проблеми при преподаването 

в балетното изкуство и в художествената гимнастика. 

 

Очаквани резултати 
Надявам се завършеният дисертационен труд да допринесе за 

извеждане на отличия между сценичните изкуства и спорта, като 

предложи възможни взаимодействия между художествената 

гимнастика и балетното изкуство. Убедена съм, че симбиозата ще е 

по-полезна и за двете направления, защото художествената 

гимнастика спомага за развитието на балета, а балетното изкуство 

трайно навлиза в художествената гимнастика и като танцова лексика, 

и като опити за цялостни авторски хореографии. 

 

Структура на изследването: 

Дисертацията се състои от Въведение, четири глави и 

Заключение. 
Основни идеи, цели и задачи на изследването са представени 

във въведението  

Доколкото като материал и като насоченост 

представените четири глави са доста различни, то и подходът 

при анализите е различен.  
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В първа глава - КЛАСИЧЕСКИ ЕКЗЕРСИС В БАЛЕТНОТО 

ИЗКУСТВО И ЗАГРЯВКА В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГИМНАСТИКА. 

СЪПОСТАВКИ. ОТЛИЧИТЕЛНИ БЕЛЕЗИ - се съсредоточавам върху 

най-малката „единица“ на хореографията - движението, като 

максимално сбито ще потърся и обясня движения, които са общи и за 

екзерсиса и за загрявката в художествената гимнастика; такива, които 

са характерни само за едно от двете направления; и такива, които 

рядко се използват.  

Обстойно и в детайли разглеждам приликите и разликите в 

художествената гимнастика  и в балета, като започвам с позициите на 

краката, ръцете, ходове, основни движения, батмани, скокове, както 

от балета, така и от художествената гимнастика.  

Представям движения, които се използват само в класическия 

екзерсис. И движения, които се използват само в художествената 

гимнастика. Разглеждам и такива, които функционират и в 

класическия екзерсис и в загрявката при художествената гимнастика, 

като търся паралели между тях. 

 

Във втора глава - "TАНЦОВИ МИНИАТЮРИ ЗА ДЕЦА В 

БАЛЕТНОТО ИЗКУСТВО И В ХУДОЖЕСТВЕНАТА 

ГИМНАСТИКА" - разширявам обхвата като търся прилики и 

разлики в хореографски миниатюри в танца и в художествената 

гимнастика, реализирани върху една и съща музика. Анализирам 

доколко създадената хореография отговаря или се съотнася с 

формата и посланието на музиката. 

Разглеждам няколко танцови миниатюри, върху една и съща 

музика за хореографиите в балета и съчетанията  в художествената  

гимнастика, като  съпоставям хореографските им решения, а при 

някои от тях включвам и хореографски разработки във фигурното 

пързаляне. 

Tанцовата миниатюра е характерна за най-малките структури 

на танца. Всяка миниатюра е разгледана в музикалната й форма и как 

изглежда  тя през погледа на хореографа в танцовото  произведение 

или  съчетание в художествената гимнастика. 

Като пример бих посочила една от най-известните миниатюри 

по музика на Сен Санс  "Умиращият лебед" хореограф Фокин, 

"Кукли" по музика на Лядов хореограф Вайнонен,  съчетания в 
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художествената гимнастика по музика от балетите "Дон Кихот", 

"Раймонда", "Есмералда", произведението "Болеро" на Равел. 

 

В трета глава - ЦЯЛОСТНИ ХОРЕОГРАФИИ ЗА ДЕЦА В 

БАЛЕТНОТО ИЗКУСТВО - фокусът е още по-разширен като се 

коментират балети за деца. В тях вече отделните движения и 

съотносимостта на хореографията спрямо музиката е бъдат по-малко 

засегнати, отстъпвайки място на драматургията, благодарение на 

която се изгражда сюжетен спектакъл за деца.  

Трета глава е фокусирана само върху сюжетни балетни 

произведения за деца, без да се коментират такива в художествената 

гимнастика, доколкото тя все още не се стреми към изграждането на 

мащабни сюжетни творби. 

Разглеждам първо приказки за деца  постановки за деца - 

балети. Анализирам ги според драматургия, музика и хореография, 

като разглеждам основните първоизточници  приказки за деца, 

разделени в три категории - приказки за животни, социални и битови 

приказки и приказки за вълшебства. 

В първата категория, а именно "Балети за животни и 

птици" разглеждам балетите "Петя и вълкът" - музика Прокофиев, 

"Конче-вихрогонче" - музика Шчедрин и "Жар птица" - музика 

Стравински. 

Както в повечето приказки и по-конкретно в приказките-

балети наравно с реалните има и вълшебни персонажи, които имат 

своето въздействие върху децата и те с интерес и удоволствие гледат 

и познават тези балети, а някои от малчуганите  впоследствие стават 

част от това изкуство. 

Във втората категория "Балетни варианти на социални и 

битови приказки" са включени балетите "Куклената фея" - музика 

Байер, "Пепеляшка" - музика Прокофиев и "Чиполино"- музика 

Карен Хачатурян. 

Тук като че ли в по-голяма степен са засегнати образи и 

епизоди от реалния живот, но поднесени по подходящ начин, така че 

да бъде ангажирано изцяло детското внимание. 

Освен това в тези балети има по-вече комични образи и 

ситуации, които освежават представленията. 
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Третата категория са "Балетни приказки за вълшебства", 

към които съм включила балетите " Спящата красавица" музика 

Чайковски, хореография Петипа; "Лешникотрошачката" музика 

Чайковски, хореография Лев Иванов и е споменато "Лебедово езеро", 

но не е разгледано в детайли, тъй като сюжета не е детски, но 

музиката на Чайковски и хореографията на Петипа и Лев Иванов 

създават така харесваната от децата вълшебна атмосфера и затова 

този балет е най-гледания в света.  

 

Четвърта глава - РАБОТА С ДЕЦА. ИЗИСКВАНИЯ. 

ПОДХОДИ - отново ни връща към движението. Предлагам своя 

авторска методика за обучение на подрастващи, в която 

комбинирам елементи от екзерсиса в балетното изкуство и 

загрявката в художествената гимнастика, но включвам и ритмически 

упражнения, акробатични движения от спортната гимнастика и 

танцова импровизация, като добавям също така и свои упражнения, 

които прилагам с деца от 4 годишна възраст до зрели професионални 

танцьори. 

Това е главата в която представям своите авторски класове, 

които са базирани въз основа на възрастовите различия и умения на 

занимаващите се с балет ученици и студенти.  

Към различните групи изискванията ми са различни и освен 

включените в уроците ми общоприети движения от балетния 

екзерсис  и загрявки от гимнастиката съм заложила и на моят избор 

от практически комбинации и танци, например: 

 в групата от 4 до 8 год. всичко е поднесено под формата на 

игри и забавления. 

 в групата от 9 до 13 год. натоварванията са по-големи, като 

времето за работа на станка е повече и поставянето на танци 

не е само в класически аспект, но се включват, характерни и 

модерни танци. Тук включвам и работа с палци. 

 в групата 14 - 18 год. екзерсиса и загрявката се усложняват, 

като включените комбинации са на по-бързо темпо и с по-

големи амплитуди при изпълненията им. Заучени движения, 

скокове и комбинации се изпълняват освен на туфли и на 

палци. 
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И при трите групи са застъпени ритмически упражнения, които се 

изпълняват с ръце, крака или предмети, като дайре, кастанети, 

шалове и др. 

 примерен клас за танцьори, обучаващи се във висши учебни 

институции. 

Освен общите за всички движения на станка, среда, скокове и кратки 

комбинации / като се има предвид факта, че студентите са в 

специалност " Хореография", екзерсисът е със средна степен 

трудност, като по-вече се набляга на поставянето на танци в различни 

жанрове, а това обогатява танцовата им култура и сценична практика. 

Второто по важност за мен като преподавател, след екзерсиса  

в балета е сценичната практика във всяка възраст и затова участията 

на подопечните ми ученици в концерти, конкурси, семинари, балетни 

постановки и други изяви е от голямо значение, не толкова за 

получаване на награди, колкото за затвърждаване на наученото, 

сигурност на сцената, работа с партньори, ориентация и умение за 

справяне с непредвидени ситуации т.е придобиване на известен 

професионализъм. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕТО предлага обобщения и съпоставки.  

Кардиналното отличие между балетното изкуство и художествената 

гимнастика е в основните функции и цели, които те си поставят като 

краен резултат.  

Общоизвестно е разграничението, че художествената гимнастика е 

спорт, а балетът – изкуство. Но какво всъщност означава това? 

При художествената гимнастика в по-голяма степен се акцентира на 

техническата част на изпълнението, а при балета ползваната техника 

е само средство, за изграждане на образи и драматургия.  

В балетното изкуство развиването и надграждането на физическите 

заложби на танцьора не е основна цел. То служи единствено, за да 

може изпълнителят да има подходящите движения и 

компетентности, чрез които да изгради дадена роля в общата 

драматургия на спектакъла. Техническото изпълнение трябва да бъде 

одухотворено и чрез подходяща хореография, за да гради образи.  
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При художествената гимнастика не може да се говори за 

драматургия, защото в спорта се покриват определени нормативи, но 

не се търси художествен образ. Изпълнителят демонстрира своята 

техника, демонстрира себе си. 

В художествената гимнастика състезателят, чрез своите технически 

умения, доказва себе си; в балета танцьорът не представя себе си, а 

образа, който гради. Той е в роля – пресъздава героя и от негово име 

изпълнява зададените движения. Тогава на преден план излиза 

сюжетната линия, драматургията на произведението, а не самият 

танцьор.  

Дори и когато изпълнението е самостоятелно (вариация, монолог), а 

не е част от цялостен спектакъл със сюжетна линия, то пак се набляга 

върху образа, създаден от артиста, върху историята, който той 

разказва чрез тялото си, а не върху конкретните движения, които 

ползва. 

А когато става въпрос за дует, трио или групова изява, със сигурност 

акцентът е върху взаимоотношенията на съответните герои - търсят 

се характеристики за всеки от тях, проследява се тяхната 

индивидуалност и взаимодействия. В художествената гимнастика 

няма дуети, триа или квартети. Художествената гимнастика е 

базирана върху солови изяви. 

Същото разделение се наблюдава и при ансамбловите танци. 

Масовите танци в балетното изкуство са в две категории – 

дивертисмент (предимно характерни танци – испански, унгарски, 

руски, китайски, индийски и т.н.) и Grand pas d`ensemble (предимно 

в стилистиката на класическия танц). И при тях обаче може да се 

открие драматургична линия на взаимодействия солисти – ансамбъл, 

тъй като и в характерните танци (дивертисмент), и в класическите 

танци (Grand pas d`ensemble) почти винаги се наблюдава редуване на 

солови (дуетни) изпълнения и ансамблови изпълнения. В масовите 

танци синхронността е от значение (например лебедовите сцени от 

„Лебедово езеро“, „Валс на цветята“ от „Спящата красавица“, 

сенките от „Баядерка“ и др.), но макар че при тези танцови форми в 

много по-голяма степен се акцентира върху танцуването и да има 

повече възможности за демонстрация на техника, синхронността не 
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е самоцелна. Тя пресъздава колективен образ (на лебеди, сенки, цветя 

и т.н.). 

Съвсем естествено в ансамбловите съчетания при художествената 

гимнастика няма сюжетна линия. Търсеният ефектът на синхронност 

в изпълнението е допълнително усложнен заради използването на 

уреди (топки, ленти, обръчи, бухалки, въжета или смесени уреди). В 

този аспект синхронът се постига изключително трудно и наистина е 

знак за висше майсторство. Отделно се оценява артистичност, 

набляга се върху изразителността, но то е допълнително привнесено 

в този вид спорт и значително по-маловажно. В ансамбловите 

съчетания на художествената гимнастика обаче не се забелязва 

вътрешно членение на солисти и ансамбъл, а точно обратното – 

въздействието идва от еднаквостта в изпълнението и наистина 

майсторското умение да се прехвърлят уреди от един състезател на 

друг (особено при смесени уреди). 

За цялостното въздействие на сюжетната линия в балетното изкуство 

от голямо значение е хореографската режисура, посредством която 

се монтират и наслагват отделните фрагменти и се правят по-видими 

взаимоотношенията между героите21. В художествената гимнастика 

режисура няма, тъй като няма и взаимоотношения между героите, 

нито пък конфликт между тях.  

В балетното изкуство немаловажни са сценографията, костюмите 

на героите, които представят къде и кога се развива действието. В 

художествената гимнастика сценография няма. Но за сметка на това 

пък костюмите вече не се подбират само за красота, а са натоварени 

с изискването на представят епохата и националността на 

изпълнението, често именно костюмите правят връзката с епохата и 

националността на музиката. Така полека-лека художествената 

гимнастика започва да търси образи, да пресъздава епоха и 

                                                           
21 „Хореографската режисура е надстроечна – използва знанията на 

хореографската композиция (при композирането на отделния танц, но чрез 

построяването на множество танци изгражда цялостната структура и йерархии в 

произведението) и на хореографската драматургия (при създаването на сценичния 

разказ, на взаимоотношенията между персонажите и основния драматургичен 

конфликт)… Хореографската режисура … прави видим конфликта между 

героите и концепцията на режисьора за пресъздаваните събития“ – виж Янева, 

Анелия. Архитектонични принципи на хореографска режисура в балетното 

изкуство. С.: Институт за изследване на изкуствата, 2020, с. 17. 
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националност. Което може да доведе впоследствие и до изграждане 

на образи (роли). Но все пак облеклото в художествената гимнастика 

е ограничено, тъй като в гимнастиката има много претъркалвания, 

кълба, високи изхвърляния на краката, игра с уреди и костюмът не 

бива да е различен от трико, защото по-богатите и надиплени дрехи 

ще пречат на изпълненията. 

*** 

Отличията между балетното изкуство и художествената гимнастика 

са по-видими при състезания и представления. При екзерсиса и 

загрявката тези отличия намаляват, тъй като и в двете целта е да се 

загрее и подготви тялото за следващите по-сложни изпълнения. 

Разбира се има движения, специфични за класическия екзерсис и 

такива, характерни само за художествената гимнастика. Но 

съществуват и движения, които постепенно проникват от екзерсиса в 

художествената гимнастика и обратно. 

Една от най-важните разлики обаче е, че в балетния екзерсис всички 

изработени движения впоследствие се "качват" на палци и с 

наученото се съставят комбинации, които могат да бъдат част от 

танцова композиция или пък - част от танц, докато в загрявката от 

художествената гимнастика движенията служат само за загрявка - за 

постигане на по-голяма гъвкавост, но без да се използват 

впоследствие при съчетанията. 

Все пак взаимодействията между екзерсис и загрявка са доста повече. 

Класическият екзерсис (станка, среда и allegro) има позитивно 

влияние и върху художествената гимнастика. Той развива 

координацията при работата на краката, корпуса, главата и ръцете. 

Повлиява върху композициите, координацията и чистото изпълнение 

на гимнастическите съчетания. Той развива танцувалността и 

паметта. От друга страна немалка част от загряващите движения в 

гимнастиката могат да се използват и в класическия екзерсис, 

доколкото те спомагат за развиване на физическите данните на детето 

– обърнатост на краката, по-голям разкрач – така наречения по-голям 

„шаг''.  

Независимо, че едното се третира като спорт, а другото – като 

изкуство, те са взаимосвързани и при правилното построяване на 

урока от страна на педагога или треньора, използването на движения 
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и упражнения от другото направление би могло да  помогне за 

доразвиване на различни качества. 

Затова в последните години все повече движения от екзерсиса се 

използват в художествената гимнастика. И обратно – нарастват 

движенията, които са заимствани от художествената гимнастика и се 

внедряват в балетния екзерсис – особено при загрявки, които да 

постигнат по-голяма еластичност на мускулите и по-голяма 

отвореност на краката.  

Базирайки се на личния ми опит, наблюденията и практиката ми и в 

двете направления, моето мнение че е полезно децата, които се 

занимават с балет, да имат и часове по гимнастика и така също 

гимнастичките - да имат часове по балет. Бих препоръчала в 

началното ниво на обучение, за да се изработи гъвкавост и да се 

развият физическите данни на детето, да се използват гимнастически 

упражнения на земя, които да бъдат повтаряни многократно. Смятам, 

че това ще спомогне за издръжливостта и развиването на 

мускулатурата.  

Факт е, че голяма част от звездите на балетното изкуство, преди да се 

насочат към балета, са тренирали художествена гимнастика. Такива 

са французойката Силви Гилем22, рускините Мария Хорева23, Диана 

Вишнева24 и др.  

Все пак, когато е нужно да се даде визуален пример за децата, аз 

наблягам върху това, че балерината танцува на палци, а 

гимнастичката не; балерината танцува с партньор, а гимнастичката 

не; както и че балерината няма включени в изпълненията си обръч, 

топка, въже, бухалки и лента. Това са най-лесните за възприемане от 

децата разлики между балета и художествената гимнастика. 

*** 

                                                           
22 Примабалерина на Grand opera - Париж. 
23 Примабалерина на Мариински театър – Санкт Петербург 
24 Примабалерина на Мариински театър – Санкт Петербург и на Американкия 

балет, която работи с известните хореографи Морис Бажар, Джон Ноймайер, 

Иржи Килиан и др. 
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Разлики и прилики има не само в подбора и използването на различни 

движения, но и в мястото за тренинг на гимнастичките и балетните 

артисти. 

В художествената гимнастика трябва да има гимнастически салон, 

който да е с огромни размери, за да могат спокойно да се 

усъвършенстват движения с уреди (обръчи, ленти), за които се 

изисква по-голяма височина и ширина на залата. Гимнастическият 

салон може да бъде оборудван със станки и огледала, макар да не е 

задължително. В балетната зала задължително трябва да има и станки 

и огледала. 

В гимнастическия салон се играе на килим, който омекотява 

движенията на състезателите. Докато в балетна зала изискванията са 

за подова настилка, подходяща за палцова техника – тоест не токова 

мека, макар и да е еластична (обикновено дървено дюшеме, а в 

последните години – саморазливна подова замазка). Трябва да се има 

предвид, че неподходящата настилка е предпоставка за травми. 

Гимнастичките тренират с цвички, а в балета са с туфли и палци. 

Затова и гимнастичките стъпват само на полупалци, а това променя и 

походката им. 

Мястото за тренинг и състезания - в спортни зали при гимнастиката; 

на театрални и оперни сцени по време на представления променя и 

въздействието върху публиката.  

Макар в последните десетилетия да зачестиха балетни конкурси, 

провеждани в спортна зала. Тогава обаче задължително се добавя 

подходяща за танци настилка. Все пак до сега няма случаи състезание 

по художествена гимнастика да бъде проведено на театрална сцена. 

*** 

И още една съществена разлика - възрастта на изпълнителите. В 

художествената гимнастика състезатели са предимно момичета от 5 

до към 18-20 годишни и след тази възраст те обикновено се 

профилират като треньори.  

В балетното изкуство също могат да започнат от 4-5 годишни, но 

кариерата им е значително по-дълга и могат да работят /танцуват/ до 

около 40 годишна възраст, а понякога и по-късно. Причината за тази 

дълготрайност е правилното изпълнение  на класически екзерсис, 
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който е така структуриран, че запазва костната система, ставите и 

сухожилията за по-дълго време, дори при правилна работа спомага за 

дълголетие както на сцената така и в живота. 

*** 

Музикалният съпровод също бележи някои отличия. В балетното 

изкуство значително по-рядко се правят купюри и се къса 

музикалната тъкан. Обикновено музиката е такава, каквато я е 

сътворил композиторът. Особено що се касае до балетните 

спектакли. В повечето случаи музиката е симфонична, изпълнена от 

пълномащабен оркестър. Когато няма възможност за представления 

с оркестър, музиката се записва – отново в изпълнение на оркестър и 

представлението е под фонограма, но музиката остава непроменена.  

По време на балетния екзерсис музикалният съпровод е в изпълнение 

на пиано – тогава комбинациите са по-малки и корепетиторът следи 

не само темпата и ритмичността, но и да се намерят такива музикални 

фрагменти, чиито акценти да съвпадат с акцентите в танца. Като 

особено важни са тези съвпадения при скоковете. Балетният екзерсис 

може да бъде и в съпровод на музикален запис, но тогава тези акценти 

по-трудно се постигат и заради повторението на едни и същи 

музикални записи преподавателят е принуден така да измисля 

комбинацията, че тя да повтаря музикалната структура и това 

неминуемо води до еднообразие. 

В художествената гимнастика изпълненията са на запис. Освен това 

заради изискванията за определено времетраене, в повечето случаи 

музиката се орязва според нужните на състезателя. Това води до 

осакатяване на музиката, която се лишава от музикални теми и 

разработка.  

*** 

Колкото и да акцентирам върху отличията, моето лично убеждение е, 

че всички танцови техники могат да си взаимодействат и взаимно да 

се обогатяват. Така както в балетното изкуство навлизат методи за 

подготовка на тялото от гимнастиката, така и в художествената 

гимнастика навлизат похвати, използвани предимно в балетното 

изкуство. Това взаимодействие в неговия оптимален вариант 

приближава спорта към изкуството, а често и в изкуството проникват 
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похвати от спорта, особено в соловите танцови изпълнения по време 

на танцови състезания и конкурси. 

Примери за взаимодействията между балетното изкуство и 

художествената гимнастика са не само когато се използват отделни 

движения от екзерсиса и загрявката, а когато (особено през 

последните десетилетия) се създадат спектакли, включващи и 

елементи от художествената гимнастика.  

В тази посока са представленията на Нешка Робева25. Съчетавайки в 

кариерата си обучението по „Български народни танци“ (ДХУ - 

Държавно хореографско училище) и по „Художествена гимнастика“ 

като състезател, а впоследствие и треньор на Националния отбор по 

художествена гимнастика, когато приключва работата си в 

Националния отбор по художествена гимнастика, Нешка Робева 

открива свое поприще – постановки на цялостни танцови 

представления, със свой сюжет и драматургия. Такива са „Два свята“, 

„Орисия“, „Готови ли сте?“, „Кармен от Факултета“ и др. В тях тя 

изгражда конфликт като съпоставя техники и похвати от 

художествената гимнастика с техники и похвати от осъвременени 

народени танци (не само български танц, но и румънски, турски, 

цигански и т.н.). В „Два свята“ … се съпоставят древния мит и 

съвременната дискотека. Яна от дискотеката попада в света на 

митовете и легендите. Като в истинска приказка има и изпитания, 

чието преодоляване е знак за мъжество и преценка за действителните 

качества на героите. Изпитанията също са свързани с българския 

фолклор - прекрасни самодиви, омагьосани ергени и огнени духове. 

Включен е и знак от  обреда „Пеперуда” – когато самодивите се 

превръщат в пеперуди, за да измолят дъжд и да потушат огнените 

                                                           
25 Нешка Робева (р. 1946) завършва ДХУ, отдел „Български танци” в класа на 

Кирил Харалампиев (1966). Дипломира се по Художествена гимнастика във ВИФ 

при Жулиета Шишманова. Състезател от националния отбор по Художествена 

гимнастика. Треньор и ръководител на националния отбор по художествена 

гимнастика (1974-2000); треньор (от 1976) и президент (от 1994) на клуб 

„Левски”. Член на комитета за защита на Русе. Депутат от последното Народно 

събрание преди 10 ноем. 1989; депутат от седмото Велико народно събрание 

(1990).  Създател и ръководител на танцов ансамбъл „Нешънъл арт” (от 2000), с 

които поставя „Два свята” (2000), „Орисия” (2002), „Готови ли сте?” (2004) и др, - 

виж Янева, Анелия. Фолклорни нашепвания в балетни реализации. Благоевград: 

УИ „Неофит Рилски“, с. 80. 
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духове.“26  В „Два свята Змеят и неговите воини танцуват 

осъвременен вариант на български народни танци; самодивите 

танцуват художествена гимнастика, а централните герои Яна и 

Момчил се запознават в дискотека под ритъма на танцови техники 

като диско, денс, рок, брейк, чалга. Противопоставянето между Змея 

и Момчил се постига посредством различни танцови ритми, 

причуквани с ръце, крака, геги, ударни инструменти, а на финала Яна 

остава със Змея, а Момчил открива любовта в лицето на Самодивата. 

Гимнастическите упражнения с ленти и топки, които пресъздават 

нереалното царство на самодивите, са съпоставени с осъвременения 

български народен танц. Този модел дава възможност за сценична 

адаптация на художествената гимнастика извън пределите на 

състезанията. Това е и възможност чрез художествената гимнастика 

да се изграждат цялостни спектакли.  

Нешка Робева не се ограничава само с техниката на художествената 

гимнастика, а винаги я съпоставя с други танцови техники – улични 

танци в „Готови ли сте?“, цигански танци в „Кармен от Факултета“, 

турски танци в „Орисия“. И във всички тях именно съпоставката 

между художествена гимнастика и съвременни танцови техники дава 

онзи контраст, който е необходим за изграждането на конфликта в 

балетния (танцовия) спектакъл.27 

Това още веднъж потвърждава и моята теза, че взаимодействията 

между балетното изкуство и художествената гимнастика имат 

бъдеще не само на ниво екзерсис и загрявка, но и на ниво цялостни 

танцови представления.  

Убедена съм, че тези две направления биха могли да си 

взаимодействат независимо къде бъдат представени - дали в театър 

или на състезателния килим. Те могат да бъдат свързани и с други 

танцови и спортни направления, но това по никакъв начин не е в 

ущърб на изпълнителите, а напротив - с помощта на различни 

                                                           
26 Виж Янева, Анелия. Фолклорни нашепвания в балетни реализации. 

Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, с. 80. 
27 Опити за съчетаване на художествена гимнастика с танцови техники прави и 

Лили Игнатова в постановката си „Орфей и Евридика“, но по мое мнение – не 

толкова успешни. 
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похвати би могло да се пресъздаде и цялостен спектакъл, с техники 

от различните направления.  

Надявам се завършеният дисертационен труд да допринесе за 

извеждане на отличия между сценичните изкуства и спорта, като 

предложи възможни взаимодействия между художествената 

гимнастика и балетното изкуство. Вярвам, че симбиозата ще е по-

полезна и за двете направления, защото художествената гимнастика 

спомага за развитието на балета, а балетното изкуство трайно навлиза 

в художествената гимнастика и като танцова лексика, и като опити за 

цялостни авторски хореографии. 
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИТЕ МОМЕНТИ В 

ДИСЕРТАЦИЯТА 

на Джулия Ромеова Йорданова 

„Хореографии за деца в балетното изкуство и в художествената 

гимнастика. Процеси на изграждане и усвояване. Специфики“ 

 

1. За първи път е направен подробен анализ, при това в 

съпоставимост, между екзерсиса в балетното изкуство и 

загрявката в художествената гимнастика 

2. За първи път са потърсени и изведени тези движения, които са от 

класическия екзерсис, но се използват и в загрявката на 

художествената гимнастика 

3. За първи път са изведени тези движения от загрявката в 

художествената гимнастика, които са препоръчителни и за 

класическия екзерсис 

4. За първи път се прави съпоставителен анализ между миниатюри 

от класическия балет и такива от художествената гимнастика, 

като за целта са потърсени такива миниатюри, които да са 

реализирани по една и съща музика  

5. За първи път балетни творби, които са по сюжети за деца, се 

анализират през призмата на тяхната приложимост за детска 

публика и възможностите тези сюжети да бъдат изпълнени от 

деца-танцьори 

6. Класификацията на В. Проп относно приказки за животни, 

вълшебни приказки и социално-битови приказки, се коментира 

относно нейната приложимост и разлики спрямо балетните 

приказки за деца 

7. Представям моя авторска система за обучение на деца 

(апробирана при работата ми с деца в Танцово студио „Джулия“ 

и при преподавателската ми дейност по дисциплината 

„Класически танц“ за обучение на студенти в катедра 

„Хореография“  - специалностите „Българска народна 

хореография“ и „Съвременна хореография“), която включва и 

елементи от класическия екзерсис, и елементи от загрявката при 

художествената гимнастика. 

8. За първи път се коментират в детайли отличителните особености 

между балетното изкуство и художествената гимнастика 
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9. След като се представят спецификите на всяко от обсъжданите 

направления, се коментират и възможностите за синтез между тях 

– както в загрявката и екзерсиса, така и на сцената като 

художествени продукти 
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INTRODUCTION 

The art of ballet and rhythmic gymnastics have similar paths in 

their development, although their differences are often emphasized. 

Dance presents in human life as a connection with the deities in the 

ancient mysteries but also as an opportunity for entertainment. However, 

when dance is separated from ritual it‘s possible to participate in social 

events. The Renaissance in Italy (towards the XIII century) revived 

interests in ancient mythology and, respectively, in dance but without 

aiming at the renovation of dances from Antiquity. In France the ability to 

dance became mandatory for royal families and courtiers and Italian dance 

teachers - dance masters - were hired for this purpose. Thus from the court 

dances arose the classical dance, considered "serious, solemn", as in the 

Paris performance "Circe" or "Comic Ballet of the Queen (1581, 

choreography Balthazar de Beaujoie - Baltazarini ) for the first time in 

the title the word „ballet“ is mentioned. This year is considered the birth 

date of the art of ballet. 

Rhythmic gymnastics arose a few centuries later - as a women's 

sport. In the 19th century freestyle exercises were introduced into the 

training system and thus the beginning of a more intensive exercises at the 

expense of less complexity. In 1900 new dance elements were included in 

the Swedish school of rhythmic gymnastics and Ernst Idla from Estonia 

determines the levels of complexity of each of the movements. The 

German Medau sets the base of the Berlin academy of "modern 

gymnastics" and here for the first time special gymnastic devices were 

included (1929). In 1961, rhythmic gymnastics was recognized as a 

discipline under the name known to this day. 
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Rhythmic gymnastics are also developing in Bulgaria. More 

specifically, the development of ballet art in Bulgaria began precisely with 

gymnastics teachers, such as Pesho Radoev , Alexander Dimitrov and 

Ruska Koleva. They make the first interconnection between ballet and its 

influence on rhythmic gymnastics. They organize dance courses and 

schools, publish their knowledge in newspapers and magazines and 

perform dances in opera performances with their graduates. Pesho Radoev 

's desire is to build a ballet school but it was not satisfied and he established 

a private ballet school where children studied ballet three times a week. 

The lessons are a complex of the knowledge he acquired in Prague, 

Krakow, Paris and Petersburg. Their content is characteristic and includes 

gymnastic exercises, stretching, free plastic and classical dance. 

Bulgarian professional ballet is associated with the name of 

Anastas Petrov and the premiere of the ballet " Coppelia " on February 

22, 1928, which was the first independent ballet performance on the Sofia 

stage. As a soloist and choreographer at the Sofia Opera in 1927, he also 

reminded of the need for professional ballet education. After he also had a 

desire for a ballet school but it was refused, he created his own private 

ballet school and it was at a significantly higher professional level and 

classical dance classes have daily exercises, freestyle plastic, once or twice 

a week. He started to try duet partnering that are characteristic of ballet. 

His students are Asen Manolov, Nina Kiradzhieva, Lily Beron and 

others. 

With the arrival of Russian teachers and choreographers in 

Bulgaria, the State Ballet School was established (1951), confirming the 

Russian teaching system, the construction of classical exercises and the 

requirements established in Russia by Agrippina Vaganova . In fact the 
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content of the Russian teaching system is a synthesis between the Italian 

and French systems. The main requirements and names of the movements, 

introduced as early as 1661 in Paris. 

In the second decade of the 20th century the Russian ballet dancer 

and teacher, Boris Knyazev, who worked in Bulgaria in 1920-1922 1, 

created his gymnastics in which some of the movements from the classical 

exercise are performed lying on the floor. This allows them to be 

assimilated more easily without the dancer having to fight the earth's 

gravity. Some of these movements were subsequently adopted in rhythmic 

gymnastics. 

In Bulgaria the separation of rhythmic gymnastics from sports 

gymnastics is connected to Ivanka Chakarova, Maria Antonova, Maria 

Hadzhiyska, Liliana Tsvetkova and Tsvetana Atanasova. The 

Rhythmic Gymnastics Federation was established At the National Stadium 

“Vasil Levski” (March 16, 1964) and Liliana Tsvetkova was the first 

specialist in this sport. 

If in the first half of the 20th century, gymnastics teachers sowed 

interest in the art of ballet and made the first systematic attempts to teach 

ballet, influenced by what was learned in Western Europe, but also by 

gymnastic exercises. Then in the second half of the 20th century is 

happened the opposite - classical ballet teachers such as Valya Verbeva, 

Biser Deyanov, etc. entered in gymnastics, who influenced the 

development of rhythmic gymnastics - both through learned movements 

from classical exercises and more diverse and stage choreographies. 

                                                           
1 Subsequently, Boris Knyazev went to Western Europe and thus his 

gymnastics became famous all over the world. It is still used today. 

https://www.youtube.com/watch?v=1aezouslb60
https://www.youtube.com/watch?v=1aezouslb60
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It should be emphasized that there are also principled distinctions. 

For example: ballet art refers to the stage work which includes a synthesis 

of classical, characteristic, modern dance, music, scenography and acting 

task for a given role performed by the ballet artist. There are certain 

physically norms in rhythmic gymnastics, using body movements similar 

to classical dance and the gymnast presents his personal qualities, rather 

than a specific acting role. In addition, in rhythmic gymnastics there is a 

mandatory part that is considered dance, but the emphasis is on the 

individual elements and not on the overall combination. This changes the 

very concept of choreography in rhythmic gymnastics. This leads to 

differences in the perceptions of children and viewers. It is important here 

whether they are at a rhythmic gymnastics competition or a ballet 

performance. 

The differences deepen in choreographing for children taking into 

account the physical characteristics of children, their age and their ability 

to recreate a certain range of themes, relationships and interpretation of a 

role. We often are witnesses how young children dancing love duets in 

which they simply perform the movements but because of the lack of 

experience and energy they can’t recreate the unfamiliar feelings. That's 

why the selection of the theme is an important part of putting on 

performances for children. 

 

Study of the problem 
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Few studies have been devoted 2to the history of ballet art . As well as 

the numerous studies of the Russian ballet master Vera Krasovskaya3. 

Special attention is paid to the interactions between music and 

choreography (mainly in the studies of Boris Asafiev , Feodor Lopukhov 

and Pencho Stoyanov). But here the differences are noticeable - Boris 

Asafiev 4and Pencho Stoyanov 5analyze musical forms and how they relate 

to choreographic art. 

                                                           
2 Bakhrushin , Yuri. History of Russian ballet. Moscow: Lan , 2009, 352 p. 

Burroughs , Jonathan. Choreographer's Handbook. Sofia: "Meteor " Publishing House, 

2017, 230 p. 

Haskell , Arnold . Ballet. Sofia: Musica, 1982, 130 pp. (translated from Spanish by 

Sevil Ghiyas- bayli ). 

Fokin , Mikhail. Against the stream. Leningrad: Art , 1981, 510 p. 

 
3 Krasovskaya , Vera. Russian ballet theatre second half of the nineteenth century. 

Leningrad-Moscow, Art , 1963, 552 p. 

Krasovskaya , Vera. Articles about ballet . Leningrad, Art , 1967, 342 p. 

Krasovskaya , Vera. Russian ballet Theater at the beginning of the 20th century. 

Choreographer . Leningrad-Moscow, Art , 1971, 528 p. 

Krasovskaya , Vera. Russian ballet theater in the early 20th century. Dancers . 

Leningrad, Art , 1972, 456 p. 

Krasovskaya , Vera. Nijinsky . Leningrad, Art , 1974, 208 p. 

Krasovskaya , Vera. History of Russian ballet. Leningrad, Art , 1978, 231 p. 

Krasovskaya , Vera. Epoch Nover . Leningrad, Art , 1981, 286 p. 

Krasovskaya , Vera. Western Hebrew ballet theater . Leningrad, Art , 1983, 431 p. 

Krasovskaya , Vera. Western European ballet theater from its origins to the middle of 

the 18th century. Leningrad, Art , 1989, 296 p. 

Krasovskaya , Vera. Agripina Vaganova . creative way . Leningrad, Art , 1989, 244 p. 
4 Asafiev , Boris. Musicalnata form of kato process. Sofia: Music, 1985, 380 p. 

(translated by Dorothea Petrov).  

Asafiev , Boris. Musical form as a process. Intonation. Moscow: Music , 1957, 286 p. 

Asafiev , Boris. Symphonic etudes . Leningrad: Music , 1970, 264 p. 

Asafiev , Boris. Musical form as a process. Leningrad: Music , 1971, 376 p. 

Asafiev , Boris. About music Tchaikovsky . Leningrad: Music , 1972, 376 p. 

Asafiev , Boris. About ballet . Leningrad: Music , 1974, 296 p. 

Asafyev , Boris. About symphony and chamber music music . Leningrad: Music , 1981, 

216 p. 

 
5 Stoyanov , Pencho. Musical analysis. Sofia: Music, 1993, 224 p. 

Stoyanov , Pencho. Analysis - music - choreography. Sofia: (no publisher mentioned), 

2001, 220 p. 
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While in the studies of Jean-Georges Nover 6, Feodor Lopukhov 

7and in the later studies of Rostislav Zakharov 8and Georgi Abrashev 9, the 

relationship between music and choreography is analyzed from the point 

of the choreographer and how the choreography corresponds/or does not 

correspond/ to the musical forms. 

The connections between choreography and music in the larger 

dance forms are also analyzed.10 

Analyzes are made of how a work of literature (a story, a fairy tale, 

a novel) turns into a stage work. 11Dr. Stavri Angelov discusses 12how 

literature are transformed into stage forms for children. 

                                                           
6 Nover , Jean. Letters on Dance and Ballets . Leningrad: Academia , 1927, 375 p. 

 
7 Lopukhov , Feodor. Ways of the choreographer. Berlin: Petropolis , 1925, 179 p. 

Lopukhov , Feodor. sixty years in ballet . Moscow, Art , 1966, 368 p. 

Lopukhov , Feodor. Choreographic frankness . Moscow: Art , 1972, 216 p. 

 
8 Zakharov , Rostislav. Notes of a choreographer . Moscow: Art , 1976, 351 p. 

Zakharov , Rostislav. Dance Composition : Pages pedagogical experience . Moscow: 

Art , 1983, 224 p. 

 
9 Abrashev , Georgi. Composition and form for dance. Sofia: Vulkan-4, 2001, 217 p. 

 
10 Katonova , Svetlana. Music Soviet ballet. Leningrad: Art , 1990, 416 p. 

Kosacheva , Rimma . About music foreign ballet: experience research . Moscow: Music 

, 1984, 301 p. 

Yaneva , Anelia. Choreographic and genre transformations into ballets from the 

classical repertoire. Sofia: Institute for Art Science, BAN, 2009. 576 p. (second chapter) 

 
11 Karp , P oel . Oh ballet . Moscow: Art , 1967, 226 p. 

Carp , Poel. Ballet and drama. Leningrad : Art , 1980, 241 p. 

Yaneva , Anelia. Choreographic and genre transformations in ballets from the classical 

repertoire. Sofia: Institute of Art Studies, BAS, 2009. 576 pp. (first and third chapters) 

 
12 Angelov , Stavri. Musical and scenic creativity for children in Bulgaria in the second 

half of the 20th and the beginning of the 21st century. Literary characters and stage 

adaptations. S.: 2019, 546 p. 
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There are fewer studies related to the development of classical 

dance and classical exercise13 

There are even fewer analyzes of individual movements than the 

classical exercise. At the same time they are in two directions. The first 

presents basic requirements for the studied movements and their teaching 

methodology. In this direction, the research of Agrippina Vaganova, which 

has been repeatedly republished, is fundamental 14. In later studies is 

commented not the requirements for assimilation of the individual 

movement but how the movement becomes more complicated in next level 

classes of ballet training 15. 

Significantly less researches have been devoted to rhythmic 

gymnastics, some of which 16are fundamental: 

                                                           
13 Block , Love. Classical dance. History and modernity . Moscow: Art , 1987, 556 p. 

Dobrovolskaya , Galina. Dance, pantomime, ballet. Leningrad: Art , 1975, 128 p. 

Tarasov , Nikolay. Classical dance. Moscow: Iskustvo , 1971, 492 p. 

Shopova , Maya. Classical dance is the basis for the creation of dance theater. S.: 

Bulgarian Bookstore, 2003, 248 p. 

Yaneva , Anelia. Interactions between classical and modern dance in Bulgaria. 

Processes in the Bulgarian ballet. Sofia: Express Print , 2004, 296 p. 

 
14 Vaganova , Agripina. Basics classical dance. Leningrad-Moscow: Publishing house 

Art , 1948, 170 p. 

Vaganova , Agripina. Fundamentals of classical dance, Leningrad: Art , 1980, 189 p. 

 
15 Bazarova , Nadezhda. Classic dance. Leningrad: Leningrad branch of Art , 1975, 182 

p.;  

Bazarova , Nadezhda. May, Barbara . ABC of classical dance, Leningrad: Art , 1983, 

208 p. 

Kostrovitskaya , Vera. 100 lessons classical dance. Leningrad: Leningrad Art 

Department, 1972, 238 p. 

Bogoeva , Kalina. Methodology of movements in classical dance. Sofia: Tip-top Press, 

2008, 176 p. 

Draguleva , Liliana. Methodology of teaching classical dance, Sofia: Defecto , 2008, 

447 p. 

 
16 Bobrova , Galina. Rhythmic gymnastics at school . Moscow: Physical Education and 

Sport, 1978, 110 p. 
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However, studies that specifically address pedagogy and 

choreography for children in gymnastics are rarer and understudied 17. 

For the purposes of the dissertation, I will also use main research 

connected to children related to children's perception18.  

Children and children's issues require special attention, especially 

regarding their reception to dance. This also includes studies of ballet 

teachers who analyze children's ability to learn certain technical elements 

and children's ability to learn certain ballet exercises from an early age 19. 

Children's ability to perceive is also important and when that is possible20. 

Until now the relationship between ballet art and rhythmic 

gymnastics has not been investigated. 

Nor as interactions between exercise and warm-up. 

                                                           
Gateva , Maria. Technical training in rhythmic gymnastics Part 1 Body exercises, Sofia 

"BULGET OOD", 2020, 136 p. 

Nedyalkova, Gyurga. Rhythmic gymnastics for the youngest, Sofia: Medicine and 

Physical Education, 1987, 145 p. 

 
17See Bourget , Paul. Dance teacher. Sofia: Publishing House, Mosaic of Famous 

Modern Novels, 1927, 134 p. 

Lisitskaya , T. Choreography in gymnastics . Sofia: "Grif UMO SPO" Publishing 

House, 2018, 163 p.; 

 
18Banova, Vesela. The child from 3 to 6 years. Sofia: "Veda Slovena " Publishing 

House, 2000, 20 p. 

Gilles, Rene. A practical guide for applying a methodology for researching the social 

adaptability of the child. Paris: 1945, 70 p. 

Minchev, Boris Guide to the Study of the Child - Part I. Sofia: "Veda Slovena " 

Publishing House, 2000, 400 p. 

Mincheva, Nevena. Psychological features of cognitive and personal development 

during middle childhood. Sofia: "Veda Slovena " Publishing House, 2000, 33 p. 
 
19 Ilieva , Maria. My ballet. Sofia: Janet-45 Publishing House, 2009, 48 p 
20 Seiffert , D. Pedagogy and psychology of dance - notes of the choreographer. 

Moscow: " Lan " Publishing House, 2015, 125 p. 
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Nor in productions for children in ballet and rhythmic gymnastics. 

The possibilities for interactions between ballet art and rhythmic 

gymnastics as art products have not been explored either. 

This determines the purpose of the present study. 

The purpose of the present study is to look for similarities and 

differences in the methods of training in ballet art and rhythmic 

gymnastics; to analyze similarities and differences in staging miniatures 

and full plays for children; to propose a working model for teaching and 

learning choreographies for children. 

 

The object of the research is in two directions related to dance - 

ballet art and rhythmic gymnastics. 

The subject of research is how movements from rhythmic 

gymnastics can be used in the training process and in ballet art. As well as 

the opposite – the possible impacts of ballet exercise in rhythmic 

gymnastics. 

The assignments are: 

 To analyze specifics in the ways of dance training of children - 

in the ballet exercise and in the warm-up in rhythmic 

gymnastics; 

 To derive rules for teaching specific to children; 

 To analyze choreographies for children - miniatures and 

complete performances; 

 To outline the basic requirements for the preparation of 

choreographies for children in ballet art and rhythmic 

gymnastics; 
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 To propose rules related to the construction of choreographies 

for children; 

 To propose a system for training children in the preparation of 

author's choreography with a children's theme; 

 

Research methods: 

 Researching sources of information; 

 Comparative analysis and synthesis between the processes in 

ballet art and in rhythmic gymnastics; 

 Analytical - through comparisons from the small (movement) 

to the general (overall dance form); 

 Methodological - based on problems in teaching ballet art and 

rhythmic gymnastics. 

 

Expected results 
I hope that the completed dissertation will contribute to bringing out the 

distinctions between the performing arts and sports by suggesting possible 

interactions between rhythmic gymnastics and the art of ballet. I am 

convinced that the symbiosis will be more useful for both directions, 

because rhythmic gymnastics helps the development of ballet, and ballet 

art permanently enters rhythmic gymnastics both as a dance vocabulary 

and as attempts at complete original choreographies. 

 

Structure of the study: 

The dissertation consists of an Introduction, four chapters and a 

Conclusion . 
Main ideas, aims and objectives of the research are presented in the 

introduction 

As far as the material and focus of the four chapters presented 

are quite different, the approach to the analyzes is also different. 

 

 



16 
 

16 
 

In the first chapter - CLASSIC EXERCISE IN THE ART OF BALLET 

AND WARM-UP IN ARTISTIC GYMNASTICS. MATCHES. DISTINGUISHING 

MARKS - I focus on the smallest " unit" of the choreography - the 

movement, as concisely as possible I will look for and explain movements 

that are common to both the exercise and the warm-up in rhythmic 

gymnastics; those that are characteristic of only one of the two directions; 

and those that are rarely used. 

I thoroughly and in detail examine the similarities and differences 

in rhythmic gymnastics and ballet, starting with foot positions, arms, 

moves, basic movements, batsmen , jumps, from both ballet and rhythmic 

gymnastics. 

I present movements that are used only in the classic exercise . And 

movements that are only used in rhythmic gymnastics. I also look at those 

that function both in the classical exercise and in the rhythmic gymnastics 

warm-up, looking for parallels between them. 

 

In the second chapter - " DANCE MINIATURES FOR 

CHILDREN IN BALLET ART AND ARTISTIC GYMNASTICS" - I 

expand the scope by looking for similarities and differences in 

choreographic miniatures in dance and in rhythmic gymnastics realized to 

the same music. I analyze how well the choreography created corresponds 

or relates to the form and message of the music. 

I look at several dance miniatures, on the same music, for 

choreographies in ballet and routines in rhythmic gymnastics, comparing 

their choreographic solutions, and in some of them I also include 

choreographic developments in figure skating. 

dance miniature is characteristic of the smallest structures of the 

dance. Each miniature is considered in its musical form and how it looks 

through the eyes of the choreographer in a dance piece or a routine in 

rhythmic gymnastics. 

As an example, I would point to one of the most famous miniatures 

to the music of Saint- Saëns "The Dying Swan" choreographer Fokin , 

"Dolls" to the music of Lyadov choreographer Vainonen , routines in 

rhythmic gymnastics to music from the ballets "Don Quixote", " 

Raymonda ", Esmeralda", Ravel's Bolero. 
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In the third chapter - COMPLETE CHOREOGRAPHIES 

FOR CHILDREN IN THE ART OF BALLET - the focus is further 

expanded by commenting on ballets for children. In them, the separate 

movements and the correlation of the choreography to the music are less 

affected, giving way to the dramaturgy , thanks to which a story 

performance for children is built. 

The third chapter is focused only on story ballet works for children, 

without commenting on those in rhythmic gymnastics, as she does not yet 

strive to build large-scale story works. 

I look first at fairy tales for children, productions for children - 

ballets. I analyze them according to dramaturgy, music and choreography, 

looking at the main primary sources of children's tales, divided into three 

categories - animal tales, social and household tales, and magic tales. 

In the first category, namely " Animal and Bird Ballets", I examine 

the ballets "Petya and the Wolf" - music by Prokofiev, "Whirlwind Horse" 

- music by Shchedrin and "Firebird" - music by Stravinsky. 

As in most fairy tales and more specifically in fairy tales-ballets, 

along with the real ones, there are also magical characters that have their 

impact on children and they watch and learn about these ballets with 

interest and pleasure, and some of the children subsequently become part 

of this art. 

In the second category " Ballet versions of social and folk tales" 

are included the ballets "The Doll Fairy" - music by Bayer, "Cinderella" - 

music by Prokofiev and " Cipolino " - music by Karen Khachaturian . 

Here it seems that images and episodes from real life are affected 

to a greater extent, but presented in an appropriate way, so that the child's 

attention is fully engaged. 

In addition, in these ballets there are more comic images and 

situations that refresh the performances. 

The third category is " Ballet Tales of Magic ", to which I have 

included the ballets "Sleeping Beauty" music by Tchaikovsky, 

choreography by Petipa ; "The Nutcracker" music by Tchaikovsky, 

choreography by Lev Ivanov and "Swan Lake" is mentioned, but not 

discussed in detail, because the plot is not for children, but the music of 

Tchaikovsky and the choreography of Petipa and Lev Ivanov create the 
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magical atmosphere that children like so much and that's why this ballet is 

the most watched in the world. 

 

Fourth chapter - WORKING WITH CHILDREN. 

REQUIREMENTS. APPROACHES - brings us back to movement 

again. I offer my author's methodology for training adolescents, in which 

I combine elements of exercise in ballet art and warm-up in rhythmic 

gymnastics, but I also include rhythmic exercises, acrobatic movements 

from sports gymnastics and dance improvisation, adding also my own 

exercises that I apply with children from 4 years of age to mature 

professional dancers . 

This is the chapter in which I present my author's classes , which 

are based on the age differences and skills of ballet students and students. 

My requirements are different for different groups, and in addition 

to the generally accepted movements from ballet exercises and warm- ups 

from gymnastics included in my lessons, I have also relied on my choice 

of practical combinations and dances, for example: 

 in the group from 4 to 8 years everything is presented in the form 

of games and entertainment. 

 in the group from 9 to 13 years, the workloads are greater, the work 

time on the loom is more and the dance placement is not only in a 

classical aspect, but also characteristic and modern dances are 

included. I also include thumb work here. 

 in the 14 - 18 year old group, the exercise and warm-up become 

more complicated, with the included combinations being 

performed at a faster pace and with greater amplitudes. Learned 

movements, jumps and combinations are performed in addition to 

shoes and thumbs. 

In all three groups, there are rhythmic exercises performed with hands, 

feet or objects, such as tambourines, castanets, scarves, etc. 

 sample class for dancers studying in higher education institutions. 

Apart from the common to all movements of the loom , medium, jumps 

and short combinations / considering the fact that the students are majoring 

in Choreography, the exercise is of medium difficulty, with more emphasis 
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on the placement of dances in different genres , and this enriches their 

dance culture and stage practice. 

The second most important thing for me as a teacher, after the 

exercise in ballet, is stage practice at any age, and therefore the 

participation of my students in concerts, competitions, seminars, ballet 

productions and other performances is of great importance, not so much 

for receiving awards as for consolidating what has been learned, safety on 

stage, working with partners, orientation and ability to deal with 

unforeseen situations, i.e. acquiring a certain professionalism. 

 

The CONCLUSION offers summaries and comparisons. 

The cardinal difference between the art of ballet and rhythmic gymnastics 

is in the main functions and goals that they set as the end result. 

It is a well-known distinction that rhythmic gymnastics is a sport and ballet 

is an art. But what does that actually mean? 

In rhythmic gymnastics, the technical part of the performance is 

emphasized to a greater extent, while in ballet the technique used is only a 

means to build images and drama. 

In the art of ballet, the development and upgrading of physical abilities of 

the dancer is not a primary goal. It serves only to enable the performer to 

have the appropriate movements and competences through which to 

construct a given role in the general dramaturgy of the performance. The 

technical performance must also be spiritualized through appropriate 

choreography to build images. 

In rhythmic gymnastics, one cannot talk about drama, because in the sport 

certain norms are covered, but no artistic image is sought. The performer 

demonstrates his technique, demonstrates himself. 

In rhythmic gymnastics, the competitor, through his technical skills, 

proves himself; in ballet, the dancer does not present himself, but the 

image he builds. He is in a role – he recreates the character and performs 

the assigned movements on his behalf . Then the story line, the dramaturgy 

of the piece comes to the fore, not the dancer himself. 

Even when the performance is independent (variation, monologue) and not 

part of a complete performance with a story line, it still emphasizes the 
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image created by the artist, the story he tells through his body, and not the 

specific movements. which he uses. 

And when it comes to a duet, trio or group performance, the emphasis is 

certainly on the relationships of the respective characters - looking for 

characteristics for each of them, tracing their individuality and 

interactions. There are no duets, trios or quartets in rhythmic gymnastics . 

Rhythmic gymnastics is based on solo performances. 

The same division is observed in ensemble dances . 

Mass dances in ballet art fall into two categories - entertainment (mostly 

characteristic dances - Spanish, Hungarian, Russian, Chinese, Indian, etc.) 

and Grand pas d`ensemble (mostly in the style of classical dance). 

However, a dramatic line of interactions between soloists and ensemble 

can be found in them too, since both in the characteristic dances ( 

divertissement ) and in the classical dances ( Grand pas d`ensemble ) there 

is almost always an alternation of solo ( duet ) performances and ensemble 

performances. performances. In mass dances, synchronicity is important 

(for example, the swan scenes from Swan Lake, the Waltz of the Flowers 

from Sleeping Beauty, the shadows from Bayaderka, etc.), but although in 

these dance forms to a much greater extent degree is emphasized on 

dancing and to have more opportunities to demonstrate technique, 

synchronicity is not an end in itself . She recreates a collective image (of 

swans, shadows, flowers, etc.). 

Quite naturally, there is no story line in rhythmic gymnastics ensemble 

routines. The desired effect of synchronicity in performance is further 

complicated by the use of equipment (balls, bands, hoops, bats, ropes or 

mixed equipment). In this aspect, synchronicity is extremely difficult to 

achieve and is truly a mark of supreme mastery. Artistry is separately 

valued, emphasis is placed on expressiveness, but it is additionally brought 

into this type of sport and significantly less important. However, in the 

ensemble routines of rhythmic gymnastics, there is no internal division of 

soloists and ensemble , on the contrary – the impact comes from the 

uniformity of the performance and the truly masterful skill of transferring 

equipment from one competitor to another (especially in mixed 

equipment). 

For the overall impact of the story line in ballet art , the choreographic 

direction is of great importance , by means of which the individual 
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fragments are mounted and superimposed and the relationships between 

the characters are made more visible 21. In rhythmic gymnastics, there is 

no direction, since there is no relationship between the characters, and no 

conflict between them. 

In the art of ballet, scenography , the costumes of the characters, which 

represent where and when the action takes place, are important. There is 

no set design in rhythmic gymnastics. But on the other hand, the costumes 

are no longer chosen only for beauty, but are burdened with the 

requirement of representing the era and nationality of the performance, 

often it is the costumes that make the connection with the era and 

nationality of the music. This is how rhythmic gymnastics slowly begins 

to look for images, to recreate an era and a nationality. Which can 

subsequently lead to the construction of images (roles). But still, the 

clothing in rhythmic gymnastics is limited, since in gymnastics there are 

many rolls , balls, high leg throws, playing with apparatuses, and the 

costume should not be different from a leotard, because richer and tighter 

clothes will interfere with the performances. 

*** 

The differences between the art of ballet and rhythmic gymnastics are 

more visible in competitions and performances. At exercise and warm-

up these distinctions diminish, since in both the aim is to warm up and 

prepare the body for the next more complex performances. 

Of course, there are movements specific to classical exercise and those 

specific only to rhythmic gymnastics. But there are also movements that 

gradually penetrate from exercise to rhythmic gymnastics and vice versa. 

One of the most important differences, however, is that in the ballet 

exercise , all the movements are subsequently "mounted" on the thumbs 

and with the learned combinations, which can be part of a dance 

composition or part of a dance, while in the warm-up of the artistic 

                                                           
21 Choreographic direction is superstructural - it uses the knowledge of choreographic 

composition (when composing the individual dance, but by building multiple dances it 

builds the overall structure and hierarchies in the work) and choreographic dramaturgy 

(when creating the stage narrative, the relationships between the characters and the main 

dramaturgical conflict)... The choreographic direction ... makes visible the conflict 

between the characters and the director 's concept of the recreated events" - see Yaneva 

, Anelia. Architectural principles of choreographic direction in the art of ballet. S.: 

Institute for Arts Research, 2020, p. 17. 
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gymnastics movements serve only for warm-up - to achieve greater 

flexibility, but without being used subsequently in the combinations. 

However, the interactions between exercise and warm -up are much more. 

The classical exercise ( stand , middle and allegro ) has a positive 

influence on rhythmic gymnastics as well. It develops coordination in the 

work of the legs, body, head and hands. It affects the compositions, 

coordination and clean execution of gymnastic routines. It develops 

danceability and memory. On the other hand, a significant part of the 

warm-up movements in gymnastics can also be used in classical exercise 

, as far as they help to develop the physical data of the child - turning the 

legs, a larger stride - the so-called bigger " step " . 

Regardless of the fact that one is treated as a sport and the other as an art, 

they are interrelated and with the correct construction of the lesson by the 

teacher or coach, the use of movements and exercises from the other 

direction could help to further develop different qualities. 

Therefore, in recent years, more and more movements from the exercise 

are used in rhythmic gymnastics. And vice versa - there is an increase in 

the movements that are borrowed from rhythmic gymnastics and 

implemented in the ballet exercise - especially during warm- ups to 

achieve greater elasticity of the muscles and greater openness of the legs. 

Based on my personal experience, my observations and my practice in 

both directions, my opinion is that it is useful for children who are involved 

in ballet to have gymnastics classes and also for gymnasts - to have ballet 

classes. I would recommend at the initial level of training, in order to work 

out flexibility and develop the physical data of the child, to use gymnastic 

exercises on the ground, which are repeated many times. I think this will 

help with endurance and muscle development. 

It is a fact that many of the stars of ballet art trained in rhythmic gymnastics 

before turning to ballet. Such are the French Sylvie Guillem 22, the 

Russians Maria Horeva 23, Diana Vishneva 24and others. 

                                                           
22 Prima Ballerina of the Grand Opera - Paris. 
23Prima Ballerina of the Mariinsky Theater - St. Petersburg 
24Prima ballerina of the Mariinsky Theater - St. Petersburg and of the American Ballet, 

who works with the famous choreographers Maurice Bazaar , John Neumeier , Jiri 

Kilian , etc. 
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However, when it comes to giving a visual example to children, I 

emphasize that the ballerina dances on her toes and the gymnast does not; 

the ballerina dances with a partner, the gymnast does not; and that the 

ballerina does not include a hoop, ball, rope, batons and ribbon in her 

performances. These are the easiest differences for children to perceive 

between ballet and rhythmic gymnastics. 

*** 

There are differences and similarities not only in the selection and use of 

different movements, but also in the place of training for gymnasts and 

ballet dancers. 

In rhythmic gymnastics, there must be a gymnasium that is huge in size so 

that movements with equipment (hoops, bands) that require greater height 

and width of the hall can be easily perfected. A gym can be equipped with 

machines and mirrors, although it is not required. The ballet hall must also 

have looms and mirrors. 

In the gymnasium, it is played on a carpet that softens the movements of 

the competitors. While in a ballet hall, the requirements are for a floor 

covering suitable for finger technique - that is, not current soft, even if it 

is elastic (usually a wooden floor, and in recent years - a self-leveling floor 

screed). It should be borne in mind that unsuitable flooring is a prerequisite 

for injuries. 

Gymnasts train with nails, but in ballet they wear shoes and thumbs. That 

is why gymnasts only step on half-toes, and this also changes their gait. 

The place for training and competitions - in gymnasiums; on theater and 

opera stages during performances also changes the impact on the audience. 

Although in recent decades, ballet competitions held in a sports hall have 

become more frequent. However, then a floor suitable for dancing must be 

added. However, until now there have been no cases of a rhythmic 

gymnastics competition being held on a theater stage. 

*** 

And another significant difference - the age of the performers . In 

rhythmic gymnastics, competitors are mostly girls from 5 to 18-20 years 

old and after this age they are usually profiled as coaches. 
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In the art of ballet, they can also start from 4-5 years old, but their career 

is significantly longer and they can work /dance/ until about 40 years of 

age, and sometimes even later. The reason for this longevity is the correct 

performance of a classic exercise , which is structured in such a way that 

it preserves the bone system, joints and tendons for a longer time, even 

with proper work it helps longevity both on stage and in life. 

*** 

The musical accompaniment also marks some distinctions. In the art of 

ballet, notes are made and the musical fabric is torn much less often. 

Usually the music is as the composer created it. Especially when it comes 

to ballet performances. In most cases, the music is symphonic, performed 

by a full-scale orchestra. When there is no possibility of performances with 

an orchestra, the music is recorded - again in the performance of an 

orchestra and the performance is under a phonogram, but the music 

remains unchanged. 

During the ballet exercise , the musical accompaniment is performed on a 

piano - then the combinations are smaller and the accompanist monitors 

not only the tempo and rhythmicity, but also to find such musical 

fragments whose accents coincide with the accents in the dance. Especially 

important are these matches in the jumps. The ballet exercise can also be 

accompanied by a musical recording, but then these accents are more 

difficult to achieve, and because of the repetition of the same musical 

recordings, the teacher is forced to invent the combination in such a way 

that it repeats the musical structure, and this inevitably leads to uniformity 

. 

In rhythmic gymnastics, performances are recorded. Also, because of the 

time requirements, in most cases the music is cut according to the 

contestant's needs. This leads to mutilation of the music, which is deprived 

of musical themes and development. 

*** 

As much as I emphasize distinctions, my personal belief is that all dance 

techniques can interact and mutually enrich each other. Just as methods for 

preparing the body from gymnastics enter the art of ballet, so also 

techniques used primarily in the art of ballet enter rhythmic gymnastics. 

This interaction, in its optimal version, brings sports closer to art, and often 
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art is permeated with concepts from sports, especially in solo dance 

performances during dance competitions and contests. 

Examples of the interactions between the art of ballet and rhythmic 

gymnastics are not only when separate movements from exercise and 

warm-up are used, but when (especially in recent decades) performances 

are created that also include elements of rhythmic gymnastics. 

The performances of Neshka Robeva are in this direction 25. Combining in 

her career the training of Bulgarian Folk Dances (DHU - State 

Choreographic School) and Rhythmic Gymnastics as a competitor and 

subsequently coach of the National Rhythmic Gymnastics Team when she 

finished her work with the National Rhythmic Gymnastics Team, Neshka 

Robeva found her own field - productions of complete dance 

performances, with her own plot and dramaturgy. Such are "Two Worlds", 

"Orissa", "Are you ready?", "Carmen from the Faculty" and others. In 

them, she creates a conflict by comparing techniques and techniques from 

rhythmic gymnastics with techniques and techniques from modernized 

folk dances (not only Bulgarian dance, but also Romanian, Turkish, 

Gypsy, etc. ). In "Two Worlds" ... ancient myth and modern disco are 

juxtaposed. Yana from the disco falls into the world of myths and legends. 

As in a real fairy tale, there are trials, overcoming which is a sign of 

manhood and a judgment of the real qualities of the heroes. Trials are also 

connected with Bulgarian folklore - beautiful samodives, bewitched 

bachelors and fiery spirits. Also included is a sign from the "Butterfly" rite 

- when samodivas turn into butterflies to beg for rain and extinguish the 

fiery spirits." 26In "Two Worlds, the Dragon and his warriors dance a 

modernized version of Bulgarian folk dances; the samodivas dance 

rhythmic gymnastics, and the central characters Yana and Momchil meet 

in a disco to the rhythm of dance techniques such as disco, dance, rock, 

                                                           
25 Neshka Robeva (b. 1946) graduated from DHU, department of "Bulgarian dances" in 

the class of Kiril Haralampiev (1966). Graduated in Rhythmic Gymnastics at VIF under 

Julieta Shishmanova. Competitor of the national team in Artistic Gymnastics. Coach 

and head of the national rhythmic gymnastics team (1974-2000); coach (since 1976) 

and president (since 1994) of Levski club. Member of the Committee for the Protection 

of Ruse. Deputy from the last National Assembly before November 10. 1989; Member 

of the Seventh Grand National Assembly (1990). Creator and leader of the dance 

ensemble "National Art" (since 2000), with whom he staged "Two Worlds" (2000), 

"Orissa" (2002), "Are you ready?" (2004) and others , - see Yaneva, Anelia. Folkloric 

whispers in ballet realizations. Blagoevgrad: UI "Neofit Rilski", p. 80. 
26See Yaneva, Anelia. Folkloric whispers in ballet realizations. Blagoevgrad: UI "Neofit 

Rilski", p. 80. 
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break, chalga. The confrontation between Zmeya and Momchil is achieved 

by means of different dance rhythms, hammered with hands, feet, gags, 

percussion instruments, and in the final Yana stays with Zmeya, and 

Momchil finds love in the face of Samodivata. 

Gymnastic exercises with ribbons and balls, which recreate the unreal 

kingdom of samodives, are juxtaposed with the modernized Bulgarian folk 

dance. This model allows for the stage adaptation of rhythmic gymnastics 

beyond the limits of competitions. This is also an opportunity to build 

complete performances through rhythmic gymnastics. 

Neshka Robeva does not limit herself to the technique of rhythmic 

gymnastics, but always compares it with other dance techniques - street 

dances in "Are you ready?", gypsy dances in "Carmen from the Faculty", 

Turkish dances in "Orisia". And in all of them, it is precisely the 

juxtaposition between rhythmic gymnastics and modern dance techniques 

that provides the contrast that is necessary for the construction of the 

conflict in the ballet (dance) performance.27 

This once again confirms my thesis that the interactions between ballet art 

and rhythmic gymnastics have a future not only at the level of exercises 

and warm-up, but also at the level of complete dance performances. 

I am convinced that these two trends could interact regardless of 

where they are presented - whether in the theater or on the race carpet. 

They can also be connected with other dance and sports disciplines, but 

this is in no way to the detriment of the performers, on the contrary - with 

the help of different techniques, a complete performance could be 

recreated, with techniques from the various disciplines. 

 I hope that the completed dissertation will contribute to bringing 

out the distinctions between the performing arts and sports by 

suggesting possible interactions between rhythmic gymnastics and 

the art of ballet. I believe that symbiosis will be more useful for 

both directions, because rhythmic gymnastics helps the 

development of ballet, and ballet art permanently enters rhythmic 

                                                           
27 Attempts to combine rhythmic gymnastics with dance techniques were also made by 

Lili Ignatova in her performance "Orpheus and Eurydice", but in my opinion - not so 

successful. 
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gymnastics both as a dance vocabulary and as attempts at complete 

original choreographies. 
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REFERENCE ON CONTRIBUTION POINTS IN THE 

DISSERTATION 

of Julia Romeova Yordanova 

"Choreographies for children in ballet art and in rhythmic 

gymnastics. Construction and absorption processes. Specifics' 

 

1. For the first time, a detailed analysis was made, and in comparability, 

between the exercise in ballet art and the warm -up in rhythmic 

gymnastics 

2. For the first time, these movements, which are from the classical 

exercise , but are also used in the warm-up of rhythmic gymnastics , 

were searched for and displayed. 

3. For the first time, these movements have been brought out of the 

warm-up in rhythmic gymnastics, which are also recommended for the 

classical exercise 

4. For the first time, a comparative analysis is made between miniatures 

from classical ballet and those from rhythmic gymnastics, and for this 

purpose, such miniatures were searched that were realized to the same 

music 

5. For the first time, ballet works based on children's plots are analyzed 

through the prism of their applicability to children's audiences and the 

possibilities of these plots being performed by child dancers 

6. V. Propp 's classification of animal tales, magical tales and socio-

habitual tales is commented on its applicability and differences to 

children's ballet tales 

7. I present my author's system for teaching children (tested in my work 

with children in Dance Studio "Julia" and in my teaching activity in 

the discipline "Classical Dance" for training students in the 

Department of "Choreography" - the specialties "Bulgarian Folk 

Choreography" and " Contemporary choreography"), which includes 

both elements of the classical exercise and elements of the rhythmic 

gymnastics warm -up. 

8. For the first time, the distinguishing features between the art of ballet 

and rhythmic gymnastics are commented in detail 

9. After presenting the specifics of each of the discussed directions, the 

possibilities of synthesis between them are also commented on - both 

in the warm -up and exercise , and on stage as artistic products 
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