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Povzetek 

Za diplomsko delo sem izbrala tri plesne elemente, ki so opisani tako s plesnega kot s 
fizikalnega stališča. Plesni tehniki in načinu izvedbe posameznega elementa pripadajo 
določeni fizikalni zakoni, ki jih plesalec nezavedno koristi. Skozi diplomsko nalogo sem 
navodilom, ki jih plesalec dobi med izvajanjem posameznega elementa, pripisala 
fizikalni pomen. Z visoko hitrostno kamero sem posnela tri izbrane plesne elemente ter s 
pomočjo teh posnetkov preučila njihovo fizikalno ozadje. Za konec sem te tri elemente 
predstavila še kot modele gibanja za obravnavo v šoli. Učenci z njimi spoznajo nove 
vrste gibanja ter se naučijo, da je fizika prisotna v našem vsakodnevnem življenju, 
čeprav se tega včasih ne zavedamo.  

 

Ključne besede: ples, fizika, fizika v plesu, pirueta, fouetté, grand-jéte, vztrajnostni 
moment, kotna hitrost 

 

Summary 

In this diploma thesis three dance elements are covered from the dance as well as from 
the physical point of view. For every technique and performance of an individual dancing 
element, there are certain laws of physics, which the dancers use unconsciously. 
Throughout this thesis I added characteristics of physics to instructions that the dancer 
receives for performance of an individual dancing element. I recorded the three selected 
elements with a high-speed camera and using these recordings I closely examined their 
physical background. At the end I presented those elements as models of movement, 
which can be used as teaching material in schools. Students thus learn new kinds of 
movements and are able to realise that physics are present in our everyday lives, even if 
sometimes we do not realise it.      

Keywords: dance, physics, physics of dance, pirouette, fouetté, grand-jéte, rotational 
inertia, angular moment 
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1. UVOD 

V diplomskem delu opisujem povezavo med plesom in fiziko. Tako kot se za preprostim 
korakom skriva fizikalno ozadje, se tudi za plesom. Čeprav se nam kdaj zdi, da plesalci 
kršijo naravne zakone, jih v resnici le izkoriščajo v svoje dobro in to običajno brez 
zavedanja, da to počnejo. Namen diplomske naloge je, da poiščem te povezave in 
ugotovim, kako plesalec izkoristi fizikalne zakone sebi v prid. Res je gibčnost plesalca 
mnogo večja od običajnega človeka in plesalci gredo čez meje naravne gibčnosti, 
vendar je zato, da plesalec to doseže, potrebno veliko treninga in vaje. Kljub temu mora 
plesalec paziti, da dela v skladu z omejitvami, ki jih postavlja telo, saj v nasprotnem 
primeru pride do poškodb, kar pa je spet poglavje zase. 

Ples za mnogo ljudi predstavlja umetnost in povezava s fiziko bi plesnemu gibanju vzela 
magičnost, ki jo plesalec ustvari na odru. To je tudi eden od argumentov, ki jih Kenneth 
Laws predstavi v svojem članku The physics of dance. V članku opisuje, da ta povezava 
lahko plesalcu in plesnemu učitelju koristi. Kot sem že omenila prej, plesalci presegajo 
meje običajne človeške gibljivosti, vseeno pa se je potrebno zavedati, da ima telo svoje 
meje in jih tudi upoštevati. Laws nato v svojem članku opiše dva elementa, tako da 
plesni žargon poveže s fizikalnim znanjem, oziroma opiše, kaj iz fizikalnega vidika 
pomenijo navodila plesnega učitelja (Laws, 1985).  
Medtem ko se je Laws ukvarjal z dvema različnima elementoma, s pirueto in grand-
jétejem, sta se Owen in Whiting v svojem članku osredotočila na tri različne obrate. 
Članek se nanaša na eksperiment, s pomočjo katerega sta merila plesalčevo vrtilno 
količino in vztrajnostni moment. Obrate s tega vidika med seboj tudi primerjata (Owen in 
Whiting,1989).  
Avtorji članka Newton's 2nd law and the Physics of dance v svojem članku opisujejo, 
kako lahko drugi Newtonov zakon povežemo s plesom. Glavni namen pa je 
personalizacija fizike gibanja na način, da je študent objekt preučevanja. V članku je 
predstavljen načrt takega tipa poučevanja, od ure in eksperimentov, ki so povezani z 
drugim Newtonovim zakonom v plesu (Barber in ost., 2007).  
S podobnega stališča je napisan tudi članek Physics in dance and dance to represent 
physical processes. Tudi avtorji tega članka se na ples in njegovo povezavo s fiziko 
obračajo kot na motivacijo za učenje in njeno uporabnost v vsakdanjem življenju. V 
članku predstavijo nekaj plesnih elementov in njihovo fizikalno ozadje ter katere 
eksperimente in na kakšen način učenci lahko izvedejo (Capocchiani, 2011). 
Vsi članki predstavijo osnove plesa in njihovo fizikalno ozadje, hkrati pa sporočajo, da je 
povezava med fiziko in plesom, ki je predvsem umetnost, dobra tako za plesalca kot 
učitelja fizike, saj s tem fiziki damo neko oprijemljivo noto. 

V diplomskem delu bom skozi tri elemente temo obravnavala s plesnega vidika, nato pa 
še s fizikalnega.  
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Kako je lahko plesalec na eni nogi enako stabilen kot na dveh? Kako se lahko plesalec 
začne vrteti in se na koncu ustavi, vse to naredi elegantno brez zanašanja? Zakaj se 
zdi, da pri grand-jéteju, vrsti skoka in enem od treh obravnavanih elementov, plesalec 
kljubuje gravitaciji, ko pa vemo, da človek brez pomoči ne zna leteti. 

Odgovore na ta vprašanje bom predstavila v diplomski nalogi.  

Dela sem se lotila tako, da sem najprej posnela izbrane elemente in jih nato plesno 
opisala. Namen opisa iz plesnega vidika je, da bralec dobi vpogled v svet plesa, kot ga 
vidi plesalec. Gre za navodila, ki jih plesalec dobi, ko začne izvajati določen element, na 
kaj mora paziti, da bo element pravilno izveden in da ne bo napak. Nato pa sem s 
pomočjo ogledovanja posnetkov preučila gibe ter poiskala njihovo fizikalno ozadje. 
Poskušala sem odgovoriti na vprašanje, zakaj so elementi izvedeni, tako kot so, in kako 
plesalec izkoristi fizikalne zakonitosti. 

Diplomsko delo je sestavljeno iz osnov, kjer so predstavljene plesne osnove, ki so 
pomembne za izvajanje elementov. Nato pa so opisani trije plesni elementi: pirueta, 
fouetté in grand-jéte. Prva dva elementa sta obrata, ki jih plesalec izvaja na mestu, 
zadnji pa je skok, pri katerem plesalec potuje čez prostor. Vsak element je opisan s 
plesnega vidika: kako plesalec izvede element, na kaj more paziti pri izvedbi elementa 
ter kaj je iz plesnega vidika pomembno; pri tem izhaja opis iz mojih izkušenj in navodil, 
ki sem jih v času svojega plesnega izobraževanja dobila od svojih učiteljev plesa. Vsak 
učitelj ima svoje metode poučevanja in razlage. Jaz sem združila nekaj metod v celoto 
na način, ki daje največ informacij o izvedbi elementa. Elementi so nato predstavljeni še 
iz fizikalnega vidika: kako je plesni vidik izvedbe elementa povezan s fizikalnim. Za 
konec pa sta pirueta in grand-jéte uporabljena še kot dva modela gibanja, ki ju lahko 
uporabimo za poučevanje v šoli.  
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2. MOTIVACIJA ZA DELO 

Že od malih nog plešem. Plesati sem začela, ker sem bila zelo živahen otrok. Ples je 
postal del mojega življenja, brez katerega si še danes ne predstavljam dneva. Ples je 
govorica telesa in včasih je lažje odplesati kot povedati. Meni ples predstavlja sprostitev, 
ki združuje umetnost in šport. Čeprav se ljudje ne strinjajo, ali ples je šport ali ne, 
plesalec potrebuje fizično kondicijo, da izvede posamezno točko. In vedno se od 
plesalca zahteva, da je točka videti elegantna in brez napora, ne glede na plesno zvrst. 
Ples se namreč deli na veliko različnih zvrsti. Sama sem začela s klasičnem baletom, 
nato pa nadaljevala z show danceom. Naloga plesalca show dancea je skozi gibe 
ustvariti šov ali povedati neko zgodbo. Show dance izvira iz jazza, vendar vključuje tudi 
elemente baleta in gimnastike, čeprav so meje med disciplinami vedno bolj zamegljene. 
Vsekakor lahko klasično znanje baleta plesalcu pomaga, saj ga nauči osnovne tehnike 
in pravilne drže. 
 
Do razmišljanja o povezavi med fiziko in plesom me je spodbudil eden od treningov, ko 
sta moja soplesalca poskušala narediti dvig, ki pa jima ni uspel najbolje, naša trenerka 
jima je dala navodila, da bi lažje naredila dvig, in pomislila sem, da navodilo temelji na 
fizikalni zakonitosti. Ko sem začela študirati fiziko, sem začela opazovati povezave med 
fizikalnimi zakonitostmi in plesom, opazila sem tudi malenkosti, ki jih s fiziko lahko 
vpelješ v ples in izboljšaš svoje gibe.  

Zato je bila moja želja, da to združim, saj imam rada fiziko in ples. Pisanje diplome se je 
zdela lepa priložnost, da svojo željo tudi uresničim. 
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3. PLESNE OSNOVE IN TERMINOLOGIJA  
 

Za boljše razumevanje je pomembno, da spoznamo nekaj osnov, ki jih plesalec spozna 
na samem začetku svoje plesne poti. Tu so opisani termini, ki so pomembni za 
obravnavane tri elemente in se pri delu večkrat uporabljajo.  
Gre za besednjak osnovnih pozicij nog in rok, ki so za plesalca pomembne pri izvajanju 
elementov. Je neke vrste plesna abeceda, s pomočjo katere plesalec ustvarja nadaljnje 
gibe in elemente.  
 

� Stojna noga 
Stojna noga (slika 1) je tista noga, ki je v stiku s tlemi in na katero plesalec prenese 
težo.  

 

Slika 1: Stojna noga 

� Odprta in zaprta pozicija nog  
Ko govorimo o odpri/zaprti poziciji nog, se to nanaša na odprtost/zaprtost stopal. Pri 
odprti poziciji (slika 2; desno) so stopala usmerjena po diagonali, lahko pa tudi 
popolnoma vstran, plesalec se prilagodi zmožnostim svojega telesa. 
V zaprti poziciji (slika 2; levo) so stopala usmerjena naprej. 

 

Slika 2: Zaprta pozicija nog (levo), odprta pozicija nog (desno) 
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� Passé:  
Na passeju je noga pokrčena in prsti te noge se dotikajo kolena stojne noge. Passé je 
lahko odprt ali zaprt. Pri odprtem paseju (slika 3; levo) je noga pri kolenu odprta, to 
pomeni, da je koleno obrnjeno vstran, je pravokotno na koleno stojne noge. Pri zaprtem 
passeju (slika3; desno) je koleno obrnjeno naprej in je vzporedno s kolenom stojne 
noge. 
 

  
Slika 3: Odprti passé (levo), zaprti pase (desno) 

  
 

� Relevé: 
Relevé je dvig stopala od tal. Pri tem dvignemo celo telo tako, da je teža telesa le na 
prstih. Lahko se dvignemo na polprste, (slika 4; levo), pri tem so prsti in blazinice na 
tleh. Lahko se dvignemo na prste (slika 4; desno), to je takrat, ko imamo obute špice 
(baletni copat, ki ima v sprednjem delu trdo oporo) in stojimo na konicah prstov.  

  
Slika 4:Relevé desno na polprstih, levo (vir 2) na prstih v špicah 
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� Četrta baletna pozicija 
Noge so v četrti baletni poziciji (slika 5), ko sta nogi odprti in postavljeni ena za drugo, 
med njima pa je za stopalo razmika. Prsti zadnje noge so za peto prve noge in peta 
druge noge za prsti prve noge. 

 

Slika 5:Četrta baletna pozicija 

� Plié 
Plié je počep, pri katerem upognemo kolena, ki med gibanjem potujejo v smeri stopal. 
Težišče se mora nahajati na sredini. Ločimo med demi in grand pliejem. Demi plié (slika 
6; levo) je polpočep, pri katerem kolena le rahlo upognemo. Grad plié (slika 6; desno) je 
poln počep, pri katerem kolena močno upognemo, peta pa se dvigne od tal. Plesalec 
mora paziti, da se ne »usede«. Zgornji del telesa more biti še vedno poravnan. 

 

Slika 6: Demi plié (levo), grand plié (desno) (vir1) 
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� Chassé 
Chassé (slika 7) je skok z ene noge na drugo, pri katerem se nogi v zraku združita. 
Plesalec začne skok z odrivom z ene noge, nato ju v zraku združi in pristane na drugi 
nogi. 

 

Slika 7: Potek chasseja (zaporedje slik od desne proti levi) 

 

� Flex in pointe 
Flex in pointe sta poziciji prstov na nogah. 
Pri flexu (slika 8) so prsti iztegnjeni, podplat je raven, kot če bi stali na tleh. 
 

 
Slika 8:-Flex 

Point (slika 9) ali po naše špička je pozicija prstov, pri kateri so ti usmerjeni tako, da je 
noga zavita in ustvarja lok, prsti pa kažejo v smer, kamor je noga obrnjena. 

 

Slika 9. Point  
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4. PIRUETA 
 

• Plesni in slikovni opis piruete 

Pirueta (fr. Pirouette) je obrat na eni nogi, ki je na releveju. Druga noga je pri tem na 
passeju.  
Pred začetkom obrata imamo noge postavljene v četrti baletni poziciji, ki je lahko odprta 
ali zaprta. Ta je odvisna od nadaljevanja obrata: plesalec lahko izvede zaprto ali odprto 
pirueto. Katero pirueto izvede, je odvisno od tega, kako je noga postavljena na passeju, 
ali gre za zaprti ali odprti passe. Obrat začnemo iz četrte baletne pozicije, to je 
preparacija oziroma priprava na obrat. Pri tem celotno telo postavimo in pripravimo za 
izvedbo obrata. Ker ima pri obratu vsak del telesa svojo funkcijo, bom opisala vsak del 
posebej. 

 
Pri pripravi sta obe nogi pokrčeni. Spredaj imamo nogo, na kateri bomo obrat izvedli – 
stojna noga. Zadaj pa je noga, ki jo pri obratu dvignemo na passé. Že v tej poziciji mora 
biti plesalec stabilen. To pomeni, da mora držati ravnotežje. Teža telesa mora biti med 
obema nogama (slika 10). Nato pa z začetkom obrata prenesemo težo na stojno nogo. 
Za lep in stabilen obrat je pomembno, da čim hitreje postavimo noge v položaj za obrat, 
stojno nogo čim hitreje iztegnemo, predvsem pa moramo drugo nogo čim hitreje 
postaviti na passé. 

 
Slika 10: Priprava na pirueto, z označenim kvadratom 
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Za izvedbo dobre piruete pomagajo še roke. V pripravi na obrat so roke postavljene v 
črko L (slika 10). Pred nami je iztegnjena roka, ki predstavlja smer vrtenja. Če imamo 
naprej iztegnjeno desno roko, se bomo zavrteli v desno smer in s tem izvedli desno 
pirueto. Iztegnjena roka in rama vodita telo v obrat. Roka se z začetkom obrata malo 
premakne v smer obrata, nato pa jo plesalec potegne k sebi in z njo tvori polkrog. Druga 
roka, ki je pred začetkom obrata iztegnjena vstran, zaključi krog in pomaga pri hitrosti 
obrata. Pri začetku obrata to roko s strani pripeljemo predse in jo pri tem ukrivimo. S tem 
tvorimo drugo polovico kroga. Med samim vrtenjem so roke med popkom in prsmi in 
tvorijo krog (slika 11). Predstavljamo si lahko, da držimo napihljivo žogo. Prav tako kot 
pri nogah, je tudi pri rokah pomembno, da čim hitreje zasedejo končno postavitev 
(pozicijo). 

 
Slika 11: Postavitev rok med pirueto 

 
Že prej sem omenila, da je pomembna plesalčeva stabilnost. Če plesalec nima 
ravnotežja na stojni nogi, ga lahko zanese v katero koli smer – pade iz ravnotežja. Za 
vzdrževanje ravnotežja je pomembna stabilnost trupa in kako plesalec razporedi težo po 
stopalu. 

Plesalec mora biti pravilno postavljen in »držati kvadrat« (slika 10). Gre za pogovorni 
izraz, ki ga pri plesu uporabljamo z namenom opisa pozicije telesa. Pri kvadratu mora 
plesalec držati ramena vzporedno z boki. Če bi nanj prilepili list papirja, se ta ne bi smel 
upogibati, to se predvsem nanaša na območje plesalčevega pasu. Pri tem je pomembna 
kontrola telesa z mišicami. Potrebno je stisniti zadnjične mišice in potiskati medenico 
naprej (pod sebe). Če roke položimo na trebuh in zadnjico, morajo prsti kazati natančno 
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v tla (slika 12). Pri tem hkrati stiskamo tudi trebušne mišice. Potrebno je paziti, da ne 
pretiravamo. Če medenico potisnemo preveč naprej, s tem preveč stisnemo zadnjične 
mišice, zato medenica ni v pravem položaju. Položaj medenice je zelo pomemben za 
nadaljnjo poravnavo hrbtenice in s tem zgornjega dela telesa. 

 

Slika 12: Postavitev medenice: (desno) pravilna postavitev s pomočjo rok, (levo) pravilna postavitev in napačni postavitvi – 
anatomsko 

 
 

Zgornji del telesa mora plesalec »podaljšati«. Predstavljamo si, da nas nekdo pri vrhu 
glave vleče navzgor. Pri tem ne smemo potegniti navzgor ramen, med rameni in ušesi 
mora biti odprt prostor, ramena celo rahlo potiskamo navzdol, hkrati pa si moramo 
predstavljati, da »slonimo na balkonski ograji«. Čisto rahlo so prsi nagnjene naprej – 
»naslonjene čez ograjo«. Predstavljamo si, da prsni koš rahlo odpiramo, skupaj in 
navzdol pa vlečemo lopatice. S postavitvijo zgornjega dela telesa ustvarjamo tudi 
»prezenco«, podobo, ki jo vidi občinstvo. Gledalec plesalca najprej pogleda v zgornji del 
telesa in če je ta lepo postavljen, je plesalec videti elegantnejši, kot če je zgornji del 
telesa postavljen narobe. 

Teža na stopalu mora biti enakomerno porazdeljena. Ne smemo preveč obremeniti 
mezincev, ker se s tem zvija gleženj. Običajno se osredotočimo na to, da preusmerjamo 
težo na palec. Gležnji morajo biti poravnani, ne smejo se zvijati ne na notranjo in ne na 
zunanjo stran. 

Zadnja, ki pomaga pri obratu, je glava. Izbrati moramo neko točko, ki nam omogoča, da 
med vrtenjem ne izgubimo fokusa, ostanemo v kontroli in se nam po koncu obrata ne 
zvrti. Pri fokusu je pomembno, da plesalec ve, kje je začel in kje mora končati obrat. Da 
plesalec lahko obdrži fokus, si izbere neko točko, ki jo čez celoten obrat gleda. 

Glava se ne sme vrteti s telesom, temveč ga mora voditi. Je del telesa, ki prvi opravi 
celoten obrat. Čim hitreje jo moramo namreč zasukati tako, da vidimo izbrano točko. 
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Glava naredi celoten obrat prva, čeprav ga zadnja začne. Ko začnemo obrat, najprej 
obrnemo telo, glavo pa čim dlje držimo tako, da gledamo izbrano točko. Ko je telo že 
toliko obrnjeno, da glave ne moremo več ohraniti obrnjene v isti smeri, jo čim hitreje 
zasučemo tako, da spet gledamo našo izbrano točko. S takim načinom vrtenja plesalec 
ne izgubi pozicije v prostoru in se mu po koncu obrata ne vrti, obdržal je fokus. 

 
Ko zaključujemo obrat, je spet več možnosti odvisnih od tega, kaj sledi obratu, če je ta v 
seriji elementov. Pomembno je, da je zaključek čist in nas ne zanese, ne izgubimo 
ravnotežja, saj sta zaključek in začetek obrata ravno tako pomembna kot sam obrat. Sta 
del elementa. Pri zaključku težo spet prenesemo na obe nogi. Pri zaključku obrat, ki ga 
bom opisovala v nadaljevanju, zaključimo v paralelni poziciji, obe nogi sta na tleh, 
vzporedni in obrnjeni naprej. Nogo, ki je v passéju, spustimo na tla, pri tem premaknemo 
stojno nogo nekoliko vstran, nogo, ki je bila na passéju, spustimo na tla zraven stojne 
noge. Tako sta obe nogi na tleh, postavljeni vzporedno in obrnjeni naprej, teža pa se 
tako kot na začetku obrata nahaja med obema nogama. Roke spustimo ob telesu 
navzdol, hkrati pa noge rahlo pokrčimo v plié. 
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• Fizikalna razlaga piruete 
 

Kot sem omenila že prej, je za plesalca zelo pomembno ravnotežje in kontrola telesa. 
To po fizikalno pomeni, da plesalec nadzoruje položaj težišča. Plesalčevo težišče se 
nahaja nekaj centimetrov nad popkom. Točna pozicija je odvisna od posameznega 
plesalca in njegove telesne zgradbe (roke in noge) (Vogelnik, 1991). Telo pa se s 
premikanjem nog in rok tudi nekoliko premika okoli svoje osrednje lege. 
Ko plesalec ohranja ravnotežje, pomeni, da je njegovo telo stabilno in poravnano. 
Težišče se nahaja med točkami, ki se dotikajo tal. 
Stabilnost mora plesalec doseči v različnih pozicijah – elementih. To pomeni, da ga ne 
sme zanašati iz nekega položaja. Pri tem mora primerno izvedenemu elementu 
premikati težišče. V primeru piruete mora biti težišče na osi vrtenja.  
Plesalec z različnimi popravki, stiskanjem določenih mišic, telo postavi v optimalno 
pozicijo, pri kateri doseže največjo možno stabilnost. Ko se plesalec »podaljša«, s tem 
uravnava položaj hrbtenice, da je ta skoraj vzporedna osi, na kateri leži težišče (Grieg, 
1994). 
Ker pa pirueta zajema tako pripravo kot zaključek, mora plesalec med samo izvedbo 
težišče premikati. 
Pri pirueti je teža na začetku in na koncu obrata enakomerno porazdeljena na obeh 
nogah, težišče pa se mora nahajati na osi med nogama (slika 13, levo). 
Laws (2008) je v svojih meritvah ugotovil, da plesalec že v sami pripravi porazdeli težo 
neenakomerno po nogah. Pirueta je najlepše izvedena, če je na sprednji nogi 2/3 
telesne teže in na zadnji 1/3. 
Je pa točna porazdelitev teže odvisna od razmika med nogama v pripravi, čim bolj sta 
nogi narazen, tem večji del teže je na sprednji nogi.  
Med obratom plesalec težo z obeh nog prenese na eno nogo, stojno nogo. Težišče se 
pri tem nahaja na osi vrtenja, ki poteka čez stojno nogo. (slika 13, desno) 
Torej plesalec iz začetne pozicije prenese težo in težišče v položaj, ki mu v danem 
trenutku omogoča največjo stabilnost. 
V primeru, da med samim obratom težišče telesa ni nad osjo vrtenja, plesalca zanese iz 
obrata, plesalec ni več stabilen. 
Pogostokrat se zgodi, da je plesalec nagnjen preveč naprej ali nazaj, redkeje se dogaja, 
da se nagiba desno ali levo. 
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Slika 13: Označena vertikala, na kateri se nahaja težišče pred (levo) in med obratom (desno) 

    
Kot sem že omenila, os vrtenja poteka čez stojno nogo proti vrhu glave. Na dinamiko 
obrata vpliva oblika plesalčevega telesa, ki mu podaja vztrajnostni moment. 
Plesalcu med vrtenjem lahko izračunamo vztrajnostni moment �. V grobem približamo 
telo plesalca valju.  

 

� �
1

2
��� 

 
Pri tem � predstavlja plesalčevo maso, � pa polmer plesalca od osi vrtenja do najbolj 
oddaljene točke. Iz enačbe vidimo, da čim večji je polmer, tem večji je vztrajnostni 
moment. Ko plesalec povleče roke k sebi v končno pozicijo za obrat, zmanjša polmer 
telesa in s tem tudi vztrajnostni moment. 
Plesalčeve roke si lahko predstavljamo kot valj, ki je postavljen pravokotno na telo in se 
vrti okoli središča. Vztrajnostni moment tega valja je:  

 

� � 	
	



����

� �
	

	�
��

�. 

 
Pri tem je �� masa rok, �� polmer rok in 	dolžina rok. To je vztrajnostni moment plesalca 
z odročenima rokama. 

 
Ker se plesalec med vrtenjem roke zapre v krog, roke med vrtenjem obravnavamo kot 
obroč, ki se vrti okoli roba. Vztrajnostni moment tega je: 
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� � 2���

�. 
 

Pri čemer je �� masa rok in � polmer obroča. 
 

Torej je skupni vztrajnostni moment plesalca med obratom: 
 

� �
	

�
��� � 2���

�. 

 
Plesalec med samim obratom poskuša čim več telesne mase čim bolj približati osi 
vrtenja. 

 

S spremembo vztrajnostnega momenta plesalec kontrolira kotno hitrost. Rame in roke 
so tiste, ki vodijo plesalca v obrat. Roke so običajno v poziciji kroga med prsnim košem 
in popkom. 
To lahko primerjamo s poskusom na vrtečem se stolu. Ko imamo roke iztegnjene, se 
vrtimo počasneje kot z rokami ob sebi, pri tem med vrtenjem spreminjamo obliko 
svojega telesa. 
Pri plesalcu to pomeni, da ko iz začetne pozicije iztegnjenih rok te postavi v končno 
pozicijo, s tem poveča hitrost vrtenja. 

Vrtilna količina (Γ) osebe, ki se vrti na stolu z iztegnjenimi ali skrčenimi rokami, ostaja 
enaka. Enako velja tudi za plesalca, ki iz začetne iztegnjene pozicije roke postavi v 
zakroženo pozicijo pred sabo. 

���� = ���� 
 

Vrtilna količina je premo sorazmerna z vztrajnostnim momentom in kotno hitrostjo. 

� = �� 

Če se vztrajnostni moment med obratom zmanjša, se poveča kotna hitrost. To pa smo 
ugotovili že prej, saj se z zmanjšanjem premera vrtečega se objekta zmanjša 
vztrajnostni moment in se poveča kotna hitrost, če ni bilo zunanjih navorov in se vrtilna 
količina ohranja. 

Tako kot so roke pomembne za pospeševanje obrata na začetku, so pomembne tudi pri 
zaustavljanju, zaključku obrata. 
Medtem ko je začetek obrata običajno vedno enak, je za zaključek obrata mnogo več 
možnosti. Je pa tako začetek kot zaključek odvisen od same plesne kombinacije in od 
tega, kako pirueto povežemo z gibi pred njo in za njo. 
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V našem primeru plesalec zaključi obrat tako, da roke spusti ob telesu navzdol. S tem 
roke približa še bližje osi vrtenja, kar nakazuje, da niso samo te vzrok za ustavitev 
vrtenja. Ko plesalec spušča roke, premika namreč tudi nogo.  
Ob zaključku obrata nogo, ki je na passeju, začne odmikati od stojne noge, stojno nogo 
pa spodmika izpod sebe tako, da naredi prostor pod sabo še za drugo nogo, ki je bila na 
passeju. Tako se os vrtenja znajde med obema nogama in s tem poveča oddaljenost 
nog od osi vrtenja. Tako kot roke, se tudi noge nahajajo med samim vrtenjem bližje osi 
kot na začetku in koncu. 
 
Čez stojno nogo poteka os vrtenja in ko to izmaknemo, se poveča oddaljenost od osi 
vrtenja. Hkrati pa se s tem drugače porazdeli teža telesa in premakne težišče. 
 
Plesalec med obratom poskusi čim večji del telesne teže približati osi vrtenja, pri 
ustavljanju pa jo nato porazdeli drugače, se sprosti in pri tem porazdeli težo v »naravno« 
stanje. Ko premika roke in noge, nadzoruje ta vidik vrtenja.  
Plesalec izkoristi tudi trenje med nogami in tlemi, stojno nogo plesalec spusti z relevéja, 
preden čisto zaključi obrat. Ko poveča obremenitev noge, poveča trenje, ki pomaga pri 
zaustavitvi obrata (Laws, 2008). 
Ko spušča nogo na tla, porazdeli težo po celotnem stopalu, kar seveda tudi vpliva na 
navor trenja, hkrati pa to tudi pomeni premik težišča, saj se teža plesalca enakomerno 
porazdeli po stopalu. Pri tem mora plesalec premakniti telo tako, da ostane stabilen. Kot 
sem že omenila, mora biti težišče ena od točk na osi, ki se dotikajo tal. Končni rezultat 
obrata mora biti namreč, da se plesalec ustavi ter da je njegova teža enakomerno 
porazdeljena po obeh stopalih. 
 

Roke so tiste, ki vodijo telo v obrat in nadzorujejo hitrost. Pomemben vpliv pa imajo tudi 
noge. Preko nog plesalec povzroča navor, s katerim vpliva na svoje obrate. Navor (�) je 
produkt sile (�	) in ročice (�).  

�� � � 

V našem primeru je ročica razdalja med nogama, sila pa tista dvojica sil, ki ju plesalec 
povzroča, ko začne obrat in ko noge odrivajo tla v stran v nasprotnih smereh, kot 
prikazano na sliki 14. 
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Slika 14: Navor, ki deluje na plesalčeve noge (ptičja perspektiva) 

Čim manjša je razdalja med nogama, tem manjši je navor in težje je začeti obrat. 
Podobno je pri kljuki na vratih, ki jo lažje zasučemo, če potisnemo na koncu kljuke in ne 
na začetku pri ležaju. Prav tako se plesalec mora odriniti od tal z manjšo silo, če je 
začetna pozicija večja oziroma je razdalja med sprednjo in zadnjo nogo v četrti poziciji 
večja. 

Čim dlje ko lahko plesalec zadrži noge v tej pozicij, tem večji je sunek navora in 
posledično tudi vrtilna količina. Dlje kot plesalec zadrži obe nogi na tleh, večji bo njegov 
sunek navora. 

�������� � ������ 

 

Plesalci so navajeni slišati, da se je čim hitreje potrebno postaviti v končno pozicijo, iz 
posnetka pa lahko vidimo, da se plesalec dvigne na relevé šele ko res ne more držati 
nog v začetni poziciji. Tako izkoristi čas, v katerem deluje navor, v celoti. Iz posnetka 
vidimo, da plesalec začne obračati zgornji del telesa preden drugo nogo postavi na 
passé (slika 15). Dodaten pospešek telesu, plesalcu omogoči, da se iz pliéja dvigne na 
relevé. Zadnjo nogo še dodatno odrine od tal in telesu s tem doda vertikalni pospešek, 
tako plesalec lažje in hitreje premakne težišče na os vrtenja in doseže stabilnost za 
obrat. 
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Slika 15: potek piruete 
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• Izračuni in meritve 
 

Vztrajnostni moment se med vrtenjem spreminja in je med samim vrtenjem piruete 
najmanjši. V nadaljevanju bom na konkretnem primeru plesalca izračunala njegov 
vztrajnostni moment na začetku vrtenja piruete in med vrtenjem piruete, ko je plesalec v 
končni poziciji, v kateri odvrti obrat do zaključka.  

Najprej sem izmerila podatke, ki jih potrebujem za izračun vztrajnostnega momenta, 
nato pa ga s poenostavitvijo plesalčevega telesa na valj izračunala za različne stopnje 
izvajanja piruete.  

 

 

Slika 16: Prikaz meritev na plesalcu 

 

Tabela 1: Tabela z meritvami plesalčevih mer 

Masa plesalca � � 53�� 
Masa ene roke �� � 2�� 
Dolžina rok od prstov do prstov *  � 163	!� 
Premer kroga (položaj rok, kot so postavljene med pirueto)** 2� � 41!� 

� � 0,21!� 
Obseg roke:*** 
zapestje 
komolec 
biceps 
Povprečen obseg roke 

 
% � 16!� 
% � 23!� 
% � 26!� 

%�& � 21,67	!� 
Premer telesa (merjen pri kolkih)**** 
 

2� � 34	!� 
� � 	17!� 
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*Ker roke primerjamo z valjem, je to dolžina našega valja ( označen na sliki 16). 

**Roke plesalec med pirueto drži v obliki kroga, premer je merjen od prsnega koša pa 
do prstov (�	 � 34!�), kjer te tvorijo krog, ter od komolca do komolca (�� = 48!�), nato 
je izračunan povprečen polmer kroga, ki ga plesalec ustvari s svojimi rokami med 
vrtenjem piruete. 

***Ker roke primerjamo z valjem, sem za lažji izračun izmerila obseg roke na treh 
različnih mestih in nato izračunala povprečen obseg roke. 

****Plesalčevo telo primerjamo z valjem in zato potrebujemo njegov polmer. Plesalec 
ima največji premer telesa pri kolkih, zato sem ta del izmerila (� označen na sliki 16) in 
ga uporabila za polmer valja. 

Izračuni: 

Polmer roke 

%�& � 2*�� 

�� =
%�&

2*
=
21,67	!�

2*
 

�� = 3,45	!� 

 

Vztrajnostni momenti: 

Telo plesalca (primerjamo ga z valjem)  

Izračun vztrajnostnega momenta telesa plesalca, če se ta vrti okoli osrednje osi in ima 
roke čisto ob sebi. Pri tem � predstavlja plesalčevo maso, � pa širino plesalca, merjeno 
pri kolkih. 

 

� �
1

2
��� 

 

� =
1

2
∙ 53�� ∙ (0,17�,� 

� = 0,77���� 
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Opomba: Pri računanju vztrajnostnega momenta telesa z iztegnjenimi rokami in 
zaokroženimi rokami sem od mase telesa odštela maso rok. Torej je masa telesa pri teh 
dveh elementih: 

�� � �-�� 

�� � 53�� - 4�� 

�� � 49�� 

 

Telo z iztegnjenimi rokami, začetek piruete: 

Ko plesalec začne obrat, ima roke iztegnjene stran od telesa. Plesalčeve roke si lahko 
predstavljamo kot valj, ki je postavljen pravokotno na telo in se vrti okoli središča. Pri 
tem je �� masa rok, �� polmer rok in 	dolžina rok. To je vztrajnostni moment plesalca z 
odročenima rokama. 
 

 

� �
1

2
���

� �	
1

4
����

� �
1

12
��

� 

 

� �
1

2
∙ 49�� ∙ )0,17�,� �

1

4
∙ 4�� ∙ )0,0345�,� �

1

12
∙ 4�� ∙ )1,63�,� 

� � 0,71	���� � 0,0012	���� � 0,89���� 

� � 1,60	���� 
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Telo z zaokroženimi rokami, med pirueto 

Vztrajnostni moment za plesalca med končno pozicijo, ko vrti pirueto. Plesalec med 
vrtenjem roke zapre v krog, roke med vrtenjem zato obravnavamo kot obroč, ki se vrti 
okoli roba. Pri tem je �� masa rok in � polmer obroča. 

 

� �
1

2
���

� � 2���
� 

 

� �
1

2
∙ 49�� ∙ )0,17�,� � 2 ∙ 4�� ∙ )0,21�,� 

� � 0,71���� � 0,35	���� 

� � 1,06���� 

 

Iz izračunov lahko vidimo, da je plesalčev vztrajnostni moment med vrtenjem piruete 
manjši, kot na začetku, ko začne vrteti pirueto.  
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5. FOUETTÉ 
 

• Plesni in slikovni opis fouettéja 

Fouetté je eden od obratov. Za obrat, kot ga bom opisala tukaj, obstaja več 
poimenovanj. Mi1pravimo moški fouetté, ker ga v baletu vrtijo moški. Fouetté brez 
kakršnega koli pridevnika se nanaša na podobno izveden obrat, pri katerem nogo med 
obratom stegujemo iz passéja, moški fouetté pa je izveden z iztegnjeno nogo čez 
celoten obrat. Eno od poimenovanj za ta obrat je turn a la second (to poimenovanje je 
obrat dobil iz tega, kako je videti, turn pomeni obrat, a la second pa se nanaša na 
pozicijo noge, ki je iztegnjena vstran), lahko pa ga imenujemo tudi grand pirouetté. Jaz 
se bom ukvarjala z obliko obrata, ki smo ga poimenovali moški fouetté, v nadaljevanju 
fouetté. 
 
Fouetté je eden od zahtevnejših obratov. Medtem ko pirueto odvrtimo v celoti v določeni 
poziciji, med vrtenjem fouetté premikamo tako noge kot roko. Fouetté začnemo vrteti iz 
enake začetne pozicije kot pirueto, noge so v četrti poziciji. Spredaj je noga, na kateri 
bomo obrat izvedli, zadaj pa noga, ki jo dvignemo. Roke so spet v poziciji črke L. 
Spredaj je roka, ki nakazuje, v katero smer se bomo obrnili. Začetek obrata je enak kot 
pri pirueti. Razlika med obratoma se začne, ko se zadnja noga dvigne od tal. Nogo 
plesalec dvigne na 90° oziroma se temu poskuša čim bolj približati. V prvem delu, ko 
obrat začne, od odriva pa do trenutka, ko pogleda naprej, je noga iztegnjena naprej in 
nekje na 45°, ko pa se obrne naprej, nogo dokončno dvigne na 90° (kot, ki ga dvignjena 
noga zajema s stojno nogo) in jo iztegne vstran (slika 17). Plesalec noge ne dvigne 
popolnoma vstran, temveč v smer prstov svoje odprte pozicije. Če pretirava s 
postavitvijo noge vstran, pokvari držo zgornjega dela telesa, ki pa je zelo pomembna. Z 
nadaljevanjem v naslednji obrat nogo pusti na 90° in se vrti v taki poziciji.  

                                                           
1
  V plesnem Klubu Bolero, kjer sem trenirala. 
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Slika 17: Slika, ki jo plesalec ustvari med vrtenjem fouettéja, z označenim kotom, ki ga nogi zajemata v danem trenutku 

 
Celoten obrat lahko plesalec naredi z nogo vstran in na 90° (tako vidimo ta obrat pri 
baletnikih) ali, kot v našem primeru, jo spet pripelje naprej in nato vstran. Nogo plesalec 

pripelje naprej nekje na med 
	

�
 in 

0



 obrata, ko je obrnjen z obrazom nazaj oziroma se 

premika proti strani. Pri opravljenih 
0



 obrata je noga iztegnjena čisto naprej (slika 18). 

Malo za tem plesalec nogo spet začne premikati vstran. Ko je obrnjen naprej, je noga 
iztegnjena vstran. Ne glede na to, ali obrat izvaja tako, da je noga skozi cel obrat 
iztegnjena vstran ali da jo premika, mora noga biti iztegnjena. To pomeni, da je noga 
ravna ter da plesalec drži point. 
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Slika 18: Plesalec med vrtenjem fouettéja na 3/4 obrata 

 
Prav tako se razlikuje obrat v tem, kako ga vrtimo. Medtem ko pirueto do konca 
izvedemo na polprstih, se pri fouettéju spuščamo in dvigujemo na prste. Obrat začnemo 
popolnoma enako kot pri pirueto, le da se na prste dvignemo šele, ko smo obrnjeni čisto 

naprej. Obrat približno v  
0



 odvrtimo na polprstih in 

	



 na celem stopalu. Pri tem pete ne 

položimo trdno na tla, teža mora biti nekoliko bolj na prstih. Ko je plesalec obrnjen 
vstran, torej takrat, ko je tudi dvignjena noga čisto iztegnjena naprej, se spusti na tla 
(slika 17), nato pa se od takrat, ko je obrnjen čisto naprej, spet dvigne na prste. To 
četrtino obrata pa izvede na celem stopalu. 
Prav tako kot noge, se med samim obratom premikajo tudi roke. Za razliko od piruete, 

obrat skoraj v celoti plesalec izvede z odprtimi rokami. Roke zapre na približno 
0



 obrata 

in jih nato ponovno odpre, ko je obrnjen naprej. Ko roke zapre, morajo biti te na višini 
med popkom in prsnim košem ter v obliki kroga. Ko roke odpre, sta obe roki odprti 
vstran, vendar tako, da s kotički očes še vedno vidimo komolec, kar pomeni, da jih ne 
smemo odpreti preveč. Roki sta rahlo zaobljeni v komolcih, komolca pa morata biti 
dvignjena. 
 
Ko je plesalec obrnjen naprej proti gledalcu, ustvari »sliko«. V tem trenutku je dvignjen 
na pol prste, tako stoja kot dvignjena noga sta iztegnjeni, med njima je kot 90°. Zgornja 
noga je iztegnjena v stran, prav tako pa so v tem trenutku odprte tudi roke (slika 17).  
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Med vrtenjem more plesalec paziti, da noga, ki je dvignjena, ne opleta preveč, to 
pomeni, da jo ima vedno na isti višini. Malce je noga sicer nižje, ko je obrnjena naprej, 
vendar razlika ne sme biti prevelika. Noga mora biti iztegnjena. Plesalec tudi ne sme 
skakati v obratu. Ko se spušča in dviga na polprste, mora početi ravno to, spustiti se in 
dvigniti, ne sme poskočiti. Poleg vsega tega ne sme pozabiti na glavo in držanje 
kvadrata. Glava, tako kot pri pirueti, zadnja začne in prva konča obrat. Ko plesalec 
izvaja obrat, poskuša čim dlje gledati neko izbrano točko, in ko ne more več glave držati 
v takem položaju, jo hitro obrne in spet gleda izbrano točko. Telo mora biti poravnano in 
pravilno postavljeno, teža mora biti pravilno porazdeljena. Plesalec se ne sme nagibati 
med obratom, da iz njega ne pade, je pa ravnotežje lažje ponovno ujeti, saj se med 
samim obratom spusti na tla. Kljub temu je trenutek za popravke zelo kratek. Plesalec 
mora biti že od samega začetka obrata lepo postavljen, da je kombinacija obratov lepo 
izvedena. Popravljanje med obratom lahko privede tudi do premikanja po prostoru. 
Plesalec, ki želi ponovno doseči pravilen položaj med vrtenjem, to stori v času med 
spuščanjem in dviganjem, torej v zadnji četrtini obrata. Ker je težišče premaknil, se 
posledično, da ga spet pravilno postavi, premakne po prostoru, kar pa ni pravilno. 
Spodnja noga, na kateri se plesalec vrti, mora čez celoten obrat ostati na istem mestu, 
premikanje po prostoru pa nakazuje, da plesalec nekaj izvaja narobe.  
 
Plesalec obrat zaključi s pirueto. Ko izvaja zadnji obrat, zapre nogo na passé, namesto 
da jo odpre v stran. Nato zaključi, kot bi zaključil pirueto. Pri premiku noge na passé 
mora ponovno porazdeliti težo ter lepo in z nadzorom izvesti zadnje piruete.  
Velikokrat se zgodi, da plesalce zanese v zadnjih piruetah, kajti pri prehodu iz fouettéjev 
se vrti hitro in če tega ne zna nadzorovati, ga lahko zanese iz obrata. 
 
Plesalec, ki zna lepo izvesti fouetté, se prepusti, da ga iztegnjena noga vodi v obrat, kar 
pomeni, da ne potrebuje toliko energije kot plesalec, ki dela na moč. Ta se namreč 
zanaša na dviganje in spuščanje med obratom, kar lahko privede do poskakovanja. Kot 
vsak drug element je potrebno tudi fouetté izvesti s kontrolo, vendar z znanjem in vajo 
lahko izkoristimo trenutke, ki nam olajšajo izvedbo samega elementa. 
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• Fizikalna razlaga fouettéja 
 

Kot sem že omenila, plesalec začne vrteti fouetté iz enake pozicije kot pirueto. Za dobro 
izveden, stabilen obrat je glavna naloga plesalca, da pravilno postavi težišče in ga pri 
izvajanju obrata ne zanaša. Pred začetkom obrata je težišče na osi, ki se nahaja med 
nogama, teža pa je porazdeljena na obeh nogah. 
Razlika se pojavi pri postavitvi med izvedbo fouttéja. Težišče mora še vedno biti na osi 
vrtenja in se nahaja nad plesalčevo stojno nogo, a ker je teža telesa drugače 
porazdeljena, je plesalec med obratom videti drugače. Še vedno mora držati kvadrat2, 
vendar je zaradi držanja ravnotežja stojna noga malenkost bolj pod popkom (slika 19). 
Razlika je majhna vendar opazna. 
 

 

Slika 19: Razlika med postavitvijo stojne noge pri pirueti in fouettéju 

 
Med vrtenjem piruete, sta obe nogi blizu osi vrtenja, medtem ko je pri fouettéju druga 
noga iztegnjena v stran. Porazdelitev teže je med vrtenjem drugačna in plesalec mora 
temu primerno prilagoditi držo, da lahko ohrani ravnotežje. Pri pirueti je plesalčeva teža 
blizu osi vrtenja, pri fouettéju pa je ena noga čez cel obrat iztegnjena v stran in s tem je 
del teže oddaljen od osi vrtenja, kar pomeni, da mora plesalec prilagoditi ostale dele 
telesa, da obdrži ravnotežje. To stori tako, da stojno nogo postavi bolj pod sebe.  
 
Prav tako to pomeni veliko spremembo za vztrajnostni moment. Plesalec večino obrata 
odvrti zelo odprt, kar pomeni, da ne poskuša čim več mase približati osi vrtenja, tako kot 
pri pirueti. Čeprav nogo, ki je iztegnjena, pripelje naprej in v stran, je ta še vedno 
iztegnjena. 
Vztrajnostni moment za plesalca med vrtenjem fouettéja je: 
 

                                                           
2
  Pozicija zgornjega dela telesa, kjer so ramena poravnana z boki, slika 10 pri piroueti (str 11) 
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Pri tem je � plesalčeva masa, � pa širina plesalca, �� masa rok, �� polmer rok in 
	dolžina rok ter �1 masa noge, �1 polmer noge in 2 dolžina noge. Pri vrtenju fouettéja si 
namreč lahko plesalčevo telo predstavljamo kot valj, ki se vrti okoli osi skozi središče po 
dolžini valja. Roke ponovno ponazorimo z valjem, ki se vrti okoli središča, vendar po 
širini valja, medtem ko je noga, ki je dvignjena, valj, ki se vrti okoli enega konca valja. 
Stojna noga pa valj, ki se vrti okoli osi skozi središče. 
 
Ko plesalec zaključuje s fouettéji, ko po zadnjem obratu potegne nogo proti sebi in 
zaključi obrat s pirueto, se njegov vztrajnostni moment zmanjša in je tak, kot če bi vrtel 
navadno pirueto. 

� =
	

�
��� + 2���

�, 

 

kjer je �� masa rok in � polmer obroča, ki ga plesalec ustvari z rokami. 
 
Že pri plesnem delu sem omenila, da mora plesalec zelo dobro nadzorovati zadnje 
izvedene piruete zaradi kotne hitrosti. Vrtilna količina med vrtenjem fouettéja je enaka 
kot med vrtenjem piruete. 
 

�3456��é = �8��456��é 

�3�3	 = �8�8	 

 
Vemo, da se vztrajnostni moment zmanjša, ko začne vrteti pirueto, kar pomeni, da se 
poveča kotna hitrost. Ta nenadna in za plesalca velika sprememba hitrosti ga lahko 
zmede, zato obrata ne konča lepo. Kot sem že omenila, je tu največja možnost, da 
plesalca zanese iz obrata. Ker obrat zaključi s pirueto, je zaključek in ustavitev gibanja 
popolnoma enaka, kot če bi plesalec vrtel samo pirueto. 

Ena od največjih razlik je, da lahko plesalec med samim vrtenjem vpliva na število 
izvedenih obratov. Pri pirueti smo namreč govorili, da je navor tisti, ki da plesalcu 
možnost za obrat in prav tako je tudi pri fouettéju. Ko plesalec začne izvajati prvi fouetté, 
je navor enak kot pri pirueti. 

Torej je navor (�) produkt sile (�	) in ročice (�).  

�� = � 
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Tako kot pri pirueti je tudi pri fouettéju ročica razdalja med nogama. Sila je velikost ene 
od dvojice sil, ki ju plesalec povzroča, ko začne obrat in noge odrivajo tla v stran, v 
nasprotnih smereh (slika 20). 

 

 

Med izvajanjem obrata plesalec položi celotno stopalo na tla in na nek način ponovno 
začne obrat. Vsakič ko to stori, dodatno prejme od tal sunek navora. Ta je v tem primeru 
manjši, saj je ročica dolga le toliko, kot je dolgo plesalčevo stopalo, sile pa so tiste, ki 
odrivajo prste in pete v nasprotnih smereh (slika 21). 

 

Slika 21: Navor med fouettéji, ko plesalec položi nogo na tla 

 

Ta dodatni sunek navora je tisti, ki plesalcu omogoča veliko število obratov, seveda če 
je plesalec dobro postavljen. Če ga preveč zanese, tako da težišče telesa ni več dobro 
postavljeno, pade iz obrata, in mu tudi to, da izkorišča navor med posameznimi obrati, 
ne pomaga več. 

Spet so roke tiste, ki plesalca vodijo v obrat. In to pri vsakem izvedenem fouettéju, ko jih 
odpre, da ustvari sliko, in jih nato začne zapirati za preostali del obrata.  

Slika 20: Navor pred začetkom fouettéja 
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Čeprav je videti, da se plesalec za trenutek ustavi, je to zato, ker se v tem trenutku 
najbolj odpre in takrat ima plesalec največji vztrajnostni moment, kar pomeni, da je 
njegova kotna hitrost v tistem trenutku najmanjša, kar daje iluzijo trenutka mirovanja. 

Je pa pri vrtenju fouettéja še en dejavnik, in sicer plesalec velikokrat sliši, naj ga noga (s 
tem je mišljena noga, ki je dvignjena in iztegnjena) vodi v obrat oziroma naj se prepusti 
sili, ki jo čuti med obratom. To plesalcu lahko pomaga, saj se mu ni potrebno zanašati 
samo na svojo moč, lahko pa ga to spet vrže iz obrata, če tega ne zna pravilno 
kontrolirati. 
Pri tem govorimo o sili, ki nastane z vrtenjem, gre za enako silo, ki jo občutimo na 
vrtiljaku. Plesalec se mora vrteti dovolj hitro in napraviti dovolj obratov, ta efekt se 
namreč ne pojavi že s prvim obratom, pač pa mora plesalec pridobiti na hitrosti. 
Plesalec dobi občutek, da ga nekdo vleče za nogo. Torej plesalec med vrtenjem čuti 
svoj odziv na centripetalno silo, če to pravilno izkoristi, mu ta sila lahko pomaga pri 
izvajanju obrata. V nasprotnem primeru pa ga lahko nepravilno koriščenje sile vrže iz 
ravnotežja. 
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• Izračuni 
 

Tudi med vrtenjem fouettéja se vztrajnostni moment spreminja. Ta je med vrtenjem 
fouetéja večji kot pri zaključku obrata, saj vrtenje fouettéja končamo s pirueto. Za vrtenje 
piruete pa smo že prej izračunali vztrajnostni moment.  

V nadaljevanju bom na konkretnem primeru plesalca izračunala njegov vztrajnostni 
moment med vrtenjem fouettéja in nato še med vrtenjem piruete, s katero plesalec 
zaključi obrate.  

Najprej sem izmerila podatke, ki jih potrebujem za izračun vztrajnostnega momenta, 
nato pa ga s poenostavitvijo plesalčevega telesa na valj izračunala za različne stopnje 
izvajanja piruete.  

Tabela 2: Tabela z meritvami 

Masa plesalca � � 53�� 
Masa ene roke �� = 2�� 
Dolžina rok od prstov do prstov *  = 163	!� 
Premer kroga (položaj rok, kot so postavljene med pirueto)** 2� = 41!� 

� = 0,21!� 
Polmer roke: *** 
Izračunan pri piueti 

�� = 3,45	!� 
 

Premer telesa (merjen pri kolkih)**** 
Polmer telesa (merjen pri kolkih) 

2� = 34	!� 
� = 	17!� 

Dolžina noge ***** 2 = 	91!� 
Masa noge �1 = 6�� 
Obseg noge:****** 
stegno 
koleno 
meča 
Povprečen obseg noge 

 
% � 49!� 
% = 33!� 
% = 32!� 
%1999 = 38!� 

 
*Ker roke primerjamo z valjem, je to dolžina našega valja ( označen na sliki 16) 

**Roke plesalec med pirueto drži v obliki kroga, premer je merjen od prsnega koša pa 
do prstov (�	 = 34!�), kjer te tvorijo krog, ter od komolca do komolca (�� = 48!�), nato 
izračunan povprečen polmer kroga, ki ga plesalec ustvari s svojimi rokami med vrtenjem 
piruete. 

*** Roke primerjamo z valjem, zato potrebujemo premer valja. Roke sem izmerila na 
treh mestih in izračunala povprečen obseg roke, nato pa iz tega izračunala polmer roke. 
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****Plesalčevo telo primerjamo z valjem in zato potrebujemo njegov polmer. Plesalec 
ima največji premer telesa pri kolkih, zato sem ta del izmerila )� označen na sliki 16) in 
ga uporabila za polmer valja. 

*****Tako kot plesalčeve roke tudi noge primerjamo z valjem, dolžina noge predstavlja 
dolžino valja. Merjeno od kolka do konice prstov. 
 
******Ker noge primerjamo z valjem, sem za lažji izračun izmerila obseg noge na treh 
različnih mestih in nato izračunala povprečen obseg noge. 

 
 
Polmer noge: 
 

%1999 � 2*�1 

�1 =
%1999

2*
=
38	!�

2*
 

�1 = 6,05	!� 

Opomba: Pri vstrajnostnem momentu za vrtenje med fouettéjem je od skupne 
plesalčeve mase potrebno odšteti maso nog in rok. Pri vrtenju piruete pa odštejemo od 
skupne mase maso rok. 
 
Masa plesalčevega trupa pri vrtenju fouettéja: 
 

�0 = � −�� −�1 

�0 = 53�� − 4�� − 12�� 

�0 = 37�� 

 
Masa plesalčevega trupa pri vrtenju piruete: 
 

�� = �−�� 

�� = 53�� − 4�� 

�� = 49�� 
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Vztrajnostni moment plesalca med vrtenjem fouettéja. 
Izračun vstrajnostnega momenta med vrtnjem fouettéja v trenutku, ko je plesalec 
obrnjen naprej in ima  v stran iztegnjeno nogo ter obe roki. 
Pri vrtenju fouettéja si namreč lahko plesalčevo telo predstavljamo kot valj (� plesalčeva 
masa, � pa širina plesalca), ki se vrti okoli osi skozi središče. Roke ponovno ponazorimo 
z valjem, ki se vrtijo okoli središča ( �� masa rok, �� polmer rok in 	dolžina rok). Noga, ki 
je dvignjena, je kot valj, ki se vrti okoli enega konca (�1 masa noge, �1 polmer noge in 2 
dolžina noge).Stojna noga pa je valj, ki se vrti okoli osi skozi središče. 
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� � 0,53	���� � 0,0012	���� � 0,89���� � 0,0054���� � 1,66���� � 0,011���� 

� � 3,09	���� 

v.m. telesa v.m. rok v.m. dvignjene noge v.m. stojne noge 
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Vztrajnostni moment med vrtenjem piruete. 

Vztrajnostni moment za plesalca med končno pozicijo, ko vrti pirueto. Plesalec med 
vrtenjem roke zapre v krog, roke med vrtenjem zato obravnavamo kot obroč, ki se vrti 
okoli roba. Pri tem je �� masa rok in � polmer obroča. 

 
 

� �
1

2
���

� � 2���
� 

 

� �
1

2
∙ 49�� ∙ )0,17�,� � 2 ∙ 4�� ∙ )0,21�,� 

� � 0,71���� � 0,35	���� 

� � 1,06���� 

Iz izračunov vidimo, da je vztrajnostni moment med vrtenjem fouettéja trikrat večji kot 
med vrtenjem piruete, kar pomeni, da se, ko plesalec začne z vrtenjem piruete in se 
njegov vztrajnostni moment zmanjša, njegova kotna hitrost trikrat poveča.  
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6. GRAND-JÉTE 
 

• Plesni in slikovni opis grand-jéteja 

Grand-jéte (slika 22) je skok, pri katerem plesalec potuje čez prostor. V najvišji točki 
skoka je plesalec v špagi. Ena noga je popolnoma iztegnjena naprej, druga pa nazaj, 
plesalčevo telo pa je obrnjeno v smer gibanja.  

 

Slika 22: grand-jéte v najvišji točki skoka (vir 3) 

To je skok, pri katerem se plesalec premika čez prostor, torej se giblje tako naprej kot v 
višino. 

Preden plesalec skoči, je tako kot za vsak element potrebna priprava. Ko plesalec dela 
skok v diagonalo, ga začne s chasséjem, nato nadaljuje v korak, ki ga na koncu poglobi 
v plié, iz katerega se nato plesalec odrine v skok.  

S temi koraki plesalec začne gibanje po prostoru, vendar je dovolj tudi, da naredi samo 
nekaj korakov, pomembno je, da na koncu zadnjega koraka naredi plié in se iz njega 
odrine. Z začetnimi koraki plesalec pridobi gibanje  v prostoru in čeprav se lahko zdi, da 
se pred odrivom ustavi, mora biti celotno gibanje povezano. Odriniti se mora tako naprej 
kot v višino. Zelo pomembno je, da plesalec izkoristi plié in se odrine z nogami. 
Velikokrat se namreč zgodi, da plesalec želi doseči visok skok in se zato odrine z 
zgornjim delom telesa. S tem ne doseže nič drugega, kot to, da je skok videti majhen in 
ker se plesalec ne drži pravilno, je skok neestetski. Ko se plesalec odriva z zgornjega 
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dela telesa povleče navzgor ramena, kar povzroči, da so ramena previsoko in med ušesi 
in rameni ni dovolj prostora, kar daje plesalcu videz odprtosti in elegance. Z zgornjim 
delom telesa namreč plesalec ustvarja svojo prezenco, tisti del skoka, ki ga vidi 
gledalec, izraža eleganco, odprtost, lahkotnost. Skok je videti lep, ko je plesalčev zgornji 
del telesa lepo postavljen, pravilno postavljen kvadrat, ko ima spuščena ramena, 
iztegnjen in sproščen vrat. Običajno najprej pogledamo plesalčev zgornji del telesa in 
šele nato noge. 

Roke plesalec med skokom pelje iz zaokrožene pozicije pred sabo v črko L. Spredaj je 
nasprotna roka kot noga. Če ima plesalec naprej iztegnjeno desno nogo, pomeni, da 
iztegne levo roko. Desna roka pa je nato iztegnjena v stran. Ko plesalec pelje roke v ta 
položaj, mora paziti, da ne dvigne ramen ter da so roke pod rameni. Roke ne smejo 
preveč vplivati na plesalčev odriv.  
To je najosnovnejši položaj rok, vendar jih lahko postavimo tudi drugače, kar se določi v 
koreografiji. 
 
Plesalčevo telo mora biti zravnano, držati mora kvadrat, poravnavo ramen in bokov. 
Ramena morajo biti sproščena. Telo je obrnjeno v smeri skoka, prav tako pa je pogled 
usmerjen v smer, v katero plesalec skače. 
 
Ko se plesalec odrine od tal, mora noge dvigniti v želeno končno pozicijo, špago. To 
lahko doseže na dva načina. Prvi je, da prvo in zadnjo nogo vodi v položaj, da je 
popolnoma iztegnjena. Druga možnost, na katero se bom osredotočila jaz, pa je, da 
plesalec prvo nogo vodi čez passé, zadnjo pa dvigne v skok iztegnjeno. 
 
Po pliéju plesalec prvo nogo dvigne na passé, nato pa jo iz passéja samo še iztegne. Ko 
nogo pripelje do passéja, je zgornji del noge že v pravi poziciji, nogo nato plesalec 
iztegne samo še od kolena naprej. Tu se pojavi največja razlika med tem, ali nogo 
dvignemo v špago iztegnjeno ali iz passéja. Če delamo grand-jéte iz passéja, ni 
potrebna tolikšna moč, da nogo dvignemo na želeno višino, ker stegujemo nogo samo 
od kolena navzdol. Če vodimo iztegnjeno nogo, moramo pripeljati celo do končne 
pozicije. Za plesalca to pomeni, da mora že prvo nogo močneje »vreči« v zrak, kar pa 
tudi pomeni, da je skok lahko videti bolj grob, neeleganten in težji, če tega načina nismo 
vajeni. Ko pa zna plesalec lepo skočiti tudi na ta način, gledalec ne opazi razlike. 
Ko plesalec skače grand-jéte, je zelo pomembno, da se osredotoči na zadnjo nogo, saj 
je to težje dvigniti v vodoraven položaj, ker nam zgradba telesa tega ne omogoča 
najbolje. Mnogo lažje je iztegniti nogo naprej kot nazaj. Hkrati pa mora plesalec paziti, 
da sta obe nogi enako odmaknjeni od vodoravne črte, če plesalec ni zmožen popolnoma 
iztegniti nog.  
Običajna oseba lahko nogo dvigne za 60° naprej, nazaj pa samo za 15°, ne da bi pri tem 
premaknili hrbtenico ali medenico (Grieg, 1994). 
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Iz zgornjih podatkov je razvidno, da je že samo po sebi nogo težje popolnoma iztegniti 
nazaj, ne da bi pri tem premikali zgornji del telesa, kar je od plesalca zahtevano. Za 
popolno špago mora plesalec nogo dvigniti v vodoraven položaj in noga mora biti 
iztegnjena. Ko se odrine od tal iz pliéja v trenutku, ko je zadnja noga iztegnjena, jo 
začne vleči nazaj. To je noga, ki najdlje ostane v stiku s tlemi. Plesalec se že premika 
naprej, ko je noga še v kontaktu s tlemi. 
Za obe nogi je pomembno, da sta iztegnjeni do konca, kar pomeni do konice prstov, 
torej mora plesalec držati point. 
 
Ko plesalec zaključi skok, najprej pristane na nogo, ki je iztegnjena naprej, nato priključi 
še zadnjo nogo, roke pa spusti ob telo. Pri pristanku je pomembno, da skok zaključi v 
pliéju, saj s tem ublaži pristanek. 
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• Fizikalna razlaga grand-jéteja 

Prva naloga plesalca je, da se začne premikati. To pomeni, da mora nekako premakniti 
center gravitacije. Če na telo ne deluje nobena zunanja sila, se to giblje premo 
enakomerno ali miruje (1. Newtonov zakon). In ker na plesalca ne deluje nobena 
zunanja sila, nihče ga namreč na začetku ne potisne, mora sam poskrbeti za začetek 
gibanja. Edina dostopna stvar za plesalca so tla. Plesalec se tako že na samem 
začetku, ko gibanje začne s chassejem, odrine od tal, tla pa nanj delujejo z nasprotno 
enako silo (3. Newtonov zakon), kar pomaga plesalcu pri pridobivanju začetne hitrosti 
ter mu omogoči gibanje. To plesalec stori tako, da z nagibom telesa, in s tem s 
spremembo porazdelitve teže po stopalu, spremeni pozicijo svojega težišča. Ta se 
začne premikati v želeno smer, ker pa plesalec želi ponovno vzpostaviti ravnotežje, v 
nasprotnem primeru namreč pade, pomeni, da se mora tudi plesalec začeti premikati. 

Za začetno premikanje mora plesalec premakniti težišče in nato spet vzpostaviti 
ravnotežje. 

Najpomembnejši del grand-jéteja je skok, torej del, ko je plesalec v zraku. Dobro 
izveden skok lahko v gledalcu vzbudi občutek, da plesalec kljubuje gravitaciji oziroma da 
lebdi. Razlogov za to je več. Prvi je, da gledalec plesalca najprej gleda v zgornji del 
telesa. To velja za vse elemente, ki jih plesalci izvajajo, zato je tudi tolikokrat omenjena 
in poudarjena drža zgornjega dela telesa. Ko govorimo o grand-jéteju in pri tem o 
plesalčevem zgornjem delu telesa, se ta namreč najmanj premika. Ko gledalec gleda 
plesalčev zgornji del telesa, ne vidi spremembe v vertikalni smeri, zato ima občutek, da 
plesalec potuje le horizontalno. 

Druga je kombinacija tira, po katerem potuje težišče plesalca in časovna uskladitev nog 
s potekom tira. Plesalec mora narediti špago v pravem trenutku. Če plesalec naredi 
špago v najvišji točki krivulje, to še dodatno pomaga k iluziji lebdenja. 

Hkrati se plesalec med samim skokom giblje z različno hitrostjo. Na začetku in koncu 
skoka se giblje hitreje kot na najvišji točki tira. Takrat se v vertikalni smeri ne premika 
več. Če neko telo vržemo navpično navzgor, se bo to na vrhu za trenutek ustavilo. 
Enako velja pri skoku. Ko plesalec doseže maksimalno višino, se njegovo premikanje v 
vertikali ne nadaljuje, temveč začne padati. Če v tem trenutku naredi špago in ga 
gledalec gleda v zgornji del telesa, ki se premika v horizontali, dobimo grand-jéte, pri 
katerem se zdi, da plesalec kljubuje gravitaciji ter v zraku za trenutek lebdi. 

Večkrat sem že omenila pot plesalca v zraku. Ta pot je za težišče plesalca parabola 
(slika 23 in 24). Ponovno lahko skok primerjamo z enostavnim poševnim metom. Tako 
kot žogica, ki jo vržemo, v poševnem metu ne more spreminjati svoje poti po zraku, 
določata jo začetna hitrost in kot, ravno tako tudi plesalec v zraku sledi poti, ki jo je 
začrtal njegov odriv. 
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Slika 24: Skica poteka skoka ter spremembe pozicije težišča. 

Tir, po katerem bo plesalec potoval, določa njegov odriv. V plesu govorimo o 
izkoriščanju pliéja, fizikalno pa govorimo o začetni hitrosti. Če plesalec izkoristi plié, se 
od tal odriva z večjo silo in ga tla od sebe odrivajo z večjo silo. Sunek sile tal na plesalca 
določa višino in dolžino skoka, ki jo bo plesalec opravil. 
Po tej paraboli potuje le plesalčevo težišče, s premikanjem nog in rok pa plesalec 
premakne svoje težišče glede na ostale dele telesa (zelena krivulja na sliki 23). 
Ob začetku skoka se težišče nahaja nekaj centimetrov pod popkom (Vogelnik, 1991). 
Ko plesalec med skokom dvigne roke in noge, se težišče plesalca premakne navzgor. 

Slika 23: Potek grand-jéteja z označeno krivuljo; oranžna je pot glave; roza je pot težišča, označenega z 
označevalcem; zelena je pot težišča, ko se ta spremeni zaradi premikanja rok in nog 
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Ker plesalec roke in noge dviguje postopoma, se postopoma dviguje tudi težišče, glede 
na plesalca. Če je skok dobro izveden, je plesalčevo težišče v najvišji točki, nekaj 
centimetrov nad popkom, v trenutku, ko je plesalec v najvišji fazi skoka in ko je v popolni 
špagi (Laws 2008) (slika 22). 
 
Vse, kar nato plesalcu preostane je, da lepo pristane. Ko preseže najvišjo točko, začne 
padati. Tako kot je pomemben odriv, je pomemben tudi pristanek. Med začetkom skoka, 
torej po samem odrivu in med padanjem, je plesalec najhitrejši. Zelo pomembno je torej, 
da plesalec pravilno pristane. S pravilnim pristankom zaključi gibanje, hkrati pa prepreči 
poškodbe. 
Prve, ki se dotaknejo tal, so noge. Plesalec vseeno do zadnjega trenutka poskuša noge 
držati stran od težišča in celo nekoliko navzgor, saj s tem upočasni padanje ter ublaži 
pristanek (Laws 2008). 
Plesalec nikoli ne pristane na iztegnjeno nogo, temveč pokrčeno. Kosti namreč niso 
prožne in ne morejo ublažiti udarca. Zato se plesalec zanaša na upogljive dele telesa, 
torej sklepe, ki podaljšajo čas delovanja sil in jih zato zmanjšajo. 
Če si spet pogledamo padajočo žogico, ta se ob stiku s tlemi splošči, sta se potencialna 
in kinetična energija pretvorili v prožnostno.  
Pri plesalcu so sicer prožne mišice, vendar so te pripete na kosti, ki niso prožne, zato 
mora plesalec skok zaključiti tako, da izkoristi prožne dele telesa in z njimi zmanjša 
pospešek težišča, za kar so potrebne manjše sile podlage. 
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7. UPORABA IN NALOGE ZA OSNOVNO ŠOLO 
 

Učenci se v osnovni šoli še ne spoznajo z vrtenjem ali s poševnim metom, vendar pa 
spoznavajo opazovanje in opisovanje gibanja. Ker se plesalec z izvajanjem elementov 
giblje, lahko ples vpeljemo v obravnavanje snovi kot zanimive, nenavadne vrste gibanja. 
Obravnavala bom pirueto in grand-jéte, ker sta to dve različni gibanji, vrtenje in gibanje 
čez prostor, ter se ju učenci lahko učijo tudi v okviru športne vzgoje. 
V učnem načrtu za športno vzgojo je zapisano, da se učenci pri gimnastiki učijo obrata 
na eni nogi ter skoka visoko in daleč, to sta zelo podobna elementa, kot je pirueta in 
grand-jéte, hkrati pa se učenci pri urah športne vzgoje spoznavajo tudi z elementi 
sodobnega plesa in džeza. 
Pridobljeno znanje izvajanja elementa pri športni vzgoji lahko uporabimo za opazovanje 
in opisovanje gibanja pri fiziki. 

 
• Opazovanje gibanja pri izvajanju piruete. 

Čas, ki ga za obrat porabi glava ter ostalo telo. 
 

Za izvedbo te naloge potrebujemo markerje, zelo svetle oznake, ki si jih učenec, ki 
izvaja pirueto prilepi na glavo in težišče telesa v višini popka. Potrebuje pa tudi hitro 
kamero, s katero bo učenec posnel izvajanje elementa. 
Posnet element nato učenec s pomočjo programa za gledanje video posnetkov 
analizira. Zapisati si mora čas, ko glava plesalca opravi celoten obrat, ter čas ki ga 
porabi telo za obrat. Zapisati si mora, kdaj je začel plesalec obračati glavo in kdaj telo 
ter kdaj sta glava in telo spet obrnjena naprej proti kameri. Za lažje zapisovanje časa si 
učenec pomaga z opazovanjem markerja na plesalčevem telesu. 
Začetek označi, ko se marker začne premikati in ko ne gleda naravnost v kamero, 
označi konec, ko je marker obrnjen spet naravnost proti kameri. 

Namen naloge je, da učenec opazuje plesalca pri izvajanju piruete in ugotovi, da 
se različni deli telesa gibljejo različno. Preveriti mora, če glava res začne obrat 
zadnja in ga prva konča. 

Naloga: 

S pomočjo hitre kamere posnemi izvajanje piruete ter nato analiziraj gibanje. 

Za nalogo potrebuješ dva koščka papirja svetle barve, ki bosta služila kot označevalca 
in točki opazovanja za nadaljnjo analizo ter visokohitrostnohitro kamero. En košček 
papirja prilepi na čelo plesalca, drugega pa v višino plesalčevega popka. S pomočjo 
kamere posnemi izvajanje piruete. 

Posnetek nato s pomočjo programa za gledanje video posnetkov analiziraj. Zapiši si 
čas, ko je glava začela obrat, to je čas, ko se označevalec na plesalčevem čelu začne 
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premikati. Zapiši si tudi čas, ko je glava spet obrnjena naprej, ko je označevalec na 
plesalčevem čelu spet obrnjen naravnost naprej. Nato zapiši še čas, ko se je plesalčevo 
telo začelo obračati, ko se označevalec na plesalčevem trupu začne premikati ter kdaj 
plesalčev trup zaključi obrat in je označevalec na popku obrnjen naprej. Čase zapiši ter 
izračunaj, koliko časa sta telo in glava potrebovala za izvedbo obrata ter odgovori na 
naslednja vprašanja. 

Kdaj se je začela obračati glede na telo? 

Je glava obrat zaključila prva? Je bila obrnjena naprej pred plesalčevim trupom? 

Ali opaziš zanimivosti pri vrtenju plesalčeve glave, če da, katere? 

Ne pozabi si zapisati, s kakšno hitrostjo je bil posnetek posnet, kolikokrat hitreje je to od 
običajne kamere, ki snema s 25 posnetki na sekundo? 

); �
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V  primeru, ki ga analiziram v nadaljevanju, je plesalec opravil dva obrata, zato sem 
zapisala čas, ki sta ga glava in telo porabila za prvi in za drugi obrat.  

Tabela 3: Tabela z meritvami časa za obračanje glave in trupa 

glava telo 

 1obrat 2 obrat  1obrat 2 obrat 

Začetek 
obrata CDE 

18 25 Začetek 
obrata CDE 

16 23 

Konec 
obrata CDE 

22 29 Konec 
obrata CDE 

22 29 

Trajanje 
obrata CDE 

4 4 Trajanje 
obrata CDE 

6 6 

 

Iz zgornjega zapisa lahko vidimo, da se je plesalčeva glava res začela vrteti kasneje, 
vendar je obrat zaključila ob enakem času, kot telo. 
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Če pozorno gledamo plesalca v glavo, opazimo, da ta želi čim hitreje vzpostaviti vidni 
stik z izbrano točko. Poleg glave premika tudi oči in tako plesalec gleda naprej že 
nekoliko prej, preden se glava fizično obrne, saj plesalec opazuje izbrano točko v 
ospredju, še preden se glava popolnoma obrne naprej.  

Vidimo namreč, da plesalec vzpostavi stik z očmi, preden v celoti vidimo označevalca, ki 
je pritrjen na njegovem čelu. To je tudi namen, čim hitreje ujeti izbrano točko, kar 
plesalec stori s pomočjo obračanja glave a tudi s pogledom. 

V počasnem posnetku, ki je bil posnet s 300 posnetki na sekundo, plesalec obrat opravi 
v 40 s, kar je 12-krat počasneje, kot če bi gledali posnetek v normalni hitrosti. Plesalec 
je torej dve pirueti izvedel v 3 sekundah, kar pomeni, da s prostim očesom zelo verjetno 
ne bi opazili, da plesalec glavo obrača nekoliko drugače kot telo. 

 

Iz analize gibanja lahko torej vidimo, da plesalec res manj časa porabi za obračanje 
glave, da pa glavo kasneje začne obračati, obrat pa končata glava in telo hkrati. 
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• Opazovanje gibanja pri grand-jéteju 
Pot, ki jo opiše glava, in težišče plesalčevega telesa 

Za izvajanje te naloge učenec ponovno potrebuje markerje ter fotoaparat, s pomočjo 
katerega posname zaporedje slik, ali kamero in program, pri katerem iz filma lahko 
naredi slike. 
S pomočjo teh slik si učenec izpiše koordinate plesalčevega težišča in glave med 
izvajanjem grand – jéteja. Iz koordinat nariše graf, ki bo prikazal pot glave in težišča 
plesalca. 

 Namen naloge je, da učenec ugotovi, kako se tir glave razlikuje od tira težišča.  

Naloga: 

S pomočjo kamere posnemi izvajanje grand –jéteja in analiziraj gibanje plesalčeve glave 
in težišča. 

Za nalogo potrebuješ dva svetla koščka papirja, ki ti bosta služila kot označevalca, s 
pomočjo katerih si boš pomagal pri analizi gibanja. Enega od označevalcev pritrdi na 
plesalčevo glavo, drugega pa na plesalčevo težišče, ki se nahaja v višini popka. Ne 
pozabi, da plesalca gledaš od strani. 

Narejene slike s pomočjo slikarja analiziraj. Z miško se v programu postavi na sredino 
označevalca in si zapiši koordinate. Te so v pikslih (število pikic, iz katerih je sestavljena 
fotografija). Pazi na usmeritev koordinatnega sistema. Nato s pomočjo dobljenih 
koordinat ustvari graf za premikanje težišča in glave. 

Ali se glava res premika na isti višini in težišče po krivulji? 

 

V mojem primeru, je bil grand-jéte posnet z visokohitrostno kamero, zato sem del skoka 
s pomočjo programa Avid liquid pretvorila v slike. Dobila sem 131 slik, za analizo pa 
sem pogledala točke na vsaki četrti sliki. V spodnji tabeli so zapisane točke za težišče in 
glavo. X predstavljajo točke v vodoravni smeri, vendar ker je grand –jéte gibanje čez 
prostor, se te spreminjajo, saj se je kamera premikala v vodoravni smeri, da je sledila 
plesalcu. Da lahko narišem graf, sem uvedla koordinato	;	, ki predstavlja zaporedno 
številko slike.	
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Tabela 4: Tabela z zapisom pikslov med skokom za težišče in glavo 

Težišče 

  

glava 

x ;	 y 

  

x ;	 y 

584 1 -472 

  

572 1 -305 

583 2 -463 

  

566 2 -296 

584 3 -454 

  

599 3 -287 

586 4 -442 

  

554 4 -277 

589 5 -431 

  

552 5 -269 

592 6 -419 

  

550 6 -263 

597 7 -410 

  

548 7 -255 

601 8 -404 

  

522 8 -248 

603 9 -399 

  

554 9 -243 

607 10 -394 

  

560 10 -239 

609 11 -390 

  

563 11 -235 

611 12 -386 

  

570 12 -232 

617 13 -386 

  

579 13 -230 

624 14 -382 

  

591 14 -231 

630 15 -380 

  

602 15 -226 

638 16 -377 

  

609 16 -225 

645 17 -376 

  

618 17 -224 

656 18 -375 

  

630 18 -224 

667 19 -374 

  

642 19 -224 

678 20 -374 

  

656 20 -225 

689 21 -373 

  

673 21 -229 

699 22 -375 

  

684 22 -230 

712 23 -376 

  

694 23 -230 

723 24 -377 

  

707 24 -234 

734 25 -382 

  

719 25 -239 

744 26 -386 

  

730 26 -244 

752 27 -390 

  

741 27 -249 

763 28 -396 

  

748 28 -253 

771 29 -403 

  

755 29 -259 

781 30 -408 

  

763 30 -267 

788 31 -416 

  

771 31 -274 

793 32 -423 

  

773 32 -281 

799 33 -439 

  

777 33 -291 
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Prvi graf predstavlja skok od začetka do konca, torej ko se plesalec odrine od tal, do 
trenutka, ko se tal dotakne. Iz tega grafa vidimo, da glava in težišče opravita enako pot, 
kajti na začetku mora plesalec dvigniti celo telo, nato pa ko je v zraku, začne premikati 
samo noge (jih iztegne v špago). 

Drugi graf predstavlja absolutno pot težišča in glave, torej če bi težišče in glava začela 
skok iz iste točke. Tu lahko lepo vidimo, da tako težišče kot glava potujeta po krivulji. Iz 
grafa lahko vidimo, da glava ni čisto na isti višini čez celoten skok, je pa krivulja na 
najvišji točki bolj položna kot krivulja težišča. To lahko vidimo tudi iz zapisa točk, 
medtem ko se točke (;		od 15 do 20, plesalec je že v zraku in samo steguje noge) pri težišču 
vedno spreminjajo, točke glave za nekaj časa ostanejo enake, kar pomeni, da glava 
ostane na isti višini. 
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Iz danega vidimo, da glava v fazi skoka, ko je plesalec že v zraku in samo izteguje noge 
do končne postavitve, ostane na isti višini, težišče pa se še vedno premika. Čez celoten 
skok pa tako glava in telo potujeta po krivulji, saj mora plesalec svoje celotno telo 
dvigniti v zrak ter ga nato pripeljati tudi na tla. 

Pri tem pa na nobenem od grafov ni vidno, da se je težišče premaknilo, vemo namreč, 
da se s premikanjem nog in rok premika tudi težišče, torej je dejanska krivulja težišča še 
nekoliko drugačna. Pri tej nalogi pa smo za težišče vedno gledali označbo na 
plesalčevem telesu, marker, ki je pritrjen v višini plesalčevega popka.  

 

Iz obeh nalog vidimo, da lahko s preprostim načinom opazovanja plesno gibanje 
uporabimo kot fizikalni model, ki ustrezno razlaga in opisuje dogajanje pri izvajanju 
elementa. 

Učenci, ki vedo, kako mora skok in obrat izgledati, da je plesno pravilno izveden, lahko s 
tem načinom opazovanja spremljajo gibanje bolj podrobno in preverijo, če sta ta dva 
plesna elementa ustrezna fizikalna modela za opisovanje in razlago dogajanja. S tem 
spoznajo različne vrste gibanja v prostoru in čez prostor, hkrati pa spoznajo primere za 
vrtenje in poševni met, s katerim lahko primerjamo grand-jéte v vsakdanjem življenju. 
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8. ZAKLJUČEK 
 

V diplomskem delu sem opisala povezavo med fiziko in plesom. Ker vemo, da nas fizika 
nezavedno spremlja na vsakem koraku, je ta prisotna tudi pri umetnosti, kot je ples. V 
diplomski nalogi sem ugotovila, da plesalci izkoriščajo fizikalne zakone. Ena od 
pomembnih nalog plesalca je ostati stabilen v elementih in pozicijah, ki se opazovalcu 
zdijo nenavadni in na prvi pogled nemogoči. Plesalec se tu osredotoči na svoje težišče. 
S pravilno postavitvijo težišča ta lahko nadzoruje svojo stabilnost. Za obrata pirueto in 
fouetté mora biti težišče na osi vrtenja, če se to zamakne, plesalec težko izvede obrata 
lepo do konca. Težišče pri skoku grand-jéte pa potuje po krivulji, kot če bi v poševnem 
metu vrgli žogico.  
Vrtenje obratov lahko predstavlja izziv. Vemo, da se nam, če se vrtimo, na koncu obrata 
vrti in nas še vedno zanaša. Plesalec pa obrat začne in konča na enem mestu, brez 
težav. To stori s pomočjo fokusa. Plesalec si izbere točko in jo večino obrata gleda. Ker 
ima ves čas pogled usmerjen v eno točko, lahko obrat zaključi, ne da bi se mu po koncu 
vrtenja zavrtelo. Med samim obratom, od začetka vrtenja do konca, plesalec ohranja 
vrtilno količino. Med obratom je plesalec v točno določeni poziciji. Pirueto vrti tako, da so 
noge in roke čim bližje osi vrtenja in pri tem ima najmanjši vztrajnostni moment ter 
največjo kotno hitrost. Fouetté, drugo vrsto obrata, pa plesalec odvrti v bolj odprtem 
položaju in ima večji vztrajnostni moment, ko fouetté zaključi s pirueto, se premer 
plesalca zmanjša, zato se zmanjša njegov vztrajnostni moment in poveča kotna hitrost. 
Pri takih spremembah je pomembna plesalčeva stabilnost in držanje fokusa, saj z 
nadzorovanjem tega lahko obrat konča lepo in elegantno. 
Od postavitve nog in rok je odvisen plesalčev vztrajnostni moment ter njegova kotna 
hitrost, hkrati pa s pomočjo stiskanja mišic in postavitve telesa nadzoruje tudi svoje 
težišče in s tem svojo stabilnost. 
Kot sem že omenila, pa plesalčevo težišče pri grand-jéteju potuje po krivulji. Plesalec, ki 
ob pravem času iztegne obe nogi, gledalcu daje občutek, da leti oziroma lebdi v zraku. 
Plesalčevo težišče potuje po krivulji, ki je enaka krivulji poševnega meta, ta pa združuje 
vodoravni in navpični met. Pri navpičnem metu se žogica za trenutek na vrhu zaustavi in 
prav tako je ta trenutek tudi v poševnem metu, če je torej plesalec v tem trenutku v 
končni pozicij, ima stegnjeni obe nogi, se zdi, kot da lebdi. 
 
Ples združuje znanje tehnike in nadzorovanja telesa ter izkoriščanje fizikalnih zakonov. 
Sam plesalec mora dobro poznati svoje telo in vedeti, kdaj stisniti kakšno mišico in s 
kakšnim namenom, bi mu pa znanje fizike in poznavanje fizikalnih zakonitosti elementa 
pomagalo pri njegovi izvedbi. 
Tako kot je že Kenneth Laws v svojem članku The physics of dance povezoval plesni 
žargon s fizikalnim znanjem z namenom, da plesalcu predstavi, da plesni učitelj daje 
navodila, ki so pomembna tudi s fizikalnega vidika, sem tudi sama skozi pisanje 
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diplomske naloge spoznala, da je veliko navodil in napotkov, ki se prepletajo s fiziko 
(Laws 1985). 
Vendar pa je ples le posebna oblika gibanja, pri kateri samo fizikalno znanje ne 
zadošča, lahko sicer pomaga, ni pa dovolj.  
Ker pa predstavlja posebno obliko gibanja, ki ga lahko razložimo tudi s pomočjo 
fizikalnih zakonov, je primeren tudi za obravnavo različnih vrst gibanja v šoli. Učenci se 
skozi plesne gibe naučijo, da je fizika prisotna pri vsakodnevnih opravilih in s pomočjo 
tega tudi spoznajo kompleksnejše vrste in primere gibanja za vrtenje in poševni met.  
 
V diplomskem delu sem predstavila tri plesne elemente, kot jih vidi plesalec. Opisala 
sem, kaj je pomembno iz njegovega vidika, da je element uspešno in pravilno izveden, 
hkrati pa s fizikalnega vidika vidimo, kaj ti napotki predstavljajo v fiziki. 
Če plesalec stisne trebušne in zadnjične mišice, da lahko obdrži ravnotežje, to pomeni, 
da s tem nadzira svoje težišče in stabilnost telesa. Pri pirueti, ko želi biti čim hitreje 
postavljen v končni poziciji, to s fizikalnega vidika pomeni, da se čim hitreje postavi v 
pozicijo, kjer ima optimalni vztrajnostni moment in kotno hitrost. 
Ples je torej vrsta gibanja, ki fiziku predstavlja nove primere enostavnih gibanj, kot je 
vrtenje in poševni met, plesalcu pa fizika podaja še en pogled na njegov svet gibanja.  
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