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Figura, înainte de toate (Merce Cunningham, Variations V) 

 
În orig. �La figure, malgré tout (Spatialité 5)�, 

în Figures de l�attention. Cinq essais sur la spatialité en danse, Dijon, 
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Julie Perrin �i-a continuat studiile de filologie �i literatur! general! �i comparat! cu un 
doctorat în estetic! �i studii coregrafice, sus"inut în 2005 la Departamentul de dans al 
Universit!"ii Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. În prezent este conferen"iar universitar �i 
cercet!tor în cadrul aceluia�i departament, unde coordoneaz! un program de masterat în 
studii de dans. În 2007 a beneficiat de o burs! Fulbright în calitate de cercet!tor invitat 
la Tisch School of the Arts (NYU). Din 2012 face parte din comitetul �tiin"ific al revistei 
Recherches en danse �i din 2014 este membr! a asocia"iei Chercheurs en danse. 
Conduce proiecte de cercetare la Paris �i Lausanne în domeniul discursului critic asupra 
dansului contemporan european �i american de dup! 1950, cu un interes special acordat 
esteticii operelor coregrafice �i problemei spa"ialit!"ii în dans. În acela�i timp, analizele 
sale vizeaz! �i rela"iile care se pot stabili între dans, literatur! art! contemporan! �i cinema. 

Volumul Figures de l�attention. Cinq essais sur la spatialité en danse propune o 
analiz! a raporturilor dintre spa"iu �i figur! în dans, pornind de la investigarea 
parcursurilor perceptive ale aten"iei spectatorului. Structura lui urmeaz! logica celor 
cinci spectacole pe care le exploreaz! ca studii de caz: Self-Unfinished (Xavier Le Roy, 
1998), Trio (Yvonne Rainer, 1966), Suite au dernier mot: au fond tout est en surface 

(Olga Mesa, 2003), Con forts fleuve (Boris Charmatz, 1999) �i Variations V (Merce 
Cunningham, 1965). 

Decupajul prezentat aici în traducere � �Figura, înainte de toate (Merce 
Cunningham, Variations V)� � încheie cel din urm! studiu de caz al c!r"ii. Eseul 
exploreaz! tensiunile estetice specifice coregrafiei lui Merce Cunningham �i prezint! 
strategiile inedite pe care acesta le utilizeaz! în Variations V (împreun! cu muzica lui 
John Cage) pentru a elibera aten"ia spectatorului de sub autoritatea perspectivei unice. 
Cunningham destabilizeaz! spa"iul scenei, îi pulverizeaz! centrul �i ierarhiile dintre 
personaje, privilegiind o structur! polifonic! �i pluricentric! a ansamblului. Dispare 
ritmul unic, dispar �i reperele care ar putea orienta privitorul de-a lungul unui traseu 
predeterminat (sesizabil în baletul clasic sau chiar în dansul modern), dispare chiar 
figura central! menit! s! organizeze în jurul ei structuri u�or de urm!rit. În mijlocul 
acestei fluidit!"i extreme care se ofer! în mod spontan privirii pe un fundal eliberat de 
toate limit!rile tradi"ionale, figura apare cu adev!rat autonom!, în conturul �i cromatica 
sa coregrafic!. 
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Dac� fiecare dansator devine centru, toate ierarhiile stabilite în tradi�ia 

coregrafic�, de la baletul clasic �i pân� la dansul modern, se pr�bu�esc. Desigur, 

dansul modern destructurase deja structura piramidal� a baletului clasic, care 

suprapune unui spa�iu centralizat figura central� a dansatorului principal, dar, 

r�mânând înc� fidel unor principii narative sau expresive, acesta p�streaz� 

adesea o organizare ierarhizat� a rela�iilor scenice: grupul face loc unei figuri 

centrale (solist sau pereche) ori urmeaz� un lider. Astfel, odat� cu Cunningham, 

dansatorii devin puncte în mi�care, eventual independen�i unul de cel�lalt. �To�i 

se comport�, în acela�i timp, ca �i cum fiecare ar fi un solist�1, sus�ine în general 

Cunningham, chiar dac� secven�ele colective (travers�rile în salturi ale grupului 

de dansatori sau penultima secven��) impun o sincronizare perfect� a ritmurilor 

�i figurilor fiec�ruia. Rareori rela�iile surprinse la un moment dat nu exagereaz� 

punerea în eviden�� a unui dansator (sau a unor dansatori) în raport cu ceilal�i. 

De fapt, spa�ialitatea corpului dansatorului nu e afectat� de prezen�a celuilalt. Se 

formeaz�, astfel, zone proprii fiec�ruia, kinesfere impermeabile la ce se 

întâmpl� în afara lor. Cunningham, alternând rostogoliri, stat în lumânare �i în 

pozi�ia lotusului pe un covora� în avanscen�, pare s� ocupe un spa�iu deconectat 

de celelalte trei perechi care evolueaz� în apropiere: î�i p�streaz� ritmul �i 

duratele proprii. P�rând s� gândeasc� minu�ios locul unde se afl�, fiecare 

dansator adopt� o serie de gesturi care nu î�i propun s� domine por�iuni ale 

scenei, lipsite de proiec�ie sau prelungire; spa�ialitatea corpului pare limitat� la 

gestul propriu-zis. A�a cum observ� Noël Carroll �i Sally Banes, �mi�carea lui 

Cunningham e caracterizat� de ceea ce discipolii lui Laban numesc flux 

continuu: energia este lichid� �i elastic� în interiorul dansatorului, dar se opre�te 

la limitele corpului s�u. Ea este delimitat� �i controlat� cu stricte�e. Nu se 

prelunge�te vectorial �i nici nu se r�spânde�te în spa�iul înconjur�tor. Are un aer 

de exactitate �i de precizie�2. 
Variations V propune un fel de dialog al liniilor, al decupajelor spa�iale, 

al figurilor �i al ritmurilor care nu sunt motivate de rela�ia dialogic�. De!i 
                                                             

1 Merce Cunningham, Le Danseur et la danse. Entretiens avec Jacqueline Lesschaeve, 
Paris, Pierre Belfond, 1988, p. 15. Sau, mai departe, p. 182: �Nu e tipic occidental� ideea de a 

merge constant de la cauz� la efect? Pe când în Orient, de exemplu, modul de a se raporta la lume 
este mult mai amplu �i mai difuz. Exist� �i alte moduri de gândire, cum ar fi acela care presupune 
c� nu e�ti singur pe lume� Aceast� înl�n�uire limitativ� de cauze �i efecte are o mare leg�tur� cu 
ideea unui «eu» care trebuie împins în avanscen�. Dac� a�i putea, m�car o dat�, s� ie�i�i din voi în�iv��. 

2 Noël Carroll, Sally Banes, �Cunningham and Duchamp�, în Germano Celant (coord.), 
Merce Cunningham, Milano, Charta, 1999, p. 179 (ap�rut ini"ial în Ballet Review, New York,  
vol. 11, nr. 2, 1983). 
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coregrafului îi repugn� s� vorbeasc� despre abstrac�iuni3 întrucât fiin�a uman� 

nu poate exprima decât ceea ce e omenesc, în fa�a acestor rela�ii atât de pu�in 

tulburate de prezen�a celuilalt apare, totu�i, tenta�ia de a vorbi despre corpurile 
dansatorilor în termeni de linie �i de figur�. Se desprinde, înainte de toate, o 
poetic� a formelor � forme schimb�toare, linii întret�iate, curbe �i torsiuni... 
Kinesfera dansatorului, la fel ca dinamosfera sa, nu pare s� fie modificat� de 
nici o inten�ie expresiv� sau psihologic�. Cu toate acestea, Variations V las� loc 
pentru numeroase evolu�ii în perechi, în cadrul c�rora spa�iul se construie�te în 
doi �i presupune implicarea celuilalt, ajust�ri ale echilibrului, ale distribuirii 
greut��ii (în special în ridic�ri, dar �i pentru fiecare contact) �i ale percep�iei. 
Dac� Variations V pare s� reviziteze figura clasic� pas de deux, ea apare aici 
golit� de orice emo�ie. La Cunningham, noteaz� Hubert Godard, �partenerii 
[care se plimb�] nu sunt preocupa�i de rela�ia psihologic� dintre ei, nu li se 
cite�te în ochi nici o tensiune, ca �i cum ace�ti ochi n-ar asculta decât ecoul 
îndep�rtat al decupajului spa�ial pe care îl provoac��4. Plimbarea f�cut� de 
Cunningham �i Carolyn Brown la începutul Variations V este, în aceast� 
privin��, un exemplu frapant. Perechea, în ansamblu, nu dezvolt� nici o 
intensitate aparte a rela�iilor dintre cei doi (�i nu sugereaz� o poveste de 
dragoste, a�a cum o face de obicei pas de deux); ea nu modific� în mod efectiv 
modurile implic�rii dansatorului, îns� permite alte configura�ii geometrice �i 
alte raporturi cu spa�iul, întrucât dansatoarea poate explora diferite orient�ri ale 
spa�iului �i direc�ii ale corpului gra�ie existen�ei unor noi puncte de sprijin. 
A�adar, Variations V este una dintre crea�iile lui Cunningham care, în timp ce 
continu� s� sus�in� preponderen�a izol�rii, studiaz� rela�iile dintre dansatori: în 
pereche, în trio, în momentele de contact, mai ales într-o secven�� lung� în care 
trei perechi se organizeaz� dup� principiul rostogolirii corpului pe spatele 
partenerului. Contactul nu este înso�it de nici o urm� de empatie, de nici un elan 
�i de nici o modificare semnificativ� a tonusului muscular sau a raport�rii la 
fluxul mi�c�rilor ori la ritm. Perechile se alc�tuiesc �i se desfac f�r� nelini�ti �i, 
adesea, f�r� schimburi de priviri între parteneri. Kenneth King subliniaz� c� 
Cunningham �a fost cel dintâi care a a�ezat figuri însufle�ite într-un câmp 
                                                             

3 �Nu în�eleg cum o fiin�� uman� poate face ceva abstract. Orice ac�iune a omului exprim� 
ceea ce e omenesc. Ea poate fi pervertit�, dar nu devine prin asta mai pu�in uman�, chiar dac� nu 
exprim� decât o parte a umanului, mai degrab� decât s� tind� c�tre întreg sau s� îl semnifice .� 
(Merce Cunningam, �Extrait d�une lecture-démonstration au dance Deck d�Anna Halprin�,  
13 iulie 1957, în David Vaughan, Merce Cunningham. Un demi-siècle de danse, Plume/Librairie 
de la Danse, Paris, 1997, p. 100.) 

4 Hubert Godard, �Le Geste et sa perception�, în Marcelle Michel, Isabelle Ginot,  
La Danse au XXe siècle, Paris, Bordas, 1997, p. 227. 
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discontinuu, inventând o estetic� a abstrac�iunii ai c�rei parametri formali 
recontextualizeaz� dinamica dramatic� �i configureaz� în mod diferit filonul 
teatral al mi�c�rii moderne�5. Prim-planurile pe chipurile interpre�ilor arat� o 
stare de lini�te impasibil�, în contrast cu fragmentele mute din Born Yesterday, 
unde chipurile sunt locuite de expresii, de zâmbete sau de priviri sugestive. Într-o 
manier� asem�n�toare, scena balului repetat� în mai multe rânduri proiecteaz� 
imaginea contrastant� a perechilor în spa�iu în care un elan comun însufle�e�te 
dansatorii în sensul unei tr�iri colective. În Variations V, culoarea gesturilor 
r�mâne, în mod perceptibil, aceea�i; ceea ce variaz� cu adev�rat este numai distan�a, 
îns�, dup� cum am v�zut, ea nu are aici o semnifica�ie6. Astfel, la sfâr�itul 
spectacolului, când dansatorii desfac încet de pe o bobin� un fir care îi va lega 
unii de al�ii trasând o linie în zigzag pe toat� suprafa�a platoului, acest fir este nu 
atât reprezentarea concret� a leg�turilor sau a distan�elor dintre ei, cât o linie 
frânt� care ia na�tere în mod clar �i brusc pe scen�. Segmentarea acestei linii 
evoc� alte trasee parcurse mai înainte, în timpul travers�rilor sacadate sau în 
salturi în care fiecare dansator î�i schimba permanent direc�ia. Aceast� linie 
semnaleaz� refuzul direc�iei unice �i al unei vectoriz�ri simple care orienteaz� 
întregul spa�iu �i schi�eaz�, într-o oarecare m�sur�, o multipl� frontalitate. Îns�, 
abia trasat�, linia se �terge odat� cu mi�carea dansatorilor care poart� firul: spa�iul 
se tulbur�, se destructureaz� �i împiedic� orice fixare, orice oprire prea îndelungat�. 

 
Claritate în mijlocul unei infinite complexit��i 

 
Procedeul func�ioneaz� �i în cazul figurii. De fapt, apari�ia brusc� �i clar� 

a figurii asupra c�reia se poate concentra aten�ia alterneaz� în permanen�� cu o 
structur� complex� mai general�, n�scut� din juxtapunerea unor elemente 
distincte �i din imposibilitatea de a fixa spa�iul. Conturul gestului este clar 
accentuat, îns� multiplicarea elementelor scenice (dansatori, filme, muzic�) 
complic� înregistrarea lui, l�sând impresia c� ar avea o coloratur� comun� (în 
dinamic�, ritmic�, procedee de compozi�ie). Aceast� alternan�� corespunde unei 

                                                             
5 Kenneth King, �Space, dance and the Galactic Matrix: Merce Cunningham, an 

appreciation (1991)�, în Richard Kostelanetz (coord.), Merce Cunningham. Dancing in Space and 

Time [1987], Chicago, Chicago Review Press, 2003, p. 193. 
6 Dansatorul din Variations V este desprins de resorturile umane, expresive. �Pentru a 

descentra spa�iul, pentru a pulveriza normele perspectiviste vechi de secole, strâns legate de 
figurare, Cunningham a fost nevoit s� separe dansatorul de subiect; dansatorul cunninghamian 
este, într-un fel, semnul care penetreaz� un spa�iu neutru din care lipsesc m�rcile l�sate de Istorie� 
(Isabelle Ginot, Dominique Bagouet, un labyrinthe dansé, Pantin, Centre national de la danse, 
1999, p. 70). [Cuvântul francez histoire are �i sensul de �poveste, nara�iune�. (n.tr.)] 
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rela�ii paradoxale cu fundalul, unui raport de for�e constant �i palpabil între 
spa�iul nem�rginit care invadeaz� ansamblul �i rezisten�a figurii în interiorul 
acestui vid. Figura irumpe, mai presus de toate � �i asta pentru c� în 
spa�ialit��ile corpului, conturul gestului are o claritate deosebit�: membrele par 
s� decupeze cu precizie spa�iul �i s� îl sculpteze într-un mod fundamental linear. 
Liniile drepte sau curbe descrise de membre sau de axul corpului devin linii 
definite în cadrul volumului scenic. Faptul îl diferen�iaz� pe Cunningham de 
Pollock, în cazul c�ruia figura pare s� dispar� sau s� lupte în zadar cu fundalul. 
Aici, delimitarea figurii se bazeaz� pe geometria corpului centrat la fel de mult 
ca pe impactul gestului. Dac�, a�a cum se întâmpl� în Trio A, reg�sim o 
multidirec�ionalitate a mi�c�rii, ea nu corespunde aici unui bruiaj al semnului 
sau unei nehot�râri în orientare: precizia decupajului corpului contureaz� mai 
degrab� o geometrie pe care direc�iile exprimate de fiecare dintre segmentele 
sale o afirm� în mod vizibil. Impactul �i contururile bine definite domin�, l�sând 
s� transpar� traiectorii pe care le putem urm�ri f�r� ezitare. Din acest motiv, 
vocabularul de gesturi al lui Cunningham a fost adesea comparat cu cel al 
dansului clasic; într-adev�r, în el se reg�sesc pozi�ii �i alinieri specifice dansului 
clasic, privilegierea posturii verticale �i o aten�ie special� acordat� conturului 
precis al gestului. Cu toate acestea, figura lui Cunningham nu este angrenat� 
într-un elan spontan care o exalt�. Cunningham aminte�te c� �în balet, diversele 
preg�tiri ale unor mi�c�ri sau pozi�ii mai ample au devenit, în timpul folosirii �i 
prin intensitatea lor, un soi de gril� de lectur� pentru privirea �i tr�irile 
spectatorului. Acest lucru ajut� �i la definirea ritmului�7. Nimic asem�n�tor la 
Cunningham. Concep�ia sa asupra spa�iului scenic �i corporal r�stoarn� logica 
baletului �i modul acestuia de a percepe figurile: frontalitatea descentrat�, vidul 
�i punctul, rela�ia lipsit� de afecte, absen�a proiec�iei, dar �i structura muzical� a 
înl�n�uirilor sau a coordon�rilor de mi�c�ri nu au nimic de-a face cu estetica 
baletului8. Variations V se îndep�rteaz� de balet cu atât mai mult cu cât las� loc 
unor numeroase secven�e la sol (mai dese la Cunningham în anii �60).  
Într-adev�r, spectacolul func�ioneaz� pe mai multe planuri; verticalit��ii 
exprimate de unii dansatori îi r�spunde, în contrapunct, orizontalitatea unui corp 
lungit pe podea sau a�ezat pe un altul. Rostogoliri, pozi�ii a�ezate � toate atrag 
aten�ia asupra p�r�ii de jos a volumului scenic: a�a se întâmpl� pe durata unei 

                                                             
7 Merce Cunningham, �L�espace, le temps et la danse [1952]�, în David Vaughan, Merce 

Cunningham. Un demi-siècle, op. cit., p. 66. 
8 Conform dezbaterilor dansatorilor lui Cunningham pe tema asem�n�rilor cu tehnica 

clasic�, în Carolyn Brown, Douglas Dunn, Viola Farber et al., Chance and Circumstance. Twenty 
Years with Cage and Cunningham, New York, Knopf, 2007. 
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secven�e lungi în care coregraful, stând pe covora�ul s�u din avanscen� ticsit de 
microfoane, se rostogole�te �i se întinde pe orizontal�, în timp ce al�i dansatori 
evolueaz� vertical în spatele lui. Privirea publicului oscileaz� astfel în plan vertical.  

A�adar, în Variations V, figura cap�t� un statut cu totul special. 
Dansatorul ��tie c� trebuie s� redea impecabil aceast� figur�, pentru a nu risca 
s� altereze în vreun fel construc�ia. El nu se afl� acolo pentru a se oferi pe sine 
spre contemplare, ci pentru a permite apari�ia semnului c�utat sau provocat de 
hazard�9, observ� Hubert Godard referindu-se la estetica lui Cunningham, în 
general. Dansul s�u privilegiaz�, f�r� îndoial�, apari�ia spontan� a unei figuri 
care se delimiteaz� cu precizie prin claritatea liniilor �i a direc�iilor. În mai 
multe rânduri, de altfel, un dansator r�mâne fixat într-o poz�, ca pentru a 
sublinia mai bine decupajul pe care corpul s�u îl imprim� spa�iului. Apare o 
imagine trec�toare. Descrierea cadrelor �i a juxtapunerilor din Variations V nu 
las�, totu�i, s� se întrevad� posibilitatea apari�iei unei figuri. Cum se poate fixa 
o figur� într-un spa�iu care se vrea a fi nelimitat, vid, lipsit de coordonate? Vidul 
nem�rginit este în întregime un �fundal f�r� sfâr�it [care] înghite�10 figura, un 
abis infinit în care aceasta fie naufragiaz�, fie se dizolv�. Lipsa de repere a 
spa�iului tulbur� lini�tea figurii �i risc� s� o estompeze; invadeaz� totul �i las� 
loc vidului. Pierre Schneider a ar�tat în ce m�sur� figura nu se poate fixa decât 
în fa�a unui fundal �controlat� cu ajutorul unui dispozitiv de cadrare care tinde 
s� reduc� fundalul (nelimitat) la un arierplan, la un perete (din cap�tul scenei). 
Perspectiva pictural� (�i, am putea ad�uga, cea arhitectural�) intercaleaz� 
planuri intermediare tocmai în acest scop, pentru a crea un decor stabil care s� 
provoace iluzia unei întinderi care se continu� în prelungire; aceast� întindere 
domesticit� nu este acolo decât pentru a pune mai bine în valoare figura. Or, 
Variations V deconstruie�te unitatea fundalului scenic, iar marginile î�i pierd 
�efemera lor capacitate de fragmentare�11. Cum ar putea, deci, coincide o 
concep�ie ilimitat� asupra spa�iului cu apari�ia figurii? 

Spa�iul corpului pare a fi locul unei rezisten�e împotriva fundalului 
ilimitat. În timp ce spa�iul scenei �i raporturile dintre dansatori (configura�iile 
coregrafice) se supun unei logici a vidului �i a decadrajului, dansatorul impune 
o structurare clar� a spa�iului care îi apar�ine. Pare s� î�i alc�tuiasc� un fel de 
plan interior care îi �ine loc de suport, îi permite s� se orienteze în spa�iul 
dezordonat �i s� î�i defineasc� existen�a în contrast cu acesta. Planul interior 
constituie, într-o oarecare m�sur�, piedestalul de la care porne�te pentru a 

                                                             
9 Hubert Godard, �Le Geste et sa perception�, op. cit., p. 227. 
10 Pierre Schneider, Petite historie de l�infini en peinture, Paris, Hazan, 2001, p. 161. 
11 Ibid., p. 260. 
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ajunge s�-�i manifeste direc�iile �i libertatea de mi�care, evitând orice disipare 
în spa�iu. Astfel, dansatorul nu se las� înghi�it de vid, ci î�i construie�te o zon� 
autonom� �i profund deta�at�. El se sustrage spa�iului ilimitat, luând în acela�i 
timp parte la acesta în calitate de punct mobil �i fluid. Peste nem�rginirea unei 
întinderi f�r� repere, Cunningham suprapune, a�adar, propor�ia corpului, o 
entitate de dimensiuni reduse care nesocote�te imensitatea spa�iului �i care este 
capabil� s� concentreze asupra ei întreaga aten�ie. Spre finalul Variations V, o 
pereche pare s�-�i doreasc� s� înf��i�eze aceast� for�� a sc�rii corporale: o 
dansatoare m�soar� corpul partenerei sale imobile. Lungimea unui fir este 
plimbat� pe diferite p�r�i ale corpului, ca pentru a-i m�sura propor�iile, 
dimensiunile, lungimile, distan�ele. Brusc, aten�ia este atras� spre dimensiunile 
corpului omenesc; dimensiunile spa�iului sunt determinate cu m�sura fiec�rui 
corp omenesc. În loc de reprezentarea acapar�rii corpului de c�tre spa�iul 
nesfâr�it, este prezentat�, din nou, discontinuitatea unor spa�ii diferite. 
Cunningham aminte�te c� �decorul are, într-o oarecare m�sur�, via�a sa proprie; 
nu este doar un cadru pe care se sprijin� dansul�12. Îi revine, deci, dansatorului 
sarcina de a-�i construi un cadru imaginar �i perceptiv care s� permit� na�terea 
unei figuri. Prin urmare, ceea ce sus�ine estetica lui Cunningham este o filozofie 
a contrastelor; peste logica vidului �i a ilimit�rii se suprapune afirmarea figurii. 
În Con forts fleuve, cel care impune ritm �i for�� dezordinii reperelor este fondul 
tonic al interpre�ilor; dinamica gestului este cea care permite existen�a 
subiectului. Pentru Variations V, prin desenul �i claritatea netulburat� a 
posturilor, Cunningham opune rezisten�� acapar�rii semnului (a urmei, a 
decupajului) de c�tre fundal. 

 
Aten�ie neierarhizat� 

 
Astfel, vizionând Variations V, aten�ia spectatorului poate oscila între 

diferitele spa�ialit��i independente una de cealalt�, pentru c� figura �i fundalul 
nu formeaz� niciodat� �o constela�ie fix��13, dup� cum reaminte�te Pierre 
Schneider. Dac� figura (care �ine de ordinea desenului) separ�, atunci infinitul, 
asemenea unei culori, une�te. Claritatea desenului se diminueaz�, îns� natura 
calitativ� a mi�c�rii cunninghamiene transpare cu atât mai puternic. Ea 
                                                             

12 Merce Cunningham, Le Danseur et la danse, op. cit., p. 134. Merce Cunningham continu�: 
�Atât de mul�i cred c� decorul trebuie s� accentueze ceva, s� îl men�ioneze sau s� îl încadreze 
într-un anumit fel, îns� via�a nu func�ioneaz� a�a, iar eu nici atât�, apud Tomkins Calvin, �On 
Collaboration [1974]�, în Richard Kostelanetz (coord.), Merce Cunningham, op. cit., p. 47. 

13 Pierre Schneider, Petite historie de l�infini en peinture, op. cit., p. 161. 
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�coloreaz�� spa�ialit��ile, oferindu-le calit��i dinamice �i ritmice. Dansatorii lui 
Cunningham dezvolt� un sim� deosebit de ascu�it al ritmurilor �i al duratelor, un 
sim� intensificat de faptul c� este independent în raport cu muzica. Acest sim� 
particular îi ajut� s� perceap� muzicalitatea ansamblului, permi�ându-le s� ia în 
considerare �i s� identifice prezen�a celuilalt în astfel de spa�ialit��i complexe. 
Acest sim� este un substitut, deci, pentru reperele pe care spa�iul refuz� s� li le 
mai ofere. Cunningham arat� c� a fost �nevoit s� dezvolte acest sim� care îi 
permite fiec�rui dansator s� simt� unde sunt ceilal�i �i care este raportul lor cu el 
însu�i, f�r� a-i vedea. Acest sim� este foarte puternic legat de rela�ia cu timpul, 
de ceea ce eu numesc timing. Dac� acorda�i aten�ie timing-ului, chiar dac� nu 
sunte�i întor�i în direc�ia celorlal�i dansatori, �ti�i c� ei sunt acolo �i se stabile�te 
o form� de rela�ionare�14. Natura acestor spa�ialit��i este caracterizat�, a�adar, 
de un fel de poliritmie. Dansatorii prezen�i pe scen� evolueaz�, într-adev�r, 
urmând ritmuri divergente, într-un fel de indiferen�� fa�� de tempoul comun. 
Oprirea unuia dintre ei îi permite acestuia o polarizare extrem� �i o explorare a 
întregii palete de mi�c�ri, de la repaus (pentru Cunningham, imobilitatea este 
mi�care15) la mi�c�rile executate cu cea mai mare vitez�. Aceast� poliritmie 
conduce la crearea mai multor densit��i ale spa�iului �i la modificarea senza�iei 
de consisten�� sau de compacticitate a spa�iului, în func�ie de fluiditatea pe care 
o cap�t� datorit� unei mi�c�ri rapide �i gra�ioase sau de soliditatea pe care i-o 
confer� încetarea mi�c�rii. Acest lucru pare s� adânceasc� clivajul spa�ial ap�rut 
pe scen�, de vreme ce discordan�ele de la nivelul dinamicii �i ritmului mi�c�rii, 
departe de a uniformiza ansamblul, articuleaz� contraste �i zone marcate de 
diferen�e calitative în structura acestuia. Exist� momente în care jocurile ritmice 
pot deveni mai importante decât rela�iile dintre forme, în care se configureaz� 
un întreg raport muzical între punct �i contrapunct, timp �i contratimp, contraste 
�i juxtapuneri. Muzicalitatea devine, astfel, un fel de pânz� dinamic� �i ritmic� 
ce pare s� încorporeze dansatorii în întinderea nem�rginit�. Dac� figurile pot, 
uneori, s�-�i r�spund� �i s� intre într-un soi de dialog al liniilor, culoarea 
gestului reu�e�te mai bine s� impun� linii, ducând la contopirea figurii cu 
fundalul. În aceste momente, dinamica mi�c�rii intr� în rezonan�� cu dinamica 
imaginilor proiectate care, dup� cum vom fi observat, au tendin�a de a înf��i�a 
situa�ii în care raportarea la gravita�ie este evident�: un salt cu para�uta, un vals, 
zborul unui avion, dansatori, panorame aeriene... 
                                                             

14 Merce Cunningham, Le Danseur et la danse, op. cit., p. 23. 
15 �[Energia] se hr�ne�te din mi�carea îns��i �i din convingerea c�, chiar în timp ce r�mâi 

nemi�cat, e�ti de fapt deja în mi�care. Senza�ia este, deci, în mod constant, aceea de mi�care, nu 
exist� poze. [Concep] toate mi�c�rile în ace�ti termeni, cu alte cuvinte nu ca pe un ansamblu de 
ac�iuni �i de repaus, ci v�d repausul însu�i ca pe o activititate în nemi�care.� (Ibid., pp. 143-144.) 
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Astfel, de�i Cunningham este preocupat, înainte de toate, de scriitura 
gestului, perceperea figurii din Variations V nu este întru totul natural�. Nu este 
vorba aici nici de problematizarea limitelor corpului (Xavier Le Roy), nici de 
lucrul cu o prezen"� amorf� (Boris Charmatz), nici de fluxul neîntrerupt al unui 
timp lipsit de accente (Yvonne Rainer) #i nici de duplicitatea unui subiect care 
antreneaz� mai multe straturi ale memoriei (Olga Mesa); interpretul nu se 
ascunde, el evolueaz� cu chipul descoperit. Totu#i, geometria inedit� a 
mi#c�rilor sale, dar #i al�tur�rile unor dansatori diferi"i #i evenimente diferite 
blocheaz� o percepere fireasc� a vizibilului. Regândirea spa"ialit�"ii platoului 
scoate statutul subiectului din contextul care îi este propriu, îi refuz� 
posibilitatea unei intensific�ri #i împiedic� concentrarea privirilor asupra lui. În 
acela#i timp, deconstruie#te logicile figurative asociate unei scenografii în"elese 
ca decor sau, cel pu"in, cadru structurant al ac"iunii. Juxtapunerea (mai degrab� 
decât rela"iile de cauzalitate) conduce c�tre o deteriorare a figurii, a#a cum putea 
fi ea înf�"i#at� de dansul clasic sau de cel modern. Acest fapt îngreuneaz� 
perceperea figurii pentru spectatorii lui Cunningham, în ciuda clarit�"ii 
desenului ei. Cunningham aminte#te ce disconfort a produs prin coregrafia sa: 
�Pentru un anumit tip de spectatori, mai ales pentru cei obi#nui"i cu baletul 
clasic, acest balet [Torse, 1976] este greu de privit. Nu pentru c� le displace, 
neap�rat, dar pentru c� îi incomodeaz� s�-#i dea seama de claritatea lui, f�r� s�-l 
poat� «vedea» sau «urm�ri» simultan�16. Claritatea figurilor, înso"it� de 
pulverizarea reperelor, a reu#it s� conduc� la o dezorientare a privirii, la o 
imposibilitate a acesteia de a g�si locul pe care s� se fixeze, întrucât a#tept�rile 
publicului fuseser� alimentate de iluzia c� ar fi existat, undeva, un traseu corect 
sau anume stabilit pe care privirea ar fi trebuit s�-l urmeze. Or, Variations V nu 
sugereaz� #i nu confirm� niciodat� o selec"ie a vizibilului. �Coregraful 
ac"ioneaz� cu meticulozitate prin diviziune, prin separare, printr-o ascez� a 
percep"iei, scrie Claude Grimal. Este vorba de a face mai dificil procesul 
percep"iei #i de a sf�râma automatismele. Cre#terea gradului de dificultate îi 
red� spectatorului liberul arbitru. For"ându-l s� vad�, s� descifreze, s� în"eleag�, 
îl îndrept�m spre libertate.�17 Îns� aceast� experien"� a libert�"ii nu este lipsit� 
de dificult�"i. Publicul experimenteaz� un mod de a se raporta la opera de art� 
care promoveaz� distan"a #i deta#area #i care solicit� un comportament 
perceptiv ce îi este, f�r� îndoial�, str�in. Privitorul este provocat, dar #i 

                                                             
16 Ibid., p. 22. 
17 Claude Grimal, �La règle et la liberté�, în L�Avant-scène Ballet Danse, �Merce Cunningham 

John Cage�, Paris, nr. 10, septembrie-noiembrie 1982, p. 17. 
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abandonat, în egal� m�sur�. Principiul juxtapunerii �i al discontinuit��ii care 

întemeiaz� structura Variations V este reluat, a�adar, în rela�ia dintre spectacol 

�i publicul s�u18. A�a cum nu exist� armonie între diferitele elemente ale unui 

spectacol, ci doar autonomia manifest� a muzicii, filmului �i dansului, la fel �i 

Variations V împiedic� orice armonizare cu o audien��. !i aici primeaz� 
deta�area: pentru c� spectacolul nu se impune �i nu ghideaz� privirea, el 
func�ioneaz� prin distan�are, evitând orice efect hipnotic sau de captivare a 
publicului. Numai umorul situa�iilor absurde (încercarea de a lipi înapoi 
frunzele c�zute ale unei plante) sau aluziile f��i�e la ac�iuni cotidiene (întinderea 
pe un covor, mersul pe biciclet�) asigur� uneori o complicitate direct� �i 
imediat� pe care gestica abstract�, non-frontal�, nu o presupunea. În majoritatea 
timpului, problematizarea nara�iunii (sau a regimurilor narative), precum �i 
codurile �i modalit��ile desf��ur�rii coregrafice, rela�iile logice �i articul�rile 
contrazic a�tept�rile publicului. Opera îi cere, deci, publicului s� î�i inventeze 
propriile parcursuri. 

Ca urmare, spectatorul bulversat de aceste rela�ii logice contrastante este 
invitat s� î�i exerseze facult��ile de percep�ie �i s� î�i g�seasc�, în lini�te, locul. 
El trebuie s� în�eleag� c� este înglobat în logica spa�ial� a spectacolului; el este, 
la rândul s�u, implicat în ac�iune. O scurt� secven�� în care doi dansatori, la fel 
ca doi spectatori, se a�az� pe scaunele lor, cu spatele la public, u�or apleca�i 
c�tre fa�a platoului, pentru a privi scena, pare s� înf��i�eze tocmai acest lucru. 
Leg�tura dintre un loc �i activitatea care îi este atribuit� este dizolvat�: este 
posibil ca pe scen� s� figureze ni�te privitori a c�ror atitudine destins�, dar 
atent�, s� poat� deveni un model pentru spectatorul lui Cunningham � un 
spectator care trece rapid de la interven�ie la privire �i invers, ca de la un pol la 
cel�lalt al aceleia�i activit��i. Deconstruirea geografiei platoului nu are, oare, 
ecouri asupra s�lii? A concepe fiecare individ ca pe un centru �i spa�iul ca fiind 
infinit înseamn� a ignora frontierele �i a considera delimitarea scenei de sal� ca 
fiind lipsit� de semnifica�ie. Iar dac� pe scen� nu exist� un centru, atunci cu 
siguran�� el nu exist� nici în sal�. Aceast� anulare fundamental� a centrului 
deconstruie�te impresia existen�ei unui punct de vedere dominant �i d� senza�ia 
c� dansul este vizibil din orice unghi. Nu mai exist� �cel mai bun loc� pentru a 
privi dansul; dispare ierarhia locurilor din sal�. Toate punctele de vedere devin 
                                                             

18 !i pictura chinez� instaureaz� aceast� paralel� între rela�iile din interiorul tabloului �i 
rela�ia dintre tablou �i publicul acestuia: �Putem constata în continuare aceast� rela�ie de devenire 
reciproc�, pe de o parte între om �i natur� în interiorul unui tablou �i, pe de alt� parte, între 
privitor �i tablou în ansamblul s�u� (François Cheng, Vide et plein. Le langage pictural chinois, 
Paris, Seuil, 1991, pp. 47-48). 
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la fel de interesante pentru a percepe spectacolul, fiecare loc este prielnic 
vederii. �To�i au cel mai bun loc�19, noteaz� Cage. Exersarea facult��ilor 
individuale de percep�ie nu implic�, deci, a pretinde superioritatea punctului de 
vedere propriu fa�� de un altul, ci con�tientizarea faptului c� acest punct de 
vedere este relativ � relativ în raport cu sine, dar �i cu timpul �i spa�iul în care 
m� situez. Opera se prezint� ca realitate infinit�, descoperit� de fiecare în parte. 
Spectatorii coexist� ca ansamblu neierarhizat de indivizi care au în comun 
aten�ia pe care le-o permite faptul c� opera se adreseaz� unui public 
nediferen�iat. Dac� nu mai exist� un punct de vedere privilegiat, este pentru c� 
piesa a abandonat dorin�a de a dirija privirea spectatorilor s�i. Dispozitivul din 
Variations V permite orice abordare, orice parcurs în interiorul operei. 
�Manipularea privirii spectatorului este abandonat�, observ� Roger Copeland. 
[�] Dimpotriv�, în spa�iul perspectiv, artistul se bazeaz� pe ceea ce critica artei 
Rena�terii a lui Giorgio Vasari nume�te «magnetizarea ochiului». Aten�ia 
privitorului este atras� involuntar de o serie de puncte de fug�. Cunningham 
[�] se distan�eaz� de tendin�a obi�nuit� de a confisca centrul aten�iei �i de a-l 
îndrepta spre un punct de fug� amplasat într-o pozi�ie central�, în adâncimea 
spa�iului din spatele scenei.�20 

De altfel, se produce o form� de distan�are � ceea ce-l face pe Hubert 
Godard s� afirme c� �dansurile lui Cunningham [�] interzic transferul 
[obligându-l] pe spectator s� vad� semnul �i figura drept ceea ce sunt�21. Ce îi 
permite spectatorului s� vad� o figur�, �i nu subiectul care danseaz�, este 
claritatea figurii, care are la baz� un stadiu anterior mi�c�rii (fondul tonico-postural 
al gestului), pe cât de neutru posibil. Coregraful nu impune nici o empatie �i, de 
altfel, �concepe întotdeauna dansul ca mi�care înregistrat� de privire: este 
înainte de toate mi�care, bineîn�eles, dar ceea ce îi ofer� un sens este privirea 
voastr��22. Variations V opune rezisten�� unei perceperi kinestezice imediate, 
unei fuziuni ponderale cu opera. Acest lucru se întâmpl�, f�r� îndoial�, întrucât 
�distan�area dintre tr�irile dansatorului �i ceea ce produce el rezoneaz�, în cazul 
spectatorului, cu distan�a dintre figura observat� �i propriile sale tr�iri; el se 
poate l�sa captivat de dans în mod direct. Lipsit de acest dat kinestezic imediat, 
imaginarul perceptiv al spectatorului devine obiectul unor constrângeri. El va 

                                                             
19 John Cage, �2 pages, 125 mots sur la musique et la danse�, în Silence. Discours et 

écrits, Paris, Denoël, 2004, p. 56. 
20 Roger Copeland, Merce Cunningham. The Modernizing of Modern Dance, Londra, 

Routledge, 2004, p. 176. 
21 Hubert Godard, �Le geste et sa perception�, op. cit., p. 227. 
22 Isabelle Ginot, �Entretien avec Merce Cunningham: montrer et laisser les gens se faire 

une opinion�, în Mobiles. Danse et utopie, nr. 1, Paris, L�Harmattan, col. �Arts 8�, 1999, p. 203. 
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avea, astfel, de ales între pl�cerea tradus� prin sim�uri, în jocul fic�iunii 
perceptive... �i perspectiv�. În final, î�i recreeaz� propria tulburare interioar�: 
din acest moment, spectatorul, mai mult decât dansatorul, este adev�ratul 
interpret al dansului lui Cunningham�23. 

Aproape c� se poate vorbi de o distan�are brechtian�24 asumat� aici atât 
prin evolu�ia dansatorului lipsit de afecte, cât �i prin practica discontinuit��ii �i a 
complexit��ii; ea este intensificat� de punerea în scen� a aten�iei în timpul 
scurtei prezen�e a celor doi interpre�i-spectatori. Ceea ce refuz� Cunningham 
este o practic� teatral� a fuziunii, a transei, a ritualului. De aceea, în timpul în 
care spectatorul transpune dansul în jocul fic�iunii sale perceptive, precum �i în 
rela�ion�rile pe care le face, el poate împ�rt��i fizic senza�ia vidului �i a 
ecourilor îndr�zne�e, a clarit��ii direc�iei �i a orient�rilor multiple, a acestui dans 
cu spa�ialit��i infinite din care transpare figura, înainte de toate. 

 
Traducere din limba francez� �i prezentare de Alexandra Irimia 
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