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Oficiali DanceMasters 2016
Organizatori:
Președinții juriului:
Director de Concurs:
Observator federal:
Secretariat:

Gheorghe RĂDUCAN, Bogdan PĂUN și Virgil GRIGORE
Marco SIETAS, Spania (pentru competițiile cu licență WDSF)
Cristian PARNESCU (pentru restul competițiilor)
Justin ISTRATE, România
Costin MIHAIU, România
Alin MIRON, Adina RĂDUCAN, Mihai DRAGNEA, Elena RĂUȚĂ, România

Arbitri pentru competiții internaționale:
Bosnia: Sergej MILICIJA
Bulgaria: Dobrina PARICHKOVA
Martin ODSTRCIL
Cehia:
Jaroslav KUCERA
Marc COUDERC
Franța:
Eric SOURDEAU
Germania: Harry KOERNER
Michele BONSIGNORI
Italia:
Fabio BOSCO
Letonia: Aigars SVARS
Moldova: Svetlana GOZUN
Olanda: Cornelis VAN DER STROET
Polonia: Marek CHOJNACKI

România: Maria GRIGORE
(WDSF World Open ST)
Dmytro STRELNYK
(WDSF World Open LA)
Dorel BÂGIU
Valentin BUTANCHE
Cornelia DOBRE
Mircea GAVRILĂ
Valentin ILLES
Valeria MANGRA
Somodi MARTON
Florentina MIHAIU
Ioana MIHALCEA

România:

Rusia:
Serbia:
Slovenia:
Turcia:

Ema PARNESCU
Mihai PETRE
Alexandru RUSU
Alfred SCHIEB
Alexandra VLAD
Ilya DANILOV
Nenad JEFTIC
Alenka BOHAC
Gunce YONEY

Arbitri pentru competiții naționale
Andreea ADAM
Raul AVRAM
Adrian CIUTOIU
Denisa COJOCARU
Vasile CONSTANTIN
Ioana CRISTESCU
Muzica:
Prezentatori:
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Andrei DUCA
Iulian GHENCEA
Cristian GROZEA
Cristina IONESCU
Eugenia IORDACHE
Raluca IVAN

Generația 9
Bogdan PĂUN & Melania ISTRATE

Dan MARINA
Veronica MIAUN
Adrian NEDELCU
Geanina NICOLAE
Ștefan OBREJA
Adrian OPREA

Marina POPESCU
Ioana RADU
Anda RĂDUCAN
Liliana ROȘU
Alexandru RUNCEANU
Antonio STAN
Radu VELCU
Ramon ZEDAN

Vineri, 1 aprilie
09:30 - 10:30
10:00 - 11:00

Înscrieri
Încălzire

13:00 - 15:00

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ - Partea I
Concursuri naționale (în paralel, pe două ringuri)
Clasa E Tineret + Adulţi (16-35 ani) ST / Clasa D Tineret + Adulţi (16-35 ani) ST
Clasa E Copii 1 (6-9 ani) / Clasa E Copii 2 (10-11 ani)
Clasa E Juniori 1 (12-13 ani) / Clasa E Juniori 2 (14-15 ani)
Clasa D Juniori 1 (12-13 ani) / Clasa D Juniori 2 (14-15 ani)
Ceremonii de premiere

13:00 - 14:00
14:00 - 14:30

Înscrieri
Încălzire

14:30 - 17:30

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ - PARTEA a II-a
Concursuri naţionale (se desfăşoară în paralel, pe două ringuri)
Clasa E Tineret + Adulţi (16-35 ani) LA / Clasa D Tineret + Adulţi (16-35 ani) LA
Clasa Hobby Copii 1 (6-9 ani) / Clasa Hobby Copii 2 (10-11 ani)
Clasa Hobby Juniori 1 (12-13 ani) / Clasa Hobby Juniori 2 (14-15 ani)
Clasa D Copii 1+2 (6-11 ani)
Ceremonii de premiere

16:00 - 17:00
17:00 - 17:30

Înscrieri
Încălzire

17:30 - 21:00

PROGRAMUL DE SEARĂ
Solo Fete: 4-7 ani (Ch) / 8-9 ani (Ch) / 10-11 ani (Ch) / 12-15 ani (Ch)
Debutanţi: 4-7 ani (Ch) / 8-9 ani (Ch) / 10-11 ani (Ch) / 12-15 ani (Ch)
Precompetiţionale: 4-7 ani (VL, Ch) / 8-9 ani (VL, Ch) / 10-11 ani (VL, Ch) / 12-15 ani (VL, Ch)
Ceremonii de premiere
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Sâmbătă, 2 aprilie
08:00 - 09:00
08:30 - 09:30

Înscrieri
Încălzire

09:30 - 13:30

PROGRAMUL DE DIMINEAȚĂ
Concursuri internaționale
Open Internațional Copii 1+2 LA - S, Ch, R, J (inclusiv Finală)
Open Basic Juniori 1 LA (inclusiv Finală)
Open Basic Juniori 2 LA (inclusiv Finală)
Open Basic Tineret + Adulți ST (inclusiv Finală)
Rising Star ST (inclusiv Finală)
WDSF Open Tineret ST (inclusiv Sferturi de Finală)
Ceremonii de premiere

12:30 - 13:30
13:30 - 14:30

Înscrieri
Încălzire

14:30 - 19:30

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ
Concursuri internaționale
Open Internațional Juniori 1 LA (inclusiv Semifinale)
Open Internațional Juniori 2 LA (inclusiv Semifinale)
WDSF World Open ST (inclusiv Optimi de Finală)
WDSF Open Seniori 1 ST (Sferturi de Finală)
WDSF Open Seniori 2 ST (Sferturi de Finală)

19:30 - 23:00

PROGRAMUL DE GALĂ
Deschiderea oficială
Trofeul “Titus Munteanu” la vals vienez
Open Internațional Juniori 1 LA (Finală)
Open Internațional Juniori 2 LA (Finală)
WDSF Open Tineret ST (Semifinale și Finală)
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WDSF World Open ST (Sferturi de Finală, Semifinale și Finală)
WDSF Open Seniori 1 ST (Semifinale și Finală)
WDSF Open Seniori 2 ST (Semifinale și Finală)
Show-uri de dans
Moment de dans al publicului
Ceremonii de premiere

de
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www.serus.ro
Serus-reprezentant-autorizat-Dacia-Renault-Nissan

Duminică, 3 aprilie
08:00 - 09:00
08:30 - 09:30

Înscrieri
Încălzire

09:30 – 14:00

PROGRAMUL DE DIMINEAȚĂ
Concursuri internaționale
Open Internațional Copii
1+2 ST – VL, T, VV, QS (inclusiv Finală)
Open Basic Juniori 1 ST (inclusiv Finală)
Open Basic Juniori 2 ST (inclusiv Finală)
Open Basic Tineret + Adulți LA
(inclusiv Finală)
Rising Star LA (inclusiv Finală)
WDSF Open Tineret LA
(inclusiv Sferturi de Finală)

13:00 – 14:00
14:00 – 14:30

Înscrieri
Încălzire

14:30 – 19:30

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ
Concursuri internaționale
Open Internațional Juniori 1 ST (inclusiv Semifinale)
Open Internațional Juniori 2 ST (inclusiv Semifinale)
WDSF World Open LA (inclusiv Optimi de Finală)

19:30 – 22:00
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PROGRAMUL DE GALĂ
Deschiderea oficială
Open Internațional Juniori 1 ST (Finală)
Open Internațional Juniori 2 ST (Finală)
WDSF Open Tineret LA (Semifinale și Finală)
WDSF World Open LA (Sferturi de Finală,
Semifinale și Finală)
Show-uri de dans
Moment de dans al publicului
Ceremonii de premiere

Dezvoltăm:
Aplicații
Jocuri
Site-uri
Logouri

Oferim:
Social Media Marketing
Administrare site
PPC (AdWords)
SEO

Aﬂă mai multe detalii pe
www.goldielab.com

Showdance

Latin
Roman CIFLICLI și Mirona GLIGA au reușit o
premieră în istoria dansului sportiv românesc: au
devenit Campionii Mondiali la Showdance Latin,
disciplină a dansului sportiv care și-a desfășurat
Campionatul Mondial în Chengdu (China), în
perioada 5-6 septembrie 2015. România are,
așadar, Campioni Mondiali en-titre și ei vor veni
la București să vă încânte cu evoluţia lor.

Show-ul pe care îl vom vedea la Gala
DanceMasters de sâmbătă, 2 aprilie, este cel
care i-a consacrat pe sportivii din Reghin pe
prima treaptă a podiumului mondial, intitulat
Roman's touch (Atingerea lui Roman) și este
construit în jurul unei povești de dragoste dintre
un bărbat orb și o femeie modernă. La
momentul artistic și-a adus contribuţia și
regizorul Radu Olăreanu.
Roman și Mirona ne vor oferi tot în cadrul Galei
DanceMasters de sâmbătă și un al doilea show
latino, un moment de Flamenco.
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Conga
de Bogdan Păun

Termenul “conga” se referă atât la un stil
de muzică cât și la un tip de dans, care
însoțește muzica respectivă, precum și la
un instrument afro-cubanez, toba conga,
numită în mod tradițional tumbadora.
Originară din orașul Santiago în Cuba,
conga este la origini un dans festiv în care
membrii audienței se alătură comparsas
formând linii lungi de dansatori.
Comparsas sunt mari ansambluri de
muzicieni, cântăreți și dansatori, având
costume și coregrafii specifice, care cântă
și dansează la carnavalurile din Santiago
de Cuba și Havana. Istoria conga (de
asemenea cunoscută sub numele de
conga comparsa sau conga de comparsa)
este destul de obscură și originile sale
rămân în mare parte necunoscute. La
începutul secolului al 19-lea, deși cuvântul
“conga” nu exista în surse scrise, există
referiri la “tumbas”, ansamblul de percuție
al Conga. "Tumba" este menționată în
legătură cu mamarrachos (festivaluri de
vară în Santiago de Cuba), încă din 1847.
“Congo” a fost cuvântul generic folosit
pentru a desemna sclavi africani aduși în
Cuba din regiunea Congo din Africa (în
prezent Republica Congo, Republica
Democratică Congo și Angola). În
16

conformitate cu regulile gramaticale
spaniole, "Congo", a devenit un substantiv
masculin/adjectiv iar omologul său feminin
a fost format prin schimbarea terminației
cuvântului din "o" în "a". Termenul a fost
folosit în Cuba pentru a desemna ceva ce
ținea de sclavii africani mai sus menționați
și cultura lor. Prin urmare se presupune că
“Conga” a fost inițial un adjectiv (ca în
expresia conga comparsa), și că comparsa a
fost abandonată în timp și conga a devenit
un substantiv. Ca și origine, cuvântul
“conga” poate proveni din “maconga”
(piesă muzicală) sau “nkunga” (cântec,
sunet), în “limba Congo”.
Conga a devenit un gen muzical în sine,
fiind introdus în muzica populară din Cuba
la începutul secolului 20 de artiști precum
Eliseo Grenet și Armando Oréfiche și ai lui
Havana Cuban Boys. Între timp pianistul și
compozitorul cuban Eliseo Grenet a
prezentat nebunia Conga unei audiențe
internaționale la Paris, Londra și New York.
Începând cu sfârșitul anilor ‘30, și mai ales
în anii ‘40, Conga a devenit extrem de
populară în Statele Unite, ca urmare a
producerii unor musicaluri cu savoare
latino-americană la Hollywood. Deși Arnaz
și orchestra Xavier Cugat, cu care Arnaz și-a
început cariera muzicală, au ajutat la
popularizarea dansului, în special în
Too Many Girls (1940), în care Desi Arnaz
interpretează un student argentinian care
cantă la tobele conga și dansează,
bineînțeles, conga.
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Stilul de dans conga este asemănător celui
al unui marș, caracterizat prin ritmul său
distinctiv realizat prin percuția la tobele
conga. Muzica specifică dansului conga este
interpretată având un ritm sacadat ca bază
(staccato), care setează ritmul mișcărilor
dansatorilor. Dansatorii de conga ridică
picioarele pe ritmul muzicii, marcând
fiecare bătaie cu mișcarea puternică a
corpului lor. Pașii de bază pornesc cu
piciorul stâng: 1-2-3-kick, apoi mișcarea se
repetă identic pentru piciorul drept. La
origini, un membru al trupei, care poartă o
toba conga se aventurează pe ringul de
dans și începe o evoluție în zig-zag în timp
ce bate ritmul de conga. Dansatorii încep să
se strângă în spatele lui, coordonându-și

mișcările pe bătăile tobei, și formând o linie
care șerpuiește pe ringul de dans, linie ce
crește încontinuu, pe masură ce și alți
dansatori se alătură grupului.
Export muzical cubanez de anvergură,
conga nu are poliritmia și gradul de
sofisticare al unui son, mambo, sau salsa,
dar a servit drept amorsă pentru
receptivitatea unui public internațional
pentru o gamă mai largă de stiluri muzicale
și de dans cubaneze ce aveau să urmeze.
Conga, ca formă de muzică și dans, este un
simbol în patrimoniul muzical al Cubei, unul
dintre cele mai vechi și mai de succes ale
secolului 20.

PHOENIX PERFORMANCE
La înființare, în 1999, ne-am propus să
facem performanță în dansul sportiv folosind
eficient și cu inteligență abilitățile fiecărui
dansator, resursele financiare, logistice și de
timp. Echipa de management, formată din
persoane calificate pentru fiecare
departament, a cautat în permanență cele
mai noi metode de perfecționare pe plan
mondial, concretizate în rezultatele
perechilor noastre.

PALMARES
• Finaliști la Campionate mondiale: Bogdan
și Maria Tălpiga
• Campioni naționali standard, latino și 10
dansuri: Marina Popescu - Răzvan Tone, Vlad
Cristache – Laura Cristescu Bogdan și Maria
Tălpiga
• Campioni Naționali profesioniști: Dan
Țepuru – Natalia Morgun
• Campioni Naționali Show Dance: Sebastian
Apostolescu – Anda Răducan
• Top 50 Mondial: Alexandru Stan – Diana
Popa (Tineret Standard și Latino), Valentin
Dumitru – Alexandra Leone (Tineret Latino).

Educație prin dans înseamnă pentru Clubul de
dans Phoenix formarea copiilor și tinerilor
pentru a fi învingatori, a accepta o înfrângere și
a merge mai departe. Ne mândrim cu sportivii
noștri, care au devenit antrenori de succes, în
țară sau străinătate, oameni cu realizări în
viață, puternici, învingatori. Ne bazăm pe
experiența antrenorilor în formarea continuă a
noilor generații de copii și, dacă vă doriți de la
copii și altceva decât statul pe calculator,
tabletă sau telefon, sunteți bineveniți la noi.

DEPARTAMENTUL TEHNIC
Pregătire de performanță Standard - Gheorghe
Răducan
Pregătire de performanță Latino - Dan Țepuru
Departamentul media și promovare – Dan Marina
Departamentul pregătire fizică – Marina Popescu
Consilier psihologic – Andrei Chiriac
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PHOENIX SOCIAL DANCE
Acest departament și-a diversificat
activitatea ținând cont de tendințele
actuale și se adresează persoanelor care
vor să socializeze, să danseze, să facă
mișcare, să asculte muzică de calitate. La
sediul central situat în zona Timpuri Noi
avem cursuri de grup sau lecții individuale
pentru următoarele stiluri:

PHOENIX DANCE EVENTS
Phoenix Dance events este noua noastră
divizie care are ca scop organizarea de
showuri personalizate pentru clienții noștri
dar și participări la numeroase baluri,
evenimente caritabile sau petreceri
mondene. Ne bazăm pe experiența unor
dansatori profesioniști conduși de Dan
Țepuru, care au deja în palmares showurile
de la Dancemasters din ultimii ani dar și
showuri pentru clienți importanți.
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• Dansuri europene (Vals, Foxtrot, Polca,
Grecească, Tango)
• Dansuri caraibiene (Salsa, Cha Cha,
Rumba, Samba, Bachata)
• Phoenix Lindy Hoppers
• Tango Argentinian
• Wedding Dance
• Street Dance
Și cum este și normal, organizăm periodic
petreceri dansante, Summer Party și Balul
Mascat de sfârșit de an, care sunt
momente de relaxare dar și de socializare
cu prietenii Phoenix.

LOCAȚII PHOENIX
Sediul Central; zona Timpuri Noi, disponibil
non stop (0722 431152)
Zona Vitan, Școala 84 (0747 066655)
Zona Romana, Dan’s Discovery Studio
(0743 398695)
Zona Pantelimon, Școala 58 (0722 431152)
Zona Militari Școala 174 (0746 503083)
Phoenix Ploiești, (0725 865280)
Phoenix Galați, Micro 19 (0744 485102)

RELAȚII
• Gheorghe Răducan: 0722 431152
graducan@yahoo.com
• Dan Țepuru: 0743 398695
dtepuru@yahoo.com
• Adina Răducan, 0722 624585
araducan@yahoo.com

Organizatorii DanceMasters: Phoenix | Bogdan Păun | Pas în Doi

Gene

Kelly
dansatorul
în jeans

“Fred Astaire represented the
aristocracy, I represented the
proletariat. I didn't want to
move or act like a rich man. I
wanted to dance in a pair of
jeans. I wanted to dance like
the man in the streets.”
Gene Kelly
20

Gene Kelly – dansatorul în jeans
Bogdan Păun
Atemporal, fără efort, elegant şi lăsând
impresii de neşters chiar şi acum, la
apropierea aniversării a 65 de ani de la
celebrul Singin’ in the Rain, dansul lui Gene
Kelly încă încântă. Cu o filmografie care
include, de asemenea, An American in
Paris, Summer Stock, On the Town şi
Brigadoon, Kelly a reînviat filmul muzical și
21

a redefinit arta dansului pe ecran, aducând
cu el o sensibilitate inspirată şi o vitalitate
originală. Coregrafiile şi stilul său de dans
au fost relaxate dar convingătoare,
inovatoare dar extrem de accesibile şi, în
cele din urmă, magice. A fost îndrăgit de
public şi a avut un impact profund şi etern
asupra artei dansului. Printre cele mai
iubite vedete din perioada de aur a
Hollywood-ului, cariera lui Kelly rămâne
totuşi una dintre cele mai surprinzătoare.

Responsabil pentru crearea unei noi
abordări a musicalurilor, din postura de
interpret, coregraf şi regizor, povestea lui
Kelly nu a fost niciodată spusă pe deplin.
Un geniu creator, alimentat de un
temperament volatil şi narcisist, nevoia lui
de perfecţiune nu a făcut niciodată vreun
compromis.

Gene Kelly – dansatorul în jeans

Se naşte în 1912 într-o familie irlandeză
numeroasă din clasa de mijloc din
Pittsburgh. Tatăl era vânzător de înregistrări
muzicale pentru fonograf iar mama a avut
o determinare formidabilă în a-şi expune
copiii artelor cât mai mult posibil. În anii
adolescenţei, Gene şi fratele său Fred au
preluat, împreuna cu mama lor, o şcoală de
dans aflată în faliment.
În 1931 Kelly se înscrie la Universitatea din
Pittsburgh pentru a studia economia, şi
aderă la fraternitatea Phi Kappa Theta,

pentru clubul căreia organizează primele
sale producţii muzicale originale. A absolvit
Universitatea în 1933, însă continuă să
rămână activ în cadrul Universităţii, servind
ca Director artistic între 1934 şi 1938.
După ce a realizat coregrafii la câteva
spectacole locale şi a conceput cateva
show-uri în cluburi de noapte împreună cu
Fred, în 1938 Kelly a simţit că este pregătit
pentru a cumpăra un bilet doar dus pentru
New York şi reuşeşte să câştige rolul
principal într-o producţie originală
de pe Broadway.
Văzându-l pe scenă, şeful MGM, Louis B.
Mayer, îl asigură pe Kelly că studioul ar dori
să semneze un contract cu el fără să mai
dea niciun screen test, dar, printr-o serie de
neînţelegeri, screen test-ul este solicitat în
cele din urmă şi Kelly refuză contractul. Îi
scrie o scrisoare acerbă lui Mayer,
acuzându-l de duplicitate, setându-se astfel
background-ul pentru o relaţie dură între
cei doi pentru tot restul vieţii lor. În mod
ironic, Kelly semnează un contract cu
Selznick International, David O. Selznick
(care era ginerele lui Mayer) neavând
interes în producerea de musicaluri şi
crezând ca Gene Kelly ar putea exista doar
ca actor dramatic. Neexistând pentru
moment roluri pentru el, Kelly este
împrumutat la MGM pentru a fi partenerul
lui Judy Garland în For Me and My Gal.
Filmul are un succes imens şi Selznick vinde
contractul lui Gene Kelly studiourilor MGM.
Urmează pentru Kelly o serie de roluri
mediocre, până când este împrumutat
studiourilor Columbia pentru Cover Girl
(1944), cu Rita Hayworth, care îi
consolidează statutul de stea la Hollywood.

Faimoasa lui secvenţă de dans "alter ego"
devine marcă înregistrată Gene Kelly, în
care el dansează cu sine însuşi (de fapt cu o
reflexie a lui), ducând dansul din film la un
nou nivel de utilizare a efectelor speciale.
Cu Stanley Donen ca asistent, Kelly
integrează psihologic o poveste în dans
într-un mod nemaivăzut într-un musical la
Hollywood. Realizând, în sfârșit, ce valoare
imensă aveau în portofoliu, studiourile
MGM au refuzat să-l mai împrumute
vreodată pe Gene altor studiouri pentru
alte proiecte, distrugând practic şansele lui
Kelly de a juca în versiunile filmate ale Guys
and Dolls, Pal Joey şi chiar Sunset
Boulevard. Continuând colaborarea cu
producătorul Arthur Freed la MGM, Kelly
abordează în mod inovator noile materiale
filmate, plasându-se pe sine
într-un mediu de desene animate şi
dansând chiar cu şoricelul Jerry în Anchor’s
Aweigh, o altă premieră pentru genul
musical.
În timpul căsătoriei sale cu actriţa Betsy
Blair, Kelly îşi radicalizează opiniile politice şi
cuplul devine bine cunoscut pentru
partizanatul lui de stânga. În 1947, când
Sindicatele Tâmplarilor au intrat în grevă iar
studiourile de la Hollywood au căutat un
mediator pentru a purta negocierile în
numele lor, Kelly a fost cel ales, spre
surprinderea tuturor. A făcut naveta între
Culver City şi sediul Sindicatelor, în Chicago,
timp de două luni, mediind o grevă care
costa foarte scump studiourile. Când s-a
ajuns în cele din urmă la o înţelegere care
să deblocheze conflictul de muncă, Kelly a
22

fost şocat să descopere că studiourile au
trişat cu bună ştiintă acea înțelegere şi că
greviştii au fost, de fapt, înşelaţi. Naiv,
încercând cu adevărat să ajute şi nefiind
conştient de existenţa unor scopuri
nedeclarate, tactici ascunse şi mai ales a
unor bani la negru cu care să fie mituiţi
anumiţi sindicalişti, eforturile susţinute ale lui
Kelly pentru rezolvarea acelui conflict,
finalizat “pe sub masă”, au dus la o şi mai
puternică exacerbare a relaţiei lui cu
Louis B. Mayer.
Odată cu începerea Erei Listelor Negre de la
Hollywood (practică de la mijlocul secolului
al 20-lea de a nu oferi contracte unor
scenarişti, actori, regizori, muzicieni şi altor
profesionişti din industria de divertisment,
din cauză că erau suspectați că aveau
convingeri politice de stânga, bănuiţi de
apartenenţă sau de simpatie faţă de Partidul
Comunist American), Kelly, împreună cu
Humphrey Bogart, John Huston, Danny Kaye,
şi alţii s-au alăturat Comitetului pentru
Primul Amendament. Sperând să
detensioneze o situaţie de îngrijorare
crescândă la Washington, comitetul starurilor
americane a creat un turneu naţional de
speech-uri care să prezinte punctele lui de
vedere publicului larg, înainte de a fi chemaţi
să apară, unul câte unul, în faţa Comisiei
pentru Activităţi Anti-Americane ale
Congresului. Eforturile lor şi conferinţele de
presă susţinute s-au soldat cu un fiasco
general, ce a forţat multe dintre stelele
industriei de divertisment să revină urgent la
Hollywood şi să se concentreze mai mult pe
controlul daunelor personale decât pe zona
lor de conştiinţă ideatică.
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Gene
GeneKelly
Kelly––dansatorul
dansatorulîn
înjeans
jeans

Au urmat doar roluri mediocre în filme "de
revistă", ceea ce a crescut frustrările lui
Kelly. Chiar și în aceste cazuri, Kelly
continuă rafinarea și prezentarea
arsenalului său unic de abordare a
materialului filmat cu numere remarcabile
în The Pirate și Words and Music, printre
altele. Hotărât de la bun început să se
diferențieze de Fred Astaire, Kelly
încorporează mai puțin ballroom dancing și
mai mult performanțe atletice în
coregrafiile create de el. Easter Parade și
șansa de a juca cu Judy Garland ar fi
reprezentat ocazia lui Kelly să scape de

ceea ce el considera o zonă sub standard a
carierei lui. Dar, într-un gest de bravadă
inutilă, în propria sa curte, Kelly și-a rupt
glezna în timpul unui joc de volei și, în mod
ironic, a trebuit să cedeze rolul în care
fusese deja distribuit nimeni altuia decât lui
Fred Astaire.
În cele din urmă, în 1949, Kelly și Stanley
Donen au fost aleși să regizeze împreună
On the Town. În doar cinci zile de filmare,
au reușit ceea ce nimeni nu reușise
vreodată, creând un altfel de film muzical.
Au urmat cele două capodopere ale sale,

An American in Paris, în care include o
secvență de balet de 17 minute, și Singin’
in the Rain, cele ce îi vor definitiva lui Kelly
statutul de Hollywood Icon la vârsta de
patruzeci de ani. În 1951 câștigă un Oscar
special pentru An American in Paris pentru
"versatilitatea sa extremă ca actor, cântăreț,
regizor și dansator, dar în mod special
pentru realizările lui geniale în arta
coregrafiei”.
Și apoi începe căderea… Perioada musicalurilor, precum și colaborarea cu Freed la
MGM, se apropie de final și ultimele
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producții ale lui Kelly, inclusiv Brigadoon
precum și ambițiosul It's Always Fair
Weather, nu au reușit să atraga atenția nici
criticilor, nici publicului. Ultimul film a pus
capăt, de asemenea, parteneriatului său cu
Stanley Donen. Cei doi au făcut istorie
împreună în cele trei filme anterioare,
înregistrând singura colaborare regizorală
de succes la Hollywood, dintotdeauna.
Conflictele profesionale și personale duc la
destrămarea acestui parteneriat de succes,
inclusiv faptul că soția lui Donen, Jeanne
Coyne, se îndrăgostește de Kelly. Cum Kelly
se găsea cu propriul său mariaj cu Betsy
Blair în faza de destrămare și cum ambele
cupluri au divorțat în cele din urmă, Kelly se
căsătorește cu Coyne în 1960.
Au urmat roluri mici și oferte de a regiza.
Ies în evidență spectacolele regizate pe
Broadway (în special musical-ul Flower
Drum Song) și un balet original creat
pentru Opera din Paris. La sfârșitul anilor
'50, show-ul de televiziune Omnibus l-a
invitat pe Kelly să realizeze un documentar
despre relația dintre dans și performanța
atletică. Dancing: A Man's Game este
considerată una dintre comorile clasice din
epoca de aur a televiziunii. Cu tot succesul
obținut ca regizor al filmului Hello Dolly!,
atât de râvnit și de necesar lui Kelly în acel
moment, el nu se poate impune într-o
piață cu nume mari în arta regizorală, care
includea filme ca Midnight Cowboy și Easy
Rider, cu premiere în același timp cu filmul
său.
Jeanne Coyne moare de leucemie în 1973,
lăsându-l pe Kelly să crească singur pe cei
doi copii mici rezultați din această
căsătorie. În hotărârea sa de a fi un tată
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mai bun pentru cei doi copii mici decât a
fost pentru prima sa fiică, Kelly a refuzat
toate ofertele care să-l ducă departe de Los
Angeles, inclusiv oferta de a regiza filmul
Cabaret în Munchen. A încercat seriale de
televiziune, apariții-surpriză, înregistrări
pentru copii și a fost un consilier pentru
regizorii tineri, care sperau să reînvie filmul
muzical.
La moartea sa, în 1996, s-a spus despre
Kelly: "Abia confirmându-și statutul ca unul
dintre cele mai importante talente care au
lucrat vreodată în industria filmului, a
dispărut atât de rapid încât abia dacă a mai
fost văzut".
Cu toate acestea, puterea darurilor lui Kelly,
realizările sale remarcabile în dans și
coregrafie, creativitatea și carisma cu care a
explodat în filmele sale continuă să
impresioneze și să educe.
Cuvinte finale ale lui Gene Kelly înregistrate
pe film sunt din That's Entertainment
(Part III) realizat în 1994, Gene citându-l pe
marele Irving Berlin: "Cântecul s-a terminat,
dar melodia persistă." Și, la fel Kelly însuși…
Este nominalizat de către American Film
Institute numărul 15 pe lista mileniului a
celor mai populari actori și Singin' in the
Rain a fost votat cel mai popular film
muzical din toate timpurile.

Gene Kelly – dansatorul în jeans

de Bogdan Păun

Performanțele remarcabile în domenii cum
ar fi sportul sau muzica sunt în mod
tradițional atribuite talentului înnăscut. În
ultima vreme însă, oamenii de știință au
studiat rolul practicii susținute în mod
deliberat în atingerea acestor niveluri de
performanță și își pun întrebări cu privire la
suficiența noțiunii de talent nativ.
Încă de foarte tânăr Rajan Mahadevan și-a
uimit în mod constant prietenii din India cu
memoria sa numerică excepțională. Dornic
să dovedească superioritatea memoriei
sale, la sfatul editorilor Guinness Book of
Records, Rajan și-a stabilit singur sarcina de
a memora cât mai multe zecimale ale
numărului π (pi). Punctul culminant al
acestui efort a avut loc pe 4 iulie 1981,
când Rajan a enunțat în mod corect
primele 31.811 zecimale ale lui π. A fost
nevoie de aproape trei ore plus o cutie de
Pepsi desfăcută după primele 10.000 de
zecimale rostite încontinuu, la o rată de trei
cifre pe secundă, pentru a spune toate cele
31.811 zecimale. "De ce te-ai oprit la acea
zecimală în particular?" a fost întrebat
Rajan.

“Nu știu de ce, mă poticnesc mereu la
zecimala 31.812” a răspuns el.

80

SF
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Acelora dintre noi care se luptă să-și
amintească numele unor semeni sau
numere de telefon, pe unde ne-am pus
cheile și ce lucruri avem de făcut astăzi,
capacitatea memoriei lui Rajan trebuie să li
se pară de excepție. Este aproape imposibil
să nu crezi că Rajan s-a născut cu o
capacitate de memorie cu totul și cu totul
deosebită, un talent înnăscut înzestrat
dincolo de standardele umane. Cam în
același fel în care Mozart s-a născut dotat
pentru muzică și Garry Kasparov este dotat
pentru șah. Cu toate acestea, cercetări
recente au început să conteste tot mai mult
ideea de supradotați sau de talente
înnăscute ca bază a excelenței în
performanță. În loc să atribuie zestrei
naturii capacitatea extraordinară de
memorie a lui Rajan, dovezile încep să se
acumuleze în direcția conform căreia
performanța excepțională în memorie, șah,
muzică, sport și în alte domenii ale
activității umane poate fi pe deplin atinsă
respectând cu sfințenie un străvechi dicton
latin, “Usus promptos facit”, popularizat în
contemporaneitate sub forma unei expresii
idiomatice americane “Practice makes
perfect” tradusă în mod aproximativ în
limba română drept “Practica ne învață.”
Pentru a aprecia măsura în care capacitatea
de memorie poate fi îmbunătățită prin
practică, am luat în considerare datele
colectate de către K. Anders Ericsson și de
către colegii săi de la Carnegie-Mellon
University din Pittsburgh. Ericsson a fost
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interesat de un anumit tip de capacitate de
memorie numită digit span - interval de
cifre. Acest lucru se referă la numărul de
cifre care poate fi păstrat în memorie
atunci când acestea sunt prezentate la o
rată de o cifră pe secundă și care poate fi
apoi amintit imediat în ordinea corectă. În
cazul în care numărul are șase sau șapte
cifre, cum ar fi un număr de telefon, cei
mai mulți oameni pot aminti în mod corect
numărul din memorie pe termen scurt. Cu
toate acestea, în cazul în care numărul este
de opt sau nouă cifre sau are o lungime și
mai mare, amintirea corectă a numărului
devine extrem de dificilă. Astfel, conform
experimentelor efectuate pe mai mulți
subiecți, se părea ca intervalul de cifre ce
pot fi memorate ar fi o capacitate relativ
fixă a memoriei umane, însă Ericsson și
colegii săi au demonstrat ca etalonul
intervalului de cifre ce pot fi memorate
poate fi crescut prin practică asiduă
dedicată până la peste 100 de cifre.
Ericsson a antrenat în acest scop doi
subiecți (numiți de el în studiul său SF și
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DD) pentru a-și îmbunătăți memoria pe parcursul mai
multor luni de practică în timpul cărora le-au fost date
spre memorare numeroase secvențe de cifre. La
începutul experimentului, atât SF, cât și DD, se încadrau în
intervalul standard de cifre memorate, identic cu cel
rezultat din experimentele generale pe mai mulți subiecți
umani. Acest interval de cifre memorate a putut fi însă
îmbunătățit cu o rată de aproximativ o cifră pentru
fiecare două ore de practică de memorare.
Extraordinara capacitate de a memora zecimalele
numarului π a lui Rajan nu se bazează însă pe intervale
de cifre, ca în experimentul lui Ericsson, ci pe stocare lor
în memoria pe termen lung, prin aplicarea unor strategii
mnemotehnice pe care el le-a practicat pe scară largă un
timp îndelungat. Astfel, el recunoaște tipare familiare
(cum ar fi spre exemplu 112 - prefixul pentru apelul de
urgență). Astfel, performanțele de memorie, cum ar fi
cele demonstrate de Rajan, depind enorm de asiduitatea
practicii mnemotehnice. În cele din urmă, și cel mai
important, atunci când sunt testate alte forme de
memorie, cum ar fi spre exemplu pasaje de proză,
memoria lui Rajan se dovedește a se încadra pe deplin în
media umană.
Nimeni nu contestă că practica este o componentă
importantă pentru a atinge niveluri excepționale de
performanță în muzică, șah, sport, etc. La urma urmei,
chiar și copilul-minune al șahului mondial Bobby Fisher
(Mare Maestru la 15 ani) a petrecut mulți ani cufundat în
strategii și tactici de șah înainte de a deveni campion
mondial. Atât talentul cât și practica sunt necesare pentru
a obține înalta performanță, talentul referindu-se de fapt
la o anumită predispoziție înnăscută de a face progrese
rapide într-un anumit domeniu.
Într-un alt studiu recent, Ericsson și colegii săi s-au
concentrat pe tineri pianiști și violoniști în jurul vârstei de
20 de ani, de la Academia de Muzică din Berlin.
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În cazul în care "talentul înnăscut" ar fi
factor determinant, am putea presupune că
aceste trei grupuri ar diferi din punct de
vedere al dotării lor native pentru muzică și
că acest lucru ar explica nivelurile lor
diferite de performanță. În cazul în care o
persoană este înzestrată nativ, atunci poate
atinge foarte rapid un nivel remarcabil de
performanță o dată ce abilitățile și
cunoștințele necesare de bază au fost
învățate și stăpânite. Cu toate acestea,
Ericsson și colegii săi au obținut date care

au condus către o constatare
surprinzătoare: cei mai buni muzicieni (cei
cu șanse la o carieră internațională de
solist) au practicat pur și simplu mai mult în
viața lor decât cei care sunt doar
remarcabili, care, la rândul lor, au practicat
mai mult decât cei care urmau să devină
profesori de muzică. Fiecare dintre
muzicieni a fost rugat să estimeze
aproximativ câte ore pe săptămână a
practicat de la începutul formării lor
muzicale, iar aceste estimări au condus la
valori totale cumulate de aproximativ
10.000 de ore pentru cei excepționali,
urmate de 8.000 pentru cei remarcabili și
5.000 pentru cei care nu ieșeau în evidență.
Muzicienii au fost rugați sa înregistreze cu
acuratețe în jurnale zilnice, timp de o
săptămână, perioadele lor exacte de
practică, iar cumularea acestora a generat
diferențe comparabile cu cifrele totale
raportate inițial, ceea ce sugerează că
estimările retrospective au fost aproximativ
exacte.

Bogdan Păun & Marilena Simion

Practică acumulată estimată (ore)

Ei le-au cerut profesorilor de muzică să-i
sorteze pe tinerii muzicienii din clasele lor
în trei categorii: cei excepționali, cu
potențialul de a avea o carieră ca soliști
internaționali, cei al căror potențial era
doar remarcabil, fără a fi, totuși
excepțional, iar al treilea grup, cei care, cel
mai probabil, urmau să devină profesori de
muzică. Prin urmare, în ceea ce privește
înalta performanță, primul grup cuprindea
muzicieni excepționali, al doilea grup doar
remarcabili, iar ultimul grup cei care nu
ieșeau în evidență.

La final îi voi da cuvântul celui invocat
poate cel mai des ca argument suprem de
către partizanii teoriei “talentului nativ” ca
determinant în atingerea înaltei
performanțe, Wolfgang Amadeus Mozart.
Într-o discuție în Praga în 1787 cu dirijorul
și compozitorul Johann Kucharz el afirma:
“Este o greșeală să crezi că practica în arta
mea a fost ceva ușor pentru mine. Te
asigur, dragă prietene, nimeni nu a dat atât
de multă atenție studiului compoziției ca
mine. Este greu să găsești maestru în
muzică ale cărui lucrări să nu le fi studiat în
mod frecvent și cu mare atenție.”
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Mihnea Miu & Julia Bidică

Tiberiu Stan & Daria Grigore
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Sistemul creat și
perfecționat de noi
încurajează înalta
performanță la orice
vârstă, nu se abate de la
principiile dansului și nu
face compromisuri.
De peste 20 de ani
creăm campioni și vom
continua această cale.
Tina și Virgil Grigore,
împreună cu echipa
Pas în Doi
www.pasindoi.ro
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Xavier
Cugat
The
Rumba
King
“I would rather play Chiquita
Banana and have my
swimming pool than play
Bach and starve.”
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Xavier Cugat (1900-1990), supranumit în
timpul vieții sale The Rumba King, a fost un
violonist cu o educație clasică solidă, care
obișnuia să își conducă big band-ul cu
arcușul viorii sale. El are marele merit de a
fi făcut cunoscute ritmurile latino americane publicului larg din America și
Europa în prima jumătate a secolului
al 20-lea.

Big bandul Xavier Cugat, cu un stil puternic
influențat de ritmuri latino-americane,
lansează noi trenduri muzicale în rândul
publicului dansator și ascultător de radio.
Un showman total, care a purtat de multe
ori pălării imense tipice Americii de Sud pe
scenă și care obișnuia să își conducă
formația cu arcușul viorii, Cugat a cântat în
cele mai cunoscute cluburi ale vremii, la
radio și în filme. După ce și-a început
foarte de timpuriu cariera profesională ca
un copil minune violonist, Cugat nu și-a
justificat niciodată decizia de a abandona
muzica clasică în favoarea muzicii “la
modă”. A fost citat de către Los Angeles
Times spunând, "I play music… Make an
atmosphere that people enjoy. It makes
them happy. They smile. They dance. Feel
good. Why be sorry for that?" (“Eu cânt…
Creez o atmosferă plăcută oamenilor. Îi
face fericiți. Zâmbesc. Dansează. Se simt
bine. De ce să îmi pară rău pentru așa
ceva?”)
Născut la 1 ianuarie 1900 lângă Barcelona,
Spania și botezat Francisco de Asis Javier
Cugat Mingall de Brue y Deulofeo, Cugat
avea doi ani când tatăl său a decis mutarea
familiei la Havana în Cuba. Doi ani mai
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târziu un vecin lutier i-a facut copilului
cadou de Crăciun o vioară. Talentul
excepțional al lui Cugat a fost imediat
evident, el devenind în scurt timp un
fenomen muzical. La 9 ani concerta în
mod profesionist iar la vârsta de 12 ani
este numit prim violonist al
Orchestrei Simfonice a Teatro Nacional.
Faimosul tenor Enrico Caruso l-a
întâlnit pe Cugat la Havana, în
timpul unui turneu cu
Metropolitan Opera Company,
și l-a angajat imediat pe
băiat ca acompaniator al
său pentru un turneu
american.
Evenimentele care au
urmat în biografia lui
Cugat în perioada adolescenței sunt
oarecum obscure, neexistând date despre
cariera sa de violonist. Este documentat
concertul său pentru vioară pentru
postul de radio WDY în 1917, Cugat
fiind unul dintre primii violoniști care
au concertat la radio.
Unele surse îl menționează ca fiind
mutat în Statele Unite, împreună
cu părinții săi încă din 1915.
Însă muzicianul a declarat
odată pentru Los Angeles Times
o istorie diferită, în care a
trebuit să lucreze 14 de ore
pe zi pentru casă, masă,
și fără nici o plată:
"Caruso a murit la scurt
timp după ce am ajuns la
Xavier Cugat– The Rumba King

New York... și iată-mă, fără prieteni, fără a
ști un cuvânt în limba engleză. Și fără bani."
În mod clar, Cugat a fost dezamăgit de
cariera sa muzicală profesionistă în muzica
clasică. Deși a concertat la Carnegie Hall de
două ori, a facut turnee în Statele Unite și
Europa cu o orchestră simfonică și a
devenit prim solist al Filarmonicii din Los
Angeles, banii - și aprecierea criticilor în
general - nu au constituit o satisfacție
pentru Cugat.
A renunțat la studiul viorii pentru un loc de
muncă în Los Angeles Times ca și
caricaturist. Caruso l-a învățat pe Cugat

cum să deseneze caricaturi și tânărul spera
să folosească această abilitate pentru a-și
îmbunătăți perspectivele sale profesionale.
Cugat a avut abilități deosebite ca artist
desenator, dar foarte curând a obosit să
facă această meserie. Citat de către Los
Angeles Times, Cugat a explicat: "Când ți se
spune: “Desenează ceva amuzant până
mâine dimineață la 10:30!” chiar nu pot
face asta... În final am renunțat, și i-am
convins pe acești șase tipi să cânte muzică
comercială împreună cu mine.” Alături de
Cugat a urcat pe scenă și viitoarea sa soție,
Carmen Castillo, ca solistă a grupului.
Suntem în 1928 și muzica latino-americană
nu este încă populară. Cu toate acestea,
formația obține un contract pentru a cânta
în timpul pauzelor la faimosul Coconut
Grove în Los Angeles. La acea vreme actul
muzical principal la Coconut Grove era
susținut de big bandul lui Gus Arnheim
avându-l ca solist vocal pe Bing Crosby. În
aceeași perioadă, Cugat a concertat, de
asemenea, la vioară, împreună cu alți doi
artiști pentru o emisiune zilnică la postul de
radio KFWB.
Contractul care a servit ca rampă de
lansare pentru Cugat în zona faimei
mondiale a fost cel încheiat cu noul club
Starlight Roof de la hotelul Waldorf Astoria
din New York. Big bandul a debutat modest
în 1933, dar în curând succesul imens al
muzicii interpretate de Xavier Cugat și de
big bandul său a determinat hotelul să
construiască ceea ce avea să devină
faimosul "Salon Cugat." Big bandul lui de
muzică de dans a concertat la sofisticatul
hotel timp de 16 de ani încontinuu, iar

Cugat a devenit liderul de formație cel mai
bine plătit de la Waldorf Astoria, câștigând
7.000$ pe săptămână, plus o cotă-parte a
încasărilor salonului. În 1934, big bandul lui
Cugat ajunsese să concerteze la o rețea
radio un program de trei ore sâmbătă
seara.
Într-o perioadă dominată de popularitatea
masivă a unor big banduri precum cele ale
lui Benny Goodman și ale lui Glenn Miller,
Cugat a reușit să se impună beneficiind de
un conflict între American Society of
Composers, Authors and Publishers
(ASCAP) și rețelele de radio. ASCAP nu
permitea distribuirea pieselor muzicale pe
care deținea drepturile de autor la emisiuni
radiofonice, forțând big bandurile care
doreau să concerteze la radio să
interpreteze doar piese aparținând
domeniului public, în cea mai mare parte
ascultate de public până la plictiseală.
Cugat, pe de altă parte, avea în portofoliu
aproximativ 500 de piese cu rezonanță
latino-americană pentru care ASCAP nu
deținea drepturi de autor, astfel că în scurt
timp reușește să atragă o audiență
națională pentru ritmurile sale. Astfel Cugat
devine în conștiința publică "The Rumba
King". Câțiva dintre cântăreții pe care Cugat
i-a promovat cu stilul său au fost Desi
Arnaz, Dinah Shore, Lina Romay și
Miguelito Valdes. A scris și a înregistrat sute
de cântece devenite hituri internaționale de
dans, printre care Chiquita Banana, Rumba
Rhapsody, Kasmiri Love Song, Rain în Spain,
Babalu, My Shawl, Rendezvous în Rio,
Walter Winchell Rumba, Is It Taboo și I'll
Never Love Again.
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Cugat face saltul pe ecranul de cinema în
1942, apărând în You Were Never Lovelier,
cu Rita Hayworth și Fred Astaire. Cugat o
întâlnise deja pe Rita în California cu mulți
ani în urmă, atunci când ea era doar o
dansatoare cunoscută sub numele de
Margareta Cansino. Împreună cu big
bandul său, Cugat a apărut în mai multe
filme, de multe ori cu propria sa identitate.
A fost văzut în mod repetat pe ecran
împreună cu actrița/stea a înotului Esther
Williams, în filme ca Neptune's Daughter,
Bathing Beauty, This Time for Keeps și On
an Island With You. Cugat a manifestat
interes și în producerea filmelor, inclusiv
într-o producție nefastă în perioada de
început a filmului sonor. În 1928 și-a
cheltuit 35.000$ din banii personali pentru
a produce un film în limba spaniolă, doar
pentru a descoperi la final că nu existau
încă proiectoare cu sunet în niciun
cinematograf din întreaga America Latină.
Multiplele căsătorii ale lui Cugat, aventurile
sale extraconjugale și divorțurile au ținut
adesea prima pagină a ziarelor, dar aceste
evenimente nu l-au afectat defel. El a
creditat temperamentul său latin pentru
interesul pentru femei devenit proverbial,
chiar afirmând o dată că s-ar căsători din
nou cu fiecare din cele patru soții avute.
Căsătoria sa cu Castillo s-a încheiat în mod
nefericit în 1944. Cugat a fost căsătorit apoi
cu Lorraine Allen între 1947 și 1952, care,
însă, cu ajutorul unor detectivi particulari la prins într-o situație compromițătoare întro cameră de hotel cu solista big bandului,
Abbe Lane. Cugat s-a căsătorit cu Lane în
același an în care a divorțat de Allen și a
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rămas căsătorit cu ea timp de 14 de ani,
până când a surprins-o cu un alt bărbat. În
1966 s-a căsătorit cu mult mai tânăra
cântăreață/chitaristă Charro Baeza, care
este mai bine cunoscută sub numele ei de
scenă, Charro. Această căsătorie s-a
încheiat în 1978 și a fost singurul divorț
amiabil al lui Cugat.
El a declarat în Los Angeles Times cu privire
la viața sa sentimentală: "Îmi plac femeile toate femeile... De asemenea, mai este și
temperamentul meu. Sunt latin. Încânt
ușor. Pentru mine, aceasta este viața.“

Deși frenezia muzicii latino, care a explodat
în preferințele publicului în anii ‘30 - ‘40, s-a
stins încet-încet, Cugat a rămas extrem de
popular. Big bandul lui a fost deseori
chemat pentru spectacole în Las Vegas și a
cântat până în 1969, când Cugat a suferit
un accident vascular cerebral și a paralizat
parțial. Deși s-a recuperat după accidentul
vascular, starea sa de sănătate nu a mai fost
niciodată la fel. După divorțul de Charro,
Cugat s-a mutat la Barcelona, unde și-a trăit
ultimii 18 ani, până la moartea sa în 1990.

Xavier Cugat, The Rumba King

Vino alături de noi ca să
descoperi fun-ul dansului
sportiv: de la
evenimente private
având ca temă perioade
și stiluri de dans, la
cursurile de dans
construite special pentru
adulții care practică
dansul doar la nivel de
hobby.

Pas în Doi
inseamna fun!
Organizatorii DanceMasters: Phoenix | Bogdan Păun | Pas în Doi

Tina și Virgil Grigore,
împreună cu echipa
Pas în Doi
www.pasindoi.ro
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Sponsori DanceMasters 2016
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s-au
recunoscut

47000
s-au testat
cu 3angle

80,2%
cu un scor
între 8 și 10!

9min
timp alocat
testului

Evaluează-ți potențialul cu testul ANGLE
pe job360.ro sau pe aplicația job360!

3angle este un test nou creat, validat de psihologi într-o experiență de 2 ani

