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Primii pași în tehnica dirijatului semnifi că Gimnastica pretactală ce presupune pregătirea și formarea aparatului dirijo-
ral. În consecintă, există mai multe tipuri de exerciţii, precum cele de eliberare a braţelor, cele de relaxare a mușchilor, dar și 
cele pentru formarea gestului dirijoral și perfecţionarea lui. Acest studiu nu deţine doar enumerarea tipurilor de exerciţii, este 
un studiu ce evocă toate posibilele probleme în formarea aparatului dirijoral, modalităţile de rezolvare a acestora și argumen-
tarea necesităţii fi ecărui tip de exerciţiu.
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Th e fi rst steps of the conducting technique mean-Conducting warm-ups which entail the preparation and shaping of the 
conducting apparatus. Consequently, there are several types of exercises, such as releasing the arms, relaxing the muscles, but 
also those that help shape and perfect the conducting gesture. Th is study comprises not only an enumeration of the types of 
exercises, but it also displays all the potential problems one may encounter in the formation of the conducting apparatus and 
the methods of solving them. It also explains the need for every type of exercise. 
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“Tehnica dirijorală este un instrument ce va fi  folosit în scopul relatării conceptului mental inter-
pretativ şi în conducerea instrumentului muzical (corul)” [1, p. 77]. Gimnastica pretactală presupune 
pregătirea și formarea aparatului dirijoral. Există două tipuri de exerciţii:

• exerciţii de eliberarea braţelor și de relaxarea mușchilor;
• exerciţii pentru formarea gestului dirijoral și perfecţionarea lui. 
• Cu ajutorul gimnasticii pretactale studentul-dirijor își formează primele deprinderi dirijorale:
• își eliberează braţele;
• își relaxează mușchii;
• capătă deprinderea de corelare a mâinilor;
• își formează exactitatea pulsaţiei metrice și a impulsurilor;
• își fi xează nivelul planului mediu dirijoral.
Toate exerciţiile vor fi  secondate vocal, prin enumerarea tuturor timpilor din cadrul măsurii în 

caracterul și modul de atac propus. În această ecuaţie vocea dirijorului=corul, iar mâinile=dirijorul. 
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Acest binom utilizat în exerciţii și în lucrul individual este foarte util pentru dezvoltarea pulsaţiei 
interioare a studentului-dirijor, menţinerea pulsaţiei pe parcursul întregii lucrări, precum și la corela-
rea gesticii dirijorului cu intenţiile sale, lucru care mai târziu va facilita dialogul gestual al dirijorului 
cu corul. Iar, „rolul dirijorului este să formeze instrumentul coral și să-l ridice la un nivel cât mai înalt, 
folosindu-se de arsenalul de mijloace de expresie însușit prin tehnică” [2, p. 22].

Înainte de expunerea setului de exerciţii, vom enumera părţile componente ale mâinii:
• palma;
• poignet-ul (din limba franceză semnifi că încheietura mâinii);
• antebraţul-partea mâinii de la poignet până la cot;
• bratul-partea de la cot până la umăr. 
I. Exerciţii pentru eliberarea braţelor și de relaxare a mușchilor:
Exerciţiul nr. 1
Începe exerciţiul stând cu picioarele depărtate la nivelul umerilor, braţele vor fi  în jos atârnând fi resc 

pe lângă corp. Din această poziţie vom executa mișcări circulare cu umerii, la început în spate, apoi în faţă. 
Exerciţiul nr. 2 
Revenind în poziţia iniţială a mâinilor vom efectua mișcări circulare cu ambele braţe, alternându-

le, vom începe cu mâna dreaptă, apoi cu cea stângă. 
Exerciţiul nr. 3
Cu braţele extinse lateral, fl exate în articulaţia cotului vom executa mișcări circulare (de la cot) cu 

ambele mâini spre exterior, apoi în interior. 
Exerciţiul nr. 4
Cu braţele aproape de corp, fl exate în articulaţia cotului vom executa mișcări circulare din poig-

net, cu ambele mâini spre exterior, apoi în interior. 
Exerciţiul nr. 5
Din poziţia iniţială ridicăm braţele la nivelul osului stern cu poignet-ul suspendat. Se va sta în 

această poziţie câteva secunde după care se vor lăsa braţele în jos în cădere liberă (după cădere se vor 
lăsa câteva secunde să se balanseze în virtutea inerţiei). 

Exerciţiul nr. 6
Din poziţia iniţială ridicăm braţele cat de sus putem cu poignet-ul suspendat. Se va sta în această 

poziţie câteva secunde după care se vor lăsa braţele în jos în cădere liberă (după cădere se vor lăsa câ-
teva secunde să se balanseze în virtutea inerţiei). 

II. Exerciţii pentru formarea gestului dirijoral:
Vom începe prin realizarea gestuală a impulsului:
Exerciţiul nr. 1
Stând pe scaun în faţa mesei (care va fi  la nivelul osului stern sau la nivelul diafragmei a studen-

tului-dirijor) cu mâinile în poziţia de avertizare (fi xată pe masă), vom ridica mâinile până la nivelul 
umerilor, apoi le lăsăm să cadă brusc, în virtutea inerţiei pe aceeași suprafaţă a mesei. La ridicarea 
mâinilor studentul-dirijor va inspira, la impactul cu masa (la lovitură) va expira. 

Exerciţiul nr. 2
Din aceeași pozitie se vor realiza aleatoriu lovituri pe suprafaţa mesei (punctul de sprijin va rămâ-

ne în buricele degetelor arătător și cel mijlociu). 
Exerciţiul nr. 3
Pe aceeași suprafaţă se va efectua un lanţ de măsuri dirijorale de 4 timpi, cu enumerarea timpilor 

de către studentul-dirijor. 
Exercţiul nr. 4
Se va efectua exerciţiul nr. 3 din poziţie fi rească de dirijat (din picioare), utilizând planul mediu 

dirijoral, schema se va dirija prin ‘scuturare’ de mâini, enumerarea timpilor rămâne valabilă. 
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Exerciţiul nr. 5
În acest exerciţiu se va trece treptat de la „scuturat” la o tactare fi rească, temperând treptat gestul, 

păstrând lejeritatea mâinii și exactitatea impulsului. 
III. Pentru asimilarea rapidă și corectă a efectuării auft akt-ului vă propunem un set de exerciţii 

practice:
Exercițiul nr. 1
Vom exersa cele două faze de efectuare ale auft akt-ului. 
Stând pe scaun în faţa biroului sau a unei mese (ideal este să existe un dispozitiv pentru dirijat), masa 

fi ind la nivelul planului mediu de dirijat, studentul-dirijor își va fi xa mâinile pe aceasta în poziţia de aver-
tizare, sprijinindu-se pe buricele degetelor (în special, pe arătător și cel mijlociu), fi xându-și punctul de 
pornire. După ce și l-a fi xat va efectua avântul (mâna va merge în sus) mimând respiraţia, apoi lăsand-o 
în cădere liberă mâna va reveni în poziţia iniţială. După ce se va exersa de mai multe ori, acest exercițiu 
va fi  realizat de către studentul-dirijor și din picioare pe planul mediu de dirijat (pe planul imaginar). 

Exercițiul nr. 2 
Stând pe scaun în faţa biroului sau a unei mese, masa fi ind la nivelul planului mediu de dirijat, 

studentul-dirijor își va fi xa mâinile pe aceasta în poziţia de avertizare, sprijinindu-se pe buricele dege-
telor (în special pe arătător și cel mijlociu), fi xându-și punctul de pornire. Se va efectua un lanţ de bătăi 
dirijorale în schemă de 4 timpi cu oprire după fi ecare bătaie (atenție! – oprirea presupune prezenţa 
binomului impuls - recul). Revenirea în schemă sau continuarea lanţului de bătăi dirijorale se va face 
cu ajutorul auft akt-ului, gestual se va pleca de pe bătaia pe care s-a oprit către următoarea, mimând 
respiraţia. Pe același principiu se va proceda la fi ecare bătaie din cadrul măsurii. Acest exercițiu se va 
efectua și în scheme dirijorale de 3 și 2 timpi. După ce se va exersa de mai multe ori, acest exercițiu va 
fi  realizat de către studentul-dirijor și din picioare pe planul mediu de dirijat. 

Exercițiul nr. 3
Acest exerciţiu se va efectua după principiul exerciţiului nr. 2, doar că fi ecare lanţ de bătăi dirijora-

le va începe de pe un alt timp. De exemplu: primul lanţ de bătăi dirijorale va începe de pe timpul 2 din 
măsura de 4 timpi, aceasta presupunând ca studentul-dirijor să dea auft akt-ul de pe timpul întâi, dacă 
va începe de pe timpul 3, auft akt-ul va fi  de pe timpul 2 etc. Și acest exerciţiu se va efectua în scheme 
de 3 și 2 timpi. 

Exercițiu nr. 4. 
Se va efectua pe principiul exerciţiului nr. 3, dar fără opriri în cadrul măsurii; se pot alterna tipu-

rile de contur. 
Exercițiul nr. 5
 Se vor dirija următoarele exerciții ritmice:
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Atenţie! Toate exerciţiile vor fi  secondate vocal de către studentul-dirijor prin enumerarea tuturor 
timpilor din cadrul măsurii în caracterul, pulsaţia metrică și modul de atac propus. La fel, toate auft a-
kt-ele (respiraţiile) obligatoriu vor fi  executate. 

Este foarte important ca în timpul efectuării exerciţiilor studentul-dirijor să-și urmărească toate 
senzaţiile (momentele de eliberare a întregului aparat dirijoral, momentele de lovituri (impuls-recul)) 
și coordonarea celor trei piloni:pulsaţia interioară, enumerarea timpilor și binomul impuls-recul. 

În concluzie, „realizările artistice și pedagogice ale unui student, viitor profesor-dirijor depind 
de o educaţie corectă, de capacităţile sale creatoare și de o pregătire corectă profesională” [3, p. 319].
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