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Оксана ЛАНЬ 

АКТУАЛЬНІСТЬ ВТІЛЕННЯ ПРИЙОМІВ СУЧАСНОГО 

ПЕРФОРМАНСУ В ПРАКТИЦІ РЕЖИСУРИ ОДНОАКТНОГО БАЛЕТУ 

 

Сучасна педагогіка вищої освіти розглядає нові можливості генезису та 

розвитку майбутнього митця – педагога, режисера – хореографа. Сьогодення 

вимагає від хореографа високого рівня мистецького погляду, здатності 

перетворити балетну виставу на майже інтерактивне дійство з потужним та 

духовним виховним потенціалом.  

Переосмислення сутності всього мистецтва в новому часі обґрунтовано 

не лише ставленням людини до світу, але також її уявленням про митця, 

глядача і творчість загалом. Нові форми мистецтва формують необхідність у 

нових засобах передання інформації. У межах навчальної програми з 

дисципліни «Мистецтво балетмейстера» студенти-висукники створюють 

одноактний балет (або велику форму хореографії). Унаслідок сучасного 

погляду на процес творчості, в багатьох дипломних проектах використано 

елементи перформансу, що надало балетним виставам сучасного звучання. 

У світовій культурній практиці ще не знято питання про те, чи все може 

стати об’єктом мистецтва. Зникли старі кордони та кордони нові досі не 

визначені. У цих умовах діяльність художника перетворюється на осягнення 

все нових і новихсфер, в освоєння нових і нових можливостей: «Бути 

художником в наш час значить досліджувати природу мистецтва» [3]. 

Сучасне мистецтво претендує на вирішення раніше непідвладних йому 

проблем спілкування з простором і профанним середовищем, воно 

прикидається філософією, грою, літературою, політикою, прагне до 

комунікативності, водночас, не бажаючи мати нічого спільного зі звичними 

категоріями образотворчого мистецтва. Саме в цьому і полягають «дивацтва» 

актуального мистецтва [1].  
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У сучасному мистецтві термін «перформанс» належить звичайно до форм 

авангардного або концептуального мистецтва, яке є спадщиною традицій 

образотворчого мистецтва [2].  

Уперше слово «перформанс» застосував до свого твору композитор 

Дж. Кейдж у 1952 році, що виконав на сцені «4'33"» (4 хвилини 33 секунди 

тиші). В афіші цього концерту фігурувало – перформанс [1]. Народився 

перформанс з вуличних виступів футуристів, клоунади дадаїстів, театру 

Баухауза. 

У кінці 60-х минулого століття концептуальне мистецтво і мистецтво 

перформансу зокрема спричинили кардинальну зміну в художньому мисленні, 

що виразилася у відмові від традиційної пластичної форми на користь знакових 

художніх «жестів». Отже, перформанс можна визначити, як процесуальний вид 

мистецтва, який реально втілює в життя проголошений ще на початку століття 

«принцип інновації», що полягає в тому, що б вивести мистецтво на саму грань 

реальності та художнього, будь-якими, але не образотворчими засобами [1]. 

Перформанс (англ. performance – виконання, подання, виступ) – форма 

сучасного мистецтва, в якій твір становлять дії художника або групи в певному 

місці і в певний час. До перформансу можна віднести будь-яку ситуацію, що 

охоплює чотири базові елементи: час, місце, тіло художника і ставлення 

художника і глядача. У цьому полягає відмінність перформансу від таких форм 

образотворчого мистецтва, як картина або скульптура, де твір визначено 

виставленим об’єктом [8].  

Режисер Єжи Гротовський дав своє визначення: «Перформанс – це якась 

закінчена дія, акт, проходячи через який, ми знаходимо знання. Щоб дізнатися, 

нам потрібно увійти в простір і зробити щось» [2]. 

У наш час все частіше перформансом називають такі традиційні форми 

художньої діяльності, як театр, танець, музика, циркові виступи і т. п. [4]. 

Певною мірою сказане стосується також і мистецтва хореографії – 

розвиваючись у часі, форму «дивертисменту» в балеті доповнила форма 
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«драматургічна», а згодом режисура танцю все більше починає застосовувати 

різні прийоми перформансу. 

Сучасне візуальне і танцювальне мистецтво має багато спільного, їх 

цілком можна вважати родичами з одними і тими ж прабатьками. Адже, 

наприклад, один із засновників сучасного танцю Мерс Каннінгем був 

соратником Джона Кейджа, на практику буто вплинув дадаїзм, а Пину Бауш без 

перебільшення можна назвати королевою і «бабусею» жанру перформансу всіх 

часів і народів [6]. 

Якщо перформанс – це дія, яка припускає паратеатральні форми 

виконання, спрямовані на досягнення художньої мети (чого в хепеннінгу немає, 

а в акції не вважається головним), його не варто відносити до театрального 

мистецтва, оскільки це суто художня дія оперує аж ніяк не театральними 

атрибутами. Тут відсутня навмисність гри, а режисерсько-постановчі моменти 

більше гальмують, ніж допомагають створенню акту. 

Перформанс не володіє поняттям відрепетируваності, а театр – поняттям 

серійності, яке у перформансі є однією з головних особливостей. У 

перформансі немає такого поняття, як роль (щось чуже, нав’язане) [1]. 

Існує думка, що сучасному візуальному мистецтву часто дуже не вистачає 

«автентичності». Але цей унікальний компонент зберігся, майже в 

первозданному вигляді, у перформансі танцювальному, паратеатральному, 

пластичному. Багато в чому це виявилося можливим завдяки широкому 

розповсюдженню таких інтернаціональних практик, як автентичний рух (одні 

учасники медитативно рухаються із зав’язаними очима, інші за ними 

спостерігають), японський танець буто і особливо контактна імпровізація (далі 

КІ). Вона вважається однією з найпоширеніших мов сучасного танцю, будучи 

для багатьох також стилем життя і духовною практикою [6]. 

У пресі КІ (започаткував Стів Пекстон у 1972 році) іноді називають «арт-

спортом», але це не зовсім точно: її прихильникам як нікому чужа ідея 

змагальності. Швидше це особливий спосіб мислення, утопічна спроба 

ідеальної комунікації, зустрічі з Іншим [2]. 
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Найвишуканіші естети у сфері танцювального перформансу займаються 

буто – «танцем темряви» чи навіть «живих мерців», що прийшов з Японії. Це 

теж ціла філософія і досить екстремальний досвід. Класика жанру: оголені 

люди, що висять над містом вниз головою, пофарбовані білою фарбою, при 

цьому дуже повільно, химерно і непластично рухаються [6].  

Свідки ритуалу перформансу кажуть, що відчувають чиюсь присутність. 

Перформер вибудовує міст між свідком свого дійства і чимось ще, внаслідок 

чого обов’язково виникає напруження. У цьому сенсі перформер – це pontifex, 

«будівельник» мостів [2]. 

Незважаючи на гадану неінтелектуальність і недискурсивність 

танцювальних практик, танцперформери проявляють великий інтерес до світу 

образотворчого мистецтва і перформансу. Вони як губка вбирають нові для 

себе ідеї, візуальні знахідки й активно використовують їх у своїх проектах [6]. 

Якщо спочатку перформанс освоїв простір театру, де, власне, і є його витоки, 

потім простір вулиць, здобуваючи цим масового глядача, після сферу людської 

свідомості, підсвідомість і царину літератури, потім простір соціуму, політики, 

далі простір людського тіла, опісля сферу музики, ідеології, тексту і релігії – 

тепер перформанс, намагається завоювати інший простір для самореалізації за 

допомогою флеш-мобу – освоює простір «колективного тіла» [8]. 

Перформанс – це завжди виклик, приймаючи який і втілюючи імпульси 

свого тіла в певну форму, ми отримуємо шанс наблизитися до своєї сутності. 

Це те, чого не можна отримати від інших, те, що не приходить ззовні, те, чому 

неможливо навчитися [2]. Відкривання в собі стародавньої тілесності є одним зі 

способів творчості, таким собі шляхом до істини. 

Те, що робить перформансер, створюючи перформанс, варто назвати 

вибором дискурсу – тобто певної поведінкової моделі, ніж заучування ролі. І 

найголовніша відміна від театру – художник у процесі перформансу переживає 

ситуацію, яку сам і запропонував, причому ця ситуація глибоко занурена в 

реальність, що не відчужена красивими словами і майстерною грою. До того ж, 

цілі вистави та перформансу абсолютно різні. Театр передбачає виклик певних 
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рефлексивних почуттів, перформанс ж, навпаки передбачає дистанціювання. А 

глядач – це об’єкт докладання, але його емоції і почуття ‒ це зовсім не мета 

перформансу [1].  

Єжи Гротовський стверджує, що «справжність, відкритість, 

зосередженість – усе це збереглося тільки в театральному перформансі» [2]. 

Початок 90-х років ХХ століття приніс нову хвилю в мистецтво 

хореографії, зокрема сучасного балету України. У той період у своїй творчості 

я також захоплювалася різного роду експериментами щодо поєднання суто 

балетного мистецтва з іншими видами мистецтва. Зокрема використання 

засобів театралізації та перформансу, вважаючи, що художня цілісність 

спектаклю, його образна виразність моє право досягатися всіма можливими 

виразними засобами. Адже, будь-яка вистава – це творчий акт передачі думок і 

почуттів драматурга через думки, почуття, дію актора.  

Закономірним наслідком 1995 року у Львові відбулася прем’єра вистави 

«Дон Жуан з Коломиї» на музику Олександра Козаренка (режисер-хореограф 

Оксана Лань) за мотивами творів Леопольда фон Захер-Мазоха «Венера в 

хутрі» та «Дон Жуан з Коломиї». Цей одноактний балет радше можна назвати 

балетом-перформансом.  

Складний ритм музичного твору не дає змогу вкласти лексику танцю 

звичайним способом. Зберігати темпоритм мізансцени можливо лише 

опираючись на басові сильні ноти початку такту. Танцювальні па швидше 

нагадують дію танцюристів у заданому просторі і темпоритмі. Це дійство 

працює за всіма визначеннями «перформансу» (посилаюся на визначення 

вищесказаного). На досягнення надзавдання працюють усі елементи спектаклю, 

в пошуку наскрізної дії проводиться глибокий аналіз твору та вибір виразних 

засобів для його втілення. В результаті аналізу сцени і пропонованих обставин 

персонажа постановник визначає дії, через які відбувається наскрізна дія ролі. 

Наприклад, в епізоді, в якому «фетишизовані» почуття (забава з хутровою 

камізелькою) головного героя Северина наштовхуються на психологічні 
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тортури його персонажами чоловічої статі, заданий режисером перебіг дій дає 

акторам-танцівникам можливість імпровізації, а не очікуваності подій. 

Основним «художнім образом» цього балету-перформансу «назначено» 

звичайний спортивний товстий канат. Його умовна візуальна трансформація у 

«врата», «символ заручення», «вінчальне кільце», «стіну» надає перебігу 

драматургічних епізодів балету-перформансу послідовності, а глядачеві 

допомогає ментально створювати особисті асоціації – паралелі. 

У навчальній програмі з дисципліни «Мистецтво балетмейстера» для 

студентів запропоновано створення дипломної роботи у формі одноактного 

балету або «танцювального видовища» (термін автора).  

Такий засіб виразності балетного театру, як простір і час особливо 

стосується перформансу. Перформанс потребує предметності в просторі. Цю 

властивість використано в одноактному балеті-виставі «Хроніки міста Лева» 

(2012, колективна робота бакалаврів кафедри режисури та хореографії ЛНУ 

ім. І. Франка). Засобом переміщення різної кількості стільців у задані точки 

простору та «трансформації» їх в об’єкти наступних мізансцен вирішено 

наскрізну дію танцювальної вистави. Якщо в першому епізоді стільці – це 

сидіння в трамваї, то вже в наступних ми надаємо їм «роль» стільчиків у кафе, 

сидінь у кінотеатрі, пуфів та диванчиків у салоні, бальній залі, тощо… Таким 

способом стілець трансформує не лише сценічний простір, але й залучає 

глядача в «часовий» та «інтер’єрний» простір наступного епізоду. Специфіка 

розстановки режисерських ідейно-смислових акцентів та використання цих 

виразних засобів призводить до головного устремління постановників – 

виконання надзавдання: створення «ретро-атмосфери» та її перетворення в 

сучасність. 

Щоб допомогти глядачеві краще зрозуміти основну ідею балету «Ілюзія 

цілеспрямованості» (2014, хореограф Юлія Мосійчук), постановник методом 

використання елементів перформансу змогла зберегти почуття ритму в своєму 

умінні режисера (перформера) наситити кожну одиницю часу, і відповідно 
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кожну просторову одиницю (пересування в просторі, коректування пластики, її 

траєкторія) потрібною кількістю та якістю художньої інформації. 

Епізоди хореографічної лексики чергуються сценами, у яких головний 

герой використав реквізит (стіл, стільці і драбину), за допомогою яких він 

протягом усього дійства балету намагається побудувати високу споруду, що в 

розумінні постановника ототожнюється з життєвим шляхом людини, впродовж 

якого герой створює всі умови і робить все можливе для досягнення своєї мети. 

Це виявилось одним із найважливіших виражальних засобів у постановці. В 

якості мети використано велику повітряну кульку, яка підвішена вгорі до 

падуги сцени. У фіналі постановки повітряна кулька лопає в руках головного 

героя, який стоїть на вершині «драбини-споруди». Абсурдність цієї «мильної 

бульбашки» ототожнюється з абсурдністю жертв (моральних і духовних), на які 

йде герой для досягнення цієї ілюзорної та «порожньої» мети.  

У виставі «Ціна життя» (2014, хореограф Тетяна Булгакова) автор 

вирішила скористалася методом перформансу. Глядачі спостерігають у режимі 

реального часу: самотня вагітна дівчина, сидячи на підлозі сцени біля столика, 

вмикає і вимикає лампу, яка символізує її кохання. Вистава захоплює виразним 

розподілом акторів у просторі та почуттям пластичної виразності. 

Елементи перформансу в одноактному балеті «Останній танець чорнил» 

(2014, хореограф Анастасія Іващишин) одночасно належать як до театрального 

мистецтва, так і до образотворчого. У цьому проекті «колір» є основним 

виразником емоційного звучання спектаклю: виконавець у реальному часі 

фарбує полотно різними кольорами, відповідно картина життя створюється на 

очах глядачів. Цей малюнок є неповторним, як і життя кожної людини.  

Чорнила (фарби), які наносить виконавець на біле полотно, символізують 

різні періоди життя. Людина ніби сама змінює своє життя, надає йому барв. 

Відповідно полотно в цій виставі є життям однієї людини. Людина, яка 

періодично з’являється на сцені, одягнена у чорну спідницю, закочену на поясі, 

відповідно короткої довжини. З кожною подальшою появою Людини на сцені 

спідниця відкочується і стає усе довшою. У виставі спідниця – це час, а 
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тривалість його залежить від довжини спідниці. Чим більше спідниця 

приспущена і довша, тим більший інтервал пройденого часу. 

Взаємозв’язок виразних засобів режисури та їх єдність працюють на 

створення цілісного художнього образу балетного спектаклю. 

У дипломній роботі «Слова» (2014, хореограф Тетяна Коломий) 

використано такі методи перформансу, як уява, час та місце виконавця. Це 

відбувається в епізоді вистави, коли виконавець читає старі рукописи 

довоєнних часів про трагічне кохання американського солдата та французької 

офіціантки і його уява одночасно відображається на сцені, танцюючим дуетом 

хлопця та дівчини. Використано такий метод перформансу, як уява тут і тепер. 

Такий самий принцип побудови іншого епізоду: автор роздумує про шлях свого 

широкого визнання та слави, а поруч на сцені зображено фанатів його книжки. 

Таким способом задано такий метод перформансу, як дія та час.  

Виразний засіб акцентування – темпо-ритм ‒ використано у дипломній 

роботі – одноактному балеті «Вечір в Парижі» (2014, хореографія Ірини 

Цивінської) – настрій перформансу проявляється в першому епізоді у 

звичайних кроках головного героя. Кроки символізують перехід свідомості та 

відчуттів головного героя на новий рівень, на нову сходинку його життя. 

Звичайно глядач може не розгледіти у цих простих речах сенсу чи виразу 

життя, але відчуття мають це передати. Перформер шукає, як перетворити своє 

тіло і сутність у тіло-сутності. У цьому випадку перформер та артист балету – 

це єдине ціле. 

Основою для втілення задуму одноактного балету «Бачу, чую, 

виражаю…» (2013, хореограф Надія Кіптілова) став художній напрям – 

імпресіонізм та синтез чотирьох його видів мистецтва, які були первинними у 

його становленні – скульптора («Мислитель» Огюста Родена), живопис 

(«Враження. Схід Сонця» Клода Моне), хореографія (історична постать 

Айседори Дункан), музика (Клода Дебюсі та Моріса Равеля). З огляду на те, що 

перформанс – це передусім дія, уявлення, мета якого для глядача таємниця, 

використання різної площини полотен у виставі створюють неповторний 
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художній образ. Отже, шляхом довгого індивідуального розвитку перформер 

якоюсь мірою приводить кожного з нас до його (нашої) персональної 

досконалості. 

Світогляд та художнє кредо хореографів нового покоління відкриває 

перед нами нові досягнення у творчому пошуку. Балет-перформанс 

«Лабораторія руху» (2016, Юлія Віль) є доказом цього. В об’ємі граней 

металевого куба засобами заданої імпровізації показано ситуацію людини, яка 

потрапила у пастку, що сама собі вчинила – це комплекси і небажання 

розвиватися, бажання жити в своєму маленькому світі і боязнь вийти за межі. 

Адже людська істота не терпить стану психологічної незахищеності. І коли 

вона потрапляє в зону дискомфорту, це стає для неї крахом. Або ж навпаки, 

соціум, вважаючи, що хтось не такий, як усі, утискає прояв індивідуальності, 

коли людині комфортніше жити поза соціумом, ніж переживати падіння і 

піднесення, відчувати любов і ненависть, сум і радість. Епізоди балету-

перформансу умовно можна назвати «моральна свобода», «Зона комфорту», 

право особистості» та «соціопатія». 

Для розвитку дійсно людської чуттєвості, високого естетичного смаку, 

сучасної естетичної свідомості необхідний досвід спілкування з усіма видами 

мистецтва, які своєрідно втілюють різні аспекти осмислення людиною світу та 

себе у ньому. Завдяки цьому досвіду людина органічно поєднує художні 

образні елементи різних мистецтв та стає «художником», створюючи нову 

форму та спосіб самовираження, намагаючись ввести гармонію в хаос, створити 

новий світ, нехай і всередині власного «Я». 

Втілення елементів перформансу, його методів впливу на глядача надає 

творчості хореографа неабиякого розмаху та сприяє розвитку його світогляду. 
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