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Оксана ЛАНЬ  

 

СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ЛЕКСИКИ 

БАЛЕТУ-ІНСТАЛЯЦІЇ «ДОН ЖУАН З КОЛОМИЇ» 

 

Виділено основні режисерсько-хореографічні прийоми створення балету-

інсталяції «Дон Жуан з Коломиї», дано визначення авторського терміну 

«танцювальне видовище», показано можливості застосування нових 

режисерських прийомів  збереження музично-балетної драматургії. 

Ключові слова: балет-інсталяція, балет-перформанс, танцювальне 

видовище, Л. фон Захер-Мазох, О. Козаренко, модерн-балет «Акверіас». 

 

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

хореографії, зокрема сучасного балету України. В той період часу в своїй 

творчості автор захоплювалась 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 має право досягатись всіма можливими 

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

почуттів драматурга через думки, почуття, дію актора. 

Пропозиція вже відомого в 90-і роки композитора – автора авангардного 

музичного твору «П’єро мертвопетлює» – композитора О. Козаренка 

відтворити музику в пластиці була сприйнята хореографом О. Лань як новий 

експеримент із можливістю створити щось на кшталт «авангардного балету». 

У 1995 році створено інсталяцію за творами Л. Захер-Мазоха для балету і 

камерного ансамблю «Дон Жуан з Коломиї». Лібрето написано автором статті 

за мотивами творів Леопольда фон Захер-Мазоха «Дон Жуан з Коломиї» та 

«Венера в хутрі». 
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Прем’єри відбулись в рамках міжнародних музичних фестивалів 

класичної музики «Київ Мюзик Фест – 95» (1 жовтня 1995), «Контрасти – 95» 

(30 жовтня 1995). Телекомпанією УТ-1 зроблено телевізійну версію в програмі 

«Імпреза».  

Преса ого часу так відгукувалась про подію: «Ще один “Київ мюзик 

фест” став історією... Повернемося до фестивальної програми. Звичайно, 

особливий інтерес був до прем’єр. Якщо в недалекому минулому перше 

виконання творів українських композиторів було справою майже буденним, 

сьогодні це – подія. І вони були. Музично-хореографічні варіації О. Козаренко 

«Дон Жуан з Коломиї» за творами Л. Захера-Мазоха – перша в цьому ряду. 

Дивовижний конгломерат з коломийок і прадавніх національних мотивів, на 

міцній основі професійної школи плюс особлива інтелігентність і прекрасний 

смак – це музика О. Козаренко. До неї можна ставитися по-різному, але не 

помітити – не можна» [5].   

«…драматургія класичної, сучасної та джазової лінії КМФ досконало 

продумана і вивірена. Кульмінаційними вершинами Фесту’95 стали вечір 

театралізованих музичних композицій з прем’єрою балету О. Козаренка, 

симфонічний концерт із творів В. Моцарта, Й. Баха, Ж. Люллі, А. Вівальді в 

інтерпретації оркестру «Перпеттум мобіле» під орудою Ігоря Блажкова, виступ 

джазового квартету Мішеля Порталя ( Франція)… Не можна не підкреслити, що 

найяскравішими подіями фестивалю стали композиції, які своїм народженням 

зобов’язані ініціативі потенційних виконавців» [2]. 

«Публіка переповнила зал Будинку вчителя задовго до початку концерту. 

Що це – інтерес до овіяного шлейфом пікантного еротизму імені письменника, 

коріння якого, як виявляється, в Україні (народився у Львові, батько – єврей, 

мати – українка)? Або прагнення бути присутнім на хепенінгу зі скандальним 

присмаком? 

Не цілком був ясний жанр "театралізованої музичної композиції". 

Інсталяція – яке відношення це має до музики? І чи впорається балет "Акверіас" 

зі "слизькою" темою, чи не вдариться в натуралізм? 
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Відповіддю на всі питання став спектакль. Виправдалися найсміливіші 

очікування: "Дон Жуан з Коломиї" виявився на диво поетичною і витонченою 

поемою про Любов з трагічним трикутником. Успіху сприяло все: висока 

виконавська майстерність Київського квартету саксофонів на чолі з Юрієм 

Василевичем та ансамблю ударних інструментів "Київ перкашн", чарівна 

пластика львівського балету "Акверіас" (балетмейстер Оксана Лань) і 

оригінальні костюми (колекція виробів зі шкіри випускників Львівського 

інституту прикладного мистецтва). І, звичайно, музика ...» [9]. 

За нашим визначенням хореографічна лексика балету-вистави «Дон Жуан 

з Коломиї» являє собою синтез прийомів та методів композиції, які самою 

специфікою їх поєднання створюють неповторний візуальний ряд сценічної дії. 

Цьому сприяє сама оригінальність музики композитора О. Козаренка, її 

ритмічна основа та національний колорит. Особливістю вистави є використання 

принципів театралізації та елементів перформансу, які спонукали автора 

хореографії надати твору визначення «танцювального видовища», на думку 

критиків цей хореографічний твір можна характеризувати декількома 

означеннями: балет-інсталяція, танцювальне видовище, балет-перформанс. 

Як зазначає Олександр Козаренко: «Ідея балету “Дон Жуан з Коломиї” 

постала трохи дивно: мені було запропоновано написати музику до колекції 

високої моди на основі творчості Леопольда фон Захер-Мазоха. Почалось якесь 

само занурення, заглиблення в цю ідею через низку чинників. Я зіткнувся в цій 

роботі з таким професійним хореографом як Оксана Лань. Вона знаходила 

версії, тлумачення чисто музичних ходів у пластиці. А для мене це був 

своєрідний шок. Ніколи не думав, що можна так розшифрувати музичну 

партитуру, знаходячи пластичні еквіваленти, не ілюструючи сюжету, досягати 

ідентичності того, що відбувається на сцені, з процесами музичної матерії» [2]. 

В композиції хореографічного тексту використано елементи класичного 

танцю, танцю модерн, джаз-дансу та стилю «контемпорарі»; застосовано 

принципи підтримок дуетного танцю та прийоми режисури театралізованих 

видовищ. Можна сміливо сказати, що постановник інтуїтивно та сміливо 
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користується арсеналом всієї хореографії для досягнення своєї мети – 

спонукати глядача більше відчувати, ніж бачити. Цьому сприяє лібрето 

вистави, яке є лише відголоском використаних літературних творів, залишивши 

в собі символічність психології та підсвідомості людських вад. За задумом 

хореографа, «мазохізм» Фрейда постає у балетному творі ключовим акцентом.  

Музична партитура «Дон Жуана з Коломиї» відзначається складним 

ритмом, який не дозволяє хореографу вкласти лексику танцю звичайним для 

нього способом.  

Інтонаційна драматургія окреслена максимально лапідарно. Перша 

частина – ударні – натиск, енергія, прагнення. Друга – саксофони – чуттєва 

лірика, насичена карпатськими інтонаціями. Третя – об’єднання енергії ударних 

і фольклорно-карпатських оборотів в незвичайне утворення: чи то чардаш 

(«знак» австро-угорської музики XIX століття), чи то коломийка, батьківщина 

якої за однією з версій – прикарпатська Коломия. А матеріалом третьої частини 

став «Кончерто рутено»! яка ідеально вписався в новий контекст і розкрив тут 

досі приглушені пласти свого змісту, констатує Ю. Чекан [9]. 

Така специфіка музичного матеріалу спонукає автора хореографії шукати 

нестандартні шляхи створення хореографічної лексики, адже для такого 

музичного тексту неможливо застосовувати звичні танцювальні комбінації на 4, 

8, 16, 32 такти (за принципом квадратної  побудови музики). Зберігати 

темпоритм мізансцени можливо лише за умови опору на басові сильні ноти 

початку такту. Танцювальні па скоріше нагадують дію танцюристів в заданому 

просторі і темпоритмі. Це дійство працює за всіма визначеннями 

«перформансу» (посилаюсь на визначення вищесказаного). Над досягненням 

надзавдання працюють всі елементи спектаклю, в пошуку наскрізної дії  

проводиться глибокий аналіз твору та вибір виразних засобів для його втілення. 

Здійснивши детальний розбір архітектоніки твору та проаналізувавши 

запропоновані обставини, у яких перебувають персонажі, автор (хореограф-

режисер) виокремив головні події у сюжеті, через які здійснюється наскрізна 

дія ролі. 
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Події, що розгортаються у виставі, є лише короткими «флешами» 

(витягами) із драматургії обох літературних творів.  

В першому епізоді четверо чоловіків під окремі звуки барабану виносять 

головного героя Северина на центр авансцени. Паузи між ударам великі, на 

кожний удар група просувається на один крок. Чоловіки залишають головного 

героя в позі «ембріона». 

Із зміною музичної теми головний герой Северин повільно сідає спиною 

до глядача, його еротичні забави з камізелькою, отороченою хутряним воротом 

відкривають його рабську залежність та пристрасть. 

В цьому епізоді хореограф-постановник застосовує метод «імпровізації за 

певною схемою», яка дієво та емоційно відповідає лібрето. Пластика Северина 

нагадує еротичні ігри з предметом, такий собі «еротичний фетишизм». Поява 

чотирьох чоловіків лише додає напруги. Вони намагаються відняти камізельку 

у головного героя. Зрештою, досягнувши свого, хлопці перекидають камізельку 

з хутром як м’яч над головою Северина, дратуючи та насміхаючись з нього. В 

цьому епізоді переважає дієвий та ігровий характер пластики танцівників. 

Композиція танцю задається лише постановочним каркасом послідовності дій, 

віддаючи виконавцям вільний простір особистого руху. Таке вирішення 

автором прийнято для підсилення психологічного моменту насмішки над 

головним героєм в його підсвідомій залежності від будь-чого, що нагадує 

кохання Северина – Венеру. В епізоді, в якому «фетишизовані» почуття 

породжують психологічні тортури, заданий режисером перебіг дій надає 

акторам – танцівникам можливість імпровізації, а не очікування подій. 

В режисурі цього хореографічного твору застосовано принципи 

театралізації видовищних заходів. Основним «художнім образом» цього 

балету-перформансу автором «назначено» звичайний спортивний товстий 

канат. У виставі канат «виконує» визначну роль батога головної героїні  

Венери. Його умовна візуальна трансформація у «врата», «символ заручення», 

«вінчальне кільце», «стіну» надає перебігу драматургічних епізодів балета-
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перформанса послідовності, а глядачеві – ментально створювати особисті 

асоціації-паралелі. 

Для створення «Обряду вінчання» застосовано прості кроки та малюнки 

хороводу. Дівчата, тримаючи канат в своїх руках, створюють ним різні фігури: 

символічні вінчальні ворота, крізь які проходять Молодий і Молода (Венера і 

Северин), вінчальне кільце над парою (потім кільце опустять до рівня пояса, 

обрамивши пару умовним кільцем-замком, який символізує єднання двох в 

одне ціле.  

Для підсилення емоційної та духовної складової хореограф застосовує 

метод партерної підтримки та переносить дію в повітря: протягом всього 

епізоду «Кохання між Северином та Венерою» герої знаходяться в повітрі, де 

виконавці чоловіки тримають їх на своїх витягнутих руках. Любовний діалог 

асоціативно показується приближенням та віддаленням одне від одного груп 

партерних виконавців, які тримають Северина та Венеру, та зміною в повітрі 

положення тіл головних героїв.  

Хореографічна лексика епізоду «Народження» опирається на принципи 

базових елементів джаз-танцю, а саме: contruction-release; положення рук та ніг; 

ізоляція окремих частин тіла тощо. В центрі сцени, спиною до глядача, 

колоною, на підлозі сидить група чоловіків та жінок. Звукові сигнали 

підкреслюють їх поодинокі випади-підглядання за чимось прихованим. 

Музичний ритм наростає і прискорюється, разом з ним зростає динаміка 

пластичної комбінації. В своїй найвищій позиції музичного апогею громада 

розсувається в дві сторони рухом просковзування, (який широко застосовується 

в стилі «контемпорарі-данс»), відкриваючи Жінку, що гойдає на руках немовля. 

Пластичне вирішення підсилює акторська гра солістів модерн-балету 

«Акверіас» (Дон Жуан – А. Лань, Венера – О. Ієвлєва, Северин – С. Григорьєв). 

Фінальною картиною твору є німа сцена – канат перетинає простір по 

горизонталі і поєднує усіх персонажів дійства в єдину скульптурну групу, 

символізуючи залежність кожного з персонажів між собою у просторі часу та 

буття. 
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Щодо сценічного костюму балету-інсталяції-перформансу «Дон Жуан з 

Коломиї»: етнічна приналежність підкреслена елементами древнього одягу 

скіфів, виробленого із шкіри та жіночих прикрас з металу, прикрашених 

чеканкою та різьбленими візерунками. Жіночі плахти, які виконані з ниток, 

скоріше нагадують кольорові цупкі сітки з квадратними дірками шириною в 

п'ять сантиметрів. Всі складові костюму одягнуто поверх чорного трико-

комбінезону. Таким чином силует танцівника завжди підкреслений темним 

контуром, який дозволяє показати пластичну побудову композиції у вираженій 

графіці контрового світла.  

Балет-інсталяція «Дон Жуан з Коломиї» створив великий резонанс не 

лише у мистецькому середовищі 1995 року, сьогодні не менший інтерес він 

викликає у дослідників розвитку сучасної хореографії в Україні. Автори 

навчального посібника «Естетика» в розділі «Мистецька панорама України 

межі ХХ – ХХІ ст.» характеризують твір як балет-інсталяцію, виконаного в 

«новій мові танцю, новій хореографічній лексиці та пов’язують з оновленням 

балетного театру» [3, с. 205].  

Музичний критик, теоретик та автор підручника «Драматургія балету» 

професор М. П. Загайкевич в Енциклопедії сучасної України так описує 

творчість композиторів 70–90-х рр. ХХ ст. та характеризує термін «балетна 

музика»: «Балетна музика – складова частина синтетичної балетної вистави, 

створена композитором на основі літературного лібрето для втілення в 

хореографічних образах. її особл. риси – орієнтація на емоц. характер і 

моторику танц. рухів, зв’язок зі сценіч. дією. Розвиток Б. м. пов’яз. з еволюцією 

муз. мист-ва, насамперед інструмент.-симф. жанрів, з формуванням балет. 

театру, з утвердженням балету як самост. виду мист-ва.). Балетна творчість укр. 

композиторів 70–80-х рр. характеризується знач. розширенням діапазону 

драматург, форм і лексич. засобів. …З’являються нові жанрово-стильові віхи… 

у стилі модерн перетворені гуцул. мотиви в балет. інсталяції за творами Л. 

Захер-Мазоха «Дон Жуан з Коломиї» О. Козаренка (Львів, 1995, балет 

«Акверіас», хореограф О. Лань) [4]. 
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Дослідник розвитку сучасної хореографії в Україні О. Плахотнюк у своїй 

статті «Фольк-джаз-танець у контексті розвитку сучасного хореографічного 

мистецтва України», опираючись на документальний матеріал, (авторів 

О. Берегової, І. Сікорської, Б. Сюти), відзначає яскравість та сміливість цього 

мистецького твору: «У період набуття українською державою незалежності, 

подання ідеології радянського режиму, відкриває можливість для митців без 

побоювань звертатись до фольклору, і при цьому не бути звинуваченим у 

націоналізмі. Саме в цей час у культурно-мистецькому середовищі України 

з’являється багато сучасних художньо-мистецьких творів, де яскраво 

прочитуються етнічні, фольклорні першоджерела. На фестивалях, конкурсах з 

сучасного хореографічного мистецтва все сміливіше представлені танцювальні 

номери на основі народних традицій» [6, с. 245].   

«У 1995 році у Києві відбувається фестиваль “Київ Музик Фест-95”, що 

став одним значних подій у культурно-мистецькому житті України. Про цей 

фестиваль у багатьох часописах зазначалося: “Говорячи про екстрамодерні 

пошуки молодих, маючи на увазі вечір театралізованих музичних композицій, 

що відбувся у Міжнародний день музики – 1 жовтня – у Будинку вчителя. Тут 

можна було поринути у світ еротико-містико-фольклорних фантазій 

О. Козаренка під назвою «Дон Жуан з Коломиї», які чудово виконали 

львівський балет«Акверіас» (художній керівник – О. Лань)» [1; 6]. 

«Безперечним відкриттям «Фесту’95» я вважаю прем’єру балету 

Олександра Козаренка «Дон Жуан з Коломиї» за творами Леопольда фон 

Захера-Мазоха. Очевидно, що не всі читачі знайомі з новелами цього вельми 

популярного у Європі XIX ст. австрійського письменника (хоча й не раз чули 

термін «мазохізм»).  

Іще менше знають, що народився Леопольд Захер-Мазох у Львові, а його 

твори рясніють галицькими етнографічними ознаками. Органічний сплав 

музики, танцю (балет створений у співдружності з хореографом Оксаною 

Лань), чудове виконання (Київський квартет саксофонів, керівник Юрій 

Василевич, ансамбль ударних «Київ перкашн», Львівський молодіжний 
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балет«Акверіас»), мальовничі костюми, розроблені у Львівському інституті 

ужиткового мистецтва – все це залишило неповторне враження. Безумовно, ми 

стали свідками першого українського твору, де майстерно сплавлені 

національна музика та модерн-балет» [6; 7]. 

«На вечорі театралізованих музичних композицій було представлено 

синтетичний твір Олександра Козаренка «Дон Жуан з Коломиї» за мотивами 

творів Леопольда фон Захера-Мазоха (написаний до 100-річчя від дня смерті 

та160-річчя від дня народження великого австрійського – народженого у Львові 

– письменника).  

Реалізували цю виставу – на мій погляд, досконало – актори львівського 

балету «Акверіас» (художній керівник – Оксана Лань), Київський квартет 

саксофонів та ансамбль ударних інструментів «Київ перкашн». Плодом творчої 

співпраці виконавців та композиторів стала цілісна, художньо довершена і 

переконлива постановка-фантазія, яку дуже влучно охарактеризував одразу по 

закінченні пан Мар’ян Коць: «Цей твір можна показувати світові. Треба 

показувати!». Мабуть, додати до цього буде нічого. Його таки треба показувати 

і треба дивитися» [6; 8]. 

За твори «П’єро мертво петлює» та «Дон Жуан з Коломиї» композитор 

Олександр Козаренко отримав премію імені Л. Ревуцького. Модерн-балет 

«Акверіас» (художній керівник Оксана Лань) отримав звання «народного» і, 

вже понад 30 років, займає впевнену нішу відомого творчого колективу із 

надбаннями , які непідвладні мінливій «хореографічній моді».  
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