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ВПЛИВ ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА НА               

СТВОРЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ОБРАЗІВ 

У статті піднімається проблема впливу творів образотворчого 

мистецтва на створення хореографічних образів.  
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Проблеми взаємодії образотворчого мистецтва (скульптура, живопис, 

графіка) з хореографією на різних рівнях і формах взаємодії сьогодні актуальні. 

Сучасне хореографічне мистецтво шукає нові і неординарні шляхи у створенні 

художніх творів, сюжетів, тем, образів спираючись при цьому і використовуючи 

виразні мовні, стильові і композиційні можливості суміжних мистецтв. Вивчення 

мовних зв’язків танцю та образотворчого мистецтва, образно-пластичні і 

стилістичні паралелі, що створюють художню цілісність сценографії, становлять 

один актуальний напрямок, перетікають в інші аспекти, пов'язані із зворотним 

впливом образотворчого мистецтва на хореографію. Так само звернення 

хореографів та виконавців до образів і пам'ятників образотворчого мистецтва з 

метою їх професійної творчості, яке в цілому і становить синтетичну природу 

хореографічного театру і ставить її на новий рівень композиційно-образних 

можливостей синтезу мистецтв.  

Мета – підняття проблеми актуальності розвитку впливу творів 

образотворчого мистецтва на створення нових хореографічних образів. 

Взаємодія, поєднання образотворчого та хореографічного мистецтв. 

У загальному значенні «образ» у довідковій літературі визначається як 

«чуттєве подання певної ідеї». Існують також розуміння цього поняття з точки 

зору психології, релігії, філософії. Для хореографів важливим є визначення 
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образу як специфічної конкретно-чуттєвої форми відображення дійсності; типу, 

узагальненого характеру, створеного митцем [11]. 

«Образ – це символ! – пише І. Єсаулов, професор, лауреат кількох 

всесоюзних конкурсів балетмейстерів. – Символ будь-чого в спектаклі отримує 

власне обличчя: символ добра, зла, кохання, ревнощів, заздрощів, лицарства, 

патріотизму, жадібності, свободи тощо» [3, с.145]. 

«Хореографічний образ – категорія естетична. Під нею ми розуміємо 

конкретні чи узагальнені сцени життя, природи, створені балетмейстером за 

допомогою домислу, асоціативного бачення, які мають певну естетичну 

цінність», – наголошує К. Василенко [1, с.19]. 

 У своїй статті кандидат педагогічних наук, доцент кафедри народної 

хореографії Київського національного університету культури і мистецтв Гутник 

Ірина Миколаївна зазначила, що в останні десятиліття увага балетмейстерів до 

створення повноцінних, високохудожніх образів у танці помітно зросла. Це 

можна простежити на прикладі всіх видів хореографічного мистецтва – як 

сучасних стилів і напрямів, так і народно-сценічного танцю. Посилення ролі 

художнього образу у створенні хореографічного твору можна пояснити, зокрема, 

підвищенням вимог до танців різних стилів, спільною для яких на сьогодні є така 

ознака, як видовищність [8].        

Використання балетмейстерами творів образотворчого мистецтва для 

створення нових хореографічних образів є досить поширеним явищем.  

Образотворче мистецтво – мистецтво відображення сущого у вигляді 

різних образів, зокрема таких як художні образи в просторі (скульптура) та на 

площині (графіка, малярство тощо). 

Його сутність  відображає дійсність у наочних образах, відтворює 

об’єктивно наявні властивості реального світу: об’єм, колір, просторовість, 

матеріальну форму предмета, світлоповітряне середовище тощо. Проте 

образотворче мистецтво зображує не тільки те, що доступне 

безпосередньому зоровому сприйняттю, але й передає розвиток подій у часі, 
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певну фабулу, розгорнуту оповідь. Воно розкриває духовний склад людини, 

її психологію [10].  

Танець має багато спільного зі скульптурою, яка, хоч і в статиці, але теж 

спирається на пластику людського тіла – недаремно мистецтвознавці називають 

танець скульптурою, що ожила, або скульптурою в русі. На практиці це можна 

простежити на прикладі хореографічних творів, поштовхом до створення яких 

стала та чи інша скульптура або ж пам'ятка архітектури. Так, у відомого 

російського балетмейстера Леоніда Якобсона є цілий цикл хореографічних 

мініатюр, створених за мотивами скульптур відомого французького скульптора-

імпресіоніста Огюста Родена, твори якого ще за життя автора називали не інакше 

як «живими». Леонід Якобсон у своїй роботі дуже добре розігрує цю ідею 

«життя» в мистецтві на прикладах найвідоміших творів Родена. 

Основна ідея всього циклу − це оживлення скульптури, а досконалі, як 

«мармурові статуї», тіла танцівників цю ідею втілюють. Всі шість мініатюр −  

«Вічна весна», «Поцілунок», «Вічний ідол», «Відчай», «Паоло і Франческа» і 

«Екстаз» − показують саме життя: історії, почуття, які ховаються за кожною з 

скульптур. Кожна з них розкриває той момент, який художник зобразив у певній 

позі, і глядач за кілька миттєвостей переживає величезну кількість емоцій, 

бачить десятки образів [9].    

Часто джерелом для створення хореографічних образів стають твори 

живопису. Так, за мотивами відомої картини Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть 

листа турецькому султану» балетмейстер В. Михайлов створив у 

Червонопрапорному ансамблі пісні і танцю ім. О. В. Александрова яскраву, 

гумористично забарвлену хореографічну картинку «Танець запорозьких 

козаків», а балетмейстери Академічного ансамблю пісні і танцю МВС України 

В. Вітковський та М. Сушицький вдало використали прийом картини, що ожила, 

у постановці «Запорожці» для переходу від технічної, силової частини до 

гумористичної [8]. 

У театрі «Балет Євгенія Панфілова» балетмейстер С. Райнік, використавши 

символ російського авангарду минулого століття – картину «Чорний квадрат» 
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Казимира Малєвіча, створив балет з однойменною назвою. Постановник 

спробував вибудувати ряд метафоричних картин, що змінюють одна одну, у яких 

спостерігаються космогенні процеси, що дають початок зародженню чогось 

нового. Філософія автора, його бачення «чорного квадрату», як своєрідного 

знаку, що гіпнотично майже століття впливало на уяву людей,  дає змогу 

створити міфологічно-асоціативні образи [7].    

Видам мистецтв присвячено чималу кількість статей і книг; багато вчені-

мистецтвознавці, художники займалися обгрунтуванням їх «граматики» з різних 

концептуальних позицій. Однак  важко знайти роботи, які досліджують 

пластичну мову графіки в зіткненні з хореографією (незважаючи на те, що 

лінійна форма одна з головних провідників інформації). У графічну форму 

наділяється і силуетний малюнок обсягів, і конструктивно-просторова 

структура; отримують своє пластичне вираження нюанси ритму і гармонія 

співвідношень; складні художні асоціації народжуються під впливом силуетного 

початку.  

Якщо розглянути графіку як вид образотворчого мистецтва, висвітлюючи 

особливості її художньої мови, то можна відшукати точки контактування з 

пластичною мовою танцю.  

Визначальним у графіці є малюнок. Мікеланджело, що малюнок − вища 

точка і живопису, і скульптури, й архітектури.  Малюнок є джерелом і душею 

всіх видів живопису  і коренем всіх видів науки. Аналогічно можна говорити про 

малюнок рухів і поз у танці. Не випадково російський камерний балет «Москва» 

один зі своїх хореографічних дивертисментів називає «Графічний балет» 

(Хореографія Г. Піщаного), знаходячи спільність мовної стилістики обох 

мистецтв [5, с.75–77].   

Давньогрецький письменник Лукіан писав про те, що балетмейстер 

повинен вміти поєднувати талант хореографа і художника-графіка, що дає 

можливість створювати чіткі форми і фігури [4].   

Французький хореограф Ж. Новерр у своїх працях підкреслював цю ж 

думку: «Деяке знайомство з геометрією (так він називає графіку) може принести 
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чималу користь: наука ця внесе ясність у фігури танців, порядок в їх комбінації, 

надає чіткість форм, і, скорочуючи переходи від фігури до фігури, повідомляє 

виконанню великий блиск» [3, с. 33].  

Скульптура та живопис у певному обсязі знайшли своє розкриття, своє 

втілення у хореографічних постановках, створивши своєрідний синтез. А ось 

тема графіки залишається більш не розкритою і вільною для роздумів її впливу 

на створення нових образів хореографічного мистецтва. Проте їхня взаємодія 

існує у зворотному аспекті – вплив хореографічного мистецтва на художників у 

створенні образів у графіці. Одним із прикладів такого впливу є картини 

російської художниці Людмили Шуліки. Одна з її робіт відображає історичну 

постать хореографічного світу, танцівницю-новатора Айседору Дункан 

(«Айседора Дункан») [6].  

Дослідження джерел взаємодії образотворчого мистецтва та хореографії 

дає можливість зрозуміти, осмислити  важливість цього союзу, для створення 

чогось креативного, віртуозного, продуктивного у  хореографічній діяльності.  

Підняття проблеми розвитку впливу творів образотворчого мистецтва на 

створення нових хореографічних образів є сьогодні актуальною, у зв’язку з 

підвищенням вимог до виконавської майстерності та балетмейстерської 

діяльності як у сучасних стилях і напрямках, так і у народно-сценічному танці. 

Взаємодія, поєднання образотворчого та хореографічного мистецтв дає 

можливість посилити роль художнього образу у створенні хореографічного 

твору засобами хореографічної лексики. 
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