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УДК: 192,8 

 

Катерина КШЕН  

 

КЛАСИЧНИЙ БАЛЕТ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУЧАСНИХ ХОРЕОГРАФІВ 

(КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ) 

 

У статті розглядаються традиційні класичні балети, а саме: «Дон Кіхот», 

«Лебедине озеро», «Жізель», «Ромео і Джульєта», «Лоскунчик», які були 

інтерпретовані сучасними хореографами. І поставлені в кінці ХХ – початок ХХІ ст. 

Кожен балет містить в собі нові ідеї хореографів,їх бачення на традиційний балет. 

Музичне оформлення,вже відомих нам балетів не змінюється. Хореографи 

змінюють лібрето і хореографічну лексику. У статті згадуються постановки Бориса 

Ейфмана, Фредеріка Рідмана, а також співпраця двох балетмейстерів 

ДекланаДонелланна (англійського режисера) і Раду Поклітару (Київського 

хореографа) і їх балет «Ромео і Джульєта».  

Ключові слова: інтерпретація, балетмейстер, хореограф-постановник, 

хореографія, ідейний зміст, танець, артист балету, лібрето, декорації. 

 

Мета статті: зрозуміти вплив сучасного танцю на класичне хореографічне 

мистецтво. Його розвиток і місце у суспільстві.  

Завдання дослідження: проаналізувати сучасні інтерпретації в класичному 

балеті, порівняти сюжет і композиційну побудову балету, розібратися у 

хореографічній лексиці.  

Життя танцівника тісно пов’язане з балетним мистецтвом. Люди, які 

займаються професійно хореографією завжди цікавляться новинками в балетному 

репертуарі. А традиційні балети більшість переглядають вже не вперше. Тому 
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багато з них знають майже весь балетний репертуар. Особливо, якщо це людина , 

яка знаходиться в балетному середовищі або професійно займається мистецтвом 

танцю. Тому коли сучасні балетмейстери – постановники , такі як: Борис Ейфман, 

Раду Поклітару, Фредерік Рідман і Деклан Доннеллан запропонували своє бачення 

на класичний, всі зацікавлені хореографією особи швидко поринула в світ , де в 

звичному нам балеті змінюється не тільки хореографія але й лібрето.   

Балет «Дон Кіхот» в 4 актах і 8 картинах був поставлений балетмейстером 

Маріусом Івановичом Петіпа, за романом Мігеля де Сервантеса на музику Людвіга 

Мінкуса [1, с. 190]. 

Цей балет інтерпретував відомий російський хореограф Борис Ейфман, який 

володіє своїм театром в Росії і гастролює з ним по всьому Світі. В цілому його 

творчість вважають завершенням розвитку російського балетного мистецтва ХХ ст. 

Балетні вистави Ейфмана засновані на чітко побудованій драматургії, хореографа 

цікавлять гостросюжетні, головним чином драматичні і навіть трагічні колізії, які 

він розпрацьовує в при піднято – романтичному стилі ( адже як відомо критикам і 

глядачам, які цікавляться його творчістю, комедійні балети, які Борис Ейфман іноді 

ставив, не зайняли помітного місця в його репертуарі , хоча серед них були певні 

успіхи) [4, с. 57]. 

Балет  Бориса Ейфмана «Дон Кіхот або фантазії хворого» – зовсім нове 

переосмислення відомого класичного балету Маріуса Петіпа «Дон Кіхот». Борис 

Ейфман зберігає музичну партитуру,хореограф створює самобутні введення у 

хрестоматійний драматичний сюжет і виривається з рамок архаїчних форм. Автор і 

балетний критик Ніна Аловерт виражається про постановку: «Головний герой 

балету Дон Кіхот живе під уламками своїх ілюзій. Людина в мріях створює сюжет 

свого життя,але фантазії і реальність,коли поєднуються, дають трагічний ефект. 

Борис Еіфман взявся за цей балет, тому що побачив тут можливість поєднувати 

вічне,красу,яка так потрібна людям і в дійсності сьогоднішнього дня. В новому 

балеті Дон Кіхот – один із мешканців психіатричної лікарні, і не випадково, адже 

модель вистави взята з нашого життя. Хворий, який уявляє себе Дон Кіхотом, хоче 

одарувати людей добротою,турботою,любов’ю,але невже,це стремління – признак 
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психічного розладу?... Якщо так, то тоді можна привітати фантазії хворого, які 

даютьможливість хоча б в мріях побудувати світ по законам гармонії, ця 

можливість має здатність похитнути закріпленні позиції зла, в які занурене 

людство» [4, с. 100]. Герой Ейфмана своїми фантазіями створює життя, яке 

наповнене красою і гармонією, радістю і любов ю. Світ ілюзій – насичений і 

світлий, але при поєднанні з суворою реальністю, це все може повернутися 

трагедією. В серпні 2010 року в Петербурзі відбулася прем’єра вистави Бориса 

Ейфмана «Я – Дон Кіхот». Ця вистава стала самостійним виразом балетного 

мистецтва, створеним на основі постановки «Дон Кіхот», або фантазій хворого» [4, 

с. 103]. 

Хореографічна фантазія Бориса Ейфмана також змогла перетворити 

класичний балет на 2 дії «Жізель», композитором якого є Адольф Адан , а 

постановниками є Ж. Сен-Жорж та Ж. Кораллі [1, с. 206]. Інтерпретація цього 

балету звучить під назвою «Червона Жізель». Як стало потім відомо широкому 

колу прихильників творчості Бориса Ейфмана, цей балет було поставлений на 

реальних життєвих подіях, які увінчали в історію велику  російську балерину 

Ольгу Спесівцеву, яка потрапила у подій епохи революційного терору. Незвичайно 

виразна хореографія,невичерпна режисерська фантазія, чудове сценічне вирішення 

закликають до вистави «Червона Жізель» нових прихильників. Незмінна цікавість 

глядача до цього балету не залишає сумнівів у тому, «Червона Жізель» є однією з 

важливих ступенів у творчості Бориса Ейфмана [4, с. 145]. 

Також одним з сучасних постановників є Раду Поклітару, який є засновником 

«Київ модерн – балету», а також постановником багатьох хореографічних номерів 

на різних талант-шоу. Сам Раду Поклітару пояснює свою творчу свободу 

відсутністю табу в використанні різних стилів, що робить його художню партитуру 

яскравою і багатшою. В книзі Еленизун «Раду Поклітару. Вільний танець» 

аналізуються вистави митця на шекспірівські теми, а також вистави які глядач знає 

у зовсім іншому вигляді [3, с. 10]. Після 10 тижневої перерви на сцені Черкаського 

драматичного театру в рамках Різдвяного фестивалю виступив «Київ модерн – 

балет» балетмейстера Раду Поклітару. Цього разу жителям Черкас показали 
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інтерпретацію балету «Лускунчик», в основі якої сюжет однойменного твору 

Ернста Теодора Амадея Гофмана [3, с. 17]. Балет «Лоскунчик» на 2 дії, композитор 

Петро Ілліч Чайковський, постановник Маріус Іванович Петіпа [1, с. 597]. У цьому 

балеті, було застосовано більше ніж 100 костюмів, нові великі декорації і вже 

відома глядачам і традиційна для цього балету музика. Увесь балет «Лускунчик» це 

адаптована версія для дітей. Але гофманський «Лускунчик» – набагато глибший, 

наповнений психологією і філософією твір. Тому ця вистава була зроблена так, 

щоб було цікаво дітям і дорослим. Перед приїздом до Черкас балет Раду Поклітару 

гастролював у Голландії та Бельгії. Там «Лускунчик» був показаний багато разів. 

Повернувшись до України, балетмейстер зрозумів,цей текст поставленої вистави 

мимоволі «замальовується», тому ця вистава була редагована автором балету. 

Також балетмейстер хотів, щоб протягом двох днів гастролей театру глядачі 

Черкас змогли побачити двох балерин, які виконують ролі головної героїні Марі. А 

саме : Еліну Віннікову та Анну Герус. Сам балет по своїй драматургії не змінився, 

Раду Поклітару намагався ввести корективи саме в хореографічну лексику.   

Ще одним з відомих інтерпретацій класичного балету у сучасній формі, є 

«Лебедине озеро». Яке у класичній версії має 4 дії і поставлений в 1933 році 

хореографом Левом Івановим і Маріусом Петіпа на музику Петра Чайковського [1, 

с. 299]. На таке сміливе новаторство наважився хореограф – постановник Раду 

Поклітару. «Лебедине озеро» – найвідоміша балетна легенда, своєрідний синонім 

самого слова «Балет». Геніальна музика Петра Ілліча Чайковського – це головна 

складова постійного грандіозного успіху вистави, яка не сходить зі сцен театрів в 

усьому світі вже понад 130 років [5, с. 12] У виставі хореографа Раду Поклітару, 

задум якої виношувався довгий час, абсолютно змінено сюжет. Це незвична казка 

про Принца, який зустрів і покохав дівчину, перетворену злим чарівником на 

лебедя. Автор створює балет-притчу, балет-роздум про неможливість жити, 

зраджуючи своєму істинному єству. Існування у чужій подобі, проживання не 

свого життя і долі – це, на думку автора і критиків, страшний вирок. Маленькій 

лебідь, проти своєї волі перетворений на хлопчика, має пройти через страждання і 

різні удари, які підносить йому доля. Кохання до хлопця приходить тільки в снах. 
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Врешті він отримує свободу, але запізно – нитка життя обривається. Мова 

сучасного танцю , якою розповідається цей балет, допомагає домогтися яскравого 

співпереживання глядачів. Декорації, створені сценографом Андрієм Злобиним, 

занурюють нас фантасмагоричний світ двору Ротбарта, або як названо цього 

персонажа у сучасній інтерпретації балету «доктора Франкенштейна», який вміє на 

операційному столі переробляти сутності живих істот. Костюми художниці Ганни 

Іпатьєвої дають можливість артистам надзвичайно точно й образно створити, як 

образ людей з оточення Ротбарта, так і містичних ельфів – лебедів із снів головного 

героя [3, с. 33 – 40]. 

Однією з цікавих інтерпретацій цього балету є також робота хореографа 

Фредеріка Рідмана, який переробив знаменитий балет Петра Чайковського 

«Лебедине озеро» на сучасний лад. Нова постановка має назву «Лебедине озеро. 

Перезавантаження». Уява митця перетворила лебедів на повій, які залежні від 

героїну. Шведський хореограф розповів, що така ідея йому прийшла у Лондоні. 

Автор і постановник балету розповідає: «Одного разу на вітрині магазину я 

побачив білу шубу та туфлі на високих підборах – стереотипний одяг повій. Але у 

той же час, це вбрання викликало в мене асоціацію з лебедями. І я подумав, що 

саме так мають виглядати героїні «Лебединого озера». Також мені здалося, що 

чарівник, який перетворював дівчат на лебедів – це сутенер. Тож я вирішив, що це 

гарна ідея для нової версії класичного балету. В 1875 році Чайковський написав 

музику до історії. Яку він розповідав своїм племінницям і племінникам. Проте 

остання інтерпретація балету «Лебедине озеро» має іншу цільову аудиторію. 

Оновлений твір відрізняється не лише лібрето, а й музичним супроводом. Рідман 

використав твори сучасних композиторів. І впевнений, що Чайковський схвалив би 

його задум. Балетмейстер нової інтерпретації вважає, що Чайковський запозичував 

ідеї звідусіль. Зараз багато людей вважають, що він написав музику до балету 

«Лебедине озеро» за один місяць, проте це не так. У «Лебединому озері. 

Перезавантаження.» можна побачити вдале поєднання вуличних танців з балетом. 

Показ сучасної версії проходить у лондонському театрі «Колізей», і аудиторія 

різного віку, здається, отримує задоволення від нововведень. Часто коли на 
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балетній сцені виконують вуличні танці, то всі думають, що таким чином вони 

зможуть привернути увагу молоді до театру. Однак вистава містить в собі 

звернення не лише до молодих людей. Як розповідає автор, що до них приходять і 

старші покоління. Здається, вони (глядачі) дійсно отримують задоволення вид 

поставленого шоу. Автор балету і свого роду вистави наголошує, що він не хоче 

творити для певної цільової аудиторії, він хоче, щоб різна вікова категорія розуміла 

і сприймала його вистави. За даними вже було продано більше 70 тисяч квитків. 

Сміливий мікс балету і вуличного танцю можна побачити нажаль тільки в Лондоні. 

З часом виставу планують показати у Парижі,Москві та Санкт – Петербурзі [2, с. 

12]. 

Ще один перероблений знаменитий балет, це балет «Ромео і Джульєта» в 

основу якого було закладено сюжет трагедії В. Шекспіра. Перша версія була 

поставлена на музику К. Ламберта і хореографом стала Б. Ф. Ніжинська. Ця 

постановка на 2 дії і 4 картини, довго гастролювала у Російських сезонах Сергія 

Дягілєва [1, с. 434]. Сучасна версія балету, поставлена на музику Сергія Прокофєва 

поповнила репертуар Большого театру [3, с. 78]. Створив цю сучасну версію 

вистави англійський режисер Деклан Доннеллан і вже згадуваний в статті вище 

хореограф Раду Поклітару. Вони разом створили зовсім нову постановку, яка 

абсолютно відрізнялася від інших. Герої цієї вистави – наші сучасники. На сцені 

вони виглядають, як звичайні люди: без повітряних пачок. Балерини танцюють без 

звичних нам пуантів. В основі спектаклю – зовсім нове лібрето, головна ідея якого 

– розділення двох люблячих одне одного людей. В цих образах були представлені 

молоді артисти балету Марія Меськова і Денис Савін [3, с. 81]. «Ромео і 

Джульєтта» не є новою назвою для нашого суспільства, адже всі пам’ятають 

шедевр балетного мистецтва, визнаний спектакль, поставлений Леонідом 

Лавровським для великої Галини Уланової, а потім своє бачення шекспірівської 

трагедії на балетній сцені запропонував глядачам Юрій Григорович [5, с. 19]. 

Висновок: Незважаючи на те, що класичне мистецтво існує вже багато років і 

глядачі звикли до традиційних вистав. Сміливі новатори, такі як: Борис Ейфман, 

Раду Поклітару, Фредерік Рідман та Деклан Доннеллан не бояться ввести своє 
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бачення на той чи інший балет, адже часи змінюються, а отже і потреби і світогляд 

глядачів також. Тому інтерпретація цих балетів дуже вдало поєднуються з 

теперішнім часом. А деякі балети підкреслюють ролі і поведінку людей саме в цей 

неспокійний час. 
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