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ХОРЕОГРАФІЧНОГО ОБРАЗУ 

 

Розкрито значення мізансцени в балетній виставі, як одного з 

фундаментальних понять драматургії хореографічного твору для повного 

розкриття хореографічного образу. За основу взято праці з режисури 

Захави, Мочалова, Попова, в яких мізансцену розглянуто, як засіб 

образного вираження головної думки епізоду та поєднання їх з 

дослідженнями балетмейстерів Захарова, Новера, Смірнова, які надавали 

значення мізансцені як складовій балетної вистави. Наведено приклади з 

вистав. 
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Проблема, якій присвячене пропоноване дослідження, є актуальною, 

оскільки в умовах сьогодення все більше балетмейстерів у створенні 

вистав віддають перевагу формально-технічному розвитку танцювального 

мистецтва, ніж розкриттю внутрішнього світу людини художньо-

пластичними засобами. 

Метою статті є визначення значущості мізансцени в розкриті 

хореографічного образу. 

Для досягнення цієї мети треба виконати такі завдання: 
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- проаналізувати балетні вистави, що відображають життя в 

образно-художній формі; 

- охарактеризувати поєднання у балетній виставі формального і 

драматичного начал; 

- окреслити статус мізансцени як образного вираженням думки; 

- розкрити значення мізансцени у хореографічному творі. 

Хореографічний образ існує як реальне явище в просторі 

нереального бачення, він надає балетній виставі істотного багатства форми 

та змісту. Це є образно-художнє відображення життя, якого так прагнуть 

звичайні люди. 

Балетну виставу можна порівняти з книгою, адже вона, як 

зазначається в багатьох джерелах, – художній твір, зміст якого втілюється 

в сценічних музично-хореографічних образах. Проте складність полягає в 

тому, що авторові книги, щоб донести задум необхідно підібрати лише 

правильні слова, натомість у балеті основним комунікативним засобом між 

артистами і глядачем є танець, мовою якого є художній образ. 

Добре створений балет є відображенням живої картини пристрастей, 

традицій, звичаїв, обрядів і побутових особливостей певного народу. Він 

абсолютно чітко і виразно представляє сюжет, який можна зрозуміти, не 

звертаючись до лібрето. Одними з таких прикладів є відомі балети 

Маріуса Петіпа «Лускунчик», «Баядерка», «Лебедине озеро». В 

дивертисментних номерах яскраво виражені національні особливості 

характеру персонажів та їх звичаї [7, с. 64]. 

Естетичний сенс балету як театрального жанру полягає у поєднанні 

формального і драматичного начал. З’єднання їх у танцювальному 

спектаклі передбачає художню проблему виняткової складності. Ще 

Михайло Фокін зазначав, що вистава не може бути вирішена лише танцем, 

оскільки абстракція «чистого танцю» не здатна глибоко торкнутися 

глядача. Вона позбавлена власного обличчя, дії та інтересу [9, с. 61]. 
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Оскільки балет є театральним жанром, він повинен складатися з тих 

самих складових, що й драматична п’єса. Він має бути пантомімою і 

говорити з душею глядача за допомогою його очей. Якщо балет 

позбавлений виразності, якщо в ньому немає яскравих картин, сильних 

положень, він буде лише видовищем холодним і одноманітним. 

Створюючи виставу, необхідно мислити пластичними образами: бачити 

усі дії балету вираженими засобами хореографічної композиції [7, с. 47].  

Одним із найважливіших засобів образного вираження думки є 

мізансцена. Закономірно враховуючи умови сценічних обставин, логіку 

поведінки дійових осіб, і не втрачаючи реалістичного змісту, мізансцена, в 

підсумку набуває особливої виразності, яку можна назвати пластичним 

образом вистави [3, с. 171; 5, с. 58]. 

У художній творчості образ – явище збиральне, типове, вигадане, але 

водночас узяте з самої гущі життя. Його зовнішньою формою є рух, який 

виражається у мізансцені. Кожний рух зумовлений конкретним характером 

людини. Сюди входять соціальна, національна, професійна належність 

героя, принципи сприйнятим життя, його розумова діяльність у процесі 

розвитку, ставлення до навколишньої дійсності, що проявляється в його 

діях і вчинках засобами хореографічного мистецтва, які складають 

хореографічний образ [2, с. 141; 4, с. 32]. 

Залежно від цих особливостей дрібні дії можуть бути конкретизовані 

з граничною чіткістю, а створена схема, яка увійшла до загальної 

мізансценічної конструкції епізоду, з огляду на детальну точність отримає 

ознаку обов’язковості для будь-якого виконавця цієї ролі [5, с. 64]. 

У багатьох джерелах, у яких вдалося знайти інформацію про 

мізансцену в балетній виставі як про засіб створення хореографічного 

образу, її трактують як взаємодію між персонажами в статичній картині. 

Проте, якщо звернутися до законів балетного мистецтва, то кожна застигла 

мить є продовженням попереднього руху, що плавно переходить у 



Збірник статей «Хореографічна культури – мистецькі виміри» (випуск 5). Кафедра режисури та хореографії                 
факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. 2017.  

 

наступну осмислену дію. Проаналізувавши знання, набуті на фахових 

дисциплінах з характерними ознаками мистецтва мізансценування, можна 

сказати, що мізансцена ‒ це жива і пластична форма дії, узята на будь-

якому етапі його розвитку в часі і в просторі сцени [5, с. 64]. 

Оскільки в балетній виставі єдиним вираженням змісту є рух, міміка, 

а мовою служить сам танець, то і мізансцена як безмовний текст виражена 

в пластиці людського тіла зі всім багатством її можливостей.  

У драматичному театрі така мізансцена називається мізансценою 

тіла. Це свого роду жести, які є основами сценічної пластики. 

Наповнюючись стилістичними та образними ознаками, кожен жест 

вдосконалювався до автоматизму і надавав довершеності образові. Щоб 

актор зміг передати образ у пластиці, він повинен пізнати можливості 

повноцінного використання свого тіла для виразної дії. Потрібно 

тренувати своє тіло так, щоб за допомогою усієї фігури розповісти про те, 

чого хоче актор, про те, як він ставиться до оточення, про своє 

психофізичне самопочуття [8, с. 368]. 

Щоб балет був виразним, він повинен перетворитися в танцювальну 

драму, а танцівник – в хореографічного актора, тобто він має не лише 

навчитися добре танцювати, але й уміти правдиво грати на сцені, 

створюючи образ. Усі дії акторів під час виступів потребують яскравої, 

вражаючої сценічної форми. Завдяки пластиці, позам і мімічним виразам 

акторів вистава набуває своєї форми і художньої виразності. Прикладом 

цього можна назвати балет «Спляча красуня». Він є чудовим зразком 

російської мізансцени класичного періоду. У своїй образності і 

мелодійності він насичений пластичною виразністю безперервного 

ланцюга мізансцен, які метафорично висловлюють головну думку. Це 

свідчить про те, що від гри акторів залежить і сама мізансцена. 

Образ розкривається у виставі не лише в діях і вчинках головних 

персонажів. Образна мізансцена завжди є наслідком комплексного рішення 
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низки творчих завдань. Сюди входять і розкриття наскрізної дії, і 

цілісність акторських образів, і фізичне самопочуття дійових осіб, і 

атмосфера, в якій відбувається дія.  

Окремий образ, створений актором, може бути дуже яскравим і 

виразним, але завершеним та зрозумілим він стає тільки в системі 

оточення інших образів, що доповнюють його і водночас контрастують з 

ним. Взаємодія кожної дійової особи з іншим антуражем, формуючи 

атмосферу епізоду, створює центральну масову мізансцену. З такою 

проблемою зіштовхнулась перша постановка «Лебединого озера», яка 

закінчилася невдачею. Через відсутність насиченості образів глядач не зміг 

збагнути основну проблему вистави. Лише після того, як було додано 

партії великих та малих лебедів, вистава набула образної виразності [4, с. 

172]. 

Взаємозв’язок між особами є одним із найскладніших елементів 

структури мізансцени, бо він має розкриватись у розташуванні акторів на 

сценічному майданчику та їхніх діях, характерними для певної ситуації, 

які дають змогу глядачеві прочитати мізансцену та зрозуміти її головну 

думку. 

Маса, що складається з безлічі людей, іноді розділившись на окремі 

групи, має різне ставлення до того, що відбувається в п’єсі або в картині, 

водночас живе однією подією. Ця подія виражена через людей, серед яких 

є центральний об’єкт, головний герой. Він веде основну дію і пов’язує 

собою решту персонажів. Мимоволі усі погляди глядачів, на якій би фігурі 

вони не концентрувалися, спрямовують увагу до центрального об’єкта. Без 

нього і мальовнича композиція, і масова мізансцена в театрі розсипаються 

на окремі фігури та створюють лише зовнішню правдоподібність життя.  

Часто думка режисера виражається в образній багатофігурній 

мізансцені. Кожна фігура, будучи деталлю цілої мізансцени, сама по собі 
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має самостійне значення і закінчений образ. Це свідчить про те, що 

усередині масової мізансцени у кожного виконавця своя мізансцена тіла.  

Життя маси створює єдину партитуру психофізичного життя на 

сцені, поведінка кожного виконавця має бути підпорядкована центральній 

події картини, своєю чергою органічно підпорядковуючи його формі 

цілого.  

Активне ставлення дійових осіб до одного об’єкта є в театрі 

найсильнішим виразним засобом. Варто зауважити, що загальний для маси 

об’єкт і обов’язкова для усієї маси оцінка події зовсім не означають 

однакового ставлення до події та однакових реакцій на нього. 

Коли ми бачимо на сцені натовп, позбавлений рис людської 

індивідуальності, наділений одним ставленням до того, що відбувається, 

що однаково реагує на події і є підпорядкований одному темпо-ритму, це 

завжди створює враження неправди. Від темпо-ритму залежать кількість, 

швидкість, розмір і сила рухів, що становлять рухову дію, а отже, і його 

образний характер [8, с. 354–358]. 

Мистецтво балету вимагає вловити ту особливу, привабливу правду, 

яка мимоволі породжує у глядача ілюзію і вмить переміщує його туди, де 

має розігруватися ця сцена [7, с. 47]. 

Мова мізансцен, як тільки вона стає вираженням внутрішнього життя 

героїв, надзадачі п’єси і спектаклю, набуває свого нескінченного багатства 

і різноманіття. Жива і розмаїта мізансцена виникне, якщо в потрібний 

момент усі виконавці на якусь секунду замруть у нерухомості, повністю 

відповідатиме картині, яка малювалася режисерові в процесі обдумування 

задуму [5, с. 64; 8, с. 365]. 

Мізансцена балетної вистави може бути споріднена мальовничій 

картині або нагадувати її. Ще Жан Жорж Новер закликав балетмейстерів 

вчитися у мистецтва живопису законам композиції: умілому виділенню 
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головного, співвідношенню частин і цілого, організації контрастів і 

відповідностей, єдність у різноманітті [1, с. 250]. 

Мізансцена сприяє перевтіленню, спрямовує органіку артистів у 

напрямі злиття з образом. Мізансцена розкриває цей процес для глядача. 

Тому треба розвертати мізансцену і, узагальнюючи окреме явище, 

доводити його в режисерській мізансцені до образу епохи, до символу [6, 

с. 64; 8, с. 362]. 

Підсумувавши все можна дійти до висновку, що балет є 

найскладнішим образно-художнім засобом вираження життя. 

Проаналізувавши балетні вистави, з’ясували, що складність відображення 

життя в образно-художній формі полягає у розкритті вчинків дійових осіб 

не словесними засобами, а через пластику тіла. Багатство людських 

переживань втілюється у розкриті сценічного образу, що складають основу 

мізансцени. Завдяяки їхніій стилістиці і насиченості висвітлюється 

кульмінаційний момент вистави. 

Поєднавши в собі формальний і драматичний початок, балет стає 

життєво-правдивим, а мізансцена у своїй образній пластичній виразності є 

художнім ідеалом реалістичного виявлення ідеї вистави. В ній 

розкривається майстерність актора психологічно виправдати образ.  

Оскільки мізансцена є пластичним вираженням образу персонажа і 

його внутрішнього стану на конкретному етапі сценічного життя, то всі 

взаємостосунки між дійовими особами мають розвиватися невимушено й 

органічність їхніх рухів має закріпляти основну дію персонажів, яку 

висвітлює у собі мізансцена.   

Звичайна людина зрозуміє виставу лише тоді, коли вона буде 

найбільше наближена до природності реального життя. Сценічно виразна 

мізансцена цікава тоді, коли вона образна і метафорична. Кожне 

розміщення виконавців вибудовує певний графічний малюнок, і від 

природності рухів залежить сприйняття вистави. В образних змінах 



Збірник статей «Хореографічна культури – мистецькі виміри» (випуск 5). Кафедра режисури та хореографії                 
факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. 2017.  

 

мізансцен розкривається зміст хореографічного образу в симфонії 

супровідних образних мотивів. 

На жаль, сьогодні балет прагне передати драму почуттів через танець 

без особливої пантоміми чи інших художніх засобів класичного балету. 

Тому не варто забувати, що кожен вид театрального мистецтва є синтезом 

суміжних образно-художніх форм, які в поєднанні утворюють ідеальну 

концепцію вистави. 
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MISE EN SCENE IN THE BALLET PERFORMANCE AS A 

SUBSTANTIAL COMPONENT OF CHOREOGRAPHIC IMAGE 

Elena LITOVCHENKO 

The article deals with the meaning of mise en scene in a ballet 

performance as one of the fundamental phenomena of composition dramaturgy 

for the full choreographic image’s disclosure. Zachav’s, Mochalov’s, Popov’s 

works dedicated to the stage direction, where mise en scene is analyzed as the 

way of imaginary expression of the main idea of an episode have been taken as 

the basis for our article as well as combining them with works of Zaharov, 
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Nover, Smirnov where the meaning of mise en scene was studied as the part of 

performance. Examples from performances have been given in this article.  

Keywords: mise en scene, choreographic image, dramaturgy. 
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