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ВТІЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОГО СТИЛЮ В АВТОРСЬКОМУ ТЕАТРІ  
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Анотація. Кінець ХХ – початок ХХІ століття ознаменувалося багатьма змінами, проте балетмейстери 
того часу надавали значення й переосмисленню класичної спадщини. Починаючи від авторських робіт 
Баланчіна, створення його власної танцювальної трупи з пізнаваним стилем, розпочинається період ста-
новлення авторського балетного театру, що відрізняється ще й стилем виконання – неокласика. Сьогодні 
відомі та впізнаванні танцювальні трупи та кампанії були засновані саме в цей період видатними танців-
никами та балетмейстерами. Кожна трупа має свій особливий та автентичний стиль виконання, репер-
туар заснований на авторських лібрето, в основі яких лежить нове бачення класичних сюжетів. В статті 
проаналізовано особливості відомих сьогодні театрів та труп неокласичного балету та систематизовано 
доробок балетмейстерів ХХ–ХХІ століть. 
Ключові слова: неокласичний танець, авторський театр, синтез технік, балетне мистецтво ХХ-ХХІ століть, 
сучасний балет.
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THE EMBODIMENT OF NEOCLASSICAL STYLE IN THE AUTHOR'S THEATER 
(SYNTHESIS OF CLASSICAL AND MODERN DANCE TECHNIQUES)

Summary. The end of the XX – the beginning of the XXI century was marked by many changes in the social, 
political and cultural life of the world. After the crisis of culture, society has sought to revive and renew tradi-
tional culture in different ways. The process of dying out of old norms and the emergence of new trends in the 
arts and philosophy begins. New styles, trends and trends emerge in choreographic art, but the ballet-makers 
of that time gave meaning and reinterpretation of classical heritage. Starting from the works of Balanchin, 
who became the innovator of his time and the founder of a new style – neoclassical dance. George Balanchin, 
in search of something new, tried to find something new in classical dance and to show its versatility. Since 
the creation of his own dance troupe with recognizable style, the period of formation of the author's ballet 
theater begins. The article is about dance troupes and campaigns where, based on classical dance school, bal-
let dancers create their own contemporary style with their subjective vision of classical subjects and works.  
The world-renowned and popular dance troupes and campaigns were founded in this period of the ХХ – be-
ginning of the XXI century by prominent dancers and choreographers. The article contains materials on the 
works of George Balanchin and Jerome Robbins at the New York City Ballet, Jiri Killian and Nederlands Dans 
Theater, Dwight Rowden and the Complexions Dance Company, representatives of the CIS countries – Boris 
Eifman Theater and "Kiev Modern Ballet" under the guidance of ballet master Rady Poklitary and dance pro-
ject "The Great Gatsby". Each troupe has its own special and authentic style of performance, the repertoire is 
based on the author's libretto, which is based on a new own vision of classic plots. Dancers who have a base 
of classical ballet school performing modern ballet, give movements and poses in a special manner, which is a 
feature of neoclassical dance. In the article the peculiarities of style and technique of performing the theaters 
and corpses of neoclassical ballet, their composition and history of creation are analyzed. the achievements of 
the ballet masters of the XX – XXI centuries are systematized.
Keywords: neoclassical dance, author's theater, synthesis of technicians, ballet art of XX-XXI centuries, 
modern ballet.

Постановка проблеми. На сьогоднішній 
день є велика кількість професійних тан-

цювальних труп та театрів, що були створенні як 
авторський театр та включають в себе синтез ба-
летної традиції кінця ХІХ століття з танцюваль-
ними інноваціями першої половини ХХ століття. 

Аналіз останніх джерел та публікацій. 
Розвиток неокласичного стилю в балеті та твор-
чість Баланчіна досліджували М. Погребняк 
і Д. Бернадська. Д. Шариков, О. Плахотнюк про-
водив аналіз сучасного танцювального мистец-
тва, а О. Полісадова аналізувала балетмейстерів 
ХХ століття. Про характерні ознаки авторського 
театру писала також М. Погребняк.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Неокласичний танець по-
єднує в собі техніки класичного та модерн танцю. 
Розвиток, поєднання та втілення в роботах балет-

мейстерів цих технік і стає об’єктом дослідження 
науковців. Крім того, неокласичний танець дає 
змогу автору, оновлюючи класичні рухи, втілюва-
ти власне індивідуальне пластичне вираження, 
що дає змогу аналізувати роботи балетмейстерів, 
як продукт авторського театру. В статті вперше 
проаналізовано та систематизовано відомі автор-
ські театри та танцювальні трупи, від зародження 
цього поняття до становлення, що мають в основі 
своїх вистав неокласичну хореографію. 

Формулювання цілей статті. Дослідити, 
що вплинуло на започаткування неокласич-
ного танцю та в чому полягає його відмінність 
з іншими стилями ХХ століття. Проаналізувати 
вплив творчості Баланчіна на становлення ав-
торського театру. Систематизувати засновані у  
ХХ–ХХІ століттях неокласичні танцювальні теа-
три та існуючі сучасні. 
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Виклад основного матеріалу. Період  
ХХ–ХХІ століть став часом не тільки глобальних 
змін, новаторства, а й переосмислення і нового 
бачення вже існуючого. В хореографічному мис-
тецтві, крім створення нових течії, хореограф-ба-
летмейстер переосмислює, а не ігнорує канонів 
та зразків балету, на основі своєї авторської філо-
софії. Основою для створення нових вистав стає 
інтерес до життя та людини, глобальні проблеми 
світу (примітивізація існування, наркоманія, еко-
логічна криза, світові хвороби, війни, голод) [11].

Д. Шариков охарактеризував, як головну особ-
ливість сучасної хореографії ХХ століття – імпро-
візацію та синтез. Синтез балетної традиції кін-
ця ХІХ століття з танцювальними інноваціями 
першої половини ХХ століття. А саме поєднання 
лібретто, класичного музичного оформлення, 
класичної хореографії та професійних виконав-
ців, навчених на основі класичної системи танцю 
з модерн-танцем, джаз-танцем, імпровізацією, 
роботою з тканиною, показом потворного, еротич-
ного, перформансем та інше [13, с. 72].

Таким чином, класичний танець, оновлюю-
чись, набуває нової форми та ознак, виокремлю-
ючись у напрям – неокласику. 

Український мистецтвознавець О. Плахотнюк 
зазначає «Сучасний театр, танець, живопис, кіно 
тісно пов’язані із творенням нового сценічного 
простору. Мистецтво джазу, будучи універсаль-
ною мовою культури ХХ століття, особливою се-
міотичною системою, використовує різні художні 
знаки, що є багато змістовними» [6, с. 115]. Цей 
факт засвідчує універсальність сучасного хорео-
графічного мистецтва. 

У сучасній хореографії характерними стиліс-
тичними ознаками неокласики є оновлення тан-
цю більш віртуозними виразними рухами та по-
зиціями, рухи та комбінації побудовані так, щоб 
простежувався та розкривався психологічний 
або асоціативний зміст для глядача. Неокласика 
також значно відходить від академічної тради-
ції, звертаючись до паралельних і кутових пози-
цій у поєднанні з заокругленими.

Засновником неокласичного напряму вважа-
ють Джорджа Баланчіна. Головними естетични-
ми особливостями, як зазначає в своїй роботі По-
гребняк, у його хореографічному театрі стають: 
нові форми вираження змісту, співзвучного су-
часності; нова балетна форма – балет-симфонія, 
що відповідає природі симфонічної музики; без-
сюжетна танцювальна форма балету; нові ком-
позиційні рішення (нові положення рук, незви-
чайні тілесні ракурси, переплітання пластичних 
горизонталей із вертикалями, «монтаж атракціо-
нів», «контраст темпів», «тонка графіка» пластич-
них візерунків і т. ін.); розчленування класично-
го танцю та відтворення з нього елементів нової 
танцювальної матерії; поєднання класичного 
танцю з лексикою сучасного й фольклорного тан-
ців, метафоричність руху [8].

Баланчін у своїх балетах використовує му-
зичний матеріал різних епох – від майстрів  
XVII століття до експериментаторів ХХ сторіч-
чя, як Стравінський, наприклад. Цікаво, що 
саме з музики, а не літературної першооснови, 
народжувалися образи та па в його балетах, що 
і стало головною особливістю його неокласич-
них балетів [2]. Крім того, його творчість відріз-

нялась виявленням справжньої художньої суті 
тієї або іншої форми та поступовим очищенням 
хореографічного тексту від всього зайвого, адже 
він зберігав та відновлював багато своїх попере-
дніх робіт [11]. Так, наприклад, відбулося з бале-
том «Аполлон» створеного разом зі Стравінським, 
який був перероблений та видозмінений, коли 
Баланчін вже перебрався у Нью-Йорк та став 
керівником балетної трупи. Загалом, «New York 
City Ballet» має в репертуарі більше 100 балетів 
Баланчіна, такі як «Серенада» на музику Чайков-
ського (1934 року), «Симфонія до мажор» на музи-
ку симфонії Бізе (1948 року), «Блискуче аллегро» 
на музику 3-го концерту для фортепіано Чайков-
ського (1956 року), «Епізоди» на музику Веберна 
(1959 року), «Камерна музика № 2» на музику Хін-
деміта (1978 року), балети Стравінського «Апол-
лон Мусагет», «Поцілунок феї», «Гра в карти» 
(все – 1937 року), «Жар-птиця» (1949 року) [3]. 

У 1948 році Баланчін запросив 30-річного 
Джерома Роббінса приєднатись до компанії на 
посаду помічника художнього керівника. Про-
славившись спершу, як танцівник та балет-
мейстер на Бродвеї, Роббінс дав зрозуміти, що 
його «перше кохання» – балет. Винахідливість 
Джерома Роббінса, як у балеті, так і в мюзиклі, 
значною мірою випливала з його готовності змі-
шувати різні театральні елементи. У 1945 році, 
ще будучи в Ballet Theater, він писав, що його 
бачення класичного балету включає «поєднання 
з іншими театральними формами для того, щоб 
експериментувати і досягати більш широкого го-
ризонту» [17, с. 1].

Після смерті Баланчіна в 1983 році Дже-
ром Роббінс та Пітер Мартінс розділили поса-
ду головного балетмейстера. Серед постановок 
Роббінса для «New York City Ballet» – «Століт-
тя тривог» на музику Бернстайна (1950 року), 
«Клітка» на музику Стравінського (1951 року), 
«Ігри» (1952 року), «Післеполудневий відпочинок 
фавна» (1953 року); «Танці на вечірці» на музи-
ку Шопена (1969 року), «Гольдбергскі варіації» 
на музику Баха (1971 року), «Водяний млин» 
(1972 року) і інші [3]. 

Наразі в Компанії «New York City Ballet» 
є близько 90 танцюристів, що робить її найбіль-
шою танцювальною організацією в Америці. 
В діючому репертуарі із понад 150 робіт, голов-
ним чином постановки Баланчіна та Роббінса. 
Танцювальна компанія залишається відданою 
баченню, з яким її створювали Джордж Балан-
чин та Лінкольн Кірштейн, а саме з метою ство-
рення та виконання нового репертуару, який 
би переосмислив принципи класичного танцю. 
Продовжують зберігати балети, естетику танцю 
та стандарти досконалості, створені та встанов-
лені засновниками і оновлюють репертуар, спи-
раючись на творчі таланти сучасних хореографів 
і композиторів [19].

Якщо Баланчіна вважають засновником нео-
класичного танцю, то пізнім неокласиком лічать 
Іржі Кіліана. Він трансформував канони кла-
сичного танцю, створивши свій власний хоре-
ографічний стиль. Іржі Кіліана цікавить саме 
духовна суть музичного твору, яка диктує йому 
можливість хореографічного втілення [9]. Особ-
ливість його балетів – це неокласична манера 
виконання класичних рухів, як зазначає Д. Бер-
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надська, парні акробатичні трюки, використан-
ня східних елементів – стилізації, символіки, 
прийоми ілюзії та стилізації, танцсимофнія ви-
конання рухів та абстрактна асоціація при пере-
дачі сюжетної лінії балету [4].

Саме Іржі Кіліан, що сам чех за походжен-
ням, працюючи з «Nederlands Dans Theater» 
в 80–90-ті роки ХХ століття додав своє особливе 
бачення. Крім того, він зосереджував увагу на 
розвитку талантів всередині компанії, даючи 
молодим професіоналам як зсередини, так і поза 
межами трупи стати танцюристами та хореогра-
фами міжнародною репутацією, що стало особли-
вістю танцювальної компанії [18]. Вже майже 
чверть століття Кіліан є художнім керівником 
театру, ставши художнім керівником компанії 
в 1975 році разом з Гансом Кніллом. У 1978 році 
він та Карел Бірні заснували NDT 2, який мав на 
меті запропонувати молодим танцюристам мож-
ливість розвивати свої вміння та таланти та зосе-
реджуватися на дорослішанні своїх мистецьких 
особистостей. У 1991 році він ініціював створен-
ня NDT 3 – компанія, яка створила можливості 
для старших танцюристів [16]. Особливістю NDT 
стало, те що це перша танцювальна компанією 
у всьому світі, яка показала три аспекти життя 
танцюриста – основна група танцюристів, група 
молодих виконавців у віці 17–22 років та група 
зрілих танцівників віком від 40 років, що мають 
свій специфічний репертуар [9]. 

Доробок Іржі Кіліана налічує більше 100 тво-
рінь, 77 з яких виконували NDT [8]. Серед них, 
«Шість танців» на музику В. Моцарта, «Гра закін-
чена» на музику А. Веберна, «Падаючі ангели», 
«Сарабанда» на музику І. Баха, «Солодкі сни» на 
музику А. Веберна, «Маленька смерть» на музи-
ку В. Моцарта. Крім того, він створив вистави 
для компаній у всьому світі, таких як Штутгарт-
ський балет, Паризька опера, The Bayerisches 
Staatsballett та Токійський балет. 

Як зазначає Полісадова, творчість Кіліа-
на, що сформувалася саме в Нідерландах у  
80-90-х роках ХХ століття, стала основою його ав-
торського театру, по суті. Особливість в тому, що 
не дивлячись на присутність постановок інших 
балетмейстерів, основну стилістику та естетику 
трупи задають роботи її художнього керівника 
[9]. М. Погребняк приводить характерні ознаки 
авторського театру, а саме – філософсько-світо-
глядна спрямованість твору, синтез мистецтв, 
повна свобода форм у розкритті художнього об-
разу, індивідуальний авторський стиль пластич-
ного вираження балетмейстера, створення нових 
авторських хореографічних творів або авторська 
версія відомих раніше постановок [7].

Танцювальними трупами, що можна долічити 
до авторського театру, що є відомими представ-
никами сучасності на просторі СНГ, наприклад, 
це театри Бориса Єйфмана, Раду Поклітару. 

Санкт-Петербурзький державний академіч-
ний театр балету створений Борисом Ейфманом 
в 1977 році. Концепція колективу була досить 
сміливою, адже він створювався як авторський, 
режисерський театр, експериментальна лабора-
торія одного хореографа.

Уже перші спектаклі трупи – «Двоголосся» 
і «Бумеранг» – принесли театру глядацький 
успіх і змусили критиків говорити про нові тен-

денції в російському балетному мистецтві. Проте 
новаторство у виборі драматургічного матеріалу 
і музики, сміливість пластичних рішень надовго 
закріпили за Борисом Ейфманом репутацію «хо-
реографічного дисидента» [12]. 

На відмінну від зазначеного вище Баланчіна, 
Ейфман використовує як драматургічну першоос-
нову для своїх балетів світову літературну спад-
щину, наприклад, «Анна Кареніна», «Чайка», «Єв-
геній Онегін» та інші. Його роботи відрізняються 
саме особливою пластичною мовою та гострими 
хореографічними малюнками, що підкреслю-
ють емоції героїв. Сам балетмейстер характери-
зує жанр своїх вистав, як «психологічний балет», 
адже він говорить в своїх виставах про складні 
та хвилюючі проблеми буття. Трупа театру від-
різняється бездоганною виконавською майстер-
ністю та унікальною самовіддачею. Трупа театру 
та балетмейстер створили оригінальний репер-
туар до складу якого входять балети «Я – Дон 
Кіхот», «Червона Жизель», «Російський Гамлет», 
«Анна Кареніна», «Чайка», «Євгеній Онєгін», «Ро-
ден», «По той бік гріха», «Реквієм», «Up & Down», 
«Чайковський. PRO et CONTRA» [12].

Одним з яскравих представників українсько-
го театр сучасної хореографії, що був задуманий, 
як авторський, є Академічний театр «Київ Мо-
дерн-балет». Особливостями «Київ Модерн-бале-
ту» стає репертуар, що складається з постановок 
одного хореографа та формування творчої ла-
бораторії сучасного танцю: сміливі експеримен-
ти, оригінальні прочитання всесвітньо відомих 
театральних сюжетів, оновлення та збагачення 
форми і лексики сучасного танцю [1].

Сам Раду Поклітару зазначає – «Сучасний те-
атр цікавий тим, що ми не ілюстратори, а інтер-
претатори!.. Моя хореографія все одно заснована 
на класичному танці, хоча, можливо, глядачу 
це і не дуже видно. Здається, що це мега-сучас-
ний танець, але всередині його тіла живе скелет 
класичного танцю. Це єдина система координат, 
якою я вільно володію і на основі чого створюю 
свою мову, який багатьом здається межею аван-
гарду» [10]. За період існування театру «Київ 
Модерн-балет» було створено 16 одноактних 
та 5 пов нометражних балетів. 

Проте, не дивлячись на те, що і в Україні, 
і в світі вже існують авторські театри сучасного 
та неокласичного танцю, виникає ідея створення 
нової концепції. Це є вихід за рамки вже існую-
чих жанрів для створення абсолютно нового на-
пряму – синтезу паралельних мистецтв – класич-
ного балету, сучасного танцю і кінематографа. 
Все це втілилося в проекті «The Great Gatsby». 
Головні теми, описані в романі Френсіс Скотт 
Фіцджеральд «Великий Гетсбі», близькі людям 
в усі часи: марнославство і зрада, любов і за-
здрість, мрії і самотність [20].

В Україні стали з’являтися цікаві шоу-проек-
ти, які можуть заявити про себе в світі, але як за-
значають засновники «The Great Gatsby Ballet» 
не має аналогів ні в Україні, ні в світі. Однією 
з особливих рис цієї танцювальної кампанії є те, 
що в її складі представники різних національ-
ностей, театрів, шкіл – це і робить його особли-
вим, не схожим на інші. Всього в трупі працює 
34 людини, з яких 24 – це балет, а 10 – адміні-
стративний і технічний персонал. Для створен-
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ня проекту було запрошено Костянтина Меладзе 
в якості композитора та Юрія Шепета, що став 
автором музики для другого акту, танцівник Де-
нис Матвіенко виступив арт-директором та став 
виконавцем головної ролі, Олександр та Ігор 
Стеколенко, що є авторами відео проекцій, ко-
жен з учасників вніс в постановку частину себе, 
свого таланту, і вистава вийшла такою, як її ба-
чить глядач [5].

Також, в якості хореографа-постановника 
було запрошено Дуайта Роудена – одного з са-
мих затребуваних хореографів сучасності. Крім 
того, що він працює з багатьма відомими проек-
тами, його основною діяльністю є танцювальна 
компанія «Complexions», що була заснована ним 
1994 року. Особливість трупи полягає в підході 
до створення танцю за допомогою новаторської 
суміші методів, стилів та культур, представивши 
абсолютно нове бачення людського руху глядачу. 
Найголовніше нововведення, що танцювальна 
трупа транслює в тому, що танець повинен сто-
суватися усунення кордонів, а не посилення їх. 
Будь то обмежуючі традиції єдиного стилю, періо-
ду, місця проведення чи культури, «Complexions» 
перевершує їх усіх, створюючи відкриту форму 
танцю, що постійно розвивається та відображає 
рух нашого світу. 

Художні керівники та учасники трупи прово-
дять майстер-класи по всьому світу аби ділитися 
технікою та філософією «Complexions» з танцю-
ристами всіх рівнів [15].

Висновки. Напевно, що світове хореогра-
фічне мистецтво докорінно змінилося, пізнавши 
стільки нових течії та напрямів, в ХХ сторіччі. 
Це період переосмислення цінностей, естетич-
них в тому числі, що інколи навіть заперечують 
існуючі мистецькі канони, що призводить до по-
шуку способів вираження нових ідей новими за-
собами. Безумовно все сприяло глобальним змі-
нам в хореографічному театрі. 

Балетмейстери втілювали в виставах своє 
суб’єктивне бачення дійсності та оповідали по 
новому вже класичні, літературні сюжети, новіт-
німи засобами пластики тіла, лишаючи за осно-
ву класичний танець. Таким чином виникає так 
званий «авторський театр», де використовується 
неокласичний танець, різні синтезовані та ав-
торські техніки виконання, синтез паралельних 
видів мистецтв. 

Сьогодні, зародженні в ХХ сторіччі, хореогра-
фічні театри та компанії продовжують своє існу-
вання, розвиваючи та поширюючи власний ав-
торський неокласичний стиль, і дають натхнення 
для створення нових проектів сучасникам.
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