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ТВОРЧА РЕАЛІЗАЦІЯ МИСТЕЦЬКИХ ЗАДУМІВ РЕЖИСЕРА-БАЛЕТМЕЙСТЕРА 
ОКСАНИ ЛАНЬ ЧАСІВ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Анотація. У статті досліджено творчі доробки львівського режисера-балетмейстера, керівника модерн-
балету «Акверіас» Оксани Лань за період відновлення державності України та розбудови української 
незалежності. ЇЇ діяльність є яскравим прикладом розвитку хореографічного мистецтва в Україні кінця 
XX – початку XXI століття. Зазначено частковий перелік хореографічних композицій і танцювальних 
вистав у галузі української сучасної хореографії. Здійснено аналіз деяких хореографічних композицій та 
танцювальних вистав, створених хореографинею у хронологічному порядкув в період з 1988 року до по-
чатку XXI століття. Виявлено основні ідеї та принципи її роботи з кожним хореографічним твором та пев-
ні особливості у створенні танцювальних вистав за участю модерн-балету «Акверіас». Здійснено акцент 
на підборі музичного матеріалу до кожної з композицій, на стилістично-композиційному та художньо-об-
разному втіленні ідей митця.
Ключові слова: режисер-балетмейстер, Оксана Лань, модерн-балет «Акверіас», хореографічна 
композиція, танцювальна вистава.
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CREATIVE IMPLEMENTATION OF THE ARTISTIC CONCEPTS  
OF THE DIRECTOR-CHOREOGRAPHER OXANA LAN DURING CONSTRUCTION  

OF UKRAINIAN INDEPENDENCE
Summary. The article explores the creative achievements of Lviv director-choreographer Oksana Lan, director 
of the modern-ballet «Aquerias» for the period of restoration of Ukrainian statehood and building of Ukrainian 
independence. Her activity is a prime example of the development of choreographic art in Ukraine at the end 
of XX – beginning of XXI century. There is a partial list of choreographic compositions and dance performances 
in the field of Ukrainian contemporary choreography. The analysis of some choreographic compositions and 
dance performances created by choreography in chronological order in the period from 1988 to the beginning of 
the XXI century is made. The basic ideas and principles of her work with each choreographic composition and 
certain peculiarities in the creation of dance performances with the participation of the modern-ballet «Aque-
rias» are revealed. Emphasis is placed on the selection of musical material for each of the compositions, on the 
stylistic-compositional and artistic-figurative embodiment of the ideas of the artist. The attentive attitude of 
researchers in recent times requires the study of the history and development of choreographic art in Ukraine. 
The 90s of the twentieth century are characterized by the active creative activity of the director-choreographer 
and the director of the modern– ballet "Aquеrias" by Oksana Lan and lead to popularity. This period was 
marked by such creative achievements as: dance performances «Giving Happiness» (1988) and «Zodiac One 
Night» (1992), compositions «Agreement» (1992), «Trap» (1992), «Duet» (1993), «Galicia Suite: Lviv Florists» 
(1994), Triptych «Dancing on the Hills» (1994), «Bells» (1995); the rock opera «Believe» (1993), a one-act ballet 
installation «Don Juan from Colomija» (1995). It is important to highlight such creative works as: choreograph-
ic compositions «Madness» (1996), «Choir» (1996), «Deja vu» (1997), «Carpathians» (1998), Waltz «Birth» (2000), 
«Rhythms of the Carpathians» (2001); dance performance «Unspeakable ... or Something About Love» (1997). 
The immense creative work of choreographer, director-balletmaster Oksana Lan and her conceptual approach 
to the creation of various choreographic forms is a wide field for the study of the development of choreographic 
art in Ukraine in the late XX – early XXI century.
Keywords: director-choreographer, Oksana Lan, modern-ballet «Aquerias», choreographic composition, dance 
performance.

Постановка проблеми. Уважного став-
лення дослідників останнім часом вимагає 

питання вивчення історії та розвитку хореогра-
фічного мистецтва України. Постать режисера-ба-
летмейстера Оксани Лань є яскравим прикладом 
розвитку хореографічного мистецтва в Україні 
кінця XX – початку XXI століття. Необхідно роз-
глянути величезний творчий доробок хореографа 
та звернути увагу на стилістично-композиційне 
та художньо-образне втіленні ідей митця.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблему розвитку хореографічного мистецтва 
України та дослідження творчих доробків україн-
ських митців фрагментарно висвітлювали у своїх 

наукових працях О.А. Плахотнюк, Д.І. Шариков, 
Б.М. Колногузенко [6; 12; 15]. Синтез мистецтв 
та втілення сучасних прийомів перформансу 
в парктиці постановки хореографічного твору до-
сліджували О.Б. Лань, А.Л. Дем’янчук [4; 7].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Детальніше досліджено 
творчий доробок режисера-балетмейстера Окса-
ни Лань за період кінця XX – початку XXI сто-
ліття в хронологічному порядку. Виокремлено 
ідею кожної хореографічної композиції та задум 
кожної танцювальної вистави. 

Мета статті. Головною метою статті є дослід-
ження розвитку хореографії в Україні крізь аналіз 
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творчого доробку режисера-балетмейстера Оксани 
Лань за період кінця XX – початку XXI століття.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. 90-ті роки ХХ століття характеризуються ак-
тивною творчою діяльністю режисера-хореографа 
та керівника модерн-балету «Акверіас» Оксани 
Лань та призводять до популярності. Цей пері-
од відзначився такими творчими доробками, як: 
танцювальні вистави «Даруючий щастя» (1988) та  
«Зодіак одної ночі» (1992), композиції «Agreement» 
(1992), «Пастка» (1992), «Дует» (1993), «Галиць-
ка сюїта: Львівські квітникарки» (1994), триптих 
«Танці на пагорбах» (1994), «Дзвін» (1995); рок-
опера «Вірую» (1993), одноактний балет-інсталя-
ція «Дон Жуан з Коломиї» (1995).

Розглянемо деякі з них детальніше в контек-
сті ідеї та композиційної побудови.

Танцювальна вистава «Даруючий щастя» 
(1988), створена методом компеляції хореографіч-
них композицій тогочасного репертуару ансамблю 
сучасного танцю «Фестиваль» клубу Львівсько-
го автобусного заводу (ЛАЗ) із використанням 
принципу синтезу мистецтв і театралізації та за-
стосуванням сценарно-режисерських ходів: вико-
навці танцівники між танцями виконували пісню 
з власним гітарним акомпанементом, читали по-
езію, були акторами дієвих мізансцен, самі зміню-
вали декорації сценографії тощо. Авторська хоре-
ографія Оксани Лань в цей час була спрямована 
на композицію малих форм естрадного напрямку 
або естрадно-сюжетного танцю. За виставу «Да-
руючий щастя» ансамбль сучасного танцю «Фес-
тиваль», заснований мисткинею, отримав звання 
«народний художній колектив» [3]. 

Танцювальна вистава «Зодіак одної ночі» (1992).
Продовжуючи працювати в напрямку естрад-

ного мистецтва та одночасно розвиваючи техніку 
джаз-танцю в Україні Оксаною Лань було створе-
но концертно-комерційну виставу, де всі компо-
зиції були поєднані однією тематично-сюжетною 
лінією: знаки зодіаку, які з’являються у вигляді 
стихій, перетворюються у персонажів з особистим 
характером та взаємодіють у палітрі психологіч-
них конфліктів. Музична палітра композицій гру-
пи «Art of noise» – «Catwalk» та «Robinson Crusoe» 
надає драматургії сучасний акцент. Цією виста-
вою розпочав свою сценічну історію модерн-ба-
лет «Акверіас» («Aquerias»). Ідея костюмів також 
належить Оксані Лань: чорне трико-комбінезон 
з нагрудною емблемою знаку зодіаку в кожній на-
ступній композиції доповнюється змінними сим-
волічними аксесуарами та деталями одягу, які 
розкривають сутність персонажу. 

У виставу ввійшли композиції «Зодіак» (пер-
ша та друга частини), «Джаз», «Ноктюрн», хо-
реографічні мініатюри «Вогонь і вода», «Тріо» 
та інші. 

В другій частині вистави, яка має назву «Се-
ляві» («C’est La Vie» франц.) показано одноймен-
ну хореографічну картину, в якій балет підспівує 
наживо фонограмі, створюючи так званий ефект 
«мюзиклу». В цій частині зібрано композиції в сти-
лі хіп-хоп, брейк-данс (англ. – breack-dance), «вог» 
(франц. vogue), джаз-данс (jazz-dance) та інші.

Особливістю вистави є використання оригі-
нальної сценографії (архітектор В. Проскуряков) – 
об’ємної двоповерхової конструкції із профіля дю-
ралюмінію в трьох площинах з двома сходовими 

прольотами [13, с. 360]. На той час конструкції 
такого типу ввійшли в «сценографічну моду» за-
рубіжних театральних та балетних труп.

Хореографічна композиція «Agreement» (1992).
Друга назва – «Під силою кохання».
Музична основа: автор – Джон Андерсон (Jon 

Anderson), соліст групи «YES» та Kitaro, компози-
ція – «Agreement», стиль музики – new age.

«Чорна маса засмоктує, перекриває повітря, 
не дає злетіти. Повільно і в той же час ритмічно 
рухаються на сцені фігури в довгому чернечому 
одязі. Одна за одною змінюються пози в стилі 
«вог». Але раптом ... щось вибухнуло, і психоди-
наміка танцю різко змінилася. З'явився герой – 
той, хто найбільше бажає вирватися з темряви 
світу користі. Змахнути з себе бруд всеохоплю-
ючої продажності...», – так відомий український 
часопис «Високий замок» розказував чита-
чеві у 1993 р. про хореографічну композицію 
«Agreement» (з англ. – угода) [5].

Вперше танцювальну композицію показано 
на Фестивалі української поп-музики «Марія-92» 
(м. Трускавець). Ідея автора: спроба художньо 
показати вибір мужчини – прийняття пристрас-
ті через сумніви та розгубленість, переступаючи 
через кордони канонів. Фіолетовий одяг п'яти 
танцівників підкреслює еротичність художнього 
образу, а форма довгого прямого тяжкого плаща 
з капюшоном придумана хореографинею для 
зображення філософської канонізації постатей 
та ефекту зникаючого обличчя.

Хореографічна композиція «Пастка» (або 
«Why», 1992).

Музична основа: автор – Annie Lennox, компо-
зиція – «Why», стиль музики – pop ballad.

З цієї хореографічної композиції модерн-ба-
лет «Акверіас» почав новий етап життя. « “Why” – 
одна з найсильніших робіт “Акверіаса”. Хоч ідея 
не нова, та дивлячись на її втілення вашою тру-
пою, мабуть, не одна жінка подумки зізнається 
собі: “Це я”», – зазначав відомий часопис «Жіно-
чі секрети» у інтерв’ю з Оксаною Лань весною 
1994 року [1, с. 4].

Так само, як і попередню, вперше цю тан-
цювальну композицію показано на Фестивалі 
української поп-музики «Марія-92» (м. Труска-
вець). Трохи згодом знято кліп Володимиром 
Зайковським. Виконавці: Юлія Лєвіна, Андрій 
Лань, Вадим Прокопенко. Надалі, в танцюваль-
ній виставі "Несказане..., або дещо про кохання" 
(Львівський національний академічний театр 
опери та балету імені Соломії Крушельницької, 
1997 р.) головну жіночу партію виконала Ні-
нель Збєря (Квятківська). В одному з інтерв’ю 
українського періодичного видання «Жіночі се-
крети» 1994 р. Оксана Лань так розповідала про 
вже відому на той час хореографічну компози-
цию «Пастка» («Why», 1993): «Розказати історію 
про двох чоловіків і одну жінку мене надихнув, 
навіть не знаючи про це, Роман Віктюк. Це та-
нець про те, як смерть одного кохання збігаєть-
сяся з народженням іншого. Два періоди зсу-
нулися в часі, накладаючись один на другий... 
Ми танцюємо про любов, а кожен розуміє її по 
своєму» [1, с. 4].

Хореографічна композиція «Дует» (1993).
Музична основа: автор – Gipsy Kings, компо-

зиція – «No Volvere», стиль музики – фламенко.
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Прем'єра відбулася на Фестивалі української 
поп-музики «Марія-93» (м. Трускавець). Компо-
зиція була поставлена хореографинею для осо-
бистого виконання. У виконанні Оксани Лань 
показана глядачеві біля 90 разів. Наступні вико-
навці головної жіночої ролі: Людмила Пернепе-
сова, Нінель Збєря, Соломія Панчишин, Ксенія 
Мосєсова. В ідею композиції покладено зустріч 
після розлуки жінки і мужчини в той момент, 
коли жінка розуміє, шо її кохання до нього про-
йшло. Навпаки, чоловік відчуває, що закохався. 
Драматургію композиції підсилює стилістичне 
використання лексики іспанських мотивів та еле-
ментів фламенко. Знову оригінальний задум 
хореографині: у фінальній мізансцені головний 
герой огортає себе великою прозорою спідницею 
героїні як шлейфом її присутності в своєму серці.

Триптих «Танці на пагорбах», створено 
в 1993-1994 рр.

Складові триптиху:
1. Композиція «Фавни». 
2. Композиція «Ельфи».
3. Композиція «Німфи» (початкова назва «Си-

лует»).
4. Театралізованй фінал «Повернення у ре-

альність».
Використано музичні твори:
– «Танец», автор – група «Аквариум», слова 

та музика – Борис Гребенщиков;
– «Звоны огненных одежд», автор – група «Не-

счастный случай», слова – Олександр Барабашев;
– «На вершине холма», автор – група «Квартал»;
– «Сидя на красивом холме», автор – група «Ак-

вариум», слова та музика – Борис Гребенщиков.
Ідеєю створення триптиху «Танці на пагор-

бах» стала наявність в кожному із застосованих 
музичних творів слів «пагорби» (рос. «холмы»). 
Всі танцювальні композиції об’єднані однією те-
мою: сценічною дією, яка розгортається «на па-
горбах». Персонажів фавнів, німф та ельфів було 
вибрано для підкреслення близькості до приро-
ди та духовних уподобань предків, надавши їм 
людських відносин та характерів.

Завершує триптих «Танці на пагорбах» актор-
ська мізансцена в якій четверо чоловіків, що за-
лишаються на самоті після зникнення коханих 
дівчат-німф викурюють сигарету в роздумах. Їх 
спокій порушують «реальні» кохані жінки, заби-
раючи із собою. В руках у дівчат елементи одягу 
персонажів з попередніх композицій. Фінальна 
мізансцена стоп-кадру з поглядом у зал залишає 
всі питання, що їх ставить мисткиня, відкритими.

Хореографічна композиція «Дзвін» (1995).
Музична основа: автор – Mike Oldfield, компо-

зиція – «Incantations», стиль музики – art-rock, 
new age.

Ритуально-символічна композиція в стилі мо-
дерн для шести дівчат. Основна ідея: відтворити 
постійний ритмічний звук дзвіночків плескаючи 
в долоні, створюючи танець-сповідь, танець-молит-
ву. Коли руки зайняті (наприклад, дівчата в колі 
тримаються руками) – ритм дзвону відбивається 
стопами ніг. Кода композиції – умовний злам внут-
рішнього механізму людини, яка застигає, стоячи 
на колінах в останньому звучанні дзвіночка.

В другій половині 90-х років. XX століття мо-
дерн-балет «Акверіас» вже існує як сильна творча 
одиниця на чолі з Оксаною Лань зі своїм цікавим 

репертуаром, не схожим ні на які інші хореогра-
фічні та пластичні постановки на теренах України. 
Вже тоді в творчому житті колективу були плідні 
творчі досягнення, колектив запрошували в якості 
гостей чи учасників всеукраїнських та міжнарод-
них фестивалів, не тільки хореографічного мистец-
тва, але і музичного та театрального. 

На той період репертуар активно збільшу-
вався, напрацьовувався синтез видів та стилів 
у хореографічному мистецтві. В стилістиці хо-
реографічної лексики вже чітко проглядаються 
джаз-танець, надбання стилю «модерн» та збере-
ження основ класичного танцю [11, с. 169].

На період кінця XX століття – рубіж  
XX–XXI століть варто виділити такі творчі до-
робки, як: хореографічні композиції «Безумство» 
(1996), «Хор» (1996), «Дежавю» (1997), «Карпати» 
(1998), Вальс «Народження» (2000), «Ритми Кар-
пат» (2001); танцювальну виставу «Несказане…
або дещо про кохання» (1997). У зв’язку з викла-
деним вище, розглянемо їх детальніше.

Хореографічна композиція «Безумство» (1996).
Музична основа: автор – Sting, композиція – 

«Mad about you», Кріс Ботті – соло на саксофоні.
В головній ідеї задуму композиції «Безум-

ство» використано вислів: «він любить її та вона 
любить іншого». І так по колу. Нас кидає в жит-
ті від одних людей до інших, ми можемо тікати 
і прагнути свободи, але ми всі потрібні один од-
ному. Хореографічна композиція «Безумство» 
поставлена у стилі джаз-модерн. Оригінальним 
художнім прийомом є застосування стоп-кадру 
кордебалету на появі голосу вокаліста в музич-
ному супроводі після інструментальної частини: 
чорні силуети балету стоять спинами до глядача 
в контровому світлі в момент переносу уваги на 
голос та колір світлових ефектів горизонту.

Хореографічна композиція «Хор» (1996).
Музична основа: автор – Enya, композиція – 

«Anywhere Is», стиль музики – new age.
Ідеєю створення цієї композиції стало саме 

слово «chorus» грецького походження, що в пере-
кладі з англійської може перекладатись як «хор» 
так і «кордебалет» (chorus line). Музика Енії на-
штовхнула автора на композиційне перетворен-
ня хору (кордебалету) дівчат на справжній «спі-
ваючий хор». Сценічний одяг дівчат вирішено 
таким чином, щоби манжети рукавів сукні пере-
творювались на жабо, і під час умовного співу ви-
діляли дівочі обличчя, а під час танцю прикра-
шали рух кордебалету. Композиція виконується 
у складі шістнадцяти дівчат.

Хореографічна композиція «Дежавю» (1997).
Музична основа: автор – Sting, композиція – 

«Cool Breeze».
Дежавю (фр. déjà vu – вже бачене) – психіч-

ний стан, коли людина відчуває, що вона колись 
вже була у такій ситуації, проте це відчуття не 
зв'язується з певним моментом минулого, а на-
лежить до «минулого взагалі» [2].

Хореографічну композицію «Дежавю» створе-
но в 1997 р. Прем’єра відбулась у танцювальній 
виставі «Несказане..., або дещо про кохання» 
(Львівський національний академічний театр 
опери та балету імені Соломії Крушельницької, 
1997 р.) із авторським виконанням головної ролі. 
Тобто, Оксана Лань поставила цю хореографічну 
композицію на себе. 



«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р. 274

М
И

С
ТЕ

Ц
ТВ

О
З

Н
А

В
С

ТВ
О

 

Ідея твору закладена в трансформації жін-
ки за віковими періодами, але в зворотньому 
порядку (умовно – 40-30-20-10 років). Жінка 
з'являється в оточенні шести елегантних чоло-
віків, кількість яких зменшується протягом усі-
єї розповіді. Для характеристики кожного ві-
кового періоду використано особливий стиль 
танцю, а саме: слоу-фокс, сальсу, джаз-модерн, 
та в останньому фрагменті застосовано панто-
міму. Цікавим вирішенням зміни «вікових пері-
одів» є переміна костюму, причому кожний кос-
тюм відкривається після зняття попереднього. 
Таке «роздягання» є трактовкою автора умовного 
«роздягання душі». Головна героїня в фіналі ви-
являє, що відчуває себе ошуканою.

Особливою подією в творчому житті модерн-
балету Оксани Лань «Акверіас» стає танцюваль-
на вистава «Несказане…або дещо про кохання».  
Її прем’єра відбулась на сцені Львівського націо-
нального академічного театру опери та балету 
імені Соломії Крушельницької 22 та 23 березня 
1997 р. В програму ввійшли такі вже відомі гля-
дачеві України композиції, як «Agreement» (1992), 
«Пастка» («Why», 1993), триптих «Танці на пагор-
бах» (1994), «Галицька сюїта: Львівські квітни-
карки» (1994), «Дзвін» (1995), «Безумство» (1996), 
«Хор» (1996), «Дежавю» (1997) та інші. Чотири 
блоки вистави були поєднані тематичним режи-
серським ходом: між композиціями у виконанні 
актора та режисера театру Вадима Сікорського 
начитувалися екзистенції, спеціально написані 
для цього вечора Олександром Щукіним [9, с. 11].

У своїй методичній розробці Оксана Лань, 
описуючи специфіку режисури хореографічних 
заходів, а особливо реалізацію режисерського за-
думу, зазначає: «Зіткнення протилежних сил, бо-
ротьба за досягнення мети, подолання перешкод, 
а також протиріччя між невідомістю і бажанням 
розкрити її – це прояви конфлікту. У драматур-
гії видовищно-театралізованих заходів конфлікт 
може носити суто соціальний характер і він не 
припустимий відбуватись на очах у глядача, але 
дозволяє зрозуміти ідею» [8, с. 6]. В композиціях, 
що увійшли в виставу «Несказане…, або дещо 
про кохання» яскраво проявляється світогляд-
ний, філософський конфлікт. Роздуми, пошук 
особистих відчуттів та приховування внутріш-
ніх сумнівів є квінтесенцією драматургічної по-
будови даної вистави [8, с. 6]. Для українського 
глядача ця подія стала відвертою несподіванкою 
та викликала цікавість до постаті хореографа – 
режисера Оксани Лань і захоплення її творчістю. 

Особливістю хореографині було створен-
ня перших в Україні композицій в стилі джаз-
фольк, використовуючи нову українську сучасну 
музику. Першим твором була «Галицька сюїта: 
Львівські квітникарки» (1994). Хореографічні 
композиції «Карпати» (1998) та «Ритми Кар-
пат» (2001) створювались вже безпосередньо 

для концертних програм Героя України, народ-
ної артистки України та Молдови Софії Ротару. 
В композиції «Карпати» використано лексику 
джаз-танцю та елементів українських танців 
Прикарпатського регіону. Музична основа: ав-
тор – Deep Forest, композиція – «Café Europa», 
стиль музики – world music.

В композиції «Ритми Карпат», де було зробле-
но оранжування добірки українських та молдав-
ських народних мелодій українським звукоре-
жисером і музичним продюсером Володимиром 
Бебешко, хореографинею застосовано синтез 
елементів лексики молдавських танців «Хостро-
пєць», «Хора де ла суд», «Молдовеняска», «Келу-
шарій», «Креіцеле», «Мерунцика» та лексичних 
мотивів українського танцю Карпат. Інтепрета-
ція усієї лексики подається в джазовому стилі. 
Обидві композиції створені як вітальний поча-
ток або інтермедія концертної тематичної про-
грами співачки. Надалі обидві композиції були 
презентовані в різних сценічних та концертних 
заходах як окремий твір та увійшли в програму 
ювілейного концерту модерн-балету «Аквері-
ас» – «GOLDEN COLECTION. 25 років натхнен-
ня з Оксаною Лань» (2011 р.) [10].

Вальс «Народження» (2000).
Музична основа: автор – «Adiemus», компози-

ція – «Ein Wiener Walzer».
Ідеєю хореографічного твору було те, що із 

білої піни спідниць розпускається квітка – сим-
вол народження кохання та нового життя. Для 
кожної дівчини знаходиться хлопець і всі пари 
кружляють у вальсі. Музична та хореографічна 
стилістика вальсу пронизана джазовими та ла-
тиноамериканськими ритмами, що періодично 
задають тон дикого ритуального танцю. В серед-
ині композиції сюжет доповнено короткими істо-
ріями відносин у кожній парі в променаді. У фі-
налі в апогеї вальсу бутон квітки несподівано 
закривається.

Прем’єра відбулась на сцені Львівського на-
ціонального академічного театру опери та балету 
імені Соломії Крушельницької зимою 2000 року 
відкриттям щорічної акції «Галицький лицар», 
яка зародилася в Тернополі на знак ушануван-
ня найкращих, найуспішніших людей області. 
А у Львові цю акцію проводять від 1999 р. [14].

Висновки і пропозиції. Беручи до уваги 
окремі танцювальні композиції хореографи-
ні, можна помітити, що вони завжди сповнені 
глибоким змістом, філософією, проводиться па-
ралель із сучасними проблемами соціуму або 
вічними питаннями людства. Величезний твор-
чий доробок хореографа, режисера-балетмей-
стера Оксани Лань та її концептуальний під-
хід до створення різноманітних хореографічних 
форм є широким полем для дослідження розвит-
ку хореографічного мистецтва в Україні кінця  
XX – початку XXI століття. 
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