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СЦЕНІЧНА ПЛАСТИКА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО АКТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА
Анотація. Досліджено особливості та тенденції розвитку пластичної майстерності в акторському мисте-
цтві початку ХХІ ст. Проаналізовано специфіку пластичної культури актора; виявлено характерну залеж-
ність зовнішнього пластичного малюнку та внутрішнього стану виконавця; окреслено специфіку розвитку 
сценічної пластики в акторському мистецтві відповідно до загальносвітових тенденцій театрального про-
стору. Визначено характерні ознаки інтегрування елементів сценічної пластики в театральні постановки. 
Констатовано, що сценічна пластика в контексті сучасної акторської майстерності – один із важливих 
засобів у процесі здійснення новаторських постановок класичних драматургічних творів та авторських 
інсценізацій, що відображає особливості еволюціонування художніх засобів зовнішньої акторської вираз-
ності. Метафоричність, стилістична єдність та багатовимірність пластичних елементів сприяють розкрит-
тю характерів персонажів та сенсові-змістового аспекту театральної постановки.
Ключові слова: сценічна пластика, акторська майстерність, театральне мистецтво, пластична культура.
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STAGE PLASTICS IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY ACADEMIC ARTS
Summary. The peculiarities and tendencies of the development of plastic skills in the acting arts of the begin-
ning of the 21st century are investigated. The specificity of the plastic culture of the actor is analyzed; the char-
acteristic dependence of the external plastic pattern and the internal condition of the performer is revealed; 
the specifics of the development of stage plastics in acting are outlined in accordance with the global trends of 
theatrical space. The methodology of the research is based on the principles of a systematic approach to the 
study of the plastic culture of the actor. A typological method was applied, which contributed to the identifi-
cation of factors influencing the formation of stage plasticity of an actor; scientific observation and analysis, 
which made it possible to determine the features of plastic expressiveness in accordance with the specifics of its 
dual nature – corporeal and sensual; systemic, which contributed to the study of the features of integration of 
elements of plastic culture in the process of working on the creation of the stage image; as well as the method 
of theoretical generalization. The characteristic features of the integration of the elements of stage plastic into 
theatrical productions are determined. It is stated that stage plasticity in the context of contemporary acting 
is one of the important means in the process of innovative productions of classical dramatic works and author's 
re-enactments, which reflects the peculiarities of the evolution of artistic means of external actor's expres-
siveness. The metaphorical, stylistic unity and multidimensionality of the plastic elements contribute to the 
unveiling of the characters' characters and the semantic aspect of the theatrical production.
Keywords: stage plasticity, acting, theatrical art, plastic culture.

Постановка проблеми. Пошуки нових 
форм виразності – характерна риса ево-

люціонування світового театрального мистецтва 
кінця ХХ – початку ХХІ ст. Провідні сучасні ре-
жисери, представники різних театральних шкіл, 
звертаються до пластичної культури, як до одного 
з найефективніших засобів сценічного мистецтва, 
в контексті передачі просторових форм художнього 
твору, індивідуального творчого бачення та внут-
рішнього життя акторів, оскільки театральні тра-
диції мають на меті відображення внутрішнього 
світу персонажу, його переживань, думок, почуттів 
та характерності засобами зовнішньої виразності 
актора, його поведінки на сцені, тобто через рухи, 
пози та дії. Це актуалізує дослідження сценічної 
пластики в сучасному театральному просторі.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Специфіка пластичної культури актора 
протягом багатьох десятиліть викликала неаби-
яку увагу наукової спільноти. Аналіз останніх 
досліджень та публікацій засвідчує посилення 
інтересу вітчизняних та зарубіжних науковців 

до означеної тематики, особливо в контексті су-
часної проблематики сценічної пластики, що 
пов’язано зі специфікою світових театральних 
тенденцій. Наприклад, А. Бусол у науковій пу-
блікації «Сценічний рух як складова професій-
ної підготовки студентів спеціальності актор-
ська майстерність», робить спробу узагальнити 
дані теорії та практики акторської майстерності 
з метою визначення значущості сценічного руху 
в контексті професійної підготовки, стверджую-
чи, що він є профільним у процесі формування 
пластичної культури актора [1]; Ю. Старостін 
у статті «Акторський тренінг: його зміст та осно-
ва» [9] аналізує специфіку акторського екзерсису 
К. Станіславського, Вс. Мейєрхольда та Л. Олій-
ника, розглядаючи деякі аспекти роботи над 
тілом та удосконалення пластики. В. Торгашов 
у науковій статті «Аналіз стану сценічної плас-
тики в сучасній драматичній виставі (на матері-
алі історичного етикету та стильової поведінки)» 
[11], досліджує стильову поведінку як якісну 
ознаку сценічної пластики актора. 
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Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Здебільшого означене пи-
тання розглядається з позиції мистецької педа-
гогіки. Проте особливості пластичної виразності 
відповідно до специфіки її двоїстої природи – ті-
лесної та чуттєвої; специфіка розвитку пластич-
ної культури в контексті сучасного акторського 
мистецтва; особливості інтегрування елементів 
пластичної культури в процесі роботи над ство-
ренням сценічного образу вимагають більш де-
тального дослідження. 

Виклад основного матеріалу. На думку 
провідного діяча театрального мистецтва ХХ ст. 
В. Мейєрхольда, «творчість актора є творчість 
пластичних форм у просторі» [6, с. 290]. 

Порівняно новими в театральному лексиконі 
є поняття «пластика», «пластичність» та «плас-
тична виразність». Сформувавшись наприкін-
ці ХІХ ст. дані поняття, що належать до певної 
сторони акторської майстерності, остаточно за-
твердилися в якості термінів завдяки визначен-
ню О. Островським актора як «пластичного ху-
дожника». Поняття пластичність пов’язували не 
лише з майстерністю актора у галузі зовнішнього 
малюнку ролі, але й з особливим «виразним жес-
том», що має власні стилістичні ознаки, які буду-
валися за специфічними законами та правилами. 

На думку Т. Уільямса, пластичність сприяє 
посиленню дії, теми, персонажів, а також мови 
сценічного твору, наближуючись до поетичної 
правди [12, р. 299]. 

Не менша важливим поняттям невдовзі стала 
«пластична культура актора», що визначається як 
ознака професійної майстерності, необхідної акто-
ру для успішної роботи над створенням повноцін-
ного сценічного образу [10, с. 388], оскільки перед 
перевтіленням актор повинен знайти душевні 
та тілесні якості, що характеризують образ, який 
він створює, занурюючись в процес формування 
«людського тіла» та «людського духу» ролі. 

На думку С. Маркової, поняття «пластика» 
та «пластична культура» не тотожні, оскільки 
друге належить до понять більш високого по-
рядку [5, с. 26]. Сценічне життя персонажу ви-
являється зовні через рух, відповідно «людське 
тіло» ролі створюється актором завдяки викорис-
танню засобів пластики, а життя цього тіла на 
сцені – є логічною послідовністю дій, реалізова-
них в пластичній формі. Г. Морозова стверджує 
що якість пластичної форми, її художня цінність 
для глядацького сприйняття є показником плас-
тичної культури актора або його майстерності 
в області сценічної пластики [7, с. 8].

Здатність актора до створення пластичного 
малюнку ролі забезпечують передусім трену-
вання психічних та психофізичних навичок, що 
сприяють розвитку пластичності тілесного апа-
рату, здатності пристосовуватися до виконання 
будь-якого пластичного завдання, що визнача-
ється внутрішньою або зовнішньою художньою 
необхідністю. Відповідно пластичність можемо 
розглядати як головну якість, що характеризує 
рівень пластичної культури актора.

На думку А. Дрозніна, театр – це самостійний 
вид мистецтва, власною тренінговою системою 
якого є не танець, а сценічна пластика – «своєрід-
ний дієвий каркас, в якому живе актор» [2, с. 25], 
шукає логіку, необхідну для того, щоб побудува-

ти еволюцію пластики від початку і до фіналу. 
Таким чином досягається органічний зв’язок зо-
внішнього пластичного малюнку та внутрішньо-
го стану персонажу.

У контексті акторської майстерності сценічну 
пластику можемо позиціонувати як своєрідний 
комплекс спеціальних знань, сукупність фізич-
них навичок, вмінь та психологічних якостей 
актора, моральних та естетичних категорій, що 
сприяє художньому втіленню образу.

Технічна мотивація будь-якого персонажу 
створюється актором засобами пластики, а «жит-
тя» тіла образу на сцені проходить як послідов-
ність дій, реалізованих у пластичній формі. 
Саме якість цієї форми, її художня цінність для 
глядацького сприйняття і є показником пластич-
ної культури актора або рівня його майстерності 
в галузі сценічної пластики. Цей рівень безумов-
но залежить від осмисленої та цілеспрямованої 
діяльності щодо розвитку та вдосконалення при-
родних якостей людського тіла актора в процесі 
професійного навчання [10, с. 410].

Відсутність в актора певного компоненту 
сценічної пластики призводить до професійних 
проблем, що виявляється, наприклад, у втраті 
координації рухів, використанні уніфікованих 
засобів пластичної виразності, порушенні балан-
су оптимальних енергетичних витрат [1, с. 39].

Невід’ємною частиною сценічної пластики 
є пластична виразність, що позиціонується до-
слідниками як наслідок внутрішньосенсової 
необхідності виконавця і полягає в змістово-
му та психологічному наповненні, підібраності 
та чіткості пластичного малюнку психофізичних 
процесів актора.

Дослідження виявило, що пластична вираз-
ність має двоїсту природу, а саме тілесну (в розу-
мінні моторну) та чуттєву (тобто психо-емоційну), 
що дозволяє позиціонувати її як своєрідне худож-
нє зображення. На думку М. Козлова, пластич-
на виразність, що виникає з сукупності навичок 
та психофізичних якостей людини, доповнена ес-
тетичними та етичними компонентами, виявляє 
наявність або відсутність пластичної майстер-
ності актора [4, с. 11].

Емоційно-чуттєвий вплив пластичної вираз-
ності має бути підкорений рішенню сенсових, 
тематичних та естетичних завдань, оскільки 
сценічна пластика – це вираження змісту худож-
нього образу. Будь-які пози, жести та спеціально 
виконані рухи впливають на емоційно-чуттєву 
сферу актора, тому пластичну виразність доціль-
но розглядати з позиції дієвої пластики, основою 
якої є драматургічний розвиток змісту сценіч-
ного твору (на цій основі вибудовується логіка 
пластичного рішення художнього образу поста-
новки та персонажу).

На думку В. Нiжельського, тілесна виразність 
або виразність рухів – це особливий тип рухової ді-
яльності [8]. Відповідно виразність позиціонуєть-
ся як рухова діяльність, що включає в себе біоме-
ханічні та естетичні параметри рухів (у розумінні 
впливу на глядача через його візуальне сприй-
няття) і відбувається в часі та просторі. Пластич-
ний фактор, що включає наявність форми руху 
або пози, доцільність якої перевершує практичну 
необхідність, стає важливою та головною характе-
ристикою виразної рухової діяльності.
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відбувається на основі сформованих у ХХ ст. роз-
робок, методик та тренінгів провідних теоретиків 
і практиків театрального мистецтва – К. Стані-
славського, Вс. Мейєрхольда, О. Таірова, М. Че-
хова, І. Коха, Ш. Дюллена, А. Арто, Г. Крега, 
Е. Декру та ін. Завдяки їх діяльності було ство-
рено передумови для виникнення нової фор-
ми – пластичний театр драми, а головне – сублі-
мовано унікальний досвід пластичної культури 
актора, розроблено багато унікальних методик 
та авторських тренінгів, що сприяють покращен-
ню результатів в процесі пластичного виховання 
актора. 

На сучасному етапі однією з тенденцій світо-
вого театрального мистецтва є звернення режи-
серів-постановників до посилення видовищних 
форм вистав. Відповідно особливий акцент ро-
биться на зовнішніх засобах акторської вираз-
ності, а нерідко невербальні засоби виразності 
в структурі сценічної постановки стають домі-
нуючими. Пластика, поєднання хореографічних 
і драматичних фрагментів, пластична сценічна 
дія є одними з оригінальних способів втілення 
режисером власних концептів. Наразі звичним 
явищем стали театральні постановки, вирішені 
режисерами, завдяки збагаченню видовищності 
форм, на межі хореографічного, пантомімічного 
та драматичного мистецтв. На основі пластики 
відбувається процес інтегрування у театральну 
постановку соціально-культурних інтриг, акту-
альних суспільних символів та сенсів, взаємо-
проникнення класичних та новаторських есте-
тичних принципів та формування нових «мов», 
що зумовлюють динаміку художнього процесу.

Аналізуючи світові практики інтегрування 
сценічної пластики в театральні постановки, мо-
жемо визначити їх характерні ознаки: трансфор-
мація та адаптація пластичних засобів актор-
ської виразності; гармонійне поєднання мовного 
тексту драматургічного першоджерела зі створе-
ним уявою режисера та акторів ігровим текстом, 
а також сценографічним, хореографічним та му-
зичним оформленням. Метафоричність, стиліс-
тична єдність та багатовимірність пластичних 
елементів сприяють розкриттю характерів пер-
сонажів та сенсу подій вистави. 

На думку зарубіжних театрознавців, для ро-
зуміння та осмислення пластичного коду в умо-
вах сучасної драматичної вистави, важливо вра-
ховувати не лише його зв’язок зі словом, стилем, 
жанром, драматургією, соціумом, добою, але 
й багаторівневе та багатоетапне сприйняття ху-
дожнього образу [3, с. 18]. 

Висновки. Сценічна пластика в умовах су-
часного соціомистецького простору – універсаль-
ний засіб розширення меж драматичного театру. 
Використання елементів пластичної культури 
актора дозволяє актуалізувати драматургічну 
дію. Специфіка сценічної пластики в контексті 
сучасної акторської майстерності – один із важ-
ливих засобів у процесі здійснення новаторських 
постановок класичних драматургічних творів 
та авторських інсценізацій, що відображає осо-
бливості еволюціонування художніх засобів зо-
внішньої акторської виразності. Метафорич-
ність, стилістична єдність та багатовимірність 
пластичних елементів сприяють розкриттю ха-
рактерів персонажів та сенсові-змістового аспек-
ту театральної постановки.
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