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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БАЛЕТМЕЙСТЕРА З ХУДОЖНИКОМ ТА КОМПОЗИТОРОМ  
ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ТВОРУ

Анотація. У цій статті наведено приклади роботи балетмейстера з композитором та художником під час 
створення хореографічного твору, як вони поєднують свої професійні знання, доповнюють одне одного, 
допомагають у творчій роботі, а також підкреслюють невеликі помилки, чим вдосконалюють спільну твор-
чу роботу. Досліджено алгоритми роботи балетмейстера, композитора та художника під час постановки 
балету або танцювального номеру, у яких детально описано, яку роботу повинен виконувати кожен з них 
на певному етапі створення вистави. Проаналізовано роботу балетмейстера, який створює танцювальну 
основу спектаклю, композитора, який музично надає настрій та характер рухів, а також підкреслює кожну 
позу та паузу у танці та художника завдяки якому створений хореографічний твір набуває дивовижних 
барв не лише у костюмах та бутафорії, але й потужного оформлення сценічними декораціями та світлом, 
завдяки чому спільна робота набуває завершеного вигляду.
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RELATIONSHIP BETWEEN A BALLET MASTER AND AN ARTIST  
AND COMPOSER DURING THE CREATION OF A CHOREOGRAPHIC WORK

Summary. This article provides examples of the choreographer's work with the composer and artist in cre-
ating a choreographic work, how they combine their professional knowledge, complement each other, help 
in creative work, and emphasize small mistakes, which improve joint creative work. The question of how a 
composer helps a choreographer to create and change certain dance movements in relation to music, so that 
they would be harmoniously combined with a musical score in creative work, is analyzed. Algorithms of work 
of a choreographer, composer and artist during the staging of a ballet or dance number are studied, in which 
it is described in detail what work each of them should perform at a certain stage of creating a performance. 
The work of a choreographer who creates the dance basis of a performance, whose task is to build a dance or 
the whole performance in such a way as to maintain and increase the audience's interest, is analyzed, and an 
important component such as success in a profession that depends on education , a talent that is honed all 
his life. Talented performers are not always good choreographers. It also describes the work of the composer, 
who musically gives the mood and character of movements, as well as emphasizes every pose and pause in the 
dance, whose task is to feel the choreographer's idea and create music that would fully reflect the opinion of the 
choreographer and help him bring choreography to life. the work of a composer who creates a musical score of 
ballet, given its theatrical affiliation, due to the stage action and genre nature of the performance. The material 
of the artist's works is also provided, thanks to which the created choreographic work acquires amazing colors 
not only in costumes and props, but also powerful design with stage decorations and light, thanks to which the 
joint work acquires a complete look. artist increases significantly than in solving problems related to the design 
of a concert number, concert program, but this does not mean that in the latter case, the creative task is easier.
Keywords: choreographer, artist, composer, dance, ballet, music.

Постановка проблеми. При створенні ба-
летного спектаклю робота балетмейстера 

залежить не лише від вміння створити хореогра-
фію та сюжет, але й в обов’язковому порядку співп-
рацювати з художником та композитором, адже 
без їхнього втручання у творчу роботу, хореогра-
фічний твір не набуде цілісності та завершеності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Про роботу балетмейстера, композитора та ху-
дожника при постановці хореографічного твору 
розглядають у своїх дослідження та працях такі 
автори: Ванслов В.В. [1], Захаров Р.В. [3], Пе-
тренко Е.А. [5], Смірнов І.В. [6].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Дослідженнями публі-
кацій відомих авторів на тему роботи балет-
мейстера, художника та композитора під час 
створення хореографічного спектаклю, а також 
опису плану їх спільної роботи підтверджується 
актуальністю дослідженої теми. Головним чином 

у хореографічному мистецтві вивчення питань із 
взаємозв’язку роботи усіх творчих особистостей 
під час постановки хореографічного твору є до-
сить актуальним, і вважається недостатньо ви-
вченим.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є дослідження роботи творчих особистостей та-
ких як: балетмейстер, художник та композитор, 
які співпрацюють одне з одним, тим самим до-
повнюють та допомагають роботі кожного з них, 
а також особистий професійний внесок індивіду-
альної роботи.

Виклад основного матеріалу. Під час ство-
рення хореографічного твору або балетного спек-
таклю головною і ключовою ланкою є не лише 
робота балетмейстера, але й робота художника 
та композитора та їхній взаємозв’язок один між 
одним. Завдяки їхній злагодженій роботі зале-
жить успіх і подальше існування хореографічно-
го твору.
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Слово «балетмейстер» означає «майстер балетно-
го спектаклю». Балетмейстери працюють в оперно-
балетних театрах, а також в театрах музичної коме-
дії, на естраді, в ансамблях класичного і народного 
танцю,створюють бальну хореографію. Одні створю-
ють великі балети, інші їх репетирують, ведуть пе-
дагогічну роботу. Балетмейстер – творець великих 
хореографічних творів – повинен володіти знання-
ми і здібностями режисера-постановника драматур-
гічно-цільного спектаклю [3, c. 11].

Балетмейстер є ідейно-творчим керівником 
колективу. Успіх в професії залежить від освіти, 
рівня культури, таланту, який шліфується все 
життя. Далеко не завжди талановиті виконавці 
бувають хорошими балетмейстера.

Завдання балетмейстера полягає ще й в тому, 
щоб вибудувати танець або весь спектакль таким 
чином, щоб підтримувати і підвищувати глядаць-
кий інтерес. Самі по собі танцювальні рухи – це 
всього лише механічні вправи, набір поз, які ні-
чого не скажуть глядачеві, вони лише продемон-
струють гнучкість тіла виконавця, а говорити 
вони будуть тільки в тому випадку, якщо поста-
новник наповнить їх думкою і почуттям і допомо-
же артисту вкласти в них ще й його душу [8].

Створення нового хореографічного твору 
процес багатоступеневий, що вимагає спільних 
зусиль представників різних творчих профе-
сій. І першими в цьому ланцюзі художницьких 
контактів, необхідних при створенні танцю, хо-
реографічної сцени, вистави, можна назвати 
контакт композитора і балетмейстера. Перш ніж 
розглядати форми творчого спілкування автора 
музики і автора танцювально-сценічної партиту-
ри, слід сказати про значення та місце музики 
в хореографічному жанрі, про принципи і мето-
ди її використання в постановочної роботи. Тан-
цювальне мистецтво і музика пов’язані багатьма 
нитками. Музика дає пластиці ритмічну основу, 
вона визначає її емоційний лад, характер, образ-
ну виразність. Про музику справедливо кажуть, 
що вона душа танцю [2, c. 35].

Значення музики в народженні хореографіч-
ного твору відзначали багато видатних хорео-
графів. «Між музикою і танцем ... існує найтіс-
ніший зв’язок, а тому балетмейстер безсумнівно 
отримає для себе істотну користь, якщо буде зна-
йомий з цим мистецтвом практично: це завжди 
дозволить йому ясніше висловити композитору 
свій задум ... Хороша музика повинна живопи-
сати, повинна говорити. .. Відгукуючись на неї, 
танець стає як би ехом, слухняно повторює слі-
дом за нею все те, що вона вимовляє», – писав 
Ж.Ж. Новер [2, c. 35].

Одним з основних виражальних засобів в ба-
леті є музика. Вона є душею танцю. Це базова 
основа балету, на якій народжуються образи, 
сюжет, хореографічні монологи, діалоги, мізанс-
цени, танцювальні рухи. Музика безпосеред-
ньо впливає на драматургію балету, яка також 
є основним виразним засобом хореографічного 
мистецтва. Кожен балетмейстер прагне до збігу 
музичної та хореографічної драматургії. «Орга-
нічний синтез музики і хореографії в балеті стає 
можливим завдяки спорідненості образної при-
роди цих мистецтв» [1, c. 33].

Завданням композитора є відчути балетмей-
стерський задум і створити таку музику, яка б 

стовідсотково відобразила думку балетмейстера 
і допомогла йому втілити хореографію в життя. 
Важливим фактором спроможності вистави є єд-
ність концепцій композитора і хореографа, стилю 
та образного характеру музики і танцю. Музика, 
підкреслюючи риси хореографічного твору, не-
повинна трансформуватися в танець буквально 
і перетворюватися в його структурно-ритмічну 
копію, бо це може нашкодити образності та дра-
матургічному змісту музично-хореографічного 
твору. Так, композитор створює музичну парти-
туру балету, враховуючи її театральну прина-
лежність, обмовлену сценічною дією і жанровою 
природою спектаклю. Хореограф в свою чергу 
орієнтується на особливості музичного матеріа-
лу, що є невід’ємною рисою культури танцю, яка 
визначає його внутрішню музичність [5, c. 2].

Таким чином, танець пов’язаний з музикою 
як по лінії емоційно-змістовної, так і ритмічно-
структурної. Що це означає? Нескінченні су-
перечки, що виникають з приводу різних фор-
мулювань: «Танець, поставлений на музику», 
«в музику» і «по музиці» або «танець і є сама 
музика» тощо. Здається, що вони не несуть осо-
бливого змісту. Більш важливим є суперечка 
про те, чи існує танець без музики або не існує? 
Наприклад, найбільший радянський теоретик 
В.В. Ванслов, більше за інших приділяють в сво-
їх працях уваги розробки даної проблеми, пише, 
що «вже найпростіший танець, як ми бачимо, не 
існує без музики, яка дає йому емоційну і ритміч-
ну основу» [1, c. 22].

Тільки повне розуміння, творча узгодженість 
зусиль композитора і балетмейстера сприяють 
створенню хореографічного твору, цілісного за 
художнім задумом, спрямованості, з музично-
пластичного мови, по неподільності видимого 
і чутного образів. І хоча про форму співдружності 
композитора і балетмейстера при постановці но-
вого номера або спектаклю висловлюються різні 
точки зору, практика показує, наскільки плідно 
повне взаєморозуміння між ними. Прикладів 
тому чимало [9].

Таким чином, синтез музики і танцю в балет-
ному мистецтві відіграє найголовнішу роль і впли-
ває на довершеність форм, структурне наповнення 
композиції, побудову архітектоніки, розкриття 
задуму, створення хореографічних образів. Саме 
музика надає можливість балетмейстеру творити 
шедеври балетного мистецтва, надихати глядача 
на сприйняття прекрасного [4, c. 100].

Створення хореографічного твору вимагає 
творчого праці, таланту не тільки балетмейстера 
і акторів, не тільки композитора, а й художника. 
Найбільш об’ємна, багатозначна робота худож-
ника саме над балетним спектаклем, так як тут 
він створює і декораційне оформлення, і ескізи 
костюмів, працює над світловий партитурою. 
При вирішенні ж концертного номера, концерт-
ної програми художник створює ескізи костюмів 
і світлову партитуру, рідше – деталі оформлен-
ня, бутафорію, реквізит, тобто виконує частину 
своєї роботи над постановкою балетного спекта-
клю. Відправною точкою в роботі художника над 
хореографічним спектаклем є задум балетмей-
стера, який, спираючись на музику, прагне вия-
вити і розкрити драматургію твору в пластичних 
образах. І художник засобами свого мистецтва 
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покликаний сприяти цьому. Він однодумець 
драматурга (лібретиста), балетмейстера, компо-
зитора, бере активну участь в творчому процесі 
народження хореографічного твору [6, c. 177].

При створені балету важлива роль відводить-
ся художнику. Співпраця двох митців розпочи-
нається з перших етапів роботи над спектаклем. 
Художник-митець виступає в цьому напрямі як 
стенографіст балетного спектаклю, а монумен-
тальне образотворче мистецтво вступає в синтез 
мистецтв, завдяки яким народжується хореогра-
фічне сценічне дійство [4, c. 100].

Як правило, саме балетмейстер вирішує питан-
ня про запрошення того чи іншого художника. Ке-
руватися тут слід тим, наскільки його стиль, мане-
ра, почерк, його ідейно-художня позиція близькі 
хореографу. Зауважимо також, що, як уже говори-
лося, при постановці цілого балетного спектаклю 
обсяг роботи у художника значно більше, ніж при 
вирішенні завдань, пов’язаних з оформленням 
концертного номера, концертної програми, але 
це аж ніяк не означає, що в останньому випадку 
творче завдання простіше. Балетмейстер знайо-
мить художника з сюжетом вистави, описує час 
і місце дії, якими вони йому видаються, пояснює 
ідею твору, описує основні образи героїв, як вони 
будуть розвиватися в ході вистави, висловлює свої 
міркування з приводу планування сцени. Важ-
ливо, щоб художник перейнявся задумом балет-
мейстера і, розвиваючи його, запропонував своє 
образотворче рішення вистави. Звернемося до 
книги В. Риндіна. «Висока людська культура до-
помагає творити майстру будь-якого фаху, – пише 
він, – а театральний художник, позбавлений ви-
сокої культури, взагалі не може працювати, так 
як опускається до ремісничого рівня. Живопис 
і драматургія – цими двома невід’ємними від про-
фесії театрального художника областями далеко 
не обмежується коло його знань. Література, му-
зика, поезія, живопис – все це повинен знати теа-
тральний художник [6, c. 178].

Художник знайомиться і з музичним матері-
алом майбутнього хореографічного твору, що дає 
йому можливість проникнути в зміст твору, в його 
стиль, характер. Бувають випадки, коли компози-
тор ще не завершив свою роботу, тоді слід познайо-
мити художника хоча б з фрагментами. Завдання 
балетмейстера, композитора і художника – діяти 
в одному напрямку, вирішувати єдине завдання, 
кожен засобами свого мистецтва.

Після ознайомлення художника до задуму 
твору, з музичним матеріалом починається на-
ступний етап його роботи – вивчення епохи, 

в яку відбувається дія, літературних, іконогра-
фічних джерел. І тут художник і балетмейстер 
трудяться паралельно. У них – одні й ті ж від-
правні точки творчого процесу, єдина і його кін-
цева мета, однак кожен з них знаходиться при 
цьому в руслі специфіки свого мистецтва. В ході 
цієї дуже клопіткої і трудомісткої роботи відбу-
ваються зустрічі балетмейстера з художником, 
а якщо є необхідність, то і з композитором. Об-
говорюються рішення окремих сцен, епізодів, ак-
тів майбутньої вистави, що допомагає пошукам 
найбільш доцільного, творчо цікавого художньо-
го рішення. Пізніше буває важко визначити, хто 
подав ту чи іншу цікаву думку, підказав той чи 
інший постановочний прийом, іноді в ході таких 
творчих зустрічей балетмейстер змінює тракту-
вання окремих фрагментів. Одним словом, і тут, 
так само як і в роботі балетмейстера з компози-
тором, йде процес взаємозбагачення, розвитку 
первісного задуму [6, c. 179].

Спільна робота балетмейстера і художника – 
важливий компонент у створенні хореографічного 
твору. Його успіх багато в чому залежить від їх вза-
єморозуміння, спільності ідейно-творчих позицій.

Висновки. Таким чином, балетмейстер є твор-
цем хореографічних творів або балетних спек-
таклів, який повинен уміти володіти знаннями 
і здібностями режисера-постановника драматур-
гічно-цільного спектаклю, а також тісно співпра-
цювати з композитором та художником під час 
створення твору. Робота балетмейстера відіграє 
велику роль у постановці танцю та його втілення 
на сцені, але інша головна робота лишається на 
плечах його колег. Композитор завдяки своїй про-
фесійній діяльності допомагає балетмейстеру зна-
йти своє натхнення для створення хореографії за-
вдяки музичній партитурі, яка може бути жвавою, 
напруженою, веселою, сумною в залежності від 
сюжету балету та його образів, саме завдяки ком-
позитору постановник має змогу створити певний 
рух чи позу на той чи інший музичний акцент. 
Але дійство, на д яким працювали балетмейстер 
та композитор, не може існувати без роботи худож-
ника, який доповнює образи персонажів костюма-
ми та реквізитом, сцену наповнює дивовижними 
декораціями які зображають епоху того чи іншого 
століття, завдяки чому хореографічний твір на-
буває істинної завершеності створеного балету. 
Тому взаємозв’язок під час роботи над створенням 
яскравого та неповторного хореографічного твору 
цих професій є ключовим моментом, адже допо-
магаючи та доповнюючи один одного, вони ство-
рюють цілісний та закінчений вигляд спектаклю.
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