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Техніки деконцентрацій й концентрат в дію 
Техніки, якими користуються для підготовки тіла в сучас-

ному танці, можна віднести до тих, що виступають як слабо 
флуктуаційні й навіть імагінативні. І це не дивно, зважаючи 
на ту спрямованість до діалогу з внутрішнім, яка відрізняє 
contemporary. 

У методах М. Фельденкрайза, техніці Ф. Алекзандера та ін-
ших, спрямованих на розвиток пропріоцепції (відчуття влас-
ного тіла), результат досягається не систематичним фізичним 
навантаженням, а точністю виконання й мінімумом фізичних 
зусиль за умови концентрації уваги і водночас, її рівномірного 
розподілу – інтеграції (відчутті тіла як єдиного цілого завжди, 
незалежно від того, який орган працює в цей момент) і актив-
ній роботі уяви – візуалізації. Суто імагінативна процедура – 
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використання візуальних образів (таких як уявна розминка) – 
у вищеназваних методиках дає відчутні фізичні результати. 
Поєднання ж дії уявної й фізичної підсилює їх удвічі.

Діалог з внутрішнім, буттєвим вимагає не тільки тілесних 
і навіть не стільки тілесних технік, скільки технік свідомості. 
Адже закони внутрішнього, як ми вже зауважували, проти-
лежні законам зовнішнього, як такого, що остаточно оформ-
лене, локальне, дискретне, піддається законам формальної ло-
гіки. Внутрішнє не має форми, воно є згорнутим набором по-
тенційних форм, воно нелокальне, континуальне й існує поза 
законами логіки зовнішнього. 

Таким чином, з одного боку, мають бути відкинути звичні 
процедури конструювання реальності свідомістю людини, такі 
як концентрація на «головних» (у цей момент) речах й ігнору-
вання другорядних, увага до тих чи інших аспектів реальності 
і т.д. Тож певними техніками досягається «розфокусування», 
роззосередження уваги танцівника, аби міг увійти в гомоген-
ний з внутрішнім стан й зосередитися на ньому («зосередити-
ся роззосереджуючись»). З іншого ж – аби конструювати в 
такій ситуації творчий процес, контроль свідомості має бути 
особливо пильним.

Цей процес дещо близький до описаної О. Бахтіяровим 
деконцентрації – процесу «рівномірного розподілу уваги по 
всьому полю стимулів тієї чи іншої модальності», який ініціює 
формування нових психічних реальностей [1; 9]. Зокрема, в 
contemporary йдеться про деконцентрацію рухів, що руйнує 
стереотипи руху. Та, на відміну від О. Бахтіярова, який зосе-
реджується на роботі позасвідомого і, як наслідок, на автома-
тичному досягненні результату – нестереотипного патерна 
руху, Л. Венедиктова підкреслює важливість свідомої роботи 
творчої особистості, яка контролює, здавалося б, неконтрольо-
ваний зсередини процес. 

Так, деякі вправи, практиковані Л. Венедиктовою, за уста-
леною думкою, близькі до положення О. Бахтіярова про те, 
що деконцентрація уваги дозволяє розділити одночасні, але 
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такі, що виконуються різними частинами тіла рухи, руйную-
чи зв'язки між ними (йдеться про виконання рухів із різних 
патернів, які не складають цілісність – одночасне креслення 
квадрата ногою і кола рукою тощо), що приводить до творчо-
го результату. Але якщо для О. Бахтіярова результат полягає 
в тому, що «нова сукупність рухів породжує новий кінесте-
тичний фон, який бере на себе функції керівного фактора» [1, 
86], то Л. Венедиктова називає досягнуте «станом підвищеного 
самосприйняття» [2] і підкреслює незвичайну креативність та-
кого стану.

Можна сказати, що Л. Венедиктова прагне досягнути того, 
що О. Бахтіяров називає тотальною увагою, коли, за його тер-
мінологією, сприймаються всі можливі гештальти одного й 
того самого перцептивного поля і руйнуються не окремі сте-
реотипи, а стереотип як такий. За нашою ж термінологією –  
коли танцівник утримує згорнутий (буттєвий) порядок як по-
тенційне джерело розгортання назовні певного набору варіан-
тів. 

Однак при цьому Л. Венедиктова не віддає явної переваги 
тій чи тій техніці як ключовій, точніше кажучи, взагалі не під-
креслює вирішальну роль технік: «Робота (тілесна чи мозкова) 
має смисл сама по собі, тому будь-яка техніка має для мене ін-
терес» [2]. 

Така риса відрізняє саме постнекласичне мислення, що ла-
має межі властивого для акторського середовища священно-
дійства «посвячених» у ту чи ту техніку, яка одна нібито відчи-
няє заповітні двері до творчості. Насправді стає зрозуміло, що 
відчиняє все, що в цю мить має смисл для людини, яка звикла 
до постійної роботи і рухається за власним інтересом.

Втім не треба забувати, що ми говоримо про явище теа-
тральне, тобто таке, яке створюється як видовище якоїсь іншої 
реальності, незалежно від того, наскільки розмиті її кордони. 
Класичне видовище, утримуючи увагу, будується на ряді по-
дій, традиційно організованих розгортанням сюжетів. У спек-
таклях Л. Венедиктової, за її власними словами, сюжетів нема, 
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а є концентрат: «Сюжет – це теж концентрат багатьох подій. 
Але у нас концентрат не в якусь історію, а в дію, яка у гляда-
ча вибудовується в сюжет. У мене ж внутрішній протест про-
ти сюжету, він у мене не складається. Завжди дивуюся, коли 
люди після нашої вистави розповідають історії, які вони поба-
чили» [2]. 

Аби уникнути певної плутанини термінів, зауважимо, що 
«концентрат в дію» – це є згорнутий (тобто такий, що за при-
родою належить до внутрішнього, буттєвого) сюжет, або 
ж рівна потенційність, суперпозиція станів (варіантів), коли 
лише увага й уява глядача (спостерігача) може актуалізувати 
один із них. Іншими словами, уява глядача розгортає сюжет, 
згорток якого Л. Венедиктова намагається адекватно предста-
вити тією некодифікованою мовою внутрішнього, яку завжди 
шукав авангард. 

При цьому важливо зауважити особливість художнього 
мислення Л. Венедиктової як представника contemporary, яка 
прагне віднаходити і втримувати саме суперпозицію – потуж-
ний інформаційно-художній «концентрат». Тому не дивно, що 
її не цікавить його розгортання в один із можливих варіантів 
за допомогою фабульного наповнення, адже в цьому процесі 
частина потенційних можливостей «концентрату» втрачаєть-
ся, а натомість завжди виникає ризик спотворення первісної 
сутності. 

«Детермінізм навпаки» (причинно-кондиціональна само-
детермінація як спосіб виявлення історії)

Друге визначення сучасного мистецтва, дане Л. Венедикто-
вою, яке пов'язане з реконструкцією історії, досить несподі-
ване. Якщо рух су-часний, то при чому тут історія?

Однак рух за інтересом, який проголошує Л. Венедиктова, 
тим більше в рамках «нової універсальності», легітимізує як 
предмет мистецтва все, в тому числі й соціальний вимір, від-
кинутий радикальним традиційним авангардом: «Художник 
вступає у соціальні стосунки, коли у нього є інтерес» [2]. А ін-
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терес до історії у людини, яка живе су-часно, як виявляється, 
закономірний. Сontemporary підхід до проблеми оригінальний, 
оскільки не розглядає історію як традиційний об'єкт мистецтва 
чи науки: «Історію неможливо заморозити. Людина не може 
взяти її прямо, тому в нагоді може стати сучасне мистецтво.  
У Румунії, в місті Арад, є Площа Згоди, де через сучасну скуль-
птурну композицію, яка стирає минулі конфлікти, оскільки всі 
сторони (румуни й угорці) рівні, організується більша частина 
центра міста. Якщо ти продовжуєш конфлікт, то залишаєшся 
холопом, якщо вичерпуєш – стаєш вільним» [2].

Л. Венедиктова називає своє відчуття руху історії «детермі-
нізмом навпаки», коли ніби «наслідок визначає причину, а не 
причина наслідок»: «Людина, разом з тим, що вона робить, не 
стільки визначає майбутнє, скільки минуле. Має значення те, 
як люди розташовують себе щодо цього минулого» [2].  

Природно, що розмірковуючи про «детермінізм навпаки», 
Л. Венедиктова не висуває його як універсальний принцип, 
а доповнює звичну лінійну парадигму сприйняття, коли ви-
значальним виступає принцип причинності. Відчуття наслід-
ку, який визначає причину, також притаманне чутливому 
постнекласичному мисленню. Так, метафізика тотальності 
пояснює цю ситуацію дією принципу причинно-кондиціо-
нальної самодетермінації [3, 49].  За цими «грізними» термі-
нами криється проста, але чомусь мало усвідомлювана дум-
ка: прямо впливаючи на речі світу як істота, людина вносить 
зміни в навколишні умови, які щодо цієї людини онтологічні 
(буттєві, непрямі, приховані), а таким чином і змінює ці умо-
ви. Тож людина відчуває на собі непрямі впливи умов – на-
слідки зміненої її ж діями онтології. Іноді ці наслідки можуть 
бути більш значущими, ніж самі онтичні (зовнішні, прямі) 
впливи. Історія онтологічна щодо окремої людини, і завжди 
виявляється як би в минулому, але кожен крок людини в те-
перішньому впливає на саму «тканину» історії, а відтак і на 
минуле, і на майбутнє. Окрім того, виходячи із розуміння 
руху як розгортання певної правильності виборів, кожним но-
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вим кроком можна продовжити цю правильність чи обірвати. 
Так, у ставленні до історії Л. Венедиктова реалізує важли-

вий світоглядний принцип життя contemporary, який можна 
сміливо називати принципом нової постнекласичної етики: 
«Кожним своїм рухом ти реконструюєш минуле – надаєш 
йому смисл. Тому завжди важливо, надає чи не надає смисл те, 
як ти живеш, тому, що було раніше. Там, в Араді, через мову 
сучасного мистецтва  зуміли надати смисл минулому» [2].

Напевне, ідея людського тіла як «носія всього», всієї історії, 
підштовхнула Л. Венедиктову до власного художнього досві-
ду «надання смислу історії»: створенню вистави-перформен-
са «Курбас. Реконструкція». Фото з вистав Леся Курбаса, які 
збереглися, на думку Л. Венедиктової, передають украй важ-
ливу інформацію – незвичайну енергію людей, які на них за-
фіксовані. Здійснюючи спробу «взяти» образи, що збереглися 
на фото із вистав «Маклена Граса» (за М. Кулішем) і «Газ» (за  
В. Кайзером), Л. Венедиктова, послідовно сповідуючи принцип 
того, що історію неможливо «взяти прямо», естетично рушила 
«в обхід» – через Японію (танець Буто) і Німеччину (експресі-
оністський танець Мері Віґман та Курта Йосса).

У результаті також виник ефект своєрідного «стирання» ак-
туального конфлікту між Сходом і Заходом України, який іде з 
давньої історії.  Як би це виглядало парадоксально, але, як свід-
чить сама Л. Венедиктова, найзацікавленішого глядача ця ви-
става зустріла в Донецьку на фестивалі «Альтернатива», хоча і 
вважається, що значна частина публіки на Сході не сприймає 
історію України як свою: «Я зрозуміла, що їм дуже цікава істо-
рія України. Звідусіль сипалися запитання: Хто такий Курбас? 
Чому був розстріляний? Хто такий Куліш? Це і є приклад того, 
як сучасне мистецтво може об'єднувати людей» [2]. 

Оскільки розгортання сюжету («концентрату») належить 
цілковито аудиторії, то у виставах contemporary відсутнє ав-
торське всезнання (omniscience), як репресивна процедура. 
Це, на думку митців, має провокувати відчуття власної ак-
тивності глядача і в розгортанні чи нерозгортанні сюжету, і 
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в інтерпретації того, що він (глядач) міг сприймати (а міг і не 
сприймати) як метафори. 

Однак не можна не зауважити, що запропонована таким 
чином свобода сприйняття, коли глядач (так само як актори 
чи танцівники) іде за тим, що відчуває як свій інтерес, вимагає 
певної підготовки, чи навіть певних навичок, які можна назва-
ти установкою на відкрите сприйняття.             

Сприйняття творів сучасного мистецтва як «тренування  
складнішого ставлення до життя». Установка на відкрите 
сприйняття.   

Таким чином, в основі художньої інтенції в сontemporary 
dance – спосіб безпосереднього пізнання реальності через ін-
тегральне тілесне відчуття без якоїсь наперед заданої мови, а 
сам художній вислів закликає не шукати смислу поза ним са-
мим. Для глядача це стає, на думку Л. Венедиктової, поза усім 
іншим, тренуванням складнішого ставлення до життя. Ви-
щезгадана складність передбачає такий стан,  в якому «можна 
утримувати в голові ідеї, які взаємно виключають одна одну».

Важко не погодитися, що досягнення такого стану вимагає 
свідомих мотивацій, які виходять із певного глядацького досві-
ду. В чому особливості цього досвіду?

Передовсім, відсутність наперед заданої мови передбачає 
первинну «німоту» того, хто сприймає – глядача.

Як правило, той, хто сприймає, вже вступає у діалог своїми 
потребами й очікуваннями. Сontemporary ж передбачає, що 
глядач, який сприймає адекватно, повинен як би забути про 
себе. «Очікування – це жадібність, – пояснює Л. Венедикто-
ва, – згубна річ для перформенсу і для людей на сцені та в залі, 
тому що вона заразна. Жадібність – це бажання отримати за-
доволення без роботи, без напруження» [2].

Можливо, Л. Венедиктова вказує не на основну причину 
того, чому сучасне мистецтво висуває такі вимоги щодо гля-
дача, напевне, основна причина криється в тому, що йдеться 
про певне «вимкнення» онтологічної свідомості, тобто тієї, яка 
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відповідає за зовнішні форми, у тому числі й за індивідуальну 
форму особистості. Внутрішнє ж, буттєве, онтичне, на рівень 
якого завжди намагався заглибитися авангард, за природою 
своєю не належить нікому, воно є спільним для всіх, більше 
того, воно й уможливлює звичне взаєморозуміння на рівні ін-
дивідуального різноманіття. 

Однак ніби мимохідь Л. Венедиктова вказує на сутнісну 
рису contemporary, яка різко відділяє його не тільки від масово-
го мистецтва, а й від ідеології спокус та зваб суспільств масово-
го споживання (особливо пострадянських), збудованої на куль-
тивації людської жадібності саме у вищевказаному смислі –  
можливості отримати щось «раптом», не вкладаючи щоден-
них зусиль: треба лише взяти участь в акції, чи вгадати слово, 
чи купити лотерейний білет (кілька упаковок, кілька товарів 
і т.д.), чи зручно розміститися в кінозалі з поп-корном тощо. 
Сontemporary як своєрідне мистецтво-філософія, яке вибу-
довує власну елітарну ідеологію, насамперед і акцентує увагу 
на «чистоті» глядацького стану, як передумові креативності в 
процесі сприйняття-співтворчості нового, яке принципово не 
має нічого спільного з мистецтвом-entertainment'ом.    

Окрім того, свідома «німота» як «нежадібність» – це уста-
новка на роботу уваги, яка повинна бути тотальною (близь-
кою до стану деконцентрації), на відміну від тієї уваги, яка зу-
мовлена тими чи тими естетичними очікуваннями. 

У розумінні Л. Венедиктової сутність уваги глядача нічим 
не відрізняється від сутності уваги акторів: «Увага – це коли 
людина своїм сприйняттям перебуває там, де вона є, коли вона 
готова працювати, сприймати. Коли людина уважна, вона і до-
помагає, і взаємодіє, співробітничає…» [2].

Іншими словами, глядач як спостерігач своїм інструментом 
осягнення – увагою – чинить вплив на те, що відбувається на 
сцені: «Якщо спостерігач – глядач, то він так само впливає на 
процес» [2]. 

Ідея діяча як обізнаного спостерігача і обізнаного спостері-
гача як діяча виростає із усієї системи стосунків людини, яка 
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рухається за інтересом, і повноти буття, або ж світу («мира», у 
термінології В. Бібіхіна, якій надає перевагу Лариса). 

Найважливіше й найцінніше, чого в ідеалі може досягну-
ти людина у стані тотальної уваги – це таке проникнення до 
творчої суті, яке дозволяє їй бачити і актуалізувати адекватні 
смисли, які лише потенційно присутні у сценічному втіленні, 
як це є в contemporary. У традиційному театрі, де один із варі-
антів смислу актуалізований, а інші все одно присутні в потен-
ційному стані, завдяки увазі глядач може змінювати готовий 
твір. «Людина, сидячи в залі, – вважає Л. Венедиктова, – 
може сприймати навіть те, чого їй і не хотіли показувати. І тут 
вступає в гру медіум мистецтва. Коли глядач починає бачити 
крізь те, що йому показують. У будь-якій виставі можна щось 
знайти не в сенсі смислів, а в сенсі того, що не хотіли показати, 
а показали» [2]. 

Мені вже доводилося писати про цей феномен у зв'язку з 
уведенням поняття театрального інтертексту як місця і спосо-
бу становлення театрального твору [4], де інтенція аудиторії 
може іноді навіть перемагати інтенцію режисера, як це стало-
ся з виставою МХТ «Доктор Стокман». Щоправда, там ішлося 
не про тотальну увагу, а, швидше, про її антипод – увагу за-
ангажовану, політично загострену. Але те, що в процесі ста-
новлення реальності театрального твору глядач може брати 
участь різними типами уваги, лише підтверджує важливість 
творчого потенціалу того, хто сприймає для творення власне 
самого театрального твору, який тепер не існує в межах сце-
нічного простору. А де ж він існує?

Л. Венедиктова уявляє виставу і вигляді дуги, один кінець 
якої тримають актори, а інший – публіка: «Якщо підняти дугу 
комунікації з публікою, то виникає вертикаль, яка нікому не 
належить» [2]. Власне, ця вертикаль і є театральним твором.

І, нарешті, особливість такого глядацького досвіду, влас-
не, у наявності самого досвіду, культурної традиції такого 
сприйняття, яке вже сформувалося і активно практикуєть-
ся у країні. 
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На пострадянському просторі, де проблема глядача полягає 
в тому, що у нього нема досвіду сприйняття різного, домінує 
установка на сприйняття мистецтва в його символічному чи 
іншомовному значенні. Тобто не можна сказати, що інтер-
претативна активність публіки ослаблена. Однак вона лежить 
не в герменевтичному, а все-таки в епістемологічному ключі: 
розгадати, що хотів сказати автор. До речі, не виключено, що 
така установка є домінантною саме на наших теренах, тому й 
«вертикаль», яка виростає на виставах сучасного мистецтва в 
Україні, може бути як завгодно химерною. 

Одного разу після вистави на київських гастролях Генрієти 
Горн, представниці близького contemporary dance tanztheater, 
із залу запитали: що означають стільці в одному із танців. Коли 
танцівниця відповіла, що стілець – це стілець, наполегливі гля-
дачі спробували уточнити своє запитання, але, не маючи смис-
лового і синтаксичного ресурсу для спрощення формулювання, 
стали повторювати його ж, але емоційніше: так, ми розуміємо, 
що стілець – це стілець, але що він у вас означає? Г. Горн відпові-
ла, що стілець для неї – це предмет, що стоїть на чотирьох ніжках 
і  який можна пересувати по сцені. Однак пильні глядачі не дали 
слабину, повністю обеззброївши танцівницю несподіваним спо-
стереженням: чому ж виконавців було 13, а стільців тільки 12? 

Коли ми зустрічаємося з чимось загадковим, ми автоматич-
но вибудовуємо символічний план, де намагаємося розшифро-
вувати, давати імена із сфери звичного нам сущого так, щоб із 
побаченого склався художній світ як цілісний вислів. Це тра-
диційна глядацька практика, яка  своєрідно спрацьовує і при 
сприйнятті сучасного мистецтва.    

Однак у сучасному мистецтві нема установки на створення 
художнього об'єкта, воно в ідеалі пропонує глядачу якусь іншу 
практику: не просто щось зрозуміти, або чимось насолодити-
ся, а зануритися на певний рівень буття, аби отримати можли-
вість побачити те, в створенні чого він бере участь.  

Глядач повинен бути відкритий для сприйняття завжди. 
Та одна річ відкритість інтерпретаціям вже відомого і зовсім 
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інша – відкритість невідомому, для сприйняття якого ще нема 
готових естетичних структур.  Сучасне мистецтво входить з 
глядачем саме у такий діалог «без правил», ніби підганяючи 
розвиток нових когнітивних можливостей швидкої адаптації, 
які як механізм можуть працювати на різних рівнях, у тому 
числі й на соціальному.  Йдеться про практики тотальної від-
критості, які готують те, що Л. Горбунова у зв'язку з сучасною 
проблемою онтологічної вкоріненості суб'єкта називає «ризо-
морфною вкоріненістю вільної особистості» [5, 196]. 

Ю. Тютюнник, який визначив сучасного нігіліста як люди-
ну «на межі» [6], зауважив, що той повинен постійно рухатися 
між різними концептами шляхом, схожим на ризому. Швид-
кість цього руху така велика, що той, хто рухається (як квант) 
з рівною ймовірністю перебуває в будь-якій з точок руху. Цей 
образ здається доволі вдалим і для визначення людини, що за-
ймається сучасним мистецтвом, яке програмно заявляє про 
своє існування на кордонах між системами («Естетичні кри-
терії потрібні були тоді, коли були кордони мистецтва. Сучас-
ні мистецтва стирають кордони, тому що на них перебува-
ють»[2]). Пограничне існування Л. Венедиктова розглядає як 
таке, яке поєднує собою, включає в себе те, що є по обидва боки 
кордону. Тому людина, яка існує на кордоні, об'єднує своїм іс-
нуванням різні території. Такою людиною, на її думку, пови-
нен стати, насамперед, глядач. Приходячи на виставу, він не 
повинен належати жодній естетичній території, а, перебува-
ючи «на межі», у той самий час, повинен усі ці території по-
єднувати собою.  

Простежимо цю ситуацію ще раз. Глядач, який іде на ви-
ставу «без правил», повинен бути на естетичній «межі». Далі 
все визначає кількість художніх територій, які вже є і його до-
свідом та вмінням, утримуючись між, усі ці території однако-
во слабко актуалізувати. Поняття слабкої актуалізації означає 
таку актуалізацію, за якої відбувається перехід того, що актуа-
лізується в креативну, готову вибухнути новими структурами 
потенційність. Оскільки для однаково слабко актуалізованих 
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територій можлива синергетична синхронізація, то і ймовір-
ний вихід на нові структури, а відтак і розширення свідомос-
ті. Однак лише сукупний потенціал цих територій за умови 
свободи руху і за наявності невідомого раніше зовнішнього 
впливу забезпечує можливість виходу за відомі межі і початку 
структурування з уже наявних елементів нової території, де ці 
елементи вступають у несподівані контекстуальні зв'язки і мо-
жуть якісно змінюватися. У процесі ризомного прирощення 
естетичних територій важливий, насамперед, наявний потен-
ціал, тобто той самий досвід сприйняття різного.  

Відтак ми й можемо говорити про практики глядацької від-
критості як про свідомі, рефлексивні, повторювані креативні 
акти діяльності.                   

Усвідомлене практикування стану «на межі» й інтуїтивно 
створювана (внаслідок повторення) установка на такий стан і 
особливе тілесне налаштування до непередбаченої гри – все 
це моделює для індивіда стан, в якому він може найбільш адек-
ватно комунікувати з твором сучасного мистецтва. 

Та особливість сприйняття невідомого у сучасному мисте-
цтві полягає в тому, що цього невідомого як чітко структуро-
ваного автором об'єкта, власне кажучи, і не існує до самого 
акту сприйняття. Лише в акті «тут і тепер» закладена автором 
потенційність стає чимось актуальним і новим. Те, що ми спо-
стерігаємо в дослідах contemporary традиційну для сучасного 
авангарду відсутність точки сходу для глядача (з якої перспек-
тиву видно ніби неспотвореною, тому що це точка, в якій пе-
ребуває автор), означає, що глядача запрошують у співтворці.  
З погляду філософії, це ще раз засвідчує перемогу герменев-
тичної парадигми над епістемологічною. Та це перемога  якіс-
но інша. Якщо свята справа авангарду – руйнування кордонів 
естетичного об'єкта – на початку ХХ ст. виглядала як руйну-
вання естетичних та тематичних кордонів традиційного мис-
тецтва і освоєння нових – метафізичних – територій, які 
вимагали від публіки активності й принципово нового типу 
мислення, то поставангардне руйнування, яке ми простежує-
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мо, більше торкається кордонів самого художнього твору і ви-
магає нового цілісного самовідчуття публіки як сторони, що 
входить на територію народження і життя твору мистецтва. 
Це не просто винесення автора за дужки і створення естетич-
ного смислу в процесі сприйняття – це співучасть, причому, в 
ідеалі – співучасть у бутті, спільне творення «події буття», де 
саме спостерігач своєю увагою актуалізує театральний текст.
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Анотація

У статті на основі вивчення роботи Лабораторії сучасного танцю 
Л. Венедиктової розглянуто філофсько-світоглядні та теоретичні за-
сади такого явища, як contemporary dance.

Аннотация

В статье на основании изучения работы Лаборатории современ-
ного танца Л. Венедиктовой рассматриваются философско-миро-
воззренческие основы такого явления как contemporary dance. 

Summary

The article, based on exploring the activity of L. Venedictova's Con-
temporary Dance Laboratory, deals with philosophical and theoretical ap-
proaches of contemporary dance.


