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Концептуальний таноК: 
мінімум руху,  

маКсимум асоціацій
Бесіда з польським хореографом Івоною Ольшовською

Івона Ольшовська – польська танцівниця, хореограф, викла-
дачка різних напрямів сучасного танцю: свідомість тіла, кон-
тактна імпровізація, контемпорарі танок, Somatic Movement 
Educator. Сама Івона презентує школу Театру танцю та 
концептуального танцю, є художнім керівником експеримен-
тальної студії танцю EST у Кракові, працює в мистецьких 
інститутах Польщі зі студентами акторами та танцюрис-
тами, допомагає їм усвідомити своє тіло в русі. В Києві з 24 
по 31 липня провела в Національному центрі театрального 
мистецтва ім. Леся Курбаса майстер-клас для танцівників 
та акторів, на завершення якого показала танок власного ви-
конання та постановки «Спацер». За словами Ольшовської 
«Спацер» – це умовна назва, сам танок символізує подорож 
протягом усього життя. Танцівниця зауважила, що світ дуже 
швидко рухається, і в цій композиції вона спробувала сказати 
про необхідність зупинки. Людина в шаленому русі сучасності 
мусить мати змогу зупинитися, усвідомити себе і очистити-
ся. Задум Івони тісно пов'язаний з ритмами природи, вона в 
двох частинах свого мініпоказу протиставляла ритми приро-
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ди: плавні, комфортні, приємні (на фоні йшло відеозображення  
голих стоп у  воді, в траві, в піску), ритмам міста – рваним, 
хаотичним, деструктивним. Це був приклад концептуального 
танцю – одного з різновидів сучасного танцювального мисте-
цтва. Концептуальний танок передбачає примати ідеї, дум-
ки, філософії над стихійним, експресивним, емоційним світом 
танцю. Рух і форма танцю в концептуальному мистецтві 
зазнає серйозних змін, від глибинного філософського та езо-
теричного навантаження кожного руху, як у офранцуженого 
угорця Жоржа Наджа, до зведення рухів взагалі до мінімуму, як 
у Івони Ольшовської. Танок стає виразником ідей, а не емоцій, 
переходячи в іншу площину, він зовсім змінює природу свого 
руху. Часто це є банальна профанація, яку породжує пересічна 
свідомість танцівника, адже прояви справжнього мистецтва 
концептуального танцю може створити лише розум філосо-
фа-хореографа – поєднання, що зустрічається вкрай рідко.  
В будь-якому разі мова концептуального танцю  часто склада-
на для дешифрування, і глядач  може так і не дістатися ідей, 
що закладав автор. 

      
– Наскільки великий вплив на танцювальне мистецтво 

Східної Європи мав американський танцаванград повоєнних 
років?

– Дуже великий вплив мають всі техніки модерну, напри-
клад, техніка Марти Грехем, а також пізніші техніки роботи зі 
свідомістю тіла, так звані кінетичні методи роботи. Але якщо 
зануритися  вглиб, то не тільки в тому полягають традиції євро-
пейського Театру танцю. Бо в Америці часто танець трактуєть-
ся як безфабульна форма, в Європі же укорінився театраль-
ний принцип танцю, тому форма підпорядкована змісту. Є 
певна тема висловлювання, вживаються різні, не лише звично 
танцювальні жести. Єдине, чим це відрізняється від чистого 
театру – в Театрі танцю не мусить бути наративної фабуль-
ної лінії оповідача. Тобто історія, якщо вона в танці є чіткою, 
не йде  від початку до кінця. Це можуть бути спостереження 
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певної ситуації з багатьох точок зору, або змонтована історія, 
наприклад, на початок чи в середину ставиться кінцева час-
тина. Іноді в танці немає ніякої історії, а лише якесь емоційне 
відчуття. Останнім часом розвивається жанр концептуального 
танцю, він є продовження американського постмодернізму, в 
якому багато використовували імпровізацію, слово, а рух зво-
дили до мінімуму.

– Що тоді залишається від танцю?
– Виступ набирає форм та ознак перформансу. Бо чим 

більш органічний танець, чим більше емоцій, тим більше руху, 
а чим менше емоцій і більше роздумів – тим менше руху. 

– Сьогодні активно розвиваються метажанри, піджанри 
танцю, першооснова цього мистецтва все більше дрібниться 
на підвиди, що схрещуються з іншими видами мистецтв. Ска-
жіть, будь ласка, чи не виникає наразі потреби повернення 
до чистого жанру?

– Це складний процес подальшого дрібнення і одночасно 
об'єднання. Постійно виникають нові напрями, що начебто 
все далі йдуть від першооснови, але, між іншим, вони вбира-
ють у себе і всі попередні відкриття, стилі та напрями. 

Якщо подивитися на історію розвитку танцю, то можна 
виявити, що характер її руху – синусоїдальний. І оскільки 
дуже довгий час найпотужніші позиції займала класична за-
хідна школа танцю, то розвиток танцювального мистецтва був 
пов'язаний зі спробами митців зламати традицію. Але вже на 
початку ХХ століття замість руйнування танцівники пішли 
шляхом пошуку граничної органіки на сцені. Айсидора Дункан 
ввела нову пластику, і це було апофеозом танцювального руху 
як такого. Але в певний момент і це стало звичним і знудило 
митців, знову розпочався пошук нового. Вже в постмодернізмі 
стали вирішувати, наскільки широкі межі руху, чи це має бути 
свідомий рух, чи несвідомий, чи вигаданий, чи штучний. Знову 
сталася революція в танці, і, наприклад, Івонна Райнер виго-
лосила останній маніфест епохи – «ні маніфестам». Але коли 
ти відмовляєшся від усього, треба робити мінімальне, і такий 
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жанр, як мінімалізм, теж тримався в мистецтві танцю певний 
час, але й він змінився іншим етапом, коли люди стали випро-
бовувати свої анатомічні можливості. 

Звичайно, можна сказати, що жанри можуть співіснувати 
в одному часовому просторі: один може розвиватися швид-
ше, інший повільніше, паралельно, але публіку в конкретний 
момент певний жанр цікавить більше за інші. І оскільки, на 
мою думку, сучасна людина дуже багато часу проводить за 
комп'ютером, працює з ним і розвиває свій інтелект, забува-
ючи часто про інтелектуальність тіла, тому на перший план і 
виходить мистецтво, що мислить, – концептуальний танок. 
Люди, які займаються  інтелектуалізацією тіла, займаються ін-
телектуалізацією сучасності. Порушуючи ці теми, ми говори-
мо засобами танцю з сучасним світом. 

А з іншого боку, зараз у світі відбувається досить великий 
культурний обмін, глибинне взаємопроникнення, якого поки 
що ми не помічаємо, взаємовплив різних традицій, тому по-
силився вплив етнічних елементів на танці, і ми приходимо до 
принципу еклектизму і об'єднання.

– А хіба в концептуальному танці не втрачається його ви-
довищність, емоційна стихія, природа танцю?

– Завжди є люди, які нівелюють рух, а є люди, які підкрес-
люють його. Мій виступ «Спацер», який я показувала в Києві, 
був поєднанням і руху, і концептуального мистецтва. Просто 
можна або знаходити золоту середину, або навпаки – впа-
дати в крайнощі. Це залежить від митця і його завдань. Біль-
шість моїх номерів є танцювальними, але я маю в репертуарі і 
філософські танці. В «Спацері» я звертаю увагу на те, що світ 
зашвидко розвивається і зашвидко рухається, тому треба від-
найти спокій, гармонію з природою, тоді ми зможемо не зі-
йти з розуму, а зрозуміти себе і світ довкола. Тому цей виступ 
ґрунтується на зміні ритму, гармонійного ритму природи на 
деструктивний ритм міста. Чи було це видовищно – мені важ-
ко сказати, але я придумала таку логіку для висловлення сво-
єї ідеї, необхідного зауваження в сучасному світі. Бачите, цей 
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танок ставить перед собою інші завдання. І нічого страшного, 
якщо він менш видовищний, аби доносилася ідея, ми ж не го-
воримо, що тільки концептуальний танок мусить існувати, він 
є лише частиною того різноманіття, що сьогодні існує у світі. 

– Чи може концептуальний танок існувати автономно і 
бути повністю незалежним висловлюванням, не лише в кон-
тексті вистави, як її частина?

– Я не є прихильником такої думки, щоб концептуальне 
мистецтво набирало більше обертів і ставало масовим. Але я 
і не скажу, що є противником такого твердження, просто тре-
ба мати для танцю дуже хорошу ідею. Я бачила кілька справді 
хороших речей концептуального мистецтва і мені там не бра-
кувало руху, в той же час там було багато простору для роботи 
уяви глядача – моя уява танцювала. Дивлячись на артистів на 
сцені – я танцювала сама, тому що вони давали достатньо по-
тужний імпульс для моєї фантазії. А інші вигадують настільки 
складні форми, що  ти ламаєш голову, як це створено – на таке 
цікаво дивитися. Я як представник мистецтва танцю, можу 
сказати, що танець – дуже широке поняття, але я розумію, що 
більшість людей трактує його вузько, лише  як рух, як форму. 
Думаю, сьогодні в танці також є розподіл на масове представ-
лення – спрощене і доступне для пересічного глядача, і про-
фесіональне його втілення, розраховане більше на розуміння 
самих танцівників, хореографів, філософів танцю. 

– Якщо не на емоціях, то на чому може триматися кон-
цептуальний танок?

– На асоціаціях. Одного разу  я дивилася таку виставу, де 
танцюристи були в певних позиціях: один сидів, другий стояв і 
щось ніби тримав у руках і таке інше. І вони розповідали різні 
історії словами, але їхні слова надавали значення їх позиціям, 
вони ніби домальовували в уяві глядача того, чого бракувало 
танцюристам на сцені. Наприклад, людина, яка стояла, викли-
кала асоціації з деревом.  Коли хтось говорив про концентра-
ційні табори, то ми бачили в порожніх руках чоловіка, який 
начебто щось тримає – голодну дитину. Тобто їхні пози і міні-
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мальні рухи набували в контексті історій, що вони розповідали 
зовсім іншого, часто страшного значення. Можна сказати, що 
це театр, але це не так, в основі їхніх рухів був принцип танцю. 
Якби це робили люди, які не вміють танцювати, або актори, то 
не було б такого враження. В них самих була суть танцю, у сві-
домості їхніх рухів, їхніх тіл. І коли танцівник говорить, його 
тіло вже реагує на його слова, навіть ледь помітно, їхня уява 
працює в тілі, і це тіло є дуже експресивним. 

– Ви казали, що появі нового передувало бажання боро-
тися зі старим, з заакадемізованими догматами. Сьогодні у 
нас немає чіткого і агресивного переважання одного напряму 
над іншими, і фактично нічого ламати. Чи є це проблемою для 
розвитку танцю?

– Не можна сказати, що сьогодні розвивається лише кон-
цептуальний танець. Разом з ним розвивається і класичний 
танок, я нещодавно дивилася виступ корейських танцюристів  
у класичній західній манері танцю і була вражена. Річ у тім, 
що східні хореографи довгий час намагалися європеїзуватися 
і прагнули відмовитися від східних технік, пов'язаних з робо-
тою, з енергією тай-чі та з єдиноборствами. Але тепер вони 
об'єднали свої принципи руху з плавністю західного танцю. За 
рахунок їхньої підготовки вони могли різко затримувати рухи, 
а коли підстрибували, то складалося враження, що вони завми-
рають, як у «Матриці», – вони створили супервисоку якість 
свого танцю.  

Сьогодні такий час, коли відбувається синтезування всьо-
го в одне, бо стали доступними багато різних стилів, традицій.  
Ніхто не хоче боротися, а навпаки прагне все поєднувати.  

Розмову вела Марися Нікітюк,  
головний редактор Teatre.com.ua


