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Що є танцем? Це питання звучить безглуздо – 
феномен танцю існує століттями. Але в XX ст. щось 
трапилося зі звичним розумінням танцю як «виду 
мистецтва, в якому художній образ створюється 
за допомогою ритмічних пластичних рухів і зміни 
виразних положень людського тіла», де «вели-
ке значення має техніка – ступінь володіння тілом 
і майстерність у виконанні основних па і позицій» 
і «вираження емоційного життя, використовуючи 
злагоджені рухи» [1] здійснюється за допомогою 
різноманітних жанрів, стилів і форм.

Що трапилося з танцем? Спочатку інтерес до 
того, що рухає танцівниками, або чому вони танцю-
ють/не танцюють, став набагато важливішим, ніж те, 
як вони рухаються. Потім хореографія взагалі поча-
ла розглядатися як щось, не прив’язане до танцю.

Рух, названий деякими журналістами і теорети-
ками non-dance, виник у Франції в 90-х роках мину-
лого століття і дуже швидко викликав хвилю обурен-
ня в танцювальній спільноті Звичайною реакцією 
було: ви навіть не танцюєте, як ви можете називати 
це танцем? Французький журналіст Домінік Фретар 
виявився, судячи з усього, автором нового спірного 
терміну у своїй статті в газеті Le Monde, під заго-
ловком «Оголошення про кінець не-танцю» (2003) 
[2]. Звідки взялося це бажання поховати non-dance, 
щойно його позначивши? Можливо, річ у тім, що 
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така практика протиставляється НЕ танцю, а поши-
реному уявленню про те, що таке танець.

жером бель
У 2002 році Міжнародному фестивалю танцю 

в Ірландії був вчинений позов на 38 000 євро від 
Реймонда Уайтхеда, глядача перформансу «Жером 
Бель» (назвавши свою роботу своїм ім’ям, Бель 
хотів підкреслити, що це саме його погляд на тіло, 
простір, час, танець). Уайтхед скаржився, що там не 
було танцю, який він визначив як «люди, що руха-
ються ритмічно, стрибають вгору і вниз, як правило, 
під музику» [2] і що він покинув глядацький зал, і не 
може відвідувати театр досі (втім Реймонд Уайтхед 
пішов з вистави ще до тієї сцени, коли перформер 
почав пускати слину на власний пеніс) [2].

У всіх є тіло, а якщо танець – просто фізична 
маніфестація, то кожен може танцювати. З іншого 
боку, невиконання гармонійних рухів не лише ска-
совує безпосередньо танець, а й створює ситуацію, 
в якій танцює свідомість глядача. Бель каже: «Моя 
робота – не просити перформера танцювати, це 
свідомість аудиторії танцює». Бель – нерозважли-
вий філософ сучасного танцю, концептуаліст (хоч 
це слово стосовно танцю залишається зухвало 
дискусійним), в набагато меншій мірі зацікавлений 
в русі, ніж у тому, щоб вовтузитися з глядацькою го-
ловою [2].

Бель народився у Франції в 1964 році, вивчав 
сучасний танець і співпрацював з різними хорео-
графами, такими як Анжелен Прельжокаж, Даніель 
Лорьє, Жоель Був’є і Режис Обадія. Після роботи 
асистентом режисера Філіпа Декуфле на церемонії 
відкриття зимових Олімпійських ігор-1992, Бель 
зрозумів, з чим він збирається і з чим не збирається 
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працювати. Він заробив на церемонії достатньо 
грошей, щоби взяти дворічну перерву. Став чи-
тати Барта, Дельоза і Фуко: «Я відчув, що єдиний 
спосіб бути хореографом – це вивчати філософію 
та історію танцю» [2].

«Поставмо собі питання, – каже Жером Бель, по-
яснюючи принцип своєї роботи і причини відсутності 
«танцю» у фільмі про його виставу, – що таке тан-
цювальний спектакль? І що я збираюся робити? Я 
хочу робити танцювальний спектакль. Я даю корот-
ке визначення, згідно з яким танцювальний спек-
такль містить тіла, бажано живі (як приклади людсь-
кого – жінку і чоловіка), а також музику, оскільки 
танець потребує музики і світла. Три елементи: тіло, 
музика і світло. Ідея – прибрати все зайве, не мати 
нічого. Я кажу собі: вони повинні бути голими, музи-
ка теж має бути роздягненою – тільки голос, жодних 
інструментів; світло мало б бути сонячним світлом, 
адже це і є голе світло, але тоді нема шансів працю-
вати в театрі, тому світло стало електричним – лам-
почка Томаса Едісона» [3].

Хореограф продовжує: «Я збирався почати з 
нуля і розвивати танець в арифметичній прогресії. 
Танець як щось більше, ніж тіло. І я почав із влас-
ного тіла. І, як я зрозумів значно пізніше, кожен 
має тіло. Всі люди, які тут присутні, мають тіло, як 
і ті, які тут відсутні. Люди мають до цього цілком 
тотальне ставлення – ніхто не може уникнути сво-
го тіла. Я в цьому спектаклі показую інструменти 
часу і простору, які конституюють танець для мене 
в тілі. Я питаю, де в тілі є час і де локалізується 
простір?» [3]

Жак Ранс’єр у своєму есе «Емансипований 
глядач» [4] говорить про те, що можливість для 
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емансипації надає лише мистецтво, готове до ана-
лізу та спростування причинно-наслідкових зв’язків 
і загальних місць, те, що включає в спільний експе-
римент і актора, і глядача, кожного по-своєму. Це 
те мистецтво, що пропонує двом різним сторонам 
одного експерименту інтелектуальну роботу, що не 
має безпосередньої справи з вимогами зміни світу, 
але, радше, проблематизується сам наш погляд на 
цей світ.

Хто ми є, коли дивимося на світ або коли 
виділяємо в цьому погляді мистецтво? «Коли люди 
запитують мене, чи є я художником, я відповідаю: 
облиште ці дурниці! Я не художник. Точніше, я ху-
дожник тією ж мірою, якою художником є кожна лю-
дина – не більше і не менше» [5], – вигукнув свого 
часу Йозеф Бойс.

Звідки береться ця суперечка про межу /
дистанцію між художником і глядачем? Звідки ви-
никає бажання виробити з глядача художника, зму-
сити його брати участь у «виставі»? Чи не звідти, 
що художник насправді не є глядачем, що йому не-
доступно «відвернення від дії як найдавніша умова 
життя розуму» [6, 95]. Тільки глядачеві дано знати і 
розуміти те, що подає себе як таке, що бажає бути 
побаченим.

У притчі, що її приписують Піфагору та відомої 
в передачі Діогена Лаертського, йдеться: «Життя ... 
подібне до ігрищ: інші приходять на них змагатися, 
інші торгувати, а найщасливіші – дивитися (theatai); 
так і в житті інші, подібні до рабів, народжуються 
жадібними до слави (doxa) і наживи, тим часом як 
філософи – до єдиної тільки істини» [6, 95].

Йдеться про філософа як споглядача, що ро-
зуміє «істину» видовища і платить відмовою від 
участі в ньому. Гі Дебор називав сучасне йому 
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суспільство «суспільством спектаклю», а Борис 
Гройс сказав, що «після того, як і Дебор учинив са-
могубство, жодного глядача не залишилося» [7]. 
Можливо, обидва помилялися. Спектакль є таким, 
поки наявний глядач, і крім дистанції між творцем 
і глядачем, існує природне зяяння між ними і спек-
таклем, котрий не належить ні одному, ані іншому, і 
веде самостійне існування, зводячи нанівець мож-
ливість прямої трансмісії смислів. Цей третій компо-
нент часто ігнорується реформаторами, які спрямо-
вують усі свої зусилля на подолання споконвічного 
поділу сцени і залу (звідси експерименти з дело-
калізації публіки і вистави в цілому), в граничному 
випадку – на відновлення втраченої спільності тих, 
котрі дивляться і тих, котрі діють.

Партиципаторні практики намагалися втягну-
ти глядача на сцену, практично силоміць створю-
вати рівність, роблячи з глядача – художника. Як 
на слідок, цей проект не мав успіху, як і будь-який 
проект, де Інший є об’єктом виховання. Як казав 
Пруст, «людина – не об’єкт виховання, але суб’єкт 
розвитку» [8]. Сучасне мистецтво і, зокрема, танцю-
вальні практики, дозволяють художнику, що не про-
тиставляє погляд і дію, ставати глядачем, не припи-
няючи при цьому бути художником.

«Емансипація починається тоді, коли запиту-
ваним саме протиставлення погляду і дії, коли ми 
розуміємо, що установки, які структурують певним 
чином співвідношення між словом, поглядом і дією, 
є частиною структури панування і підпорядкуван-
ня», – пише Ранс’єр в есе «Емансипований глядач» 
[4]. Цікавий факт – цей текст у певній мірі був спро-
вокований хореографом Мартіном Шпонбергом — 
шведом, що працює в Берліні. Шпонберг зацікавився 
книгою Ранс’єра «Невіглас наставник» і запросив 
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філософа прочитати лекцію в театральній академії 
та обмінятися думками з приводу «глядацтва» у 
зв’язку з цією книгою.

Поділяючи з глядачем суб’єктивність розвит-
ку, художник, водночас, є відділеним від нього, як 
об’єкт спостереження, що служить цьому розвитку. 
«Іноді я думаю, що люди стають все більше і більше 
розумними, спостерігаючи за нами – все дурнішими 
і дурнішими», – сказав Бель в одному зі своїх 
інтерв’ю [9].

ксав’є ле Руа
Ксав’є Ле Руа вважає, що «людське тіло не є 

організованим виключно у той спосіб, яким біо логія 
намагається його організувати» [10]. Як стверджує 
Елізабет Гроц в своїй книзі «Мінливі тіла», «люд-
ське тіло не є стабільною системою чи центрова-
ною структурою ні на біологічному рівні, ані на істо-
ричному, психологічному чи культурному рівнях». 
Вона також каже, що образ тіла – це нескінченний 
процес його створення і трансформації.

Доктор молекулярної біології з Університету 
Монпельє у Франції ксав’є ле Руа на початку 
90-х полишив наукову діяльність, оскільки в ньо-
го з’явилося відчуття, що наука існує для такого 
розуміння проблем, яке дає задоволення від то-
тального контролю над питаннями – такими, напри-
клад, які стосуються людського тіла.

Ле Руа поступово втратив «визначну специфічну 
віру в науку», яка видавалася йому «правом на до-
ступ до істини» [10].

Він зрозумів, що дослідження в біології були ба-
гато в чому про владу та «політику», проте рідко про 
розуміння людського тіла, яке й було фактично його 
інтересом. Він почав займатися танцем, в якому ба-
чив потенціал перегляду опозиції розум / тіло і праці 
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над ідеєю, що так само, як розум, організовує реш-
ту частин тканин тіла в життєвий процес, а відчуття 
і сприйняття значною мірою організовують розум. 
Відчуття і сприйняття не просто дають матеріал для 
організації розуму; вони самі й є головним принци-
пом організації» [10].

Перспектива роботи у сфері хореографії вида-
валася Ле Руа пошуком засобів змінити наперед 
визначену організацію тіла за допомогою перетво-
рення форми вистави і – ширше – репрезентації.
Він шукав способи дослідження перформатив- 
ності людських і нелюдських тіл у процесі транс-
формації та медіації. Це дослідження засноване 
на ідеях про мультицентричне тіло, яке здатне бути 
всім і, водночас, ніким у межах різноманіття його 
афектацій.

Ле Руа розвиває свою роботу як дослідник, який 
одночасно зосереджується на стосунках між проце-
сом і продуктом та його причетністю до процесу. Він 
регулярно ініціює проекти, що піддають сумніву спо-
соби мистецького виробництва, співпраці та умов 
колективної роботи.

У полі мистецтва Ле Руа досить швидко зрозумів, 
що опинився у незрозумілій сфері загальних рис 
між соціально-політичними організаціями науки і 
танцю – він відчував себе «немов утікач, який фак-
тично не втік від того, від чого збирався втекти». В 
танці він також знайшов проблеми, які, як йому зда-
валося, він облишив у науці: мистецтво має риси 
влади і політики. Ле Руа вирішив, що йому абсолют-
но необхідно переосмислити поняття танцю. Разом 
із низкою інших експериментаторів він розробляє 
ідею розширеної хореографії, емансипованої від 
танцю. 
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Наразі хореографія переживає справжню рево-
люцію. Естетично це означає відхід від усталено-
го розуміння танцю, який асоціюється виключно з 
умінням і ремеслом, з метою встановлення автоном-
них дискурсів, які відкидають причинно-наслідкові 
зв’язки між концептуалізацією, виробництвом, вира-
женням і репрезентацією.

У той же час хореографія отримує імпульс на 
політичному рівні, оскільки перебуває в серцевині 
суспільства, значною мірою організованого навколо 
руху, суб’єктивності та нематеріального обміну.

Хореографія не є перформативною апріорі, вона 
необов’язково пов’язана з вираженням чи повто-
ренням суб’єктивності, вона стає розширеною прак-
тикою, яка за допомогою самої себе є політичною. 
Хореографія сьогодні – це те, що керує нашим жит-
тям, направляючи наш рух.

Ле Руа стверджує, що саме брак професіоналізму 
і танцювальної техніки дозволили йому подивитися 
на хореографію з зовсім іншого боку. Його робота 
«Low Pieces» починається і закінчується розмо-
вою з аудиторією [11].Танцівники під час цієї роз-
мови виглядають досить соціально релевантними, 
але через декілька хвилин повної темряви сцена 
виявляється заповненою голими тілами, в яких не 
завжди можна розпізнати людину.

Вони – дійсно ті люди, які до того так чи інакше 
розмовляли? Група людей трансформувалася в 
групу не визначеної природи, здатної до вклю-
чення будь-яких інтерпретацій. Хореограф у та-
кий спосіб грає на наших почуттях і знову запитує, 
як ми відчуваємо тіло. Позбавляючи від одягу і 
віддаляючи рух від соціальних звичок, він пропонує 
глядачу спільноту, вільну від людського. Тваринне? 
Механічне? Рослинне?
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Серія хореографічних пейзажів пропонує іншу 
форму того, як бути у світі. Ця робота не відповідає 
стандартам нормальних звичайних цінностей, до 
неї не можна застосувати категорії віртуозності, чи 
динаміки, чи естетики. Це інша розумність, це розум 
рослин і тварин, що не потребує перекладу і який не 
піддається жодному оцінюванню. Глядач, позбав-
лений від жорсткої необхідності оцінювати роботу, 
має шанс стати спостерігачем за дивним життям не-
знаних істот, яким абсолютно байдуже, що про них 
думає глядач. Ранс’єр вважає: «Бути глядачем – це 
зовсім не пасивний стан, який має бути перетворе-
ний у активний. Це природна для нас ситуація. Ми 
навчаємося і навчаємо «діємо і пізнаємо як глядачі, 
постійно пов’язуючи те, що ми бачимо, з раніше по-
баченим, звершеним і замисленим» [4].

Останній пункт у структурі перформансу «Про-
дукт обставин» (Product of Circumstances): «Я йду 
до аудиторіїі відповідаю на питання та намагаюся 
змінити свою позицію відносно гдядачів таким чи-
ном, щоби я був непередними, але середних» [10].

Емансипація глядача може, по суті, відбутися 
лише тоді, коли мистецтво звільнить саме себе 
від своєї ролі сильного і обізнаного вчителя (але 
разом із тим і від ролі предмету споживання) і 
візьме на себе сміливість наміру бути «абсолют-
но безвідповідальним» (А.М. П’ятигорський) [12], 
додам від себе – слабким, безперспективним і не-
ефективним.

P.S.
Але, для такої сміливості у радянської людини 

(якою кожен з нас значною мірою залишається) за-
надто щире прагнення до позитивного знання та 
краси, причиною якого є страх перед складністю 



154

світу, що примушує шукати ідеологічних та міфоло-
гічних спрощень, до яких ми звикли. За цих умов 
не може існувати ніякого гуманітарного знання, яке 
саме в собі є проблемою, лише прагнення – миру, 
гармо нії, духовності etc. В нещодавно опублікованій 
в он-лайн журналі Colta.ru статті «Навіщо потріб-
на філософія?» [13] філософ Михаіл Ямпольский 
стверджує, що «Неможливо йти вперед без по-
стійної проблематизації аксіоматики науки». Ми ж 
сприймаємо аксіому саме так, як це буває в школі, а 
слово авторитету – як в Cередні віки. 

Може, прийшла пора закінчувати школу та доро-
слішати – вчитися проблематизувати – у тому числі 
серед іншого, а може, в першу чергу – становище 
глядача. Це є єдиним шляхом до його еманси пації.
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Анотація. В статті розглядаються можливості емансипації 

глядача на прикладі художніх практик двох французських 
хореографів, а також ідей Жака Ранс’єра про емансипованого 
гладача.

Ключові слова: емансипація, глядач, танець, не-танець, 
Ранс’єр, Ле Руа, Бель, тіло, філософія, проблематизація.

Аннотация. В статье рассматриваются возможности 
эман-сипации зрителя на примере художественных практик двух 
французских хореографов, а также идей Жака Рансьера про 
эмансипированного зрителя.

Ключевые слова: эмансипация, зритель, танец, не-танец, 
Рансьер,, Ле Руа, Бель, тело, философия, проблематизация.

Summary. A review on potentiality of viewer's emancipation 
realized on examples of French choreographers' artistic practices 
(Jerome Bel, Xavier Le Roy) and on Jacques Ranciere's ideas of 
'emancipated spectator'.

What is dance? This question seems nonsensical for the 
phenomenon of dance exists for centuries. But something happened 
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with the conventional understanding of dance in the 20th century – 
with all these “an artform in which production of image takes place by 
means of rhythmic movements and changes of the body's expressive 
positions” or “the great importance of technique – to the degree of 
mastery in body command and performance of the main pas and 
positions” or “expression of the emotional life through coordinated 
movements” using different genres, styles, and forms. 

What happened to dance? First it was a question – what makes 
dancers move or why do they (not)dance? - that became much more 
important than the movements themselves. Then choreography 
appeared to be generally considered as something being not tied to 
dance.

Everybody has a body and if dance is just a physical manifesta-
tion then everybody can dance. On the other hand, the dancer's 
refusal to perform nice movements not only cancels the dance but 
creates a situation in which consciousness of the viewer dances. 

Only that art which is ready to analyse and refute the causal 
relationships and common places, that includes both actor and 
spectator in the mutual experimentation – has a potential of emanci-
pation. This is the art that proposes individuals on both sides of the 
experiment to work intellectually; art that does not have direct 
connection to demands of changing the world but rather insists on 
problematization of one's own view(aspect) on the world. 

At the present time choreography is experiencing true revolution. 
From the point of aesthetics, this means a departure from the estab-
lished understanding of dance that was exclusively associated with 
skills and mastery in order to establish autonomous discourses 
instead, discourses that reject the causal relationships between 
conceptualization, production, expression and representation.

At the same time choreography gets momentum at the political 
level because it can be seen as the core of society wich is largely 
organized around the movement, subjectivity and immaterial 
exchange. Choreography is neither a priori performative nor is it 
necessarily associated with expression or doubling of subjectivity, it 
becomes an expanded practice which itself and by itself is political. 
Choreography today - this is what governs our lives by guiding our 
movement.

Keywords: emancipation, spectator, dance, non-dance, 
Rancier, Le Roy, Bel, body, philisophy, problematisation.
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