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Венедиктова Лариса

ноВий балтІйский танець 

Фестиваль, що святкує повноліття  
(та є прикладом можливості деколоніального  

повороту).

...це – не та жорстокість, 
яку ми можемо застосовувати один до одного

але багато жахливіша і необхідніша жорстокість,
яку речі можуть застосувати щодо нас. 

Ми не вільні. І небо все ще може впасти на наші голови.
І театр був створений, щоб навчити нас цього в першу чергу. 

Антонен Арто

Почалося все в 1996 році з бажання, щоб танець 
був. Щоб він був у Литві. Щоб був новим. Почалося 
з однієї людини – Аудроніса Імбрасаса (Audronis 
Imbrasas) в 1995 році заснував Литовський центр 
інформації танцю (Lithuanian Dance Information 
Centre) [4]. Центр єєдиною інституцією в Литві, 
яка системно працює в полі сучасного танцю 
(contemporary dance). Аудроніс Імбрасас народився 
1965 року, отримав балетну освіту у Вищій школі ми-
стецтва ім. М.К. Чюрльоніса (Vilnius M.K. Ciurlionis 
Art High School) та журналістську у Вільнюському 
університеті, вчився також театральній критиці в мо-
сковському ДІТМ. Працював танцюристом балету в 
Литовському театрі опери та балету, журналістом та 
оглядачем балету в різних литовських виданнях.

На питання – «Навіщо ти це робиш?» – він 
підповідає: «Так треба, я роблю те, що треба».

Міжнародний фестиваль сучасного танцю 
«Новий Балтійський танець» («Naujasis Baltijos 
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šokis») [3] – наймасштабніший захід подібного 
роду в Балтійських країнах – з’явився у 1997 та 
став невід’ємною частиною культурного життя 
Вільнюса. Щороку він надає глядацькій аудиторії 
Литви можливість ознайомитися з новітними танцю-
вальними тенденціями країни та світу. За роки сво-
го існування він представляв компанії з Північних 
та Балтійських країн, Великої Британії, Франції, 
Німеччини, Італії, Іспанії, Бельгії, Ізраїлю, Канади, 
Словенії, Сербії, Росії, Бєларусі, Казахстану, 
Польщі, Швейцарії та Сенегалу. Загалом брали 
участь 170 компанії та незалежних хореографів 
з 25 країн, які показали 330 танцювальних робіт. 
Среди них La La La Human Steps, Cullbergballet, 
Aterballetto, Kibbutz Contemporary Dance Company, 
Random Dance Company, Russell Maliphant, Ballet de 
Lorraine та інші.

Одним із принципів фестивалю є презентація 
новітніх робіт, в тому числі відкритість до прем’єрних 
показів так само, як і до передпрем’єрних чи 
постпрем’єрних.

Приблизно тоді ж, коли був заснований фести-
валь, група молодих інтелектуалів почала розробля-
ти принципи культурної політики Литви, розуміючи, 
що без цього не буде нічого – ані танців, ані кіно. 
У 2010 Сеймом був прийнятий закон – ДИРЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ЛИТВИ, де се-
ред головного – «визначити культуру стратегічним 
напрямком розвитку держави, надавши культурній 
політиці пріоритет» [5]. 

«Стратегічний напрямок» означає, що культу-
ра не є галуззю народного господарства, а навпа-
ки – саме культура визначає, якою бути державі та 
культурній ідентичності громадян. Серед пріоритетів 
культурної політики – «Реформувати управління в 



252

культурі та демократизувати його шляхом розши-
рення саморегуляції культури» [5].

Саморегуляція культури – це небезпечна річ, це 
передбачає невідомість шляху, яким культура піде, 
але є, зрештою, передумовою будь-якого розвитку, 
який не передбачає конкуренції. Зачатки складної 
системи, якою не керують, але створюють умови 
для її самоорганізації, приносять плоди у вигляді 
суспільного «бажання жити разом».

Усе це стосується танцю зовсім не в останню 
чергу, адже танець живе естезисом – відчуттям світу 
(яке є, крім цього, усвідомленням його складності) 
замість прогресизму і міфологій, що вдають із себе 
його раціональне пояснення. Підвалини визволен-
ня естезису з-під влади естетики було закладено 
значно раніше того моменту, коли представники 
деколоніального повороту згадали про існування 
слова «естезис».

Починаючи з авангарду, мистецтво здійснило 
поворот до зовсім іншого сприйняття себе. Для 
нього суттєвим стало не зображення чогось, не 
репрезентація, а власне робота зі структурою того 
мистецького засобу, що використовується.

Мистецтво розібрало цей засіб на компонен-
ти і стало шукати у зв’язках між цими засоба-
ми закономірності свого розвитку, адже сучасне 
мис тецтво взагалі-то займається тільки одним – 
закономірностями свого існування. Сучасний та-
нець не вибивався з цього процесу.

Дійсно, ми знаємо багато цікавих експериментів 
з основними елементами цього мистецтва: сце-
на/несцена, верх/низ, рух/нерухомість, дійство в 
театрі чи у вкрай нетеатральному просторі, – які 
знову і знову з’ясовують і уточнюють сутність цієї 
фундаментальної людської діяльності – феномено-
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логію руху спільного людського тіла. Парадокс у 
тому, що мабуть, треба спробувати пережити та-
кий досвід власним тілом. Коли зображення, навіть 
якщо воно є власним переживанням, не репрезен-
товано, а образ виникає з розуміння більш глибо-
ких засад існування колективного тіла, зустрічі 
різноманітних фізіологій та їхня взаємодії. Незриме, 
з’явлюване в танці, сприймається безпосередньо, 
іноді саме цим і лякаючи.

Одним із проявів естезичного існування в рам-
ках фестивалю була робота литовсько-бразильсь-
кого дуету Ugne Dievaityte/Poliana Lima під назвою 
«Плоть» (Flesh). Танцювальний перформанс, який 
робить тілесність суттю драматичної композиції, 
досліджуючи існування голови як провідної сили 
руху, голову як ізольовану, відкинуту частину тіла, 
відсутність голови, об’єднання двох голів чи двох 
тіл без голів. Дуетність тіл і голів, стосунки між 
ними – як інтенція до союзу, що супроводжується 
конфліктом та згодою, напругою та комфортом.

Тут є ще один спірний момент – ми любимо 
прекрасні приємні картинки, чому нам їх не показу-
ють? Адже кожен знає, що естетика – це наука про 
прекрасне, і всі знають, що саме є прекрасним (як 
воно має виглядати). У танці ж одна людина може 
п’ятнадцять хвилин просто вставати з підлоги, і це 
буде мистецьким жестом. Чи нерухомо стояти про-
тягом години. Як ви розумієте, це фактично відмова 
від прекрасного. Чому нам не показують картин-
ки? – такою, ймовірно, є звична глядацька реакція.

Протягом існування театру в епоху Просвіт-
ництва, можливо, з XVII ст., постійно йшла мова про 
правду та брехню театру – про те, чи є театр про-
пагандистом певної ідеології, яку нав’язує своєму 
глядачеві, маніпулюючи ним. У ХХ ст. мистецтву 
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нібито вдалося вирватися з цього зачарованого 
кола і звернутися до витоків існування самої мови, 
до того, як мова структурує нашу думку – тобто за-
йнятися філософією.

Відтоді мистецтво говорить про істину, мовою 
пов’язаною з танцем і рухом, з місцем, в якому цей 
рух відбувається, з рухом, який існує у стосунках 
між людьми, про рухи різних людей, власне про рух 
думки. Сприйняти сучасний танець можливо тільки 
за умови ставлення до нього як до філософського 
тексту, але бажано – соматично переживаючи його.

Робота литовського хореографа, що працює 
у Фінляндії Андріус Катінас (Andrius Katinas) 
під назвою «Робота» (Work) презентує портрет 
особистості через пейзаж структур. Між роботою 
як загальним феноменом та роботою як особи-
стим досвідом знаходяться розломи і злиття, які 
нагадують про експлуатацію, персональні згад-
ки та саморефлексію, що конструює ідентичність. 
Йдеться про ідентифікацію, що існує між леда-
чим тілом та працею як персональним досвідом. 
Автор впродовж своєї практики проводить тривале 
дослідження нових підходів та перспектив у роботі з 
танцем та колабораціі з глядачем.

Тілесне переживання пропонує досвід іншості, 
співмірний деколоніальному. В роботі «Інші знання 
та світи» А. Ескобар говорить про «інший засіб мис-
лення, іншу парадигму, про саму можливість інших 
знань, систем мислення, а значить й іншого світу» [2].

Тіло в сучасному танці виступає критичним 
агентом для нового знання, генератором інших 
епістем, частіше за все не помічених колонізованою 
свідомістю. Мислення у сучасному танці фактично 
піднесено до квадрату – відчуття рефлексується, а 
рефлексія відчувається. Без такої складної операції 



255

був би неможливим перформанс «Сучасний?» 
(Contemporary?) литовських перформерів Агне 
Раманаускайте (AgneRamanauskaite), Пауліус 
Тамоле (PauliusTamole), Мантас Стабацінкас 
(MantasStabacinskas), що зібралися з метою 
самоіронічно прояснити для спільноти, себе та гля-
дача – чим є танець та процес його створення, точ-
но цитуючи як кліше рухів, так й незрозумілість су-
часного танцю для глядача, ставлячи питання про 
розуміння як таке. Жест та його тілесність як прак-
тика дослідження вірогідно могли би деконструю-
вати європоцентризм як форму знання, що тісно 
пов’язана з колоніальністю, ставлячи під сумнів міф 
модерності, який побудовано на ідеї прогресу та 
розвитку будь-якою ціною. Деколонізація тут постає 
не так політичним чи соціальним явищем, як проце-
сом мислення, в якому основна роль надана мис-
ленню тіла.

Танець довго був інструментом – подекуди ри-
туалу, подекуди розваги. Навряд чи колись ця ри-
туально-розважальна діяльність, що слугувала по-
будуванню міфів, могла передбачити, що опиниться 
перед необхідністю міфи деконструювати.

Сучасний танець (його наявність або відсутність 
у культурі тої чи іншої держави) маніфестує стан 
уваги до тілесності (або зневаги до неї) у людей 
того чи іншого суспільства, стан відкритої розмо-
ви чи комплексів та споживацтва щодо тіла, зреш-
тою, існування потенції іншої епістемології, яка 
базується на межовому мисленні. Деколоніальний 
зсув епістемологічних кордонів між європейськими 
імперськими категоріями та модусами життя, які 
було відкинуто як непотріб можливо є єдиною 
можливістю створити інший світ, що включає різні 
світи та форми життя. Важливо зауважити, що тут 
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не вивчаються межі та кордони, так само як і ті, що 
їх перетинають, така практика є спробою бути ме-
жею, мислити з кордону.

Теоретики деколоніального повороту кажуть, 
що проблемою XXI ст. стане не колір шкіри, а 
колір розуму – проблема вододілу, але не расово-
го, а епістемологічного [2]. Для такого типу знан-
ня важливим є не об’єкт, але діалог різних знань 
про те, чим є знання як таке. Таке знання зникає 
в тлумаченні західної філософії. Замість нього ви-
никають проблеми, про які можна дискутувати з 
найрізноманітніших позицій. 

Вчетверте у цьому році в рамках фестивалю 
відбувався проект «Танець через слово – не(новий) 
критицизм». Учасники проекту не тільки вислов-
лювали свою думку щодо перформансів, але й за-
прошували фестивальну аудиторію до відкритої 
дискусії з митцями з Литви та з-за кордону. Цей 
захід є частиною проекту північних і балтійських 
країн «Рух, що пише».

Дискурсивність сучасного танцю не дозволяє 
залишати його без слів, а перформативність його 
мови безперестанку сперечається з дискурсивністю. 
Танець – одне з найпарадоксальніших занять, що 
робить його потенційно небезпечним для позитив-
ного мислення так званої цивілізації, але підтримує 
надію на відродження культури як сумніву.

Хоча кураторські практики в танцювальній сфері 
не таке впливове явище, як в візуальній культурі, 
а кураторського тексту фестивалю немає, тим не 
менше можна було простежити концептуальну 
спрямованість фестивалю. Політика пам’яті, погляд 
у минуле, у тому числі в історію світу, яку зберігає 
кожне тіло – можливо, незаявлені, але центральні 
теми цьогорічного фестивалю.
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Українська група «ТанцЛабораторіум» по-
казала свою работу «Жорстокість можливості», 
присвячену Антонену Арто, треттю з циклу «про 
мертвих режисерів» (створену у співпраці з НЦТМ 
ім. Леся Курбаса). Перші дві роботи актуалізували 
творчість, життя та трагічну загибель Леся Курбаса і 
Всеволода Мейєрхольда. 

«Алхімія театру» Арто з його «небом, яке все ще 
може впасти нам на голову» отримала неочікуваний 
відгук під час зимових подій 2014 року в Києві. 
Минуле з’явилося як теперішнє. «Небо падає» – 
ця фраза була кодом для попередження про не-
безпеку в одній з груп самооборони 18 лютого на 
вул. Інститутській. Може, небо впало, тому що те-
атр не в змозі відповідати своєму призначенню? Чи 
помітив це театр?

Серед хореографів, які поїхали з Литви до 
Західної Європи навчатися і працювати, деколо-
ніальний вимір зчитувався в роботі «Міс Світу 2014 
Литва» (Miss World 2014 Lithuania) литовського хо-
реографа з Брюсселю Вільма Пітрінайте (Vilma 
Pitrinaite). У цій роботі хорео граф дивиться на 
свою країну та громадян з західної капіталістичної 
глобалістичної перспективи, критично ставлячись 
до презентації Литви як екзотичного привабливого 
фрукту. Танець в його звичному форматі викори-
стано тут як засіб вибудовування дискурсу. Танець, 
що не залишається жанром музичного мистецтва , 
переходить у модус трансдисциплінарності, ствер-
джується як поле зсуву знання, філософських експе-
риментів, тілесного і концептуального перетікання 
знань, буттєвих особливостей та взаємозв’язку між 
танцюристами і «повсякденими тілами».

Сприймати себе разом із тим, на що дивишся, – 
ось задача, що стоїть перед сприйняттям глядача, 
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якщо він віддає перевагу ідеї продовжувати дивити-
ся. Танцівник сприяє в цьому глядачеві за допомо-
гою свого профанованого тіла.

Профанне (повсякденне) тіло сучасного танців-
ника дозволяє глядачу перейти до модусу сприй-
няття, що приналежний митцю, – коли вже саме 
враження є мистецьким жестом.

У танцівника немає імені, він не персона і, тим 
паче, не персонаж, він є зусиллям, яке надає тілу 
слова. Саме анонімність постає як фундамен-
тальний принцип сучасного танцю, є іманентним 
правилом поведінки танцівника, що дозволяє тілу 
висловлювати себе, говорячи словами М. Фуко, і 
як власного автора, і як власне творення в їх синк-
ретичній взаємопов’язаності. 

У хореографічному тексті, як, імовірно, в жодному 
іншому, «немає іншого світла, ніж того, непрозоро- 
го, яке виходить зі свідчення його відсутності» [1, 76].
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