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Учасник конференції

В статті визначається місце мультимедійних технологій в сучасному хореографічному мистецтві; розглядаються 
основні технічні засоби, що використовуються у сценографії сучасних балетних постановок: анімація, відео-трансляція, 
проекція, світло, кінематографія; наводяться приклади хореографічних постановок із застосуванням мультимедійних тех-
нологій. 

Ключові слова: мультимедійні технології, сценографія, анімація, відео-проекція, «3D-шоу», концертна програма, тан-
цювальне шоу, сучасне хореографічне мистецтво, балетна постановка.

The paper determines the place of multimedia technologies in modern choreographic art. Photo and video projections, 
installations, animations, laser effects, various graphic programs, cinema, video broadcast as multimedia technologies are most 
often used in dance show programmes and contemporary ballet performances.

Vivid examples of Ukrainian choreographic performances are one-act ballet «Quartet-a-tete» by Radu Poklitaru, ballet-fairy 
tale «Snow Queen» by Ali Rubin, 3D-show «Baron Munchausen» by K. Tomilchenko. The latest techniques are actively used in their 
stage design. The paper also considers Western European and American dance projects that have gained world-wide recognition due 
to the use of multimedia technologies.

Particular attention is paid to the light as the means of scenography. Modern choreographers often use the means of expressiveness 
that are typical for cinematography. The author mentions the names of choreographers who use cinematographic techniques to 
disclose the idea of a ballet performance better: Pina Bausch, Merce Cunningham, Maria Korosteliova.

Multimedia technologies are defi ned as important tools of scenography of contemporary choreographic art that are capable to 
create a new artistic product.

Keywords: multimedia technologies, scenography, animation, video projection, 3D-show, concert programme, dance show, 
contemporary choreographic art, ballet performance.

Зважаючи на динамічний характер розвитку хореографічного мистецтва серед інших видів мистецтва, саме сучасний 
танець швидко реагує на потреби часу, запити публіки, посідає одне з провідних місць у рейтингу глядацьких переваг. 
Видовищність хореографічних творів починає переважати над змістовністю, з’являється низка танцювальних стилів, 
що зазнають всесвітньої слави. У балетмейстерській діяльності з’являється тенденція звернення до не хореографічних 
виражальних засобів. Особливо посилена увага в хореографічному мистецтві приділяється сценографії. Сьогодні до 
системи візуального оформлення вистави, відносять не лише декорації, аксесуари, атрибути, костюми, а й світлові та 
кіно-ефекти, фото-інсталяції. Поступово важлива роль власне хореографії втрачає свої позиції, основне видовищне на-
вантаження припадає на сценографічні елементи, які створюють загальну атмосферу феєричності та багатоплановості. 
Отже, мультимедійні технології стають невід’ємною складовою оформлення театральних спектаклів, балетів та шоу-
вистав. 

Активне використання не хореографічних виразних засобів у балетних постановках сучасних балетмейстерів привертає 
увагу науковців. Використання новітніх засобів для оформлення театральних вистав досліджували О. Островерх, А. Попов, 
С. Триколенко, І. Гутник. Аналіз танцювальних шоу-програм можна зустріти у різноаспектних розробках В. Голубенкова, 
C. Дункевича, М. Татаренко та ін.

Широке використання мультимедійних засобів в Західній Європі, Америці й Австралії розпочалося ще у 80-ті роки ХХ, 
у 90-ті набуло надзвичайної популярності. До України воно дісталося наприкінці 90-х, а розповсюдженим явищем стало без-
посередньо у першому десятилітті ХХІ століття. 

Мультимедійні технології як спосіб оформлення виступів відразу отримали найвищі оцінки як постановників та 
сценографів, так і глядачів. Такий спосіб є зручним, він скорочує час на пошук і монтування потрібного сценічного оформ-
лення, урізноманітнює його, а також дозволяє динамічно змінювати його.

Серед мультимедійних технологій, що використовуються у танцювальних шоу-програмах та сучасних балетних виставах 
найчастіше використовуються фото та відео-проекції, інсталяції, мультиплікації, лазерні ефекти, різноманітні графічні про-
грами, мультиплікація або анімація. 

Мультимедіа (лат. Multum + Medium) – комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, напри-
клад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше – анімації і відео. Поняття, що означає сполучення зву-
кових, текстових і цифрових сигналів, а також нерухомих і рухомих образів. Так, мультимедійна база даних буде вміщувати 
текстову і образну інформацію, відеокліпи і таблиці.

У 1965 році термін мультимедіа був використаний для опису Exploding Plastic Inevitable – шоу, що сполучило в собі живу 
рок-музику, кіно, експериментальні світлові ефекти і нетрадиційне мистецтво [4]. 

Протягом сорока років даний термін отримував різні значення. Наприкінці 1970-х років цей термін позначав презентації, 
складені із зображень, одержуваних від декількох проекторів, синхронізованих зі звуковою доріжкою. В 1990-х цей термін 
набув сучасного значення [5]. 

О.П. Пінчук зазначає, що термін «мультимедіа» – латинського походження, який поширився завдяки ан-
гломовним джерелам. Термін виник шляхом поєднання двох англійських слів «multy, multiple» (множинний, 
складний, зіставлений з багатьох частин) і «media» (середовище, засіб). Таким чином, дослівно «мультиме-
діа» перекладають як «багато середовищ» [6, с. 55]. Б.Б. Корчевський визначає мультимедіа як «спектр ін-
формаційних технологій, що використовують різноманітні програмні та технічні засоби з метою найефек-
тивнішого впливу на користувача (що став одночасно і читачем, і слухачем, і глядачем). Завдяки застосуван-
ню в мультимедійних продуктах і послугах одночасної дії графічної, аудіо- (звукової) і візуальної інформації 
ці засоби володіють великим емоційним зарядом і активно включають увагу користувача (слухача)» [3, с. 11]. 
Г.М. Коджаспирова визначає мультимедіа як «технологію, що забезпечує роботу з нерухомим зображенням, відеозобра-
женням, анімацією, текстом і звуком. Мультимедіа створює взаємодію візуальних і аудіоефектів [2, с. 234]. C
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До мультимедійних технологій, що використовуються в сучасному хореографічному мистецтві слід віднести аніма-
цію, тобто мультиплікацію. У прямому розумінні анімація (з лат. Anima – душа і похідного фр. animation – оживлення), 
мультиплікація(з лат. multiplicatio – розмноження, збільшення, зростання) – вид кіномистецтва, твори якого створюються 
шляхом знімання послідовних фаз руху намальованих (графічна анімація) або об’ємних (об’ємна анімація) об’єктів. Ці твори 
називають анімаційними або мультиплікаційними фільмами (мультфільмами) [1].

Комп’ютерна анімація – вид анімації, в якому об’єкти створюються з допомогою комп’ютерних засобів. Визначають 
3-d та 2-d анімацію (fl ash-анімація). 

У сценографії сучасних балетних вистав та шоу-програм під час використання комп’ютерної анімації застосовують по-
кадрову технологію – це технологія, за якою кожен кадр малюється окремо, ця технологія дозволяє здійснити практично 
будь-які зміни об’єкта, реалізувати найвибагливіші задуми; технологію «ключових кадрів», яка полягає в тому, що ство-
рюються не всі кадри, а лише «ключові», між ними «проміжні кадри» малюються автоматично; технологія «захоплення 
руху» («Motioncapture») – відносно молода технологія, де об’єкти рухаються або змінюють форму внаслідок аналогічних дій 
реальними істотами або неживих об’єктів, до яких прикріпленні датчики, що фіксуються в просторі та передають дані до 
комп’ютера. Ця технологія допомагає захопити найскладніші реалістичні рухи.

Комп’ютерні анімації можна визначити за типом змінюваних параметрів об’єктів: технології руху – технології, що до-
зволяють передати рух об’єкта або його частин; технології форми «морфінг» («Morphing») – технології зміни форми, вони 
часто використовуються для перетворення одного об’єкта в інший, зазвичай виконується з допомогою технології «ключових 
кадрів»; анімація кольору – технології трансформації забарвлення об’єкта[4]. 

Одним із найбільш показових прикладів використання комп’ютерої анімації оформлення виступу можна назвати проект 
для дітей з вадами фізичного розвитку. Він був реалізований у 2008 році в Японії та мав назву “Вперед у майбутнє”. Замість 
звичайних декорацій постановники використали великий екран,який створював кругову панораму. За допомогою спеціаль-
ної програми на екрані було відтворено мультиекранний простір, де оживали візуалізовані образи. Юний глядач занурювався 
в ілюзію реальності всього дійства. При цьому сюжет вистави розігрували як реальні артисти, в тому числі й танцюристи, 
так і віртуальні персонажі на екранах.

Використання мультимедіа-технологій дозволило здобути всесвітню славу міжнародній компанія Shen Yun Performing 
Arts (провідний колектив китайської музики й танцю, створений у Нью-Йорку). Цей колектив пропонує глядачам не просто 
концертні програми, а яскраві театралізовані вистави, запорукою успіху яких є використання сучасних технологій сценіч-
ного оформлення: живий виступ артистів відбувається на фоні проекції, несподіваним є вихід артистів із мультимедійного 
екрану тощо. 

Мультимедійні технології дають можливість створювати оригінальне оформлення вистави, і миттєво змінювати місце 
дії. Фото- та відеоряд, який проецирується на екран, може бути відзнятим заздалегідь, а може формуватися прямо під час 
дії вистави. Різноманітні кути нахилу, різна ступінь освітлення та прозорості екранів формують фантастичні конструкції, 
вибудовують ірреальний простір, в який занурюють глядача, роблячи його повноправним співучасником театральної дії. За-
вдяки телевізійним можливостям сучасний глядач може відчути всі спецефекти незалежно від того, з якого боку екрану він 
знаходиться. Сьогодні важко уявити такі теле-проекти як «Танцюють всі», «Танці з зірками», «Україна має талант», «Хви-
лина слави» без мультимедійних технологій. Відео-трансляція на телеекрани, фото-інсталяції, анімація кольору, технологія 
«захоплення руху», все це – невід’ємний компонент сценографії даних проектів, який посилює видовищність та допомагає 
у популяризації хореографічного мистецтва. Завдяки теле-проектам суспільство стає більш обізнаним у галузі хореографії: 
демонструються нові стилі та напрями танцювального мистецтва, популяризуються імена танцівників, хореографів; розши-
рюється діапазон зображально-виражальних засобів танцювальних творів та ін.

Навіть на звичайних концертних виставах сьогодні часто застосовуються мультимедійні технології. Частіше за все це – 
відео та фото проекції, слайдові презентації на екранах з назвами хореографічних композицій та постановників, ілюстра-
цій, що створюють атмосферу, необхідну для кращого сприйняття танцювальної постановки. Також застосовується сучасна 
освітлювальна техніка, яка дає можливість створювати оригінальне оформлення. Вдало підібране світло, поєднання кольорів 
та світлові ефекти значною мірою визначають видовищність хореографічного твору чи концерту. Всі декорації, реквізити та 
навіть сценічні образи можна побудувати з двох основних видів висвітлення (чи його сукупності), вони дають різну характе-
ристику об’єкта:концентроване світло, спрямоване, різко виявляє форму предметів, створюючи глибокі тіні, чітко змальовує 
контур освітленого об’єкта; розсіяне світло, воно створює переважно м’яку, пластично моделюючу півтінь. Вибір того чи 
іншого виду висвітлення залежить від задуму. Встановити світло так, щоб усі об’єкти і предмети на сцені були естетично 
освітлені, не роблячи акцентів. Або, намалювати світлом лиховісну тінь, навпаки висвітлити об’єкт так, щоб продемонстру-
вати чистоту і натхненність. Світлове оформлення сценічного дійства характеризує ознаки настрою, внутрішнього стану 
персонажів і ставлення автора до певного героя; за його допомогою здійснюється несподіване зникнення, поява, перетво-
рення, застосування проекцій є одним з найзручніших та найвигідніших для вистав, поставлених на невеликих сценах і у 
нетеатральних приміщеннях, в яких декораційне оформлення має бути зведене до мінімуму. Невеликий простір, відсутність 
чіткого розмежування сцена – зал, заглиблюють глядачів у ілюзію присутності, співпереживання акторам. Відзнятий ма-
теріал сприймається як власна історія. Для великої сцени застосування мультимедійних засобів дає можливість створити 
грандіозне, монументальне видовище. На великій сцені для монтування екранів існують різні площини: проекції можуть 
розміщуватися на кількох вертикальних, горизонтальних, діагональних площинах [7]. 

Цікавим експериментом у сценографії танцювальних вистав є робота з тінню. Білий та чорний колір надають 
психологічного окрасу виставам, а тіні, що збільшуються чи зменшуються, мають чіткий контур або поступово розплива-
ються створюють уявлення фантастичності, потойбічного світу. Яскравим прикладом такої хореографічної вистави є одно-
актний балет «Квартет-а-тет», поставлений Раду Поклітару на замовлення Ейндховенського «Парктеатру» на спеціально 
написану музику нідерландського композитора Ада Мааса «Квартет для чотирьох віолончелей». В балеті не використано 
жодної декорації окрім білої тканини та прожектора, що створює тінь. Тканина немов розбиває сценічний майданчик на 
два світи: реальний та нереальний. Справжні танцівники танцюють з тінню, що створюється на зависі, яка є одним з героїв 
вистави. Полотно притягує танцівників, як магніт, прогинається за формою їхніх тіл і поступово йде в бік, випускаючи 
їх з темряви. До того як все закінчиться клубком з тіл, чиї руки і ноги склеєні скотчем, буде кульмінація – театр тіней, де 
абстрактність історії доводиться до крайності: хореографія тут перетворюється в живопис, а хореограф – в художника, що 
малює на величезному сірому полотні композиції з великоднів і ліліпутів в самих нелюдських позах (за оптичні ефекти 
відповідає художник по світлу Олена Антохіна).
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У сучасних американських та європейських хореографічних виставах можна зустріти такий технічний засіб як туманний 
екран (димовий екран), на якому відбивається мультимедійна проекція. Ключова особливість димового екрану – можливість 
безперешкодно пройти крізь інсталяцію, не руйнуючи її (такі декорації дають змогу артистам вільно пересуватися по сцені). 
При цьому хореографічні номери можуть набувати “нереального” звучання, а танцюристи здаються незвичними, схожими 
на видіння.

Використання деяких мультимедійних технологій є дуже затратним, тому не всі хореографічні колективи можуть 
собі це дозволити. До таких затратних вистав належать «3D-шоу». Цей метод спершу було використано в театральному 
мистецтві. Так, у 2005 році в одному з театрів британської компанії Birmingham Stage Company було продемонстро-
вано нову технологію Bogglevision, яка дає змогу відображати тривимірні об’єкти, які не тільки витають у повітрі, а 
й реагують на те, що відбувається на сцені та в залі. Для сприйняття таких тривимірних ілюзій глядачам було видано 
спеціальні окуляри, на кшталт тих, що використовуються при перегляді стереофільмів.

Непересічної подією для України стало шоу «Барон Мюнхгаузен» (творці визначили жанр як «3D-шоу», постанов-
ка К. Томільченка за мотивами п’єси Г. Горіна «Тот самый Мюнхгаузен»). «Барон Мюнхгаузен» – перша масштабна ви-
става, «декораційне оформлення якої практично повністю побудоване на використанні проекційних технологій… Завдя-
ки сучасним матеріалам та технологіям авторам вдалося створити фантастичне середовище, котре захоплює, заворожує, 
шокує. Стилізація елементів готики, архітектури вікторіанської доби, реалістичних та абсолютно фантастичних пейзажів, 
відтворених у декораціях на сцені та в 3D-технологіях на спеціальних екранах перетворює все дійство у єдину гармонійну 
структуру, актори та оточення здаються єдиним цілим», свідчить С. Триколенко [8, с. 108].

У 2015 році у ХНАТОБі ім. М.В. Лисенка відбулися два перші покази національної прем’єри балету сучасного 
українського композитора Олександра Шимка «Снігова Королева». Спектакль народився в творчій лабораторії харківського 
театру. Музика та лібрето за мотивами казки Г.-Х. Андерсена було написано безпосередньо для цієївистави, постановку 
якої здійснила відомий балетмейстер, заслужена артистка України Алла Рубіна (м. Київ). Ефектні та образні костюми до 
балету-казки створила заслужений художник України Надія Швець, вона ж є автором сценографії до «Снігової Королеви». 
У спектаклю вперше в історіїтеатральногоколективубулозастосованомультимедійнітехнології, 4D анімацію, над 
якою працювали художники театру І. Степнова та Т. Полонська, а також спеціалісти з мультимедійних технологій 
О. Крижанівський і А. Рябін. Реалізувати цей задум театру допомогло ультрасучасне світлове обладнання [9].

Сучасні балетмейстери-постановники часто використовують засоби виразності, притаманні кінематографу, – монтаж, 
композицію кадру, ракурс, світло, кольори, жест, звукову композицію тощо. Такі технологічні “кінематографічні” знахідки, 
як проектування на екрани, використовуються як фон для хореографічних виступів, цифрової анімації. Яскравим представ-
ником такої “хореографії у цифровому просторі” є група Open Ended Group (США), що співпрацює з відеохудожниками 
Полом Кайзером та Марком Дауні. Кінематограф тісно пов’язаний з творчістю Піни Бауш. Слід згадати екранізації її вистав: 
її власні хореографічні (і одночасно кінематографічні) постановки, нерідко і з появою на екрані самої Піни в танцювальних 
партіях. Добре відомі її неповторні і різнопланові фільми цього жанру, такі як: «Орфей і Еврідіка», «Весна священна», «Кафе 
Мюлєр». Заслуговують на увагу кіноексперименти хореографа Мерса Кеннінгема та режисера Чарльза Атласа. Ідеальний 
альянс між танцем і кіно, ритмічне використання Атласом монтажу і майстерна постановка кадру робить відомі дослідження 
Мерса Каннінгема в області глибини і простору ще більш виразним, це розкривається в роботах «Torso» (1978) і «Channels 
/ Inserts» (1981). Серед молодих українських балетмейстерів, які використовують кінематограф у творчій діяльності слід 
відзначити Марію Коростельову, яка створює цікаві кіно-хореографічні роботи зі своїм театром танцю «G. DanceTheatre»: 
«G-effect», «Phases» та ін.

Мультимедійні технології, що використовуються сьогодні у хореографічному мистецтві задля створення видовищності 
та розкриття авторської ідеї, представленні досить широким спектром. Окреслені у статті новітні технічні засоби не вичер-
пують весь перелік. З розвитком науки та техніки розширюються можливості сценаристів, режисерів та балетмейстерів. 
Використання балетмейстерами мультимедійних технологій є цілком закономірним процесом, що відповідає викликам 
сучасного глядача. Однак, одночасно виникає проблема захоплення постановниками видовищними сценічними ефекта-
ми, що нівелюють значення хореографії. Балетна постановка в таких умовах втрачає художню цінність та перетворюється 
лише у розважальний засіб. З огляду на це, необхідно зробити акцент на тому, що сценічне оформлення з використанням 
мультимедійних технологій – це лише допоміжний засіб для кращого розкриття художнього задуму митця. 
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