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ТВОРЧІСТЬ МОРІСА БЕЖАРА 

 

Розвиток сучасного хореографічного мистецтва відбувається завдяки 

діяльності таких видатних балетмейстерів сучасності як Моріс Бежар. 

Мета даної статті полягає у аналізі творчості Моріса Бежара. 

На сучасному етапі розвитку хореографії надзвичайно розвинений 

стиль танцю модерн. Коли мова заходить про сучасний танець, то найчастіше 

аналіз мови рухів лексичного матеріалу заміняється міркуваннями про 

сучасність теми, сучасність звучання музики, сучасність героїв і т. ін. Тому 

сучасний танець має властивість постійно змінюватися відповідно до вимог 

сучасності. Він включає в себе різноманітні форми танцю. 

Енергетика, динаміка, стрімкість і пластичність – основні риси 

сучасного танцю, до яких додається його надзвичайна популярність як на 

танцювальних майданчиках, так і в концертних залах усього світу. 

Багато хореографів творили в цьому стилі модерн (М. Грехем, Р. 

Лабан, П. Бауш, М. Каннінгем та ін) [4]. До числа тих, хто багато в чому 

перевернув традиційні поняття про балет, відноситься і видатний майстер 

сучасної хореографії Моріс Бежар. Але хоч він і здійснив революцію в танці 

модерн та багато в чому сформував його нинішній стиль, та все одно був 

переконаний, що «танець стоїть завдяки балетному станку», класиці [3]. 

У роботах Бежара переплетіння людських тіл ставало схожим на 

екзотичний орнамент. Форма в його творах була оригінальною, гострою, 

іноді парадоксальною, але всі його композиції будувалися згідно з 

музичними образами, і тоді створювалися цікаві характери. 

Бежар запропонував принципово нове вирішення ритмічного та 

просторово-часового оформлення спектаклю. Інтерактивне залучення 

публіки до видовища, застосування у хореографії елементів драматичної гри 

зумовили яскравий динамізм його синтетичного театру. Бежар першим із 



балетмейстерів використав для хореографічних постановок величезні 

простори спортивних арен. Під час дійства на великій площадці 

розміщувались оркестр і хор, дія могла розвиватися в кожному місці арени, а 

інколи навіть у декількох місцях одночасно. Доповнював видовище великий 

екран, який наближав, збільшував зображення окремих танцюристів, 

привертаючи увагу до їх міміки, окремих рухів у пластичному малюнку. Усі 

ці прийоми мали на меті епатувати, вразити публіку. 

Досягненням Бежара вважають і те, що, прагнучи різноманітно 

використовувати пластичні можливості тіла танцівника, він не тільки ставив 

сольні партії, але і вводив у деякі постановки виключно чоловічий 

кордебалет. Таким чином, він поступово розвивав концепцію універсального 

чоловічого танцю, виходячи з традицій античних видовищ і масових дійств 

різних народів. 

У своїй хореографічній творчості Моріс Бежар закликав до повернення 

танцю його природного ритуального характеру й значення, а також до 

визнання стародавніх універсальних основ, спільних для танцювального 

мистецтва всіх рас і народів, які є головним стрижнем світової 

хореографічної культури. 

Визначальна риса творчої манери М. Бежара – еклектичність, синтез 

прийомів з різних хореографічних систем. 

Його творчістю захоплюються в багатьох країнах світу. Сказати про 

когось «жива легенда» – означає повторитися тисячний раз. Але якщо мова 

про Моріса Бежара – це доцільно повторювати знову і знову. Переоцінити 

його місце і вплив у світовій хореографії неможливо. 

Отже, можна зробити висновок, що спроби Бежара обновити мову 

танцю мають велике значення для сучасного хореографічного мистецтва. Він 

всебічно використовував пластичні можливості тіла танцюриста, значну 

увагу приділяв розвитку чоловічого танцю. Балетмейстер принципово по-

новому вирішував ритмічні завдання та побудову композиції у просторі і 

часі, а внесення елементів драматичної гри зумовлювало дієвість  та 



динамізм його синтетичного театру [1]. Його мистецтво відрізняється 

винахідливістю, яскравістю, складністю музичних композицій. 
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