
Дуетний танець у сучасному танці 

Сучасні танці з їх стрімкими ритмами, незвичайними і складними положеннями 

тіла добре тренують витривалість, вестибулярний апарат, систему дихання і 

серце. 

Ця лінія танцю з'явилася в нашій країні не так давно і проходить досить 

непростий шлях розвитку. Багато проблем його розвитку пов'язані не тільки з 

зовнішніми причинами (відсутність фінансування, освітньої системи, 

інфраструктури), але з внутрішніми - недостатньо ясним розумінням танцю 

саме як сучасного мистецтва, що вимагає адекватної системи художнього 

світосприйняття і мислення. 

Якщо вважати, що танець - це мова (текст), то більша частина того, що 

відбувається на сучасній танцювальній сцені (по крайней мере, яка вважає себе 

такою) - це спроба говорити чужою мовою, коли тебе зачаровує саме звучання 

досі незнайомих звуків, але з'єднуєш ти їх за законами відомї тобі мови. 

Спонтанність - це відсутність прогнозованої структури, безперервність без 

повторень, опора на порожнечу, потік творчості.  

Структура - заздалегідь задана конструкція, звід(свод) правил, карта, що 

передує(предшествующая) території. Структура танцю деталізована в 

хореографії, спонтанність є безумовним атрибутом імпровізації. Імпровізація 

виходить з мрії про безумовну свободу. Цей початковий посил практично 

ніколи не доходить до адекватного втілення, стаючи по ходу справи "іграшкою 

в бісер", обумовлений конкретним культурним контекстом. Імпровізація 

завжди існувала всередині будь-якої стилістики. Танцювальна імпровізація як 

явище сучасного мистецтва оформилася лише в епоху постмодерну як 

можливість гри з простором, перевантаженим культурними змістами і 

стильовими конструкціями.  

Процесуальне визначення - імпровізація як вміння чути своє тіло, простір і 

партнерів - швидше відсилає до стану імпровізатора, але нічого не може сказати 

про процес та результат. 

Імпровізація, з іншого боку, сама по собі не є презумпцією справжньої 

творчості. Вона може виходити з дуже різних передумов, вимагає особливої 

підготовленості (або відкритості) глядача; можна назвати це також тусовочний 

або включенностью в культурний контекст. 

Імпровізація - це з'єднання усвідомленого вибору і спонтанної реакції. Вона 

включає періоди безперервної концентрації і дивовижною моменти магії, які 

ніколи не повторяться. Відповідаючи на уяву, інтелект, стиль, і енергію кожної 

людини, танцюристи знаходять шляхи прориву через стереотипи мислення і 

руху, які обмежували їх. 



Контактна імпровізація - форма руху в танці, в дуеті. Двоє людей рухаються 

разом, в зіткненні, підтримуючи спонтанний тілесний, фізичний діалог через 

кінестетичні чуттєві сигнали розподілу ваги і інерції. Тіло, в міру усвідомлення 

відчуттів інерції, ваги і балансу вчиться розслаблятися, звільнятися від 

надлишку м'язового напруги і відмовлятися від деякої кількості намірів і 

вольових установок для того, щоб не суперечити природному ходу речей, 

перебувати в "потоці", використовувати те, що під рукою . Такі навички як 

падіння, перекочування і знаходження догори ногами досліджуються тілом і 

ведуть його до усвідомленням своїх природних рухових можливостей. 

Нескладні і ясні дуетні вправи дозволяють парам досліджувати і фокусувати 

увагу на специфічні відносини, з якими доводиться мати справу в вільної 

імпровізації - підтримувати і приймати вагу іншого тіла, віддавати йому свою 

вагу, стрибати на нього, лежати і кататися по ньому. Одного разу ці прості 

вправи і відчуття вводяться в сферу органічного руху тіла, стають легко 

доступними йому, при цьому виникає можливість вираження величезної 

сутнісної енергії самого тіла. Стає дуже важливим розвивати спритність, 

почуття балансу, щоб вони могли працювати в динаміці, при фізичному 

дезорієнтації і гарантувати безпеку, покладаючись при цьому на один тільки 

інстинкт самозбереження, виживання. 

Контактна імпровізація - це шлях, спосіб бути разом і взаємодіяти на чисто 

фізичному рівні. В такому танці необхідно постійне зусилля концентрації на 

фізичних, тілесних відчуттях моменту зміни ваги, рівноваги і нерухомості. 

Сила і частота цього зусилля концентрації стають стимулом здорового 

взаємодії з іншою людиною в танці. Простота форми в контактної імпровізації - 

це дар. Це цінне тим, що це - можливість танцювати, імпровізувати разом. 

Допомагати силам інерції і гравітації - можливо тільки з почуттям гумору і 

незмінним смиренням, прийняттям дійсності, як вона є - значить виявити, 

відкрити справжнє "Я", справжнє існування, розкриваючи природу істинного 

спілкування. 

Деякі принципи контактної імпровізації. 

1. Рух слід за зміщенням точки контакту між тілами партнерів. Переважають 

руху, пов'язані з дотику двох тіл, пошуком взаємних просторових траєкторій 

при взаємодії з вагою тіла партнера. Танець направляється відчуттями 

партнерів, їх наміром зберегти чи не зберігати фізичний контакт і 

продовжувати пошук взаємної опори. 

2. Відчувати шкірою. Майже постійний фізичний контакт між партнерами 

спрямований на використання всієї поверхні тіла для підтримки власної ваги і 

ваги партнера. 

3. Перетікання. Увага направлено на сегментацію тіла і рух одночасно в 

декількох напрямках. Послідовне включення частин тіла в поєднанні з їх 

посилом в декількох різних напрямках. Постійне зміщення ваги на сусідні 

сегменти розширює можливості імпровізації і пом'якшує падіння і перекати. 



Сегментація(расчленение) тіла і множинність напрямків створює ефект 

суглобистими руху. На відміну від традиційних технік танцю модерн, де так 

само використовуються подібні прийоми, але акцент робиться на одному 

напрямку або простий протифазі, в контактної імпровізації часто 

використовується вільний потік інерції поза жорсткого контролю. 

4. Відчуття руху зсередини. Орієнтація і увагу на внутрішньому просторі тіла. 

Вторинне увагу на формі тіла в просторі. Контактні імпровізатори більшу 

частину часу проводять, концентруючи увагу всередині тіла з метою 

сприйняття найтонших змін ваги і забезпечення безпеки себе і партнера. 

Майстри, для яких сприйняття гравітації стало частиною їхньої натури, можуть 

частіше, ніж початківці, свідомо проектувати своє тіло в простір. У той же час, 

навіть в сольній імпровізації "контактер" часто зберігає внутрішній центр уваги 

і поглинання рухом. 

5. Використання сферичного простору (360 градусів). Тривимірні траєкторії в 

просторі, спіральні, викривлені округлі лінії тіла. Ці траєкторії тісно пов'язані з 

фізичними завданнями підняття ваги і падінь з мінімальним зусиллям. Підйом 

по дузі вимагає менше м'язових зусиль, а падіння по дузі зменшує удар. 

6. Проходження за інерцією, вагою і потоком руху. Вільний, набирає силу потік 

руху в поєднанні з поперемінним активним і пасивним використанням ваги. 

Контактні імпровізатори часто підкреслюють важливість безперервності руху, 

коли заздалегідь не відомо, куди воно може привести їх. Вони можуть активно 

тягти, штовхати або піднімати партнера, слідуючи пориву енергії, або пасивно 

дозволяти інерції захоплювати їх. 

7. Мається на увазі присутність глядачів. Свідома неформальність презентації, в 

формі практики або джему. Наближеність до аудиторії, що сидить зазвичай у 

колі, без формально визначеної сцени. Особливо в ранні роки танець контактної 

імпровізації вже відбувався, коли глядачі тільки входили в зал, так що початок 

вистави було невизначеним. У контактному джемі або виступі найчастіше 

відсутній спеціальний сценічний світло, декорації, мізансцени, костюми. 

8. Танцюрист - звичайна людина. Ухвалення поведінкового або природного 

стану речей; танцюристи, як правило, уникають рухів, чітко ідентифікованих з 

традиційними техніками танцю і не роблять різниці між повсякденними рухами 

і танцювальними. Вони поправляють одяг, сміються. Кашляють, зачісуються, 

якщо це необхідно, прямо на сцені, як правило, не дивляться на глядачів. 

9. Дозволити танцю статися. Хореографічні структури організовані в 

послідовність дуетів, іноді тріо або великих груп і майже безперервне фізичне 

взаємодія танцюристів. Такі елементи хореографії, як організація простору, 

вибір теми руху, використання драматичних жестів дуже рідко 

використовуються навмисно. Але хореографічні форми все ж виникають 



Дует в сучасному розумінні - це танець, наповнений почуттям, змістом, іноді 

він є сюжетною ланкою, що рухає інтригу спектаклю. Дуети рясніють 

складними підтримками, іноді партерними, іноді повітряними, залежно від 

фантазії, «почерку» балетмейстера і побудови задуманого твору. Лексика 

інтенсивно розвивається; в сучасних танцювальних напрямках, складні 

акробатичні підтримки, елементи художньої та спортивної гімнастики стали 

невід'ємною частиною нових хореографічних постановок. Мистецтво балету 

знаходить нові форми, пластичні засоби для виразного танцю.   

Вивчаючи дану дисципліну студенти навчаться основним технічним прийомам 

дуетною підтримки, познайомляться з класичними балетними зразками. 

Однією з основних задач є вміння працювати в парі, важливий внутрішній 

контакт учнів в спілкуванні між собою в танці, єдиний темпоритм, єдине 

музичне сприйняття, акторське розуміння поставленого завдання і задуму 

балетмейстера.   

Вивчення студентами дуетно-класичного танцю дозволить ще більш 

розширити творчу палітру майбутніх балетмейстерів та керівників 

хореографічних колективів. У програмі дуетного танцю зазвичай 

використовується французька термінологія.   

Висновки. Резюмуючи вищесказане, слід зазначити, що історична 

спадщина розвитку хореографії відіграє важливу роль і є невід’ємним 

елементом  усіх  етапів  професійної підготовки  майбутніх  викладачів  

хореографії. Опанування курсу «Методика дуетного танцю» створює 

сприятливі педагогічні  умови  для  прояву  творчості магістрів  під  час  

вивчення  основ викладання дуетного танцю.  

 

 

Прочитати та надати відповідь на запитання (письмово).  

1. Що тренують сучасні танці? 

2. З якими проблемами пов’язаний розвиток сучасного танцю в нашій країні. 

3. Що таке спонтанність? 

4. Імпровізація це? Дайте декілька відповідей на питання. 

5. Що таке контактна імпровізація? 

6.Перечисліть принципи контактної імпровізації. Дайте кратку, але чітку 

відповідь. 

7.Що таке дует у сучасному танці. Як він розвивається. 

8.Чому навчаються студенти вивчаючи предмет дуетний танець. Яка його 

задача. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


