
                              Тема: Класичний танець 

Естетичні і технічні вимоги до виконавської культури класичного 

танцю складалися, спираючись на традиції, формувалися у відповідності з 

вимогами часу не одним поколінням танцівників. Хореографічне виховання 

як складова загальної освіти формує творчу особистість, що здатна 

сприймати та розуміти мистецтво.  

Важлива роль у підвищенні морального та художнього рівня молоді, 

розвитку потреб висококультурної особистості належить хореографічному 

мистецтву, яке в умовах сьогодення набуло статусу соціально-педагогічного 

чинника, засобу формування нової людини, її високої моральної та 

естетичної культури, громадянської свідомості. 

Танець - це вид мистецтва, який розвиває здатність до 

самоусвідомлення та сприймання навколишнього світу. Саме тому класичне 

танцювальне мистецтво є дієвим засобом естетичного виховання. Воно 

ефективно впливає на розвиток гармонії, грації, особистості, творчих 

здібностей, фізичне, психічне і духовне виховання. 

Класичний танець впливає на формування сценічної культури, а уроки 

розвивають здібності танцюристів. У класичній школі вправи складаються з 

кількох частин: 

 екзерсис біля станка; 

 екзерсис на середині зали; 

 адажіо;  

 алегро; 

 вправи на пальцях (у жіночому танці). 

Елементи вправ із класичного танцю включені до програми навчання з 

художньої та спортивної гімнастики, фігурного катання, естрадних танців, 

спортивного рок-н-ролу, акробатики, спортивних бальних танців. Також у 

цьому танці є декілька позицій ніг це 1 2 3 4 5 6 позиції ніг також є 3 позиції 

рук та підготовча позиція. 

 

Термін «класичний танець» 

Під класичним танцем розуміють певний вид хореографічної пластики, 

систему засобів хореографічного мистецтва у балеті, яка включає в себе 

різномаїття рухів, позицій ніг, рук, корпусу й голови, що з'явилась у XVII 

столітті. 

Головні умови класичного танцю: виворотність ніг, великий 

танцювальний крок, гнучкість, стійкість, обертання, легкий високий стрибок, 

вільне і пластичне володіння руками, чітка координація рухів, витривалість і 

сила. 



У класичному танці прийняті п'ять позицій ніг, виконувані таким 

чином, що ноги вивернули зовні(звідси термін "виворітність"). Йдеться не 

про те, щоб повернути тільки ступні шкарпетками в різні боки, повернена 

має бути уся нога, починаючи із стегнового суглоба. Оскільки це можливо 

тільки при достатній гнучкості, танцівник повинен вправлятися щодня і 

довго, щоб навчитися без зусиль приймати необхідне положення. 

Основна позиція рук: кисті рук розслаблені, великий і вказівний пальці 

паралельні, решта зближені, але при цьому вільні, не впритул. 

 

Тема: Витоки мистецтва класичного танцю 

Класичний танець - це система рухів, покликана зробити тіло 

дисциплінованим, рухливим і прекрасним. Вона ствворюивалася з часів 

формування балету як рівноправного жанру музичного театру. Балет вбирав 

в себе досягнення різних народних танців, пантомімних дій, мімів та 

жонглерів, рухів трудових та побутових.  

Головний виражальний засіб класичного танцю - ґрунт для становлення 

і професійного вдосконалення виконавського та балетмейстерського 

мистецтва, виховання майбутніх артистів. Це також пластична мова, в якій 

відображено безліч захоплюючих, зворушливих, поетичних історій, казок, 

героїчних та ліричних легенд, новел, поем. 

Інша особливість класичного танцю - виконання на пальчиках ніг. 

Звичне уявлення про класичний танець пов'язано із зовнішнім, традиційним 

виглядом балерини - у білій пачці, рожевому трико на ногах і в рожевих 

туфельках з міцним носком, що дозволяє танцювати «на пальцях», що 

з'явилося тільки в 18 столітті, коли Марія Тальоні вперше використала цю 

техніку. Кожна школа і кожен танцюрист вносили свої особливості в 

розвиток класичного театру, збагачуючи його і роблячи популярнішим. 

Одне з основних вимог в класичній хореографії - це виворітні позиції 

ніг. Перші виконавці балету були придворні аристократи. Всі вони володіли 

мистецтвом фехтування, в якому використовувалися виворітні позиції ніг, що 

дозволяють краще рухатися в будь-яких напрямках. З фехтування вимоги 

виворітності перейшли в хореографію, що для французьких придворних було 

само собою зрозумілим. 

 

Тема: Класичний танець як один із компонентів хореографічної 

освіти 

Класичний танець користується великою популярністю в усьому світі, 

так як це основа будь-яких видів танців і система виразних засобів 

хореографічного мистецтва. На цьому уроці осягаються тонкощі балетного 

мистецтва. Це велика гармонія поєднання рухів з класичною музикою.  



Навчання класичному танцю включає в себе: вивчення основних 

позицій рук, ніг і постановки корпусу, ознайомлення з професійною 

термінологією, історією розвитку балету, постановку маленьких класичних 

форм: етюдів, адажіо, варіацій і т.д.  

Неодмінні умови класичного танцю: виворітність ніг, великий 

танцювальний крок, гнучкість, стійкість, обертання, легкий високий стрибок, 

вільне і пластичне володіння руками, чітка координація рухів, витривалість і 

сила. Поділ на елементи, систематизація та відбір рухів послужили основою 

школи класичного танцю. Вона вивчає групи рухів, об'єднаних загальними 

для кожної групи ознаками: група обертань (pirouette, tour, fouette), група 

присідань (plie), група положень корпусу (attitude, arabesgue) та інші. 

У кожному мистецтві техніка виконання і художнє виконання танцю 

має велике значення. Ці якості можуть бути досягнуті лише в результаті 

послідовної і систематичної підготовчої навчальної роботи. Щоб бути гарним 

і виразним, рух має бути правильним, вільним, невимушеним.  

Оволодіння танцювальними рухами дається лише в процесі 

систематичного тренування. Тіло людини стає більш міцним і гнучким, а 

рухи його - гармонійними і закінченими. 

В основі навчальної танцювальної підготовки учня лежить система 

підготовчих вправ класичного танцю. Він вважається головним у процесі 

підготовки виконавців. І це закономірно, оскільки класичний танець і його 

школа є єдиною всеосяжною системою виховання людського тіла, існує вже 

більше чотирьохсот років.  

Екзерсис, заснований на класичному танці, давно довів право на перше 

місце в освоєнні танцювального мистецтва. Ця система є найбільш 

розробленою, стрункою і продуманою.  

Вправи класичної системи дуже послідовні, кожне з них має свою 

певну задачу. Вправи класичної системи не тільки тренують тіло людини, 

вони збагачують запасом рухів, які стають виразним засобом танцю. 

Тренування з класичного танцю дають розвиток і навички, потрібні для всіх 

сценічних танців.  

У системі хореографічної освіти він залишається основою основ, і на 

викладання його доводиться звертати дуже пильну увагу. Які б нововведення 

не привносив в хореографію час, які б сучасні напрямки не з'являлися в 

танці, класичний екзерсис є стрижнем, на основі якого розвиваються інші 

танцювальні екзерсиси. 

Розвиваючись протягом тривалого часу, класичний танець знайшов 

точні і узаконені форми - струнку систему. Система класичного танцю 

складалася протягом століть і знайшла свої закони в процесі розвитку 

балетного мистецтва. 



Тема: Культура виконання класичного танцю 

Танець - мистецтво пластичне. Тіло виконавця є засобом вираження 

ідей, думок, змісту танцювального твору. Чим краще танцюрист володіє 

вміннями, тим вірніше, яскравіше й виразніше стане його танцювальна мова. 

Говорячи про культуру виконання танцювальних постановок, треба 

навчитися виразності виконання, музикальності, свободи і закінченості жесту 

танцювальної техніки. Регулярно проводені навчально-тренувальні заняття є 

неодмінною умовою творчих успіхів колективу.  

Без цих занять, обмежуючись тільки роботою над репертуаром, не 

можна добитися високої танцювальної техніки, виразного виконання. 

Відсутність тренувальних вправ, перш за все, відбивається на техніці 

виконання: рухи рук танцюристів будуть одноманітні, скуті, позбавлені 

виразності. 

 

Тема: Класичний балет 

Класичний балет можна назвати фундаментом всіх сценічних видів 

танцю. Ця система рухів, покликана зробити тіло дисциплінованим, 

рухливим і прекрасним, перетворює його в чуйний інструмент, слухняний 

волі балетмейстера і самого виконавця.  

Крім самого затвердження танцю як високого мистецтва і самостійного 

виду театрального дійства, здатного розвивати сюжет без допомоги співу або 

декламації, балет виробив термінологію танцю і систему підготовки 

танцюристів, з невеликими змінами використовувану і в інших стилях.  

Тому танцюристам рекомендується починати з уроків класичного 

танцю, навіть якщо вони, пізніше спеціалізуються в танці модерн, шоу-балеті 

або джазовому танці. Основи класичного танцю настільки універсальні, що 

навіть досвідчені танцюристи інших танцювальних напрямків не припиняють 

занять класикою.  

Заняття класики корисні дуже для дітей. З раннього віку закладається 

правильна постава і поступово виправляються різні випадки викривлень 

хребта. На уроці класичного танцю у дітей виробляється відповідальність 

перед справою, якою вони займаються, а також повага до мистецтва. 

 

Тема: Важливі елементи класичного танцю 

У класичному танці, перш за все, важлива робота біля станка. Вона 

виробляє правильну постановку і стійкість корпусу, який при екзерсисі 

повинен триматися на опорній нозі з прямою підтягнутою спиною. 

Правильно поставлений корпус - основа для будь-якого танцювального руху. 

Від правильної постановки ніг, корпусу, рук, голови багато в чому 

залежить розвиток технічної майстерності танцівника. Система класичного 



тренажу вимагає виконання всіх позицій (позиція - положення, що фіксує 

початок чи закінчення руху) і вправ з гранично виворотним положенням ніг. 

У класичному танці прийняті п'ять позицій ніг, виконувані таким чином, що 

ноги вивернуті назовні. При цьому повернута повинна бути вся нога, 

починаючи з стегнового суглоба. Оскільки це можливо тільки при достатній 

гнучкості, танцівник повинен вправлятися щодня і довго, щоб навчитися без 

зусиль приймати необхідне положення. 

Виворітність необхідна не тільки для поліпшення техніки танцю - вона 

надає руху витонченість і гармонійність. Вона позначає одну з 

найважливіших, професійних якостей артиста балету. Виворітність необхідна 

для танцівника при виконанні будь-якого сценічного танцю (особливо - 

класичного). Крім того, виворітність сприяє чистоті пластичних ліній рухів 

ніг, робить невидимими кути, утворені п'ятами при підніманні ніг і т. д. 

Уміння володіти своїм тілом, чіткість виконання, правильно поставлене 

дихання і треноване серце дадуть можливість танцюристам виконати танець з 

усіма його характерними особливостями, не тільки, не знижуючи загального 

тонусу, але, навпаки, підвищуючи його до повної кульмінації. 

Під час навчальних занять необхідно приділяти велику увагу роботі над 

корпусом, головою і руками, домагатися виразності і пластичності 

виконання, розвивати координацію всіх частин тіла і опановувати технікою 

танцю, як складовою одного з основних засобів акторської виразності. 

 

Тема: Виконавська майтерність класичного танцю 

Щоб опанувати майстерність сценічного жесту необхідно розвивати 

м'язи і суглобово-зв'язковий апарат рук, особливо кистей і пальців. К. С. 

Станіславський називав кисті рук «очима тіла». Виконавська культура танцю 

зводилась до п'яти основних положень. 

1. Всі види сольних танців, а також танці-ігри, мисливські та 

військові танці передбачали обов'язкову наявність в них змісту, тобто 

драматургічної основи. 

2. Зміст, що лежить в основі будь-якого танцю, повинен був бути 

донесеним до глядача в реалістичній формі. Умовність або символічність 

пантоміми або танці не приймалася глядачами. 

3. Народ не байдуже ставився до техніки танцю, а, навпаки, високо 

її цінував і вимагав від виконавців високої майстерності. Однак техніка 

повинна була бути не самоціллю, а засобом найбільш переконливою передачі 

змісту танцю. 

4. Глядачі високо ставили індивідуальність танцюючого, звану 

«витівкою», тому механічне виконання танцю не визнавалося. 



5. Нарешті, одне з головних вимог до танцювального мистецтва - 

виразність виконання, яке вважалося вчиненим лише в тому випадку, якщо 

кожен рух в танці був зрозумілим і доходив до глядачів.  

Наявність змісту, реалістична форма його відображення, 

індивідуальність і виразність виконання, а також висока техніка танцю були 

тими установками, на яких будувалася і розвивалася танцювальна культура. 

Щоб оволодіти високою виконавською майстерністю класичного 

танцю, необхідно пізнати та засвоїти його природу, його засоби вираження, 

його школу. 

Діапазон виконавської техніки в танці дуже великий. Це дає 

можливість балетмейстерові створювати найрізноманітніші хореографічні 

композиції, подібно до того, як у музиці на основі прийнятого звукоряду 

композитор будує найрізноманітніші звуковисотні зв'язки.  

Інакше кажучи, виражальні засоби дозволяють балетмейстеру 

створювати твори різного змісту і форми: від невеликих концертних етюдів 

до спектаклів. 

Виконавська і загальна культура танцівника визначає його манеру 

руху, яка, зрозуміло, без точної школи не може бути вихована, так само як 

досконала техніка руху без відповідної культури.  

Манера руху - це пластичний засіб вираження індивідуальності 

танцівника, це своя, а не чужа виконавська творчість, це мистецтво справжнє, 

а не наслідування навіть найулюбленішому і знаменитому артистові.  

В основному усі танцювальні навички набуваються у процесі 

навчальної роботи. Тому вона відіграє таку важливу роль в будь-якому 

танцювальному колективі.  

Мета і завдання навчальної роботи загальні - оволодіння танцювальною 

майстерністю, танцювальною технікою. Без танцювальної техніки не може 

бути творчого зростання. 

Зміст і глибина хореографічного твору можуть бути вірно, і повно 

розкриті лише за допомогою точної виконавської техніки танцю. Точність - 

це не простий професійний педантизм, не шаблон, не самоціль, а, перш за все 

живе, поетично натхненне почуття танцю, яке визначає зрілість і 

досконалість виконавської майстерності.  

Точність дозволяє танцівнику знайти не тільки пластичну стрункість, 

виразну фразіровку руху, впевненість у своїх силах, а й творчу активність.  

Рухатися легко, вільно, без зайвих фізичних зусиль - означає вміти 

приховувати від глядача всі труднощі своєї майстерності, всю ту величезну 

витрату сил і енергії, яка відбувається при цьому. 

 

 



Тема: Загальні тенденції класичного танцю 

Використовуючи невичерпні можливості пластики людського тіла, 

хореографія впродовж багатьох століть шліфувала і розробляла виразні 

танцювальні рухи.  

В результаті цього складного процесу виникла система власне 

хореографічних рухів, особлива художньо-виразна мова пластики, що 

становить творчий матеріал танцювальної образності. 

 Відбираючи з невичерпного джерела, якою є народна танцювальна 

творчість, характерні виразні рухи, хореографія їх по-новому пластично 

осмислює, поетично узагальнює, додає їм необхідну багатозначність і 

широту виразу.  

Виразні рухи лягли в основу класичного танцю, відмінні риси якого 

покликані виражати пристрасний людський порив у височінь, активну 

спрямованість в незвідане, піднесеність, натхненність.  

Такий танець виявився здатним породити “душею виконаний політ”, в 

якому на основі вигостреної танцювальної техніки воєдино зливаються воля, 

емоція і пристрасть. 

Танці існують вже так довго, що за час свого існування пережили дуже 

багато трансформацій. Балет зберігає в собі, у чистому вигляді, усі основи 

хореографії. В інших стилях танців йде вже інтерпретація на базі класичної 

хореографії. 

Балет - вища форма хореографічного мистецтва, в якій воно 

піднімається до рівня музично-сценічного. Головний виразний засіб балету - 

система європейського класичного танцю. В історично сформованій програмі 

підготовки артистів балету класичний танець є базою, що формує комплекс з 

наступних дисциплін сценічного танцю: дуетний-класичний танець, 

характерний, історичний, бальний та сучасний танці, акторська майстерність. 

В основі виразних засобів балету лежить сценічний танець - один з 

основних видів хореографічного мистецтва, призначений для глядачів і 

передбачає створення хореографічного образу на сцені. 

Класичний балет можна назвати фундаментом всіх сценічних видів 

танцю. Основи класичного танцю настільки універсальні, що навіть 

досвідчені танцюристи інших танцювальних напрямків не припиняють 

занять класикою, бо вона є платформою до розвитку координації, 

граціозності, а також необхідних для будь-якого танцювального напрямку 

даних, таких як, виворітність, розтяжка, гнучкість, стрибок і т.д. 

Характерний танець у своєму нинішньому сценічному вигляді багато в 

чому тісно пов'язаний з класичним. Частина вправ характерного танцю 

народилися в результаті запозичень і переробок тренажу класичного танцю.  



Характерний танець рясніє різними рухами, яких в класичному танці 

ми не зустрічаємо. Також він запозичує деякі рухи з класики. Основна 

стилістична ознака характерного танцю - у зближенні його з конкретною 

дійсністю, з танцювальної народною творчістю, а технологічна - у великій 

свободі рук, корпуса і ніг, у виборі положень, поворотів і т.д. 

Один із принципів класичної школи - гранично витягнуті ноги - 

дотримується в характерному танці не так суворо. Багато характерних рухів 

засновано на не витягнутих ногах, зі злегка призігнутими колінами, інакше 

загубиться гострота і характерність малюнка танцю.  

 

Тема: Балет як основа клсичного танцю 

Класичний балет є традиційною формою світового балету з усією 

класичною балетною технікою. Цей вид танцю потребує неймовірних зусиль 

для досконалого його виконання. Тільки постійна робота над собою (робота 

над ногами, руками, корпусом, поставою, осанкою та образом) приносять 

хороший результат.  

Класичний балет створений для тих, хто має терпіння і прагне 

вдосконалення! Найпопулярнішим і найпрогресивнішим класичний танець 

рахують в Росії, Італії, Франції та в Великобританії, тому що саме там він був 

закладений та стрімко розвивався, найвідоміші театри опери та балету 

знаходяться в цих країнах.  

Класичний балет відрізняється від всіх інших стилів танцю. Кожен 

його рух обов’язково виходить з якоїсь позиції і якоюсь закінчується. Адже в 

класичній хореографії існує 5 позицій ніг і 3 позиції рук, не враховуючи 

проміжні та підготовчі.  

Для того щоб виконувати класичний балет на середині сцени чи класу 

учень обов’язково повинен досконало виконувати екзерсис біля станка, бо це 

є своєрідною підготовкою до виконання більш складних елементів без опори. 

Насамперед балет - це вже готовий продукт, а сама підготовка до нього 

називається класичною хореографію. Балет - це готова вистава із 

продуманою послідовністю рухів і картин, поставлений на певну історію, а 

той книгу.  

Балетом раніше насолоджувались лише в театрах, та зараз ми можемо 

його споглядати по телевізору чи в інтернеті за чиїмись попередніми 

записами із того ж театру, але ті хто хоча б раз у своєму житті побував в 

театрі і дивився балетну виставу там, вам скаже що нічого так не красить 

балет як театр. 

Вид сценічного мистецтва, танцювальна театральна вистава, у якій 

музика поряд з танцем відіграє важливу роль у розвитку сюжету і створенні 



відповідного настрою, синтетичний вид сценічного мистецтва, в якому зміст 

вистави розкривається в основному засобами танцю, міміки і музики.  

Джерела виникнення балетного жанру закладені в народних іграх, 

хороводах, сюжетних танцях тощо. Танець як елемент драматичної дії 

досягнув високого рівня розвитку в культових і світських театралізованих 

видовищах Стародавнього Єгипту, Індії, Китаю, у трагедіях греків, римлян та 

народних дійствах середньовіччя. 

 

Тема: Історія виникнення балету 

З’явився балет в епоху Відродження у 15-16 столітті в Італії, де здавна 

на карнавалах виконувалися веселі танцювальні сценки, які поступово 

поретворилися у самостійні танцювальні спектаклі. У Франції на той час 

велику популярність здобув придворний балет - яскраве й урочисте 

видовище, героями якого були король, королева та численні придворні.  

Саме французькі балетмейстери створили спеціальну "хореографічну 

мову", яка й понині використовуться у класичному балеті. Починаючи з XIX 

століття, найвищого мистецького рівня жанр балет досяг у Росії, де існували 

неперевершені балетні трупи, музику створювали видатні композитори 

П.Чайковський, О.Глазунов, І.Стравинський, С.Прокоф'єв, А.Хачатурян та 

інші. 

У сучасному балеті поруч з класичними танцювальними елементами 

(класичний танець, характерний танець і пантоміма) широко 

використовуються різноманітні гімнастичні та акробатичні трюки, що 

надзвичайно збагачує цей старовинний жанр. 

З часом балет переходить на професіональну сцену, де посідає певне 

місце в оперних і драматичних виставах. У 19 столітті на сценах Європи 

виступають артисти Ф. і М. Тальйоні, Ж. Перро, К. Блазіс, С. Вігано, Ф. 

Ельслер, К. Грізі, які підносять мистецтво танцю на високий художній рівень. 

У XX ст. 

У США балет розвивався завдяки зусиллям Джорджа Баланчина й 

американського балетного театру, а в Англії — завдяки впливу Марії 

Рамперт. 

В Україні як самостійний жанр хореографічного мистецтва балет 

починає розвиватись за часів радянської влади. В 1919 в Києві був 

поставлений Б. «Жізель» А. Адана (балетмейстер М. Мордкін). Того ж року в 

театрі Державної української музичної драми в опері М. Лисенка «Утоплена» 

були поставлені танці русалок, а також здійснена балетна вистава, що 

складалася з балету «Азіаде» Гюнтеля та хореографічних етюдів 

(балетмейстер М. Мордкін). 1925 у Харкові поставлено балет «Корсар» А. 

Адана (балетмейстер М. Мойсєєв).  



Тема: Стилістика балету 

Стилістичні варіації виникли і розвивалися після італійського 

Відродження. Початкові класичні варіації в першу чергу пов'язані з 

географічним походженням. Прикладами є російський балет, французький 

балет та італійський балет. Пізніші стилі, такі як сучасний балет та 

неокласичний балет, включають як класичний балет, так і нетрадиційну 

техніку та рух. . 

Класичний балет 

Класичний балет заснований на традиційній балетній техніці та 

словниковому запасі. Існують різні стилі класичного балету, пов'язані з 

їхніми областями походження, такими як французький балет, італійський 

балет, англійський балет та російський балет.  

Деякі класичні стилі балету пов'язані з конкретними методами 

навчання, які, як правило, називаються на честь їхніх творців. Наприклад, 

метод Cecchetti створила італійська танцівниця Енріко Цектетті, метод 

Ваганова названий на честь російської балерини Агріппіни Ваганової . Метод 

«Королівська академія танцю» - це балетна техніка та система навчання, яка 

була заснована різноманітною групою танцюристів-балетів.  

Вони об'єднали свої відповідні танцювальні методи (італійський, 

французький, датський та російський), щоб створити новий стиль балету, 

унікальний для організації та міжнародно визнаний як англійський стиль 

балету. Прикладами класичної постановки балету є: «Лебедине озеро» та 

«Лускунчик». 

 

Романтичний балет 

Романтичний балет - це художній рух класичного балету. Він 

спирається на ті ж кодифіковані кроки, але відходить від більш раннього 

класичного балету у виробництві художніх змін.  

Наприклад, ця епоха означає появу пуантової праці, панування жінок у 

постановках балету та зміни від раніше виявлених коротших звуків, які 

прямо виходять на більш тривалий, потік, що намагаються показати м'якість 

та делікатну ауру. Цей рух популяризується з початку до середини 19 

століття (романтична епоха).  

Сюжети багатьох романтичних балетів оберталися навколо духів жінок 

(сильфи, віліс та привиди), які поневолили серця та почуття смертних людей, 

а також таємниці уяви або мрії. Балет «La Sylphide» 1827 року вважається 

першим, а балет «Coppеlia» вважається останньою роботою романтичного 

балету 1870 року. 

Знамениті танцюристи балету романтичної епохи: Марі Тагліоні, Фанні 

Ельслер та Жюль Перро. Жюль Перро також відомий своєю хореографією, 



особливо тією, що називається Жизель, часто вважається найпопулярнішим 

романтичним балетом. 

Неокласичний балет 

Неокласичний балет - стиль, який використовує класичну балетну 

техніку та словниковий запас, але відхиляється від класичного балету при 

використанні абстрактних композицій. У неокласичному балеті часто немає 

чіткого сюжету, костюмів або декорацій. Музичний вибір може бути 

різноманітним і часто включає в себе музику, яка також є неокласичною 

(наприклад, Стравінський, Веберн). 

Тім Шолль, автор книги «Від петипа до Баланчіна», вважає 

«Аполлона» Джорджа Баланчіна 1928 року першим неокласичним балетом. 

Аполлон представляв собою повернення до класичної форми у відповідь на 

абстрактні балети Сергія Дягілєва. Баланчін працював з сучасним 

танцювальним хореографом Мартою Грем, розширюючи свій вплив на 

сучасні техніки та ідеї. 

Симфонічні варіації Фрідріха Ештона в 1946 р - основна робота для 

хореографа, це твір, виконаний у білих туніках, абстрактний та мінімальний 

набір дизайнів без виразного сюжету. Інша форма, модерний балет, також 

виникла як відгалуження неокласицизму. Серед новаторів у цій формі були 

Глен Тетлі, Роберт Джоффрі та Джеральд Арпін. 

Сучасний балет 

Сучасний балет - форма танцю, яка відкриває двері до будь-якого 

стилю. Включає в себе пішохідну, сучасну, джазову чи етнічну форми, хоча 

коріння класичного балету досить очевидні. 

Іноді важко відрізняти цю форму від неокласичного або модерного 

балету. Багато сучасних концепцій балету походять від ідей та нововведень 

модерного танцю XX століття, у тому числі рухи на підлозі та обертання ніг. 

Цей балетний стиль часто виконується босоніж. 

Джордж Баланчін, директор-засновник балетної трупи в Нью-Йорку, 

вважається піонером сучасного балету через його новаторський розвиток 

неокласичного балету. Ще один ранній сучасний балетмейстер, Твіла Тарп, 

хореографував Push Comes To Shove для Американського театру балету в 

1976 році, а в 1986 році створив свою власну компанію «The Upper Room». 

Сьогодні існує багато сучасних балетних компаній та хореографів. До 

них належать Алонсо Кінг та його компанія LINEAS Ballet; Метью Борн і 

його компанія New Adventures; Начо Дуато та його Compañia Nacional de 

Danza; Вільям Форсайт і Компанія «Форсайт» і Джирі Кіліан з Театру 

Nederlands Dans. Традиційно «класичні» компанії, такі як Маріїнський 

(Кіровський) балет та Паризький оперний балет, також регулярно виконують 

сучасні твори. 


