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КОНТАКТНА ІМПРОВІЗАЦІЯ ЗА СТІВОМ ПЕКСТОНОМ:  
ПРИНЦИП ВІЛЬНОГО РУХУ ЯК ЗВ’ЯЗОК МІЖ ТАНЦІВНИКАМИ

Анотація. У статті розглядається питання розвитку та подано характеристику основних тенденцій такого 
напряму імпровізаційної практики, як контактна імпровізація. Окреслено умови її виникнення, характе-
ристики, деякі з векторів проведення класів та завдання. В основі дослідження використано інтерв’ю та 
спогади учасників класів та Стіва Пекстона. Розглядаються питання актуальності напряму та вплив на 
розвиток багатогранний танцівника засобами контактної імпровізації. Виділено основні базові принципи 
роботи з тілом та засоби залучення мозкової діяльності в процес руху, особливості роботи з партнером. 
Досліджено історію та передумови виникнення напряму та стан практики танцювальної імпровізації на 
період сьогодення.
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CONTACT IMPROVISATION BY STEVE PESTON:  
THE PRINCIPLE OF FREE MOVEMENT AS A RELATIONSHIP BETWEEN DANCERS

Summary. The article considers the issue of development and presents a description of the main trends in such 
a direction of improvisational practice as contact improvisation. The conditions of its occurrence, characteris-
tics, some of the vectors of classes and tasks are outlined. The study is based on interviews and recollections 
of class members and Steve Paxton. The issues of urgency of the direction and influence on the development of 
the multifaceted dancer by means of contact improvisation are considered. The basic principles of working with 
the body and means of involving brain activity in the process of movement, features of working with a partner 
are highlighted. The history and preconditions of the direction and state of practice of dance improvisation for 
the present period are studied. The aim of the study. Describe the features of contact improvisation of Steve 
Paxton and its impact on the level of perception of the dancer. Research methodology General scientific method 
of objectivity, historicism, comparison and systematization. The method of objectivity and historicism made it 
possible to trace the preconditions, the main stages of formation and development of contact improvisation by 
Steve Paxton. A systematic approach allowed a comprehensive approach to the research problem. Important 
elements of the system are the relationships of its parts – the structural elements of modern choreography, con-
tact improvisation. The method of observation is used to synthesize the study of contact improvisation, which 
reveals its art history and at the same time the principles of stylistic parameters of the creative activity of 
performers. Improvisational practice (contact improvisation) undoubtedly has an impact on a soft, gradual or, 
conversely, lightning-fast change in worldview. No wonder improvisation often serves as a source of inspiration 
for the creation of new works of art. It is used both in the creation of new choreographic compositions and as a 
developmental dance practice. Conclusions. Thus, improvisation is a fairly common and well-known practice 
today, it is gradually introduced into their training program by dancers of various specialties, and its produc-
tivity is primarily in the discovery of the human subconscious world. Contact improvisation requires complete 
trust, sensitivity and relaxation from dancers, which not only helps to release internal clamps, but also to open 
completely new bodily and spiritual sensations, to open the way to new views and thoughts, to return to the 
original and subconscious.
Keywords: choreography, dance, improvisation, contact improvisation, Steve Paxton.

Постановка проблеми. Танцювальна 
імпровізація уже багато років не втрачає 

своєї популярності серед діячів сучасного хоре-
ографічного мистецтва, оскільки стала засобом 
безперервного пошуку та відкриття нових влас-
тивостей людського тіла, активно залучає в ро-
боту підсвідомість та внутрішнє наповнення тан-
цівника. Так, контактна імпровізація повністю 
дозволяє відчути по-новому своє місце у цьому 
світі: у взаємодії з партнерами, зовнішнім серед-
овищем та завдяки дуету з самим собою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
За теоретичну базу дослідження взято інтерв’ю зі 
Стівом Пекстоном та його учнями [5; 6; 8]. Кон-
тактну імпровізацію, в тому числі і імпровізацію 

джаз-танцю аналізує О. Плахотнюк [1; 2]. До 
питання ґенизу контактної імпровізації у своїх 
працях звертаються Д. Тураш, С. Домазар [4], 
С. Темлянцева, С. Герасимов, Д. Голубев [3]. 
Проте у даних дослідженнях не висвітлювались 
питання: питання розвитку та основних тенден-
цій імпровізаційної практики, як танцювальна 
імпровізація. Умови її виникнення, характерис-
тики, деякі із характерних відомих перфомерів.

Мета дослідження: охарактеризувати осо-
бливості контактної імпровізації Стіва Пекстона 
та її вплив на рівень сприйняття танцівника.

Методологія дослідження: загальнонауко-
ві методи об’єктивності, історизму, порівняння 
та системності. Метод об’єктивності й історизму 
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надав змогу простежити передумови, основні 
етапи становлення та розвитку контактної імп-
ровізації Стівом Пекстоном. Системний підхід, 
дозволив комплексно підійти до досліджуваної 
проблематики. Важливими елементами системи 
виступають взаємозв’язки її частин – структурні 
елементи сучасної хореографії, контактної імпро-
візації. Метод спостереження використаний для 
синтезування вивчення контактної імпровізації, 
що виявляють його мистецтвознавчий характер 
і в водночас засади стильових параметрів творчої 
діяльності перформерів. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Одним із творців контактної імпровізації на-
зивають американського танцівника і хореогра-
фа Стіва Пекстона. Роком її створення вважають 
1972 рік. Стів був спортсменом, гімнастом, за-
ймався сучасним танцем і бойовими мистецтва-
ми, вивчав різні техніки і вводив їх елементи до 
свого танцю. За період навчання в Нью-Йорку він 
танцював в різних компаніях, включаючи компа-
нію Хосе Лімона та Мерса Каннінгема. На виник-
нення та розвиток даного напряму безпосередньо 
вплинули тогочасні цінності, які вона передає 
далі і продовжує розвивати [2, с. 23; 3, с. 23].

Кандидат мистецтвознавства О. Плахотнюк 
зазначає, що: «…в основі усіх методів, побудо-
ваних на принципах імпровізації лежить уяв-
лення про те, що тіло та його спонтанний рух 
є важливим та ефективним засобом вивільнення 
напруги та емоцій, що стримуються особистістю 
та заважають її ефективній життєдіяльності, а 
також засобом відтворення та подальшого усві-
домлення несвідомих частин особистості. Інши-
ми словами, імпровізація, що лежить в основі 
автентичного руху, спонтанного, неструктурова-
ного танцю, контактна імпровізації спрямована 
на досягнення особистісної інтеграції, цілісності, 
автентичності особистості» [2, с. 13].

Проте історія формування імпровізація 
в танцювальному мистецтві простежується на-
багато раніше і вже у ХХІ столітті О. Плахот-
нюк, вивчаючи феномен джаз-танцю зазначає  
«...контемпорарі-джаз-танець, є загальним ви-
значенням для сучасної джазової хореографії, 
першого десятиліття ХХІ ст. Що характеризу-
ється тенденцією до поєднання різних напрямів 
сучасних танцювальних технік: класичного ба-
лету, модерну, контемпорарі, афро-, фольк-джаз 
танцю тощо. Для виконання контемпорарі-джаз-
танцю характерні імпровізація, підвищена емо-
ційність, підкреслена ритмічність рухів як усьо-
го тіла танцівника, так і окремих його частин, 
використання віртуозної техніки, тури, акцен-
товані перегини корпусом, залучення партерної 
техніки та елементів акробатики [1, с. 151].

Імпровізація називають «танцем в теперіш-
ньому часі», «спонтанною хореографією», «по-
вним хаосом», «втіленням, коли воно приходить». 
Імпровізація означає вибір серед можливостей, 
існуючих в даний момент, у противагу виконан-
ню матеріалу, який було підготовлено завчасно 
[7, с. 89–90].

Контактна імпровізація вітає дуети, соло, тріо 
та групи з більшою кількістю учасників [3, с. 23].

Групова імпровізація вимагає уваги і чутли-
вості до інших перфомерів на певному рівні. Вона 
також вимагає певної естетичної і стилістичної 

єдності, або ж передбачає структуру і техніку, що 
сприяє взаємодії та розвитку танцю [7, с. 90].

У 1960–1970 роках Стів Пекстон розробив 
практику нерухомості, відому як «стояння», 
«положення стоячи», а також як «маленький 
танець». Медитація стоячи ґрунтується на про-
стому спостереженні: стоячи, розслабляючи своє 
тіло у вертикальному положенні, танцюристи 
спостерігають за найдрібнішими рухами, які 
з’являються, коли вони припиняють довільну 
дію. Стоячи і мінімізуючи будь-які непотрібні 
напруги, танцюристи спостерігають за мікро ру-
хами їх пасторальними регулюваннями. Таким 
чином, проста практика стояння відкриває під 
звичками руху симфонію рефлексів, які підтри-
мують тіло людини у вертикальному положенні, 
без необхідності свідомого наміру [5, с. 25–26].

Вільний потік безперервного руху зумовле-
ний постійною зміною альтернатив між актив-
ною віддачею ваги і пасивним її прийняттям. 
Танцівники можуть тягнути, штовхати, підні-
мати одне одного або піддаватися енергії і руху, 
що дозволяє кожному моменту вільно перетікати 
в наступний та що не менш важливо – отримува-
ти від цього задоволення [3, с. 23].

При цьому очі часто закриті, концентрація 
відбувається на внутрішньому фокусі, який від-
слідковує невидимі події, що відбуваються в ор-
ганізмі на мікрорівні. Дана практика дозволяє 
відчути потік рухів, ініціаторами яких являється 
не сама людина, а для прикладу сила тяжіння 
Землі, наші рефлекси. «Наша маса і маса Землі 
притягують одна одну» (Пекстон, 1986) [5, с. 89].

У танцювальній імпровізації акцентують 
увагу на двох основних системах гравітаційної 
стійкості радикальна та суб’єктивна гравіта-
ція. До радикальної відносять точки опори – 
ступні та наше тіло, що взаємодіють з землею. 
Суб’єктивна залежить від очей та вестибулярної 
системи всередині вуха, що відповідає за орієнта-
цію голови, сюди ж відносять і системи внутріш-
ніх органів [5, с. 94].

Ранковий урок Стіва починався о сьомій ран-
ку, свої заняття він називав «м’яким класом». 
Біля входу стояв стілець з серветками і таріл-
ка з нарізаними фруктами. Танцівники брали 
серветку і фрукти і входили в зал. Вони стояли, 
танцювали «маленький танець», дрімали і про-
кидалися, робили дихальні вправи, схожі на 
йогу. Потім потрібно було видалити слиз з носа 
і з’їсти фрукт, через годину світало. На цьому 
заняття закінчувалося. Мій кругозір безумовно 
розширювався. Я не розуміла, що ми робимо, 
але мені було цікаво, мене «зачепило», – згадує 
Сінтія Новак [8]. 

Наступною характеристикою контактної імп-
ровізації, що дав Пекстон є так званий паріє-
тальний танець, у ній вага потрібна лише для 
того, щоб її передавати, не володіти. Тіло постій-
но контактує з підлогою та з партнером. При цьо-
му танцівник не лише взаємодіє з Землею, Зем-
ля наче передає інформацією, зв’язується. Між 
партнерами немає першого та другого, а лише 
окрема третя сутність, тіло може бути інструмен-
том, а може бути територією. На цій території 
можна зустрічатися та спілкуватися з іншими, 
територія може звужуватись та розширятись, ви-
кидати когось [5, с. 105].
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Стів Пекстон зазначає, що наше становлення 
територією, наше становлення парієнтальним 
покладається на нашу здатність прийняти, що 
речі і інші люди циркулюють в нас і з нас. І ми 
можемо думати про всі механізми супротиву, які 
нам потрібно подолати, щоб отримати доступ до 
цього парієнтального стану: механізми, через які 
ми закриваємо себе, щоб запобігти проникнен-
ню інших, і механізми, через які ми проходимо 
і втручаємося в інших, замість того, щоб дати їм 
шанс відвідати нас [5, с. 108].

Імпровізація означає «в цей момент» і оскільки 
жоден момент не схожий на інший, ми не може-
мо побачити одну імпровізацію знову. Протягом 
останніх років інтерес до імпровізації відчутно 
зріс. Слово «хаос» раніше використовувалось як 
протилежність порядку, розуму, здоров’ю, проте 
у зв’язку з популярністю теорії хаосу, він більше 
не вважається приналежністю пекла, а став під-
ставою небес [3, с. 11].

У повсякденній поведінці є два повторюваль-
ні жести, які формують наше ставлення до гра-
вітації, до прикладу – ходьба і дихання. Коли 
Стів Пекстон в 1960-х роках почав своє дослід-
ження ходьби та інших звичайних жестів, саме 
ці кінетичні повтори він поставив під сумнів. Він 
цікавився, які рефлекси спонукають людину ро-
бити щось проти її волі, як вийти з цих шаблонів 
і звільнити місце для інших. Наша основна звич-
ка полягає в нашому ставленні до гравітації, що 
пов’язане зі звичними положеннями та етичною 
позицією [5, с. 121].

Серед танцівників не спостерігається різниці 
між «повсякденними рухами» і «танцем». Вони, 
залежно від ситуації, можуть також сміятися, 
кашляти, дряпати, обіймати або розглядати 
один одного [3, с. 23].

Що таке піші танці? Це танці, які демонстру-
ють пасторальну основу, від якої відокремлю-
ються наші жести. Поки танець залишається на 
рівні жестів і фігур, випадковості залишаються 
неможливими або майже невидимими: в кра-
щому випадку танцюристи можуть помилятися, 
стикатися з труднощами і час від часу почува-
тися незручно в русі. Коли ж людині надається 
можливість спостерігати, як люди ходять, стоять, 
дихають, вона може зрозуміти, що немає двох од-
накових способів дихання, ходьби або стояння 
[5, с. 122].

У контактній імпровізації багато уваги приді-
ляється процесу дихання, а саме вдих, видих і пе-
рехід між ними. Тренування проходять у вільній 
та неспішній манері, на приклад до полудня тан-
цівники підходять до положення стоячи та ходь-
би, а ближче до вечора починають досліджувати 
деякі завдання з контактної імпровізації [3, с. 18].

Концепція Стіва Пекстона «про своє тварин-
не» вказувала на присутність у нас сутності, що 
прихована під соціальним «Я», під тією нашою 
частиною, яка виражає себе в словах, лінійно-
му мисленні і руховій поведінці, що вважається 
пристойною в цивілізованих місцях, складається 
з рефлексів і звичок, які формують нашу здат-
ність до виживання, взаємодії і гри з навколиш-
нім світом [3, с. 19].

У контактній імпровізації немає чітких ру-
хів, які характеризують цей напрям, але є базові 
принципи руху і взаємодії між партнерами, які 

допомагають навчитися віддавати вагу, відчу-
вати гравітацію, дезорієнтацію, забезпечувати 
безпекою себе та партнера при падінні, спіралях 
та розслабленні [4, с. 869].

Периферійне спостереження стирає відмін-
ність між суб’єктом і об’єктом: ми вступаємо в сто-
сунки взаємодії, в яких воля на мить зупиняється 
на користь стану, в якому навколишній нас пей-
заж з його чуттєвими і уявними валентності поро-
джує рух. Це все одно, як якщо б я уявляв собі річ-
ку, щоб дозволити течією захопити мене [5, с. 67].

Це ключовий аспект не-діяння: миттєве при-
йняття того, що в мене вторгся той самий світ, 
на який я мав намір впливати секундою раніше. 
Таким чином можна рухатись не даючи собі ін-
струкцій, не потрібно наміряно рухатися, голо-
вне завдання – бути рухомим [5, с. 67].

Особливістю контактної імпровізації також 
є те, що образи у вигляді фізичного імпульсу спо-
чатку проходять через тіло, а тоді усвідомлюють-
ся в розумі. Питання задаються і вирішуються 
скоріше тілом, ніж розумом шляхом практики, 
яка потребує значних зусиль. В основі практики 
повинна лежати жага невідомого і згода пережи-
вати дезорієнтацію [3, с. 20–21].

Рух розвивається зсередини, вітаються ризики 
та несподіваності. Частина нашої уваги, постійно 
спрямованого всередину нашого тіла, яке реагує 
на найменшу вагу, водночас танцюрист звертає 
увагу на безпосереднє оточення і безперервно ін-
тегрує ці переживання в танець [3, с. 23].

Про свою роботу з чоловіками Пекстон розпо-
відає в відео «Fall After Newton». Він каже, що 
«перекидав» учасників своїх занять від стану 
максимальної зосередженості до максимально 
протилежного стану, від «маленького танцю» 
в положенні стоячи до падінь і перекатів, поді-
бних до тих, що використовуються в айкідо [6].

Як танцівники ми звикли йти слідом за му-
зикою, та в контактній імпровізації основним 
завданням є йти за ритмом одне одного. Щоб та-
нець вийшов, потрібна певна розслабленість. По-
трібно відчути свою вагу, звертати увагу на свої 
відчуття, слухати, налаштуватися. Не можна 
старатися надто все контролювати, але й пасив-
ним теж бути не можна. Контактна імпровізація 
спонукає досліджувати і винаходити; співпрацю-
вати, кидати виклик і творити – настільки, на-
скільки ми здатні [8].

Контактна імпровізація з’єднує з самим со-
бою, іншими та, що найбільш важливо, з про-
стором, де вона відбувається, дозволяє руху ви-
никнути з моменту, в якому існує контакт. На її 
становлення вплинули елементи танцю модерн 
та акробатичні елементи, проте вона стала вті-
ленням власних принципів [3, с. 23].

Висновки. Отже, імпровізація є доволі по-
ширеною і відомою практикою на сьогодення, її 
поступово вводять у свою тренувальну програму 
танцівники різного фаху, а її продуктивність по-
лягає перш за все у відкритті підсвідомого світу 
людини. 

У повсякденному житті нам доводиться вирі-
шувати безліч проблем, виконувати заплановані 
графіки, аналізувати різні ситуації для відчут-
тя повного контролю та безпеки, а тому сучасна 
людина має за звичне жити за «правилами» на-
шого свідомого. Ми частіше обираємо не дові-
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ряти та обдумувати кожне рішення, в наслідок 
чого часто відчуваємо внутрішній дисбаланс. 
Контактна імпровізація вимагає від танцівників 
повної довіри, чутливості та розслабленості, чим 
не лише допомагає звільнити внутрішні зажими, 
але й відкрити зовсім нові тілесні та духовні від-
чуття, звільнити шлях до нових поглядів та ду-
мок, повернутися до первісного та підсвідомого. 

Дана імпровізаційна практика (контактна 
імпровізація), безперечно, має вплив на м’яку, 
поступову або навпаки – блискавичну зміну сві-
тогляду. Не дарма імпровізація часто служить 
джерелом натхнення для створення нових мис-
тецьких творів. Її використовують як при ство-
ренні нових хореографічних композицій, так 
і в якості розвиваючої танцювальної практики. 
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