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РЕЖИСЕРСЬКІ ІНТЕНЦІЇ ВИКОНАВСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
СУЧАСНОЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ
У статті розробляється проблема режисерських інтенцій у виконавській інтерпретації на основі теорії
музичної інтерпретації, зокрема таких її різновидів, як "виконавська" та "режисерська". Дані інтенції як феномен художньої свідомості музиканта-інструменталіста проявляються в процесі артистично-акторської театралізованої гри в дискурсі сучасного "інструментального театру". До теоретичного апарату залучені нові поняття:
сценарний принцип, концертна концепція, концертна над-ідея. Аналітичним матеріалом виступили твори нової
та сучасної музики, написані композиторами-симфоністами і присвячені автору статті.
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Режиссёрские интенции исполнительской интерпретации современной инструментальной музыки
В статье разрабатывается проблема режиссёрских интенций в инструментальной игре на основе теории
музыкальной интерпретации, в частности таких её разновидностей, как "исполнительская" и "режиссёрская".
Данные интенции как феномен художественного сознания музыканта-инструменталиста проявляются в процессе артистично-актёрской театрализованной игры в дискурсе современного "инструментального театра". В
теоретический аппарат привлечены новые понятия: сценарный принцип, концертная концепция, концертная
над-идея. Аналитическим материалом выступили произведения новой и современной музыки, написанные
композиторами-симфонистами и посвящённые автору статьи.
Ключевые слова: артистическая игра, интерпретация, концертная концепция, концертная над-идея, сценарный принцип, театрализация.
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Director's intentions of performing interpretation of contemporary instrumental music
The article describes the problem of the director's intentions in the instrumental play which is based on the
theory of musical interpretation, especially such variants as "performing" and "directorial". These intentions as a
phenomenon of artistic consciousness musician-instrumentalist reveal one of the artistic process-acting. It is a theatrical
playing in the discourse of modern "instrumental theatre". New notions are brought into the theoretical apparatus: the
screenwriting principle, the concert concept, the concert over-idea. Among analytical materials, there are some works of
modern and contemporary music, written by composer-symphonists and dedicated to the author of the article.
The rethink of the possibilities of the performing interpretation, stage skills of a musician-instrumentalist of
academic performance tradition in conditions of the new cultural paradigm in Ukraine and the state of culture in a
globalized world is one of the urgent theoretical problems of art studies.
This article attempts to expand the imagination of interpretation by directorial intentions in performing
interpretation based on the theory of musical interpretation, including its variants such as "performing" and
"directorial".
Within the intentionality as the fundamental property of human consciousness, according to E. Husserl, we
consider creative intentions of artistic consciousness of the musician-instrumentalist of academic tradition aimed at best,
compelling creative embodiment of performing musical works in the process of personal experience of individual sense
of these works.
The interpretation is fulfilled by the performer in accordance to the principles of genre and style of music in the
discourse of concert as a complete action-concept ("performance") in terms of the cultural paradigm of modern times,
including Ukrainian society. This paradigm is marked with the synthesis of arts, the attraction to the entertainment, due
to new artistic needs and respectively – new communicative ways of embodiment.
One of the major intentions for the musician-instrumentalist as a response to challenges of time is theatricality.
Basing on the analysis of numerous researches in various scientific fields we state that the notion of theatricality
(theatrialization) went beyond purely theory of theatrical art and is discussed in philosophical and ontological sense.
An actual problem of modern musicology, in particular of the theory of the musical and performing
instrumental arts, is the notion of "direction".
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The contemporary concert practice of musician-instrumentalists encourages to it. The theatre "revolutionary"
reform on the skill of the singer-actor, performed in the opera art by B. Pokrovsky in the Soviet period, has somewhat
"been late" in the national academic instrumental performing arts, but for some decades has been developing in Western
Europe and the United States. Being under the strong influence of mass culture and postmodern art music, this reform
promotes the formation of the art of instrumentalist-actor of the so-called "instrumental theatre".
In Ukraine, in 90s of the twentieth century and the first decade of the twenty-first century the direction came
into force in the genres of pop and mass shows that indirectly influenced the concert activity of musiciansinstrumentalists of academic tradition.
On the one hand, the contemporary instrumental music ("pure" and programmed according to M. Aranovsky) gives
many examples of theatrical and directorial intentions of the composers themselves: "Children's Suite" for violin and accordion,
"Dance with shadow" for dancer, accordion and violin, "Pas de trois" for accordion, tenor saxophone and piano by L.
Samodaieva, "Adam and Eve" by M. Bronner for violin and accordion, "Promenade in Paris" by author of the article, and others.
On the other hand – the genre and stylistic diversity of contemporary music encourages artists themselves to
the directorial search of "setting" of musical piece of art as musical performance.
Examples of directing and choreographic intentions of artists, including the author of this article, are the
performing interpretations of such works as: "Insight" by R. Kalimullin, "Lun Y" by V. Dinescu for violin and
accordion, "Chanson" by V. Germanavichus, "Island of Happiness" (by the author of this article) for violin, accordion
and piano performed by the chamber ensemble "Cadence".
We also consider as the directing intention the so-called "scenario principle" (I. Yergiyev) of building of
concert programs of a musician-instrumentalist, based on the concept of the usage of the main idea-message (over-idea)
that is sent by the performer to the viewer-listener.
This over-idea is revealed through conscious purposeful combinatory of genres and styles of music, silence, talk
and sound, and modes (tones), rates, introversion, extraversion, peace and movements, locomotion in a scenic space, etc.,
creating a kind of concert dynamics. In the context of the development of the concept of scenario principle and thesis of the
over-idea of the concert, we turn to the concept of "scenario development" (K. Tsepkolenko), that reflects the creativity in
the educational methods of the composers upbringing. The latter is somehow a new idea of the future work, the first
impulse to making music, screenwriting fable development of the future content and form of the musical piece of art.
The method of scenario development can and should be used by the performer in the creation of the concept of
the whole concert with various works subordinated to the original idea.
In addition, the scenario of the concert itself has great importance for the implementation of an integrated
dramatic concept of the concert (concert concept) of the musician-instrumentalist, and his achievement of the main
artistic goal – holistic artistic and spiritual influence on the viewer-listener.
The same applies to the so-called "theatrical concert", which is a holistic divertimento show, as well as to
various festivals of contemporary music. In particular, the doctrine of the Festival "Two Days and Two Nights of New
Music" (Odessa) tends to the theatrical performance and differs by searching for new forms of artistic expression.
Performances, installations, video art inventions, cover version, etc. with the participation of musiciansinstrumentalists of academic tradition, making staging, design, light and sound-directing tasks by them give an access to
a new type of artistic and technical communication with the viewers-listeners.
The theoretical exploration of problems of directorial intentions proposed in the article greatly expands the
horizons of musicological thinking of performing interpretation, gives rise to further development of the interpretation
category as one of the universals in musicology.
Key words: artistic play, interpretation, concert concept, concert over-idea, scenic principle, theatrical adaptation to
stage.

Переусвідомлення можливостей виконавської інтерпретації, якості сценічної майстерності
музиканта-інструменталіста академічної виконавської традиції в умовах нової культурної парадигми
України, стану культури в глобалізованому світі є однією з найактуальніших теоретичних проблем
мистецтвознавства. Тому найголовнішим завданням статті є розширення теоретичних уявлень про
інтерпретацію, зокрема, виконавську, на основі теорії музичної інтерпретації.
Як відомо, "інтерпретація [від лат. interpretatio – роз’яснення. тлумачення], в широкому сенсі
– фундаментальна операція мислення, надання смислу будь-яким проявам духовної діяльності людини, об’єктивованим в знаковій або чуттєво-наочній формі" [7, 8].
В. Москаленко дає дефініцію музичного інтерпретування "як організованої інтелектом творчої діяльності музичного мислення, яке спрямоване на розкриття виразно-смислових можливостей
музичного твору" [7 13].
Згідно теорії музичної інтерпретації В. Москаленка, виконавська інтерпретація "виражається в
творчому прочитанні музичного твору та його озвучуванні без порушення внутрішньої структури і
заміни задуманого композитором інструментарію" (курсив тут і далі наш. – І. Є) [7, 15].
Щодо режисерської інтерпретації, то для неї, як вважає В. Москаленко, "показові істотні зміни у внутрішній структурі "твору композитора", в його драматургічній організації або навіть в "сюжетній" спрямованості, при яких, однак, не втрачається його художня одиничність" [7, 17].
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В межах інтенціональності як фундаментальної властивості людської свідомості, теоретично
обґрунтованої Е. Гуссерлем (феноменологія), ми розглядаємо творчі інтенції (від лат. intentio – "прагнення") художньої свідомості музиканта-інструменталіста академічної традиції, спрямовані на найкраще, переконливе творче втілення виконавських музичних творів відповідно до їх жанровостильових засад в дискурсі концерту як цілісної дії-концепції ("вистави") в умовах культурної парадигми Новітнього часу з тяжінням до видовищності, обумовленої новими художніми потребами і
відповідно – новими комунікативними засобами втілення.
Як зауважує С. Безклубенко, "нові художні потреби народжують нову техніку" [2, 59] художнього виробництва. Те ж стосується й мистецтва музики. Наприклад, у сучасній камерній баянній музиці суттєво розширюються образно-художні можливості інструмента. Так в ряді творів, написаних
композиторами для автора статті, маємо виходи: на неокласицизм ("Per musica ad astra"
Й.Тамульоніса), на неоімпресіонізм ("Морський пейзаж" С.Беринського), на квазісеріальність і медитативність ("Together" О.Щетинського), на неофольклор з використанням східних ладових побудов,
імпровізаційності викладення музичного матеріалу ("Insight" Р. Калімуліна; "Lun Y" В. Дінеску), на
експресіонізм ("Дуель-Дует №5" К. Цепколенко), та ін.
Розмаїття сучасних композиторських технік-стилів суттєво розширює артистичну техніку гри
виконавців-інструменталістів. Однією з важливих інтенцій для музиканта-інструменталіста як відгук
на виклики часу виступає театральність.
Поняття театральність "набуло останнім часом особливої актуальності у зв’язку із загальним
поширенням постмодерністичного дискурсу, акцентує, насамперед, візуально виявлені аспекти музично-виконавського мистецтва, пов’язані з зовнішньою театралізацією музичного дійства (І. Єргієв,
Ю.Мостова, І. Чернова, А. Черновіаненко та ін.)" [10, 1].
Як вказує С. Саврук, "театральність у музичному виконавстві – це генетично притаманний
музичному виконавству творчий принцип, який реалізує себе через специфіку музичного інтонування
виконавця та усвідомлюється сприймаючим соціумом як здатність до образного перевтілення" [10, 9].
На підставі аналітики численних досліджень в різних наукових галузях констатуємо, що поняття театральність (театралізація) вийшло за межі виключно теорії театрального мистецтва і як феномен "розкривається для культурної свідомості ХХІ століття не тільки з естетичної, культурологічної і соціальної точок зору, але й з боку філософсько-онтологічного значення" [9, 28].
Так, А. Черноіваненко під "театральністю виконання" в інструментальному мистецтві розуміє
"деяку органічну цілісність творчої особистості виконавця, що нерозривно і взаємозв’язано поєднує у
собі міцну технічну базу, музичний інтелект та акторську майстерність міміки і жесту як "виразу
психічних переживань" (А. Луначарський)" [13, 323].
В. Князєв, обґрунтовуючи поняття "візуалізації-театралізації баяніста", вказує, що "… новий
контекст сценічної діяльності вимагає переосмислення та вдосконалення артистично-театральних
аспектів виконавської техніки баяніста, адже сучасна концепція виконавської техніки баяніста передбачає віртуозне володіння … не тільки всією палітрою технічно-виражальних засобів інструментальної виразності, але й наявністю цілого комплексу якостей акторської майстерності" [6, 65].
Наприклад, нові засоби художньої виразності, зокрема, тембро-сонористичні, що склалися в
співтворчій роботі виконавця (автора даної статті) і композиторів-симфоністів К. Цепколенко, Л. Самодаєвої, М. Броннера, Р.Калімулліна, М. Вірсаладзе, ін. спрямовані на реалізацію нових для камерної музики художньо-образних обріїв в річищі мистецтва "модерн-баяна", вимагають від виконавця
не тільки досконалої психотехніки, неабиякої інтуїції, а й нової сценічно-інтонаційної техніки, в тому
числі в аспекті зовнішнього втілення-представлення.
Актуальною проблемою сучасного музикознавства, зокрема, теорії музично-виконавського
інструментального мистецтва стає поняття "режисура".
Як відомо, режисура (режисерство) – це вид професійної художньої діяльності, що передбачає, насамперед, організацію, керівництво постановкою театрального спектаклю, вистави, або зйомки
кінофільму.
В Україні у 90-ті роки ХХ століття – в перші десятиліття ХХІ набула сили режисура в жанрах
естради та масових видовищ, що опосередковано вплинула на концертну діяльність музикантівінструменталістів академічної традиції. Останнім часом значно збільшилась кількість музикантів, які
можуть не тільки озвучувати-грати, а й режисерувати-ставити музичну п’єсу.
Театральна "революційна" реформа щодо майстерності співака-актора, здійснена Б. Покровським в оперному мистецтві ще за радянських часів, дещо "запізнилась" у вітчизняному академічному інструментально-виконавському мистецтві, але вже кілька десятиліть повним ходом йде у країнах
Західної Європи і США, перебуваючи під потужним впливом маскультури та мистецтва музичного
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постмодерну й сприяє формуванню мистецтва інструменталіста-актора, так званого "інструментального театру".
З одного боку, сучасна інструментальна музика ("чиста" та програмна за М. Арановським [1, 8])
дає багато прикладів театрально-режисерських інтенцій самих композиторів: "Дитяча сюїта" для
скрипки та баяна, "Танок із тінню" для танцівниці, скрипки та баяна, "Па-де-труа" для баяна, тенорсаксофона і фортепіано Л. Самодаєвої, "Адам і Єва" М. Броннера для скрипки та баяна, "Променад по
Парижу" автора статті та ін., а з іншого – жанрово-стильове розмаїття сучасної музики спонукає самих виконавців до режисерських пошуків "постановки" музичних творів як музичних номерів.
Прикладами режисерсько-хореографічних інтенцій виконавців, зокрема, автора даної статті,
виступають виконавські інтерпретації таких творів, як "Insight" Р.Калімулліна, "Lun Y" В. Дінеску
для скрипки та баяна, "Шансон" В.Германавічуса, "Острів щастя" (автора статті) для скрипки, баяна
та фортепіано у виконанні камерного ансамблю "Каданс".
Так, наприклад, "Дитяча сюїта" (5 характерних п'єс для скрипки і баяна) Л. Самодаєвої, що по
суті представляє собою відібрані автором статті номери з музики до театральної вистави "По щучому
велінню", вимагає наявності саме техніки виконавської театралізації, що включає: артистичний діалог
між виконавцями, комунікативне спілкування з глядачем-слухачем, костюмування, акторське перевтілення виконавців в образи вистави, гра стоячи, локомоції, елементи хореографії.
Твір Л. Самодаєвої у жанрі кіноп’єси – "Мій Гоголь", написаний для скрипки і баяна з використанням голосів інструменталістів і деяких перкусій, "запрограмовано" на мобільність презентації.
Він може виконуватись самостійно, бути записаним на аудіо і виконувати фонову, допоміжну функцію, а також "живим" звуком в поєднанні з зображенням на сцені-екрані. Саме в останньому варіанті
(жанрі відео-арту) й була здійснена прем’єра твору на 10-му Міжнародному фестивалі "Два дні і дві
ночі" нової музики в Одесі у 2004 році ансамблем "Каданс".
Твір М. Броннера "Адам і Єва", написаний і присвячений дуету "Каданс", розрахований на гру
інструменталістів-акторів: Адама (баяна) і Єви (скрипки), коли виконавці спочатку грають спиною
один до одного, потім обличчям до залу і, насамкінець, обличчям один до одного, втілюючи народження почуття любові, єднання душ його та її, демонструє співпадання творчих позицій композитора і виконавців: "впливати музикою через образ, пов’язаний з моментом внутрішньої театралізації".
Композитор вважає театральність у сучасному виконавстві обов’язковою. Виконавство-гра
для нього – це "театр – прямий або побічний". Слухач, на його думку, повинен находитися "при деякому дійстві" [5, 25].
Тому в процесі втілення образів Адама і Єви, окрім режисерської роботи над постановкою даного музичного номеру, доречними будуть: і відповідне костюмування, і сценічний рух, і так звана
"скульптурність", що передбачає "вміння й прагнення будувати своє поводження на сцені … відповідно до певного естетичного завдання" [3, 23].
До режисерських інтенцій відносимо й так званий "сценарний принцип" (І. Єргієв) побудови
концертних програм музиканта-інструменталіста, в основі якого концепція втілення головної ідеїмеседжу (над-ідеї), що надсилається виконавцем слухачу-глядачу.
Ця над-ідея розкривається завдяки свідомій цілеспрямованій комбінаториці жанрів, стилів музичних творів, тиші, розмови та звучання, а також ладів (тональностей), темпів, інтроверсії, екстраверсії, спокою і рухів, локомоцій в сценічному просторі, що створюють своєрідну концертну динаміку.
В контексті розробки поняття сценарний принцип, тези про над-ідею концерту доречно буде
звернутись до поняття "сценарна розробка" (К. Цепколенко), що відображує творчий підхід в методиці виховання композиторів і "заснований на консолідації вражень у єдину "програму" при "нещадному" душевному переживанні та сильній вольовій формальній роботі" [12, 55] і означає "в певному
сенсі нову ідею" [12, 56].
Так звана "ідейна сценарна розробка" в якості майбутньої форми цієї нової ідеї, що є імпульсом-першопоштовхом для написання майбутнього твору, його змісту (за Г. Гегелем) є, на думку
К. Цепколенко, насправді "фабульною сценарною розробкою інструментальної музики" і "в цьому
разі становить собою відтворену ідею прихованої драматичної дії із внутрішніми ролями та поведінковими лініями" [12, 58].
Забігаючи наперед, стверджуємо, що саме ці ролі і поведінку у виконавській інтерпретації повинен відтворювати виконавець відповідно до головної ідеї та образно-художнього змісту музичного
твору, хоча, як вказує К. Цепколенко, "сам термін "сценарна", звісно, – досить умовний" стосовно
інструментальної музики, бо "цей вид створення музики повністю не збігається й не повторює ані
програмну музику, написану за мотивами літературних творів, ані музику, в основі якої лежить лібрето…" [12, 56].
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Таким чином, метод сценарної розробки може і повинен бути використаний виконавцем у
створенні концепції цілого концерту з різних творів, підпорядкованих первородній ідеї.
Окрім того, велике значення для втілення цілісної драматургічної концепції концерту (концертної концепції) музиканта-інструменталіста, досягнення ним головної артистичної мети, а саме –
цілісного художньо-духовного впливу на глядача-слухача, має сам сценарій концерту.
Як відомо, сценарій – це: "1. Літературний твір з докладним описом дійства, на основі якого
створюється кінофільм. 2. Список діючих осіб п’єси із зазначенням порядку і часу виходу на сцену
(спец.)" [8, 772].
Те ж саме відноситься і до так званого "театралізованого концерту", що представляє собою
"цілісне дивертисментне видовище, кожен номер якого (незалежно від його художньої цінності й масштабу) є самостійним мистецьким твором і, в той же час, – лише одним із складових загальної художньої структури видовища, підкоряється єдиній логіці наскрізної дії, драматургічній концепції театралізованого концерту" [4, 157].
Прикладами концертних концепцій стають різноманітні фестивалі сучасної музики, зокрема,
"Два дні і дві ночі нової музики" (Одеса), доктрина якого тяжіє до театралізованого дійства, відрізняється пошуком нових форм мистецького втілення, зокрема, жанрово-стильових: перформансів, інсталяцій, відео-арту, кавер-версій, та ін.; вирішенням постановочних, дизайнерських, світлових та звукорежисерських завдань з виходом на новий тип художньо-технічної комунікації між музикантами та
глядацько-слухацькою аудиторію.
Доктрина цього фестивалю змусила автора статті шукати акторсько-татралізовані рішення таких творів, як: "Той, хто виходить з кола" К. Цепколенко, "Nосtuгnе-2" для скрипки та баяна, Концерт
для баяна і камерного оркестру "Кінець епохи" Рауль де Шмета, "Тwo wings" для скрипки і баяна М.
Вірсаладзе, "Рондо в стилі Веліміра" на вірші Веліміра Хлєбнікова для скрипки, читців і баяна Л. Самодаєвої, та ін.
Як вказує А. Черноіваненко, сьогодні "виконавство, яке концентрує акторську самозначущість виступу інструменталіста … демонструє підкреслено штучне поєднання можливостей театру
переживання та театру представлення, постає у єдності володіння витонченою музично-фактурною
технікою і фактурою акторського тіла, міміки, жесту, що відкриває можливості для творчості неабияких артистів та подає перспективи розвитку баянної та композиторської діяльності" [13, 326].
Таким чином, теоретична розвідка проблеми режисерських інтенцій, запропонована в статті,
значно розширює горизонти осмислення виконавської інтерпретації, дає поштовх для подальшої розробки категорії інтерпретації як однієї з універсалій музикознавства.
Музикознавчі узагальнення режисерських інтенцій, різновидів виконавської інтерпретації
мають велике значення для концертної практики виконавців академічної традиції, тих її представників, котрі намагаються бути творцями сучасного музичного мистецтва.
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