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МІЗАНСЦЕНІЧНА ТИПОЛОГІЯ КАМЕРНО-АНСАМБЛЕВИХ
ЖАНРОВИХ РІЗНОВИДІВ: ДО ПИТАННЯ ХУДОЖНЬОВИКОНАВСЬКОГО ХРОНОТОПУ
Мета роботи – дослідження мізансценічних моделей камерно-ансамблевого
виконавства. Методологія дослідження спирається на системно-аналітичний та
компаративний методи. Наукова новизна – обґрунтування мізансценічної типології
камерних
інструментально-ансамблевих
жанрових
різновидів,
зумовленої
семантичними розрізненнями у художньо-виконавському просторі. Висновки.
Поняття виконавсько-ансамблевої мізансцени передбачає процес звукового
координування всередині виконавсько-ансамблевого простору та перцепційну
проекцію у слухацький простір.
Ключові слова: система камерних інструментально-ансамблевих жанрів,
виконавський інструментально-ансамблевий хронотоп, ансамблева мізансцена.

Povzun Liudmіla Ivanovna, Doctor of Arts, Acting Professor, Head of the
Department of Chamber Ensemble of the Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of
Music
Staging a typology of chamber-ensemble genre varieties: to the question of artistic
and performing chronotope
Research objective. The aim of the work is to study the mission models of chamberensemble performance. The methodology of the research is based on the system-analytical
and comparative method. The scientific novelty – the substantiation of the stage-oriented
typology of chamber instrumental-ensemble genre species, due to semantic differences in
the artistic and performing space. Conclusions. The concept of performing and ensemble
stage involves sound coordination within the performing – ensemble space and perceptual
projection into the listening space.
Key words: chamber instrumental and ensemble genre system, performer
instrumental ensemble Chronotope, performing instrumental ensemble picture.
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