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ТЕХНОЛОГІЯ УСПІХУ В’ЯЧЕСЛАВА ПОЛУНІНА 
 

Дана стаття присвячена діяльності В'ячеслава Полуніна. Він широко відомий в нашій, і не тільки нашій, країні як 

усіма улюблений «Асісяй», автор номерів «Нізя» і «Телефони», художній керівник колективу «Лицедії», творець 

«Снігове шоу». Метою доповіді є аналіз організаційної діяльності В. Полуніна крізь призму технології його успіху. 

Поступально і планомірно розглядаються три періоди його діяльності: перший період - це пошук власного шляху; 

другий - пов'язаний з колективом «Лицедії»; третій - еміграція, створення і багаторічний прокат «Снігове шоу». 

Звернення і розгляд інструментів, використаних В. Полуніним для створення власної світової популярності, 

власного імені, який став брендом, і фінансової успішності, стає в наш час особливо актуальним. Першому і 

другому періодах його творчої діяльності присвячено величезну кількість всіляких публікацій: заміток, анонсів, 

інтерв'ю. Однак більшість з них носять безпосередньо рекламний характер. Наукових досліджень, орієнтованих на 

аналіз менеджерської складової в діяльності В. Полуніна, на сьогоднішній день не існує. У статті автор показує 

еволюцію Полуніна від актора-міма до професійного продюсера, який зумів втілити в життя принципи успішного 

ведення бізнесу, і, в першу чергу, мистецтва продавати. 

Ключові слова: В’ячеслав Полунін , клоун-мім-театр "Лицедії", "Сніжне шоу", Асісяй, продюсер. 
 

У постановці даної теми дослідження 

віднайдено, що театр постійно змінюється, це 

мистецтво синтетичне і може поєднувати в 

собі багато напрямків. В’ячеслав намагається 

поєднати непоєднуване, драму і комедію, 

театр і клоунаду. Вона викликана тим,  що 

недостатньо вивчено цирк саме в театральній 

культурі і тим, що необхідно виявити його 

особливості та осмислення і застосування його 

на практиці в театрі і театральній педагогіці. 

Труднощі розуміння законів моделювання 

образу в клоунаді. Зараз такий спосіб 

виявлення театральних засобів викликає 

інтерес. Інтерес пов'язаний з його багатими 

виразними можливостями, а побоювання 

викликані формальністю цього інструменту 

перевтілення і відсутністю виразної методики 

його практичного застосування в процесі 

навчання актора сучасного синтетичного 

театру. У вітчизняному мистецтвознавстві 

немає робіт, які чіпляють теоретичні аспекти 

такої художньої і педагогічної практики.  

Також виникає питання феномену творчо-

педагогічної діяльності режисера у такому 

незвичному жанрі. Поєднання перформативного 

театру з класичним, використання інноваційних 

технологій та залучення глядача до створення 

сюжету вистави. Важливість форм вираження 

акторів, режисера та багатьох осередків творчості, 

які приймають участь у створенні продукту.  

Пошук свого обличчя, мабуть, одна з 

головних тенденцій сучасного театру, його 

активного перегляду колишніх поглядів, 

уявлень про світ і людину. Це є важливим 

аспектом дослідження, адже такого, що ство-

рював В’ячеслав Полунін, більш ніде немає. 

Глобальні зміни в суспільстві і мистецтві, 

закономірно виникають з настанням кордону 

епох, вносять свої корективи в систему 

технологічних процесів, різноманітних підходів 

до насущних питань сценічної творчості. 

Неможливість раціонального вичерпання сенсу 

буття в часі і просторі органічно «прирікає» 

сценічне мистецтво на пошук пластичної 

образності, на новий взаємозв'язок з глядачем. 

Аналіз досліджень. 

З тієї кількості досліджуваного матеріалу 

можна виокремити статті Олександра Канна. 

А саме, «Слава Полунін: "театр життя" – нас-

тупний крок людства». У цьому дослідженні 

Слава Полунін говорить про те, «Що ж таке 

"театралізація життя"?» Він почав з того, що 

намагався просто взяти твір і помістити його в 

життя, як би перемішати. Не працює. Спочат-

ку створив тут десяток фестивалів, найпотуж-

ніших, коли десятки великих колективів прос-

то розчинялися в цьому просторі, публіка при-

ходила, дотації регіону, відразу знаходилися 

гроші і так далі.  

Слава Полунін привезе "Караван світу" 

вуличних театрів в Москву – фокус дослідницької 
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уваги Олександра Лискіна, який акцентує на 

тому, що Полунін великий митець саме 

слов’янського народу. Його життя – це 

безграничний пошук його театрально-

педагогічної діяльності у поєднанні з 

перформативним театром.  

Г. Добровольська – інтерпретує своє 

бачення відомого усьому світу митця у такій 

роботі, як "Танец, пантоміма, балет" . 

Важливим в контексті представленого 

дослідження є концепція культури як 

перформативного театру А.М. Прохорова, 

який у своїй відомій праці  «Клоунада» 

представляє концепт «клоунади» не як 

розважальний момент, а як важливий елемент 

анімаційної вистави, а вірніше як «типу 

реальних суспільних відносин між людьми, 

опосередкованими цим образом», де людина в 

суспільстві приречена грати відведену їй роль . 

Аналіз творчого розвитку Полуніна, з 

огляду на сприйняття анімації у сучасному 

суспільстві споживання, трактується поглядами 

таких фахівців, як: В. Луков, О. Перанов, 

А. Румнев, С. Варшавчик  та ін. 

Зокрема А. Румнев зосереджується на 

естетичних засадах анімації та ефекті 

поєднання таланту відомого клоуна та 

співучасті глядача.  

У роботі С. Гаврілова «Театралізація життя» 

розгортається тема поєднання перформативного 

театру з театром реалістичним.  

Концепція Р. Славського відносно пантоміми 

як важливого елементу перформативного театру 

В. Полуніна, трактує сучасні тотальні жанрові 

трансформації, що набувають значення форми 

такого жанру як анімаційний театр .  

Культурному потенціалу перформативного 

театру та анімаційним формам сьогодення в 

контексті творчо-педагогічної діяльності 

присвячуються дисертації: Т. Смирнягіної – 

«Російський театр пантоміми в конці XX-го 

століття: На досвіті театру "Лицедії" 

В’ячеслава Полуніна, перформтеатрів 

"чорнеНебобіле", "Російський інженерний театр 

АХЕ"; вдосконаленню сучасного театрального 

процесу, культурних форм театру – О. Перанова, 

Л. Валехова, А. Нельсон, О. Канна, О. Лискіна, 

Г. Бояджиєва, С. Волконського; соціокультурному 

феномену фестиваля в сучасному театральному 

процесі – М. Давидова, Г. Добровольська  та ін.  

Теоретичною основою досліджуваної 

проблематики можна вважати дисертаційний 

пласт: мистецтвознавчого спрямування – 

А.Прохорова; культурологічного – В.Лукова; 

культурології мистецтва – С.Варшавчика; 

філософсько-культурологічного та філософсь-

ко-естетичного – Р.Славського; методології 

театрознавчої науки – Т.Смирнягіної  та ін. 

Інтерпретації культури та соціокультурного 

середовища сьогодення, що цікавлять автора, 

розгортаються в контексті культурологічного 

дискурсу в авторських концепціях А.Таірова  та ін. 

Простір культурно-мистецького мислення в 

пошуках нової художньої «мови» відбивається 

в суттєвих  для представленої дослідницької 

розвідки працях зі сценографії: Л.Валехова, 

А.Нельсон  та ін. 

Варто зазначити, що тема є майже не дослід-

женою, тому науково-теоретична база форму-

ється лише з тематично схожих досліджень. Не 

зважаючи на широку тематичну базу розгляду-

ваних аспектів анімаційної сфери, розгорнутих 

в рамках наявних досліджень, автору не вда-

лося виявити постановки проблеми, аналогічної 

до сформульованої теми магістерської роботи. 

Попри це, сформоване автором дослідницьке 

поле разом з численними науковими та публі-

цистичними матеріалами, складається з вираз-

них фото- та відеоматеріалів сьогодення, бо 

обрана тема торкається вивчення практичних 

художніх джерел сучасної театріндустрії.  

Термінологію (перформатиний театр, кло-

унада, пантоміма тощо) було звірено з новіт-

ньою довідковою літературою та енциклопе-

дичними виданнями: «Театрально-драматич-

ний словник XX століття» (А.Баканурський) , 

«Словник театру» (П.Паві), «Театральна 

енциклопедія», «Сучасний словник-довідник з 

мистецтва», «Новий тлумачний словник 

української мови» та ін. 

Можна зазначити, що актуальність вивчен-

ня парадигми перформативності продиктована 

розмитістю поняття перформанс в контексті 

театру. XXI століття з притаманним йому не-

стримним мистецьким експериментом і пошу-

ком нових форм, який постає зображенням 

особливостей розвитку культури сьогодення 

та принциповим шляхом творення, дало 

світові зразки сучасного перформативного 

театру. Емпіричною базою послужили наукові 

роботи українських та іноземних авторів. В 

результаті дослідження були виявлені дві 

форми перформативності, одна з яких є 

симуляцією мистецтва, а друга апелює до 
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естетики сюрреалізму. Обидві форми мають 

схожість в методах і прийомах, до яких 

відносяться: заперечення сенсу, прийом колажу, 

провокативність і відмова від мимесису. Тож 

впевнено виникло поняття видовищного 

проекту як свідомого пошуку нової художньої 

ідеології, нових відповідностей між різними 

мистецькими просторами. 

Мета статті: поетапно проаналізувати 

перехід від  клоунади до синтетичного театру, 

від синтетичного театру, до театру перфор-

мативного на прикладі життя радянського і 

російського актора, режисера, клоуна та міма 

В’ячеслава Полуніна.  

Основні результати дослідження: 

Визначено, що циркова культура та її 

анімація, нерозривно пов’язана з театральним 

мистецтвом. Що у майбутньому почав створю-

вати геній у своєму мистецтві – В’ячеслав 

Полунін. 

Проаналізували театр «Ліцедії», де 

В’ячеслав розпочав свою кар’єру. І як театр 

живе зараз, без його участі.  

Зробили висновок, що «Академія дурнів» 

зовсім не академія для дурнуватих людей, а 

об’єднання, де люди роблять всілякі 

проекти,театральні фестивалі, творчі лабораторії, 

наукові відкриття у театральній сфері. 

Аргументовано, що Слава поєднує в своєму 

персонажі епіку і лірику, наївність і мудрість, 

ніжність і пристрасність. 

Вважається, що такі форми видовищного 

мистецтва як клоунський, візуальний, інсталя-

ційний і вуличний театр, як сучасні театр-цирк 

або театр-кабаре грають все більш помітну 

роль – і з точки зору інтересу глядачів, і з 

точки зору художніх досягнень. 

Висновки та пропозиції: 

У висновку можна задати собі питання і 

одразу на нього відповісти… Що притягає лю-

дей в творчості Полуніна? Чому навіть серед 

геніальних клоунів світу він особливий? 

Напевно, справа в підході майстра до своєї 

професії. Він відмічає, що слово "клоун" не ви-

ражає повною мірою того, чим він займається. 

Зазвичай воно асоціюється з веселощами, 

метушнею, дитячими святами. Але Полунін не 

прагне тільки розсмішити, бути "забавним". 

Він говорить: "Тепер, коли я стаю старше, 

мене усе менше цікавить смішне і все більше - 

дивне". Критики відмічають: «Полуніну вдало-

ся вивести клоунаду за межі цирку і перетво-

рити на театр, видовище для досвідченої пуб-

ліки.» Українські, російські, зворушені глядачі 

можуть плакати, англійці - сміятися, але 

байдужими не залишаються навіть ті люди, які 

далекі від цирку і театру.  

Тому пропонуємо кожному, на вистави 

можна приходити з дітьми, з людьми похилого 

віку. "Приходять і професори, і панки, і бабусі 

і діти", - розповідає Полунін. Це мистецтво, 

яке зрозуміле людям різного віку і поглядів. 

Мистецтво, що поєднує людей, які сидять у 

залі, і не важливо, яка в них різниця у віці та 

соціальному становищі. Задля кращого 

розуміння творчості В. Полуніна та нових 

пошуків перформативного театру. 
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Перепелица Наталья Анатольевна 

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА ВЯЧЕСЛАВА ПОЛУНИНА 

Данная статья посвящена деятельности Вячеслава Полунина. Он широко известен в нашей стране как всеми 

любимый «Асисяй», автор номеров «Низя» и «Телефоны», художественный руководитель коллектива «Лицедеи», 

создатель «сНЕЖНОГО шоу». Целью статьи является анализ организационной деятельности В. Полунина сквозь 

призму технологии его успеха. Поступательно и планомерно рассматриваются три периода его деятельности. 

Первый период - это поиск собственного пути. Второй - связан с коллективом «Лицедеи». Третий - эмиграция, 

создание и многолетний прокат «сНЕЖНОГО шоу». Обращение и рассмотрение инструментов, использованных В. 

Полуниным для создания собственной мировой известности, собственного имени, ставшего брендом, и финансовой 

успешности, становится в наше время особенно актуальным. Первому и второму периодам его творческой 

деятельности посвящено огромное число всевозможных публикаций: заметок, анонсов, интервью. Однако 

большинство из них носят непосредственно рекламный характер. Научных исследований, ориентированных на 

анализ менеджерской составляющей в деятельности В. Полунина, на сегодняшний день не существует. В статье 

автор показывает эволюцию Полунина от актера-мима до профессионального продюсера, сумевшего претворить в 

жизнь принципы успешного ведения бизнеса, и, в первую очередь, искусства продавать. 

Ключевые слова: Вячеслав Полунин, клоун-мим-театр "Лицедеи", "Снежное шоу", Асисяй, продюсер. 
 

Perepelytsia Natalia Anatoliivna 

TECHNOLOGY OF SUCCESS VYACHESLAV POLUNIN 

This article focuses on the activities of Polunin. He is widely known in our country as beloved by all "Asisyai", the author of 

performances "Nizya" and "Phones", artistic director of the theatre “Licedei” and “Slava's Snowshow” creator. The purpose 

of the article is to review the organizational activities of Polunin through the prism of the technology of his success. Three 

periods of his activities are discussed progressively and systematically. The first period is the search of his own way. The 

second one is connected with the “Licedei” theatre. The third period is marked by emigration, staging the performance 

"Snow Show" with further rental performances. Studying V. Polunin’s experience and technologies which have been used to 

create his own world fame, his name (which has become a brand) and to achieve financial success is particularly relevant 

nowadays. There is a huge number of different publications (notes, announcements and interviews) devoted to the first and the 

second period of his creative activity. However, most of them are just advertising. Currently there is no scientific research 

focused on the analysis of the managerial component in V. Polunin’s activities. In this article the author shows the evolution 

of Polunin from an actor-mime to a professional producer, who was able to put into practice the principles of running a 

successful business, and, primarily, to sell art. 

Key words: Vyacheslav Polunin, clown-mime theater "Lyceum", "Snow show", Assisi, producer. 

 

 

 


