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Анотація. В роботі розглядається особливе місце театралізованого шоу з 

дельфінами у видовищній культурі, а також його специфічні властивості та 

вплив на глядачів. 
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Abstract. In this paper we describe the special place theatricalization dolphin 

show in spectacular culture, as well as its specific properties and the impact on the 

audience. 
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Актуальним постає питання про вивчення сучасних постановок 

видовищної культури, які мають не лише розважальний характер, а й повчальні, 

естетичні, наукові і, навіть, терапевтичні складові. Сучасний темп життя 

людини, різноманіття технічних засобів, спілкування в соціумі та множина 

соціальних ролей,  все це призводить до пригнічення, перевтоми і навіть 

депресивних станів, саме тому люди звертаються до розваг, щоб відволіктися 

від повсякдення. Це можуть бути різноманітні театралізовані видовища, 



розважальні шоу на телебаченні та на сцені, але нас цікавлять такі прояви 

видовищної культури, що окрім розважальної функції мають ще й арт-

терапевтичну, пізнавальну та естетичну.  

Сьогодні з’являються нові форми розважально-пізнавальних шоу, серед 

яких особливу цікавість викликають театралізовані шоу з дельфінами. Важливе 

значення знайомства з тваринним світом, особливостями поведінки, взаємодія 

дельфіна з тренером, їх творчий виступ, що є частиною шоу, все це приваблює 

увагу глядача і в той же час несе арт-терапевтичне значення. Бо доведено, що 

взаємодію з дельфінами відносять до арт-терапії.  

Шоу як самостійне соціальне явище займає важливе місце в житті та 

функціонуванні суспільства. Під впливом сучасних технологій воно набуває 

унікальних характеристик та властивостей, трансформується і 

використовується в галузі управління інформацією. Осмислюючи 

комунікаційний поступ аудіовізуальної культури, маємо підстави виокремити: 

шоу як соціокультурний продукт (контент) та шоу як допоміжний інструмент 

менеджменту (технологія) [1]. А шоу з дельфінами  це як раз той випадок, 

коли новітні технології не потрібні, щоб вразити глядача, а основний елемент 

драматургічної побудови програми  це номер, в якому майстерність тренера, 

взаємодія людини з природою вражає, надихає та надає віри в майбутнє, 

спонукає замислитися не лише про себе, а й про світ в цілому, наше місце в 

ньому. В процесі взаємодії тренера з дельфіном складаються умови гри, в якій 

приймають участь і тварини, і глядачі, тому таке шоу цікаво як дітям, так і 

дорослим. 

Якщо звернутись до  шоу-технологій, як засобів організації та 

реорганізації соціального простору, то знаходимо, що їх застосування 

спрямоване на підвищення ефективності у вирішенні певних завдань 

управління, що досягається включенням у різні соціальні процеси компонентів, 

за допомогою яких традиційно створюють шоу як культурний продукт [3]. 

Шоу-програма  це швидка і безперервна зміна відчуттів, несподіванок і 

ексцентричних дозволів сценічних ситуацій. Особлива атмосфера, виникаюча 



на шоу-видовищах, свідчить, що проблема розваги переходить в проблему 

спілкування, в задоволення потреби в емоційному катарсис. Відомо, що 

катарсис може відбуватися не тільки в процесі сприйняття трагедії, він 

можливий і в концертному залі, і навіть на спортивному видовище [2]. Саме 

шоу з дельфінами дає нам унікальну відповідь на це, бо під час перегляду 

виступу серед глядацької аудиторії неодмінно відбувається катарсис, згідно 

опитувань, кожен третій плаче, відчуваючи емоційне переповнення, змішані 

відчуття щастя, радості, збагнення великого світу, представники якого 

опинилися в даний час перед очима глядача. 

Можна зробити висновок, що культурно-розважальна парадигма розкриває 

можливість аналізу шоу з дельфінами в контексті видовищної культури. 

Дельфінів не дресирують, їх тренують як спортсменів, тому їм потрібне 

щоденне тренування під керівництвом тренера, котрий по суті є для дельфіна 

партнером по сцені. Таким чином, підготовка видовищної частини шоу по суті 

є життям тварин, а всі ці умови гри є складовою частиною шоу, котре не лишає 

по собі байдужих. 
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