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Зародження нових жанрових
інваріантів у межах фестивалю
«Два дні й дві ночі нової музики»
The Emergence of New Genre Invariants
in the Framework of the Festival
“Two Days and Two Nights of New Music”
Анотація. Активний процес трансформації жанрів у музиці розпочався ще на початку ХХ століття. Зміни були пов’язані, перед
усім, зі спробами подолання традицій доби пізнього романтизму на всіх структурних рівнях твору. Розглянуто основні озна
ки жанрового оновлення та визначено фактори, які мали вплив на процес жанрових модифікацій: новаторська інтерпретація
традиційних жанрів; поєднання різних жанрів; включення до музичного твору елементів з інших видів мистецтва та залучення
нових технологій. Доведено, що унікальний за форматом фестиваль «Два дні й дві ночі нової музики» сприяв процесу заро
дження нових жанрових інваріантів у творах сучасних українських композиторів. Завдяки спрямованості на взаємодію різних
видів мистецтва та особливому формату з концептуально-драматургічною будовою, фестиваль «Два дні й дві ночі нової музи
ки» стимулює зародження та розвиток сучасних форм мистецької комунікації та репрезентації творів.
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Постановка проблеми. Загальною тенденцією в му
зиці ХХ століття є відхід від типізації форм та жанрів у бік
їхньої індивідуалізації. Це здається закономірним, адже
соціокультурні процеси означеного періоду не могли
не відобразитись на «генетичній схемі», згідно з якою ви
будовуються всі складові твору. Композитори по‑новому
стали інтерпретувати традиційні жанри, почали експери
ментувати, поєднуючи їх між собою.
Мета статті: розглянувши ознаки жанрового онов
лення, яке відбувалось протягом ХХ століття, виявити
фактори, що мали вплив на це явище, визначити роль фес
тивалю «Два дні й дві ночі нової музики» у процесі транс
формацій жанрових різновидів у сучасній музиці.
Задля досягнення означеної мети необхідним було
вирішити такі завдання:
– проаналізувати дослідження, присвячені жанру
в музиці ХХ століття;
– визначити основні шляхи трансформації жанро
вих моделей;
– проаналізувати фестиваль сучасної музики «Два
дні й дві ночі нової музики» та його роль у процесі транс
формації жанрових моделей у сучасній українській музиці.
Виклад основного матеріалу. Однією з ознак жан
рових видозмін іще на початку ХХ століття стало тя
Художня культура. Актуальні проблеми. Вип. 16. Ч. 1. 2020

жіння масштабних форм до камерності. Жанри симфо
нії, опери, концерту інтерпретуються композиторами
з огляду на парадигму, яка диктує нову логіку мислення.
Так, В. Задерацький задля визначення сучасних інваріан
тів жанру симфонії увів терміни «моноформа», «монокомпозиція», акцентуючи увагу на відмові від традицій
ної циклічної структури симфонії. Разом із тим, у твор
чості композиторів ХХ століття, внаслідок домінування
концептуальних засад твору над його формальними озна
ками, відбувається індивідуалізація усталених параметрів
твору: форми, складу виконавців та логіки розвитку му
зичного матеріалу.
Експериментальні пошуки нових форм та засобів ви
разності стали можливими саме в камерних жанрах, пріо
ритетних для композиторів у ХХ столітті. «Камерні жанри
за своєю природою сприятливі для експерименту, пошу
ку тонких деталей; вони піддатливі, мобільні; в них легше,
ніж у жанрах монументальних, “висвітлити” індивідуаль
ні, специфічні темброві властивості кожного інструмен
ту, знайти нові прийоми звуковидобування» [8, с. 346].
Водночас тембри інструментів трактуються композито
рами як рівноправні учасники-персонажі, що мають певні
драматургічні «ролі», взаємодіючи один з одним відповід
но до «сценарію», покладеного за основу твору.
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Так само в ансамблі став позиціонуватись і вокальний
голос. Зі злиттям «…ознак вокального циклу та інстру
ментального ансамблю» [12, с. 35] пов’язане виникнен
ня знакового для ХХ століття жанру під назвою «Музика
для…», де замість «…» вказується склад інструмен
тів. «Гранична індивідуалізація форм усередині жан
ру “Музика для…” пов’язана з проявом концептуалізму.
Унікальність виконавського складу обумовлюється кон
цептом твору, його індивідуальною змістовно-конструк
тивною ідеєю» [12, с. 36]. Усе це викликало оновлення ви
конавських прийомів та зростання ролі самого виконавця
у процесі презентації твору.
На оновлення жанрових моделей мала вплив інша
ознака мистецтва ХХ століття — розмивання кордонів
між різними видами мистецтва. Синтез стає об’єднавчою
ідеєю в мистецьких практиках ще першої половини
ХХ ст. Митці, розширюючи поле своєї діяльності, вво
дять до своїх творів виражальні засоби з інших видів мис
тецтва або навіть паралельно втілюють свої ідеї у суміж
них його видах. Музика, живопис, література рухаються
назустріч, перетинаючись у синтетичних мистецьких ви
мірах, а отже впливаючи одне на одного.
Незважаючи на достатню кількість ґрунтовних дослі
джень, пов’язаних із жанром та його модифікаціями протя
гом ХХ століття (Н. Біджакова, О. Грицюк, М. Лобанова,
Е. Назайкінський, А. Сохор, Г. Шитікова, В. Цуккерман),
не приділено уваги кореляції процесів жанрових модифі
кацій із сучасними формами існування та реалізації творів,
які створюють умови для жанрового оновлення.
Беручи за основу дефініцію Е. Назайкінського, згідно
з якою «жанр [музичний — А. Ч.] — це багатоскладова,
сукупна генетична (можна навіть сказати, генна) струк
тура, своєрідна матриця, відповідно до якої створюється
те чи інше мистецьке ціле» [7, с. 94], спробуємо проана
лізувати основні шляхи еволюції жанрових моделей у му
зиці ХХ століття.
Основною тенденцією жанроутворення та свідчен
ням переосмислення функцій жанру в музиці ХХ століття
М. Лобанова вважає «змішаний жанр». На її думку, «змі
шаний жанр» — явище вкрай динамічне, тому тип поєд
нань, можливість включення тих чи інших жанрових моле
кул може дуже сильно відрізнятись — залежно від худож
ньої концепції індивідуального стилю» [6, с. 154–155].
Г. Шитікова одним із головних стимулів оновлен
ня жанрової системи вважає «процес інтеграції, що ха
рактеризує механізми розвитку сучасної культури». Дос
лідниця пропонує концепцію перетворення жанрової
системи в музиці ХХ століття, яка складається з трьох век
торів. Перший — вертикальний, де «…акцентовано ак
тивне засвоєння невластивих базовому жанру норм мис
лення, закономірностей формотворення, композиційних
прийомів за умов збереження основних атрибутивних
ознак початкової моделі» [14, c. 124].
У другому, горизонтальному, векторі простежуєть
ся інтенсивна взаємодія різних жанрів, що призводить
до народження численних жанрових мікстів, що не вихо
дять за межі музичного мистецтва. Cхожу думку бачимо
Художня культура. Актуальні проблеми. Вип. 16. Ч. 1. 2020

у М. Лобанової: «“жанрові експерименти” відбуваються
в умовах полеміки зі старими жанровими формами: ство
рюються антижанри, або старі жанри ніби вивертаються
навиворіт» [6, c. 157]. На таку ж позицію щодо класич
них музичних жанрів натрапляємо у творчості В. Рунчака,
наприклад, у творах «Щось на зразок струнного кварте
ту», «Антисонати» для фортепіано і кларнета та «Привіт
М. К., або ТрьохСучаСна Сонарна норма для фортепіано».
Досліджуючи жанровий синтез, О. Грицюк трактує
це явище як конкретну процедуру поєднання рис декіль
кох жанрів в одному творі та обґрунтовує способи класи
фікації жанросинтетичних творів минулого та сьогодення.
До висновку про взаємовплив жанрів у ХХ столітті при
ходить і Н. Біджакова, аналізуючи на прикладі камерноінструментальних жанрів еволюцію «типізованих жан
рових моделей».
Третій вектор модифікації жанрової системи
за Г. Шитіковою — вертикально-горизонтальний — дос
лідниця трактує «…як синтез музики та суміжних худож
ніх сфер — поезії, літератури, образотворчого мистец
тва, театру, а також використання нових інформаційнокомп’ютерних та медіатехнологій, нетрадиційних джерел
звуку» [14, c. 124].
Визначення останнього вектора збігається з думкою
А. Сохора, який уже в 1971 році передбачив перетворення
старих жанрів та появу нових під впливом масових засо
бів пширення мистецтва (радіо, телебачення, звукозапис,
кіно), що «змінюють звичні обставини виконання музи
ки». «Вони зближають традиційні види мистецтва з но
вими. Вже народились кіноопера, телебалет, радіоопере
та та подібні до них жанри. Ще більш незвичні, нечувані
будуть, мабуть, створені завтра» [9, с. 208]. Насправді,
стрімкий розвиток нових технологій наприкінці ХХ сто
ліття позначився на пошуках у сфері електронної музи
ки. В свою чергу, це дозволило композиторам подолати
фізичні обмеження традиційних музичних інструментів,
експериментуючи зі звуками та тембрами. Згодом, в рам
ках електроакустичної музики, з’являються мультимедійні
жанри: звуковий ландшафт, звукова скульптура, електро
акустичні інсталяції та перформанси.
Дослідник, визнаючи можливість «зміни жанрової
приналежності твору протягом кількох епох» [9, с. 304],
стверджує, що «жанр насправді залежить від обставин
виконання, для яких він призначений і які враховує у сво
їй творчості композитор» [9, с. 304]. У цьому контексті
вважаємо цікавим та доцільним проаналізувати фестиваль
«Два дні й дві ночі нової музики» та його роль в оновлен
ні жанрових інваріантів на сучасному етапі.
Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Два
дні й дві ночі нової музики»1, на відміну від інших фести
1 Заснований у 1995 році Міжнародною громадською ор
ганізацією Асоціація Нова Музика/АНМ Українською секцією
Міжнародного товариства сучасної музики/ISCM. Президент
фестивалю: Бернгард Вульф (Фрайбург, Німеччина), артистич
ний директор: Кармелла Цепколенко (Одеса, Україна), директор:
Олександр Перепелиця (Одеса, Україна).
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валів сучасної музики в Україні, від початку позиціонуєть
ся як концептуальний фестиваль, зорієнтований на поєд
нання різних видів мистецтва та репрезентацію новітніх
течій. Фестиваль є акцією non-stop, що триває два дні й дві
ночі та створює особливу атмосферу неперервного дій
ства, занурює слухачів у своєрідний транс, що є свідчен
ням характерної просторово-часової сконцентрованості.
Він «…був задуманий як єдиний надтвір зі своєю драма
тургічною фабулою, кульмінаціями, динамікою, стилісти
кою та іншими параметрами, властивими музичним та те
атральним перформансам» [2, с. 6].
На фестивалі виконують переважно новітню му
зику, створену за останні десять років, а також класику
ХХ століття. За роки існування прозвучало понад дві ти
сячі творів приблизно тисячі композиторів зі всього сві
ту. «Кожен випуск фестивалю програмно вибудовується
й режисується на кшталт гігантської 48-годинної музич
ної конструкції, яка розвивається за законами драматур
гії, де окремі твори різних авторів використовуються
як структурні елементи, що забезпечують драматургічні
наростання та кульмінації, піднесення та спади, яскраві
ударні акценти та відпочинки» [2, c. 6].
Перші випуски фестивалю відбулися в будівлі колиш
нього кінотеатру, де умовна сцена розміщена в центрі,
а глядацький зал — навколо неї. Таке розташування до
зволило подолати традиційну «дистанцію» та було покли
кане стерти межу між виконавцями та глядацькою залою.
Уже з перших років існування в програмі фестивалю
широко представлені електронна, мультимедійна та акус
матична музика, відеоінсталяції. «Виходячи з ідеалу віль
ного розвитку мистецтва, фестиваль береться за просу
вання новаторських напрямів сучасної музики та син
тетичних різновидів мистецтва, не обмежуючи поняття
нової музики та нового мистецтва стильовими, ідеологіч
ними чи іншими рамками» [2, с. 14]. Назвемо найбільш
яскраві мультимедійні твори, представлені в різні роки:
«Metroscan-проект. Аудіо-візуальний перформанс у вико
нанні Вітавтаса В. Юргутіса та Вацловаса Невчесавкаса»
(2016 р.); мультимедійний аудіовізуальний перформанс
від колективу Тотем «Навчальний посібник № 6 Між
іншим, як же чорт заби(рай) люди вчаться говорити?»
(2017 р.). На двадцять четвертому фестивалі (2018 р.)
в рамках Медійної антракт-фантазії були презентовані
твори для електроніки, відео та хореографії: А. Загайкевич
«Місто для сопрано та електроніки» (на однойменний
вірш Махайля Семенка), О. Ескудеро «Custom# 1 для со
прано, перкусії, відео та електроніки».
З кожним роком помітно розширюється геогра
фія учасників фестивалю. Структура заходу поступово
набуває нових рис завдяки проведенню майстер-класів
видатних композиторів та виконавців, концертам-пре
людіям та концертам-постлюдіям. Невід’ємними є кон
церти-портрети визначних композиторів сучасної ака
демічної музики: В. Дінеску (1995), Дж. Кейджа (1998),
В. Сильвестрова (2006), Ю. Гомельської (2012), О. Ко
заренка (2013), Є. Станковича (2014), Г. Бруннер (2015),
М. Скорика (2016), С. Нешич та В. Рунчака (2018).
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Структурні частини «Двох днів й двох ночей» те
атралізовані. «У перебігу фестивалю поміж ними з’яв
ляються й зростають зв’язки, вузли, тяжіння, і в результаті
фестиваль перетворюється на єдиний спектакль особли
вого типу: величезний гіпертекст з асоціативно-симво
лічними “посиланнями”» [2, с. 6]. Постійним учасником
фестивалю є Фрайбурзький ансамбль перкусійників, який
своїм виступом відкриває програму та завершує її, ство
рюючи своєрідну арку в драматургічній канві фестивалю.
Починаючи з чотирнадцятого випуску, фестиваль
перемістився до Одеської обласної філармонії. Це при
звело до змін його драматургічної будови. Додались такі
структурні елементи, як «концерт гранд-сцени» та «кон
церт фойє-сцени». Зазнали трансформацій структурні
складові програми, перетворившись на подвійні та по
трійні солі-соліссімі. Концертна програма розподілилась
між двома локаціями: великою залою філармонії та фойє,
де, подібно до першого фестивального залу, стирають
ся межі між виконавцями та аудиторією. Протягом всіх
25 років у межах фестивалю функціонують розділи-кон
церти, назва яких визначає жанрову ознаку творів, що зву
чать у ньому: соло-соліссімо, соло-моменто, дуель-дует,
дуель-ноктюрн, антракт-фантазія. Деякі з них (серія тво
рів із назвами «Соло-соліссімо» та «Дуель-дует» для різ
них інструментів) мають і музичне втілення у творчості
К. Цепколенко. Також визначення та програма концер
тів можуть бути пов’язані з назвою ансамблю, наприклад:
«Малюючи фрески», або «Перемальовуючи фрески» —
концерти ансамблю «Фрески», «Зустрічаючи ансамбль
“Гармонії світу”» — концерт ансамблю «Гармонії світу».
Починаючи з двадцять першого випуску фестивалю дода
ється концертний блок «У майбутнє», де звучать твори
молодих композиторів.
У результаті аналізу програми двадцяти п’яти випус
ків фестивалю можна відзначити тенденцію до домінуван
ня програмності над жанровим визначенням у назвах тво
рів. Згаданий вище жанр «музика для…» також займає
значне місце серед творів, виконаних у межах фестивалю:
«Музика для дерев’янок на 5 двійок налагоджених кла
весів» С. Райха (виконано у 2001 році), його ж «Музика
для дерев’яних брусків» (виконано у 2006 році), «Музика
для всіх альтистів світу, ритуальний танець для чотирьох
альтівок» В. Рунчака та «Музика для віолончелі та струн
ного оркестру» О. Сурових (виконані у 2009 році),
«Музика для віолончелі та одного або кількох підсиле
них келихів» Е. Люсьє та «Музика для струнних та ан
глійського ріжка» В. Росінського (виконані у 2017 році).
Разом із тим, завдяки фестивальному руху, зважаю
чи на момент існування композиторів у продиктовано
му ним мистецькому полі, нові жанрові моделі зароджу
ються і в творчості В. Рунчака. Наприклад, серія творів
«Homo ludens» (у різні роки на фестивалі були виконані
його «Homo ludens VI, два анекдоти на всім відому тему
для тромбона» (2006), «Homo ludens № 7 для перку
сії» (2011), «Homo ludens VIII для труби» та «Homo
ludens V, Інтерв’ю із заїкою, або десять хвилин в трубу
для труби» (2012), «Homo ludens ІІ для фортепіано»
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(2013), «Homo ludens I для альтового саксофона соло»
(2018). Щонайменше п’ять творів у С. Зажитька мають
назву «Ще!» і написані для різних виконавських складів.
Так, твір «Ще! для фортепіано» прозвучав на фестивалі
у 2005 році, а «Ще! для флейти-піколо, фортепіано та ві
олончелі» ансамбль Senza Sforzando виконав у 2018 році.
Означені приклади підтверджують думку А. Сохора, згід
но з якою «взаємодія жанрів — процес безперервний
та довготривалий». «Його результати виявляються іноді
в малопомітних, але постійних та потроху накопичуваних
змінах усередині жанрів» [10, с. 74].
Щороку фестиваль вибудовується, виходячи з мис
тецької теми, або фабули. Кожен із випусків має особливі ак
центи, риси. Так, темою п’ятого фестивалю були «Чотири
стихії», тема шостого — «Аспекти людського світогля
ду: фізіологічний, психологічний, соціальний та філософ
ський» [2, с. 20]. При цьому, як і раніше, багато уваги було
приділено театралізації та синтетичним формам мистецтва.
Сьомий фестиваль поєднав підготовану імпровізацію з ав
тентичною музикою. Десятий фестиваль 2004 року презен
тував багато музичних перформансів, які вибудували теат
ральний синтез у поєднанні із художньою дією, звуковими,
відео-, кіно- та мультимедійними інсталяціями. На одинад
цятому та тринадцятому випусках фестивалю поєднались
візуальне мистецтво, танець, перформанси та мультимедійні
інсталяції. Дванадцятий фестиваль був означений акцентом
на зв’язки між музикою та літературою. Специфікою чотир
надцятого та п’ятнадцятого випусків фестивалю було широ
ке використання театральних форм та жанрів.
Знаковим для вісімнадцятого фестивалю став жанр
мінімоноопери, що відобразило загальні тенденції музи
ки ХХ століття до камернізації великих жанрів. Були ви
конані «Відблиски втомленого поп-стару» за поезією
Карла Марія Кінскі Ю. Гомельської (соліст — Р. Бегман),
«Ars moriendi. 22 монологи про смерть» В. Польової (со
лістка — І. Галатенко), твори І. Шіпгорст «Змінюючи»
на текст К. Шпільгофер, Л. Самодаєвої «Та й Венеція»
на вірші І. Раукси, «Auf und Zi (Відкрито та зачинено)»
Е. Шімана та «Стипсодія» К. Берберян.
Ювілейний двадцять п’ятий випуск фестивалю
об’єднав музику з живописом. Концертну програму від
крило виконання твору Ніколавса А. Хубера «Брязкуча му
зика», під час якого було продемонстровано колекцію су
конь, розписаних українськими сучасними художникамимодельєрами Nt-Art Galerу. Інший експеримент пов’язаний
із художником Мішою Тютюником, який створював живо
писне полотно кілька годин поспіль безпосередньо під час
концертів фестивалю. Цей процес відображався на велико
му екрані, розташованому на сцені великої зали філармонії.
Міжнародна співпраця між композиторами та вико
навцями, що беруть участь у фестивалі, скеровується так,
щоб твори українських композиторів входили до репер
туару іноземних виконавців, а українські музиканти ви
конували твори іноземних композиторів, сприяючи по
ширенню української музики по всьому світу та зміцнен
ню міжнародних зв’язків. Завдяки фестивалю «Два дні
й дві ночі» відбувається безпосередня тісна співпраця
Художня культура. Актуальні проблеми. Вип. 16. Ч. 1. 2020

композиторів із виконавцями. Так, композитор на ета
пі планування твору може уявити обставини його вико
нання, а також індивідуальні вміння та особливості кон
кретного виконавця, якому часто й присвячується твір.
«Композиторський диктат ніби переорієнтувався на ви
конавську індивідуальність. Саме вона часто є “програ
мою” композиторського рішення» [11, с. 63]. Як приклад
можна навести твір К. Цепколенко «Ca-Ri-N Sounds»,
у назві якого закодовано ім’я виконавиці, для котрої він
і написаний — флейтистки Карін Левайн. Також це яви
ще яскраво ілюструють проєкти, створені спеціально
для бас-баритона Р. Бергмана, серед яких: «Зазираючи
в майбутнє» — 10 однохвилинних мінімоноопер (2017)
та «Музичний зоопарк» — дванадцять мінімоноопер
для бас-баритона й ансамблю, написані дванадцятьма мо
лодими композиторами (2019). У таких випадках викона
вець, який пропонує власну інтерпретацію твору, збага
чуючи його імпровізаційними театралізованими елемен
тами, стає співавтором.
Ключовою особливістю фестивалю, яка певним чи
ном трансформує сприйняття глядачем творів та формує
нове ставлення до самого процесу виконання, є стислість
у часі та просторі. Протягом сорокавосьмигодинного
фестивального марафону створюються нові форми кому
нікації між музикантами, між публікою та музикантами.
Нівелюється межа між глядачем та сценою, відбувається
залучення аудиторії у творчий процес під час театралізо
ваних, часто інтерактивних перформансів та гепенінгів.
Висновки. На процес трансформації жанрових моде
лей мали вплив, з одного боку, загальномистецькі тенден
ції ХХ століття, а з іншого — конкретні умови та обстави
ни написання й реалізації творів. Таким чином, викриста
лізовуються основні напрями модифікації жанрів в музиці
ХХ століття: використання нових композиторських при
йомів зі збереженням ознак традиційних жанрів; взаємо
дія різних жанрів; синтез музики з іншими видами мис
тецтва, а також залучення нових медіа. В контексті озна
чених процесів відбуваються кардинальні зміни у формах
репрезентації сучасних творів, які сповна відобразились
у рамках фестивалю «Два дні й дві ночі нової музики».
У результаті аналізу фестивалю з позиції його впливу
на процес жанрового оновлення головним чинником вва
жаємо його унікальний формат та концептуально-драма
тургічну будову, що створюють контекст для кожного окре
мого твору, який водночас стає елементом цілісності. Багато
з творів, які звучали на фестивалі, написані на замовлення,
з урахуванням певних технічних можливостей для їхньої
реалізації та конкретних виконавців, що дає широкі можли
вості композиторам для втілення у життя сміливих творчих
експериментів. Спрямованість фестивалю на об’єднання
різних видів мистецтва та залучення новітніх технологій зу
мовлюють створення сприятливого ґрунту для народження
нових форм мистецьких практик і в майбутньому.
Зважаючи на безперервність та тривалість процесу
жанрових модифікацій, означені в статті питання дають
поштовх для ґрунтовних науково-творчих узагальнень
на кожному новому витку історії музики.
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Асматі ЧІБАЛАШВІЛІ

Зародження нових жанрових інваріантів у межах фестивалю «Два дні й дві ночі нової музики»

Chibalashvili A.
The emergence of new genre invariants in the framework of the festival “Two days and two nights of new music”
Abstract. The active process of transformation of music genres began at the beginning of the twentieth century. The changes were pri
marily associated with attempts to overcome the traditions of late romanticism at all structural levels of the work. The article discuss
es the main signs of genre updating and identifies factors that influenced the process of genre modifications: innovative interpretation
of traditional genres; combination of different genres; inclusion of elements from other forms of art in the musical work and involve
ment of new technologies. It is proved that the festival “Two days and two nights of new music”, thanks to its unique format, contrib
uted to the process of emergence of new genre invariants in the works of contemporary composers. Due to its focus on the interaction
of various types of art and its unique format with conceptual and dramatic structure, the festival “Two days and two nights of new mu
sic” contributes to emergence and development of modern forms of artistic communication and representation of works.
Keywords: festival “Two days and two nights of new music”, genre, chamber music, contemporary music, composer.
Чибалашвили А. О.
Зарождение новых жанровых инвариантов в рамках фестиваля «Два дня и две ночи новой музыки»
Аннотация. Активный процесс трансформации жанров в музыке начался еще в начале ХХ века. Изменения были связаны, пре
жде всего, с попытками преодоления традиций эпохи позднего романтизма на всех структурных уровнях произведения. В статье
рассмотрены основные признаки жанрового обновления и определены факторы, повлиявшие на процесс жанровых модифика
ций: новаторская интерпретация традиционных жанров; сочетание различных жанров; включение в музыкальное произведе
ние элементов из других видов искусства и привлечение новых технологий. Доказано, что фестиваль «Два дня и две ночи новой
музыки» благодаря уникальному формату способствовал процессу зарождения новых жанровых инвариантов в произведениях
современных композиторов. Благодаря направленности на взаимодействие различных видов искусства и уникальному формату
с концептуально-драматургическим строением фестиваль «Два дня и две ночи новой музыки» стимулирует зарождение и раз
витие современных форм художественной коммуникации и репрезентации произведений.
Ключевые слова: фестиваль «Два дня и две ночи новой музыки», жанр, камерная музыка, современная музыка, композитор.

