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RESUMO: 

Este artigo pretende contextualizar historicamente o país onde o Tanztheater1 teve sua origem. Ao mesmo 

tempo pretende identificar, caracterizando de maneira geral, as várias faces apresentadas por esta 

manifestação artística e detectar as ferramentas que seus precursores se valeram para fazer desta 

manifestação artística continuamente tão contemporânea.  

 

 

              PAÍS ONDE O TANZTHEATER ORIGINOU-SE 

 

A contribuição da Alemanha para o cenário artístico europeu veio se desenvolvendo, ao longo da 

história, sempre de forma contínua e orgânica. Com exceção das tendências que surgiram na virada do 

século 19 para o século 20, onde o Jungendstil, também chamado de Art-Nouveau, possuía peculiaridades 

regionais marcantes; as vanguardas modernistas vieram sempre inaugurar, ao longo da República de Weimar 

(1919 a 1933), o cosmopolitismo, que marcou múltiplas tendências e movimentos.  

 

Esta tradição teve seu ápice na revolução modernista e sofreu uma ruptura irreversível na década 

dos anos 30 com a ascensão do nazismo. A partir desta ascensão, em janeiro de 1933, artistas, intelectuais 

judeus, homossexuais, ou oposicionistas, foram sendo afastados de cargos públicos. E a Escola Bauhaus, um 

dos centros fundamentais de ensino e da propagação do modernismo através da arquitetura e nas artes 

visuais, que já havia sido transferida da cidade de Dessau para Berlin, foi fechada neste mesmo ano. 

 

Ao contrário do que vinha acontecendo com o desenvolvimento das tendências artísticas no início 

do século 20, que conseguiam coexistir entre si, o Terceiro Reich impôs um neoclassicismo ideológico como 

padrão artístico, proibiu a arte abstrata, e chamou-a de “arte degenerada”. 

O coreógrafo alemão Kurt Jooss (1901 -1979) registrou suas primeiras reflexões sobre o tema 

Tanztheater em 1935, mas de lá até o seu retorno do exílio em 1949, a Alemanha vive o chamado “espaço 

em branco” da dança que foi de 1945 a 1965. Não que os artistas tenham parado com suas produções 
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artísticas, mas, sim, pelas dificuldades da guerra, pelo exílio de vários artistas, pelo longo tempo que levaria a 

reconstrução do país e de uma nova e verdadeira expressão alemã de dança. 

 

Com o surgimento de dois estados, a Alemanha tornou-se o marco divisório dos dois blocos e 

sistemas político - econômicos antagônicos. De um lado o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e de 

outro lado o comunismo, liderado pela então chamada Rússia. O Leste e o Oeste tentando preencher cada 

um a sua maneira o vácuo deixado pelo nazismo. 

 

No oeste, na República Federal da Alemanha, o resgate das vanguardas proibidas pelo terceiro 

Reich parece ter sido o ponto de partida para um recomeço. Era importante que as correntes modernistas 

fossem resgatadas. A arte abstrata, por exemplo, era além de muito representativa, muito antagônica ao 

movimento nazista. Além de poder ser considerada universal, era neste momento uma corrente dominante 

em outros países ocidentais e, portanto, um vínculo internacional.  

 

             Além disto, a arte abstrata era coerente com o ceticismo do pós-guerra em relação à representação da 

superfície do real, e em conseguinte a mimese figurativa, possibilitando uma introspecção, à medida que era vista como 

a linguagem adequada à interiorização, capaz de tornar visível o invisível. 

              A arte abstrata do pós-guerra se distanciou das tendências mais geométricas das vanguardas e inaugurou uma 

tendência informal que recusava regras de composição fixas e priorizava um traçado espontâneo e a livre combinação 

de ritmos e estruturas, técnicas próximas à "écriture automatique" dos surrealistas. 2 

 

Com relação ao Teatro do pós-guerra, Wolfgang Pohl resume dizendo que 

como resposta ao decepcionante mundo e à sociedade que não faziam justiça nem aos problemas do 

passado, nem aos do presente, nem tão pouco conseguia devolver certa dignidade ao homem, ao teatro, 

sobra apenas à possibilidade de reivindicação. 3 

 

É ainda Pohl que nos dá duas formas de respostas para esta reivindicação: 

              - O Teatro como jogo ou interpretação consciente, que retira da realidade nada satisfatória, e 

desmascara o absurdo através de versos sem sentido. 

              - O Teatro como parte de uma sociedade consciente que repete e apresenta a verdadeira realidade 

em versos, e através deste encontro desmente a si mesmo. 4 

 

Na primeira resposta localizaremos o Teatro do Absurdo e obras de autores como Max Frisch, ou 

Friedrich Dürrenmatt. E, na segunda, localizaremos o Teatro Épico de Bertold Brecht, o Teatro Documentário, 

ou o Teatro de Rua. 
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Pelo fato da Alemanha não ter uma tradição muito grande com o Ballet Clássico, e também por ter 

sido palco de vários movimentos anteriores que refletiam a relação do homem com a natureza, esta pode ser 

uma justificativa para o país ter tido a abertura para ser o berço do Tanztheater. Ou, como alguns 

historiadores consideram; os coreógrafos de Tanztheater seriam os herdeiros do Ausdruckstanz - Dança de 

Expressão.  

 

Mesmo assim passam-se quase cinqüenta anos para que o interesse seja redespertado pela dança 

que acontece na Alemanha. 

 

               O jornalista Jochen Schmidt (1992) sugere que tracemos uma linha: 

Pina Bausch (1940-2009) pode ser considerada a herdeira direta de seu professor  

Kurt Jooss. Susanne Linke (1944) é considerada a sucessora de Mary Wigman  

(1886-1973) e de Dore Hoyer (1911-1966). Gehard Bohner (1936-1992), o seguidor 

 de Oskar Schlemmer (1888-1943) e do movimento Bauhaus. E que o "Teatro  

Coreográfico" de Johann Kresnik (1939) tenha pontos em comum com as críticas  

sociais feitas por Valeska Gert (1892 -1978) em seu trabalho . 5 

 

Mas esta é apenas uma linha sugerida por Jochen Schmidt, já que uma ligação direta entre as 

duas linhas de expressão não se pode afirmar como existente. E também porque tanto Kurt Jooss como Mary 

Wigman não ensinavam um estilo ou uma estética e sim pretendiam que cada aluno encontrasse em si 

mesmo ferramentas para que fossem conciliadas com a técnica. 6 

 

A razão, no entanto, pela qual a Alemanha é o país onde o Tanztheater nasceu nos faz tender por 

uma razão mais empírica, que nos leve mais aos sentimentos, as emoções, ao inconsciente dos criadores do 

Tanztheater. Por serem todos estes protagonistas também filhos do holocausto, de certa forma, já que todos 

nasceram entre 1936 e 1944. E poderíamos até quase afirmar que todos receberam influências de 

sentimentos de derrota, medo, perseguição e foram generalizadamente chamados de assassinos. Até hoje a 

humanidade culpa os alemães pelo genocídio de milhares de judeus e ciganos, como se tivessem sido todos 

os alemães os responsáveis. 

 A carta de ocupação americana, de 1945, diz o seguinte: 

 

A Alemanha não será ocupada a fim de ser libertada, mas na condição de nação inimiga. O propósito não é 

oprimir a Alemanha, mas ocupá-la para levar a cabo certos objetivos importantes decididos pelos Aliados. 



 4 

Devemos nos comportar de maneira firme e distante. Devem ser firmemente desencorajadas todas as formas 

de confraternização com a administração e a população alemãs. 7 

 

               O povo alemão rejeita a idéia de responsabilidade coletiva e se defende das acusações dizendo 

que: 

           - na maioria das vezes as ordens para os crimes vinham dos altos dirigentes nazistas, e como 

subalternos tinham que cumpri-las. 

          - psicologicamente, tanto individualmente como coletivamente, rejeitam decididamente a idéia de terem 

aderido ao nazismo.  

 

Neste contexto, o julgamento dos principais lideres nazistas em Nuremberg (1945 a 1946), funcionou como 

um exorcismo e foi considerado por muitos alemães um ponto final no processo de desnazificação. O 

julgamento introduziu no direito internacional a noção de crimes contra a humanidade e permitiu a então, 

recém-criada ONU, criar o termo genocídio, que qualifica o crime mais horrível que possa ser cometido 

contra o homem.  8 

 

É neste cenário que os futuros protagonistas do moderno Tanztheater vêm ao mundo. E são 

provavelmente estas impressões interiores que vão inspirá-los, e as suas criações coreográficas. 

 

 

                CARATERÍSTICAS DO TANZTHEATER 

 

É possível afirmar que o Tanztheater possui várias faces, dependerá de qual obra e de qual 

coreógrafo estivermos analisando. A personalidade de cada coreógrafo de Tanztheater, suas histórias e 

vivências pessoais irão caracterizar e imprimir a leveza e o peso de suas respectivas obras. 

 

            Iremos encontrar, nas obras de vários coreógrafos de Tanztheater, pequenos gestos, e também 

gestos do cotidiano de qualquer pessoa. Algumas produções são bastante econômicas, onde teremos apenas 

o intérprete seu corpo, algumas vezes músicas, a iluminação e um figurino simples.                         

 

             Já para outros coreógrafos teremos ricas produções, com efeitos mirabolantes; cenários com 

elementos da natureza como: água, terra, areia, algodão, cravos. Ou um muro com 4 toneladas de cimento 

que desaba. Projeções de filmes, música ao vivo, e muitos outros elementos. 
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             Mas encontraremos elementos de uso em comum, como se fossem regras que os coreógrafos de 

Tanztheater seguem, como por exemplo, a não utilização de elementos do Ballet Clássico na sua forma 

original. Até poderemos encontrar um personagem que venha a dançar com sapatilhas de ponta, mas num 

contexto diferente, do que se utilizaria no Ballet Clássico. 

 

            Jochen Schmidt diz que:  

 

          Tanztheater tem a ver com a postura espiritual de cada coreógrafo. Com a sua relação com determinadas 

convenções, e estéticas, que durante o desenvolvimento dos fatos contados por eles, fazem com que brotem livremente 

como um novo filme, ou um novo romance. 9 

 

               O grande modelo do Tanztheater, mesmo não sendo a única possibilidade, é o Teatro de  Revista, 

com seus infinitos números. Algumas vezes teremos solos, outras vezes  colagens, com cenas que 

acontecem em diferentes partes do palco, e que podem falar da mesma coisa, ou de coisas diferentes , e 

aonde , algumas vezes, estas cenas poderão até  se sobrepor. 

 

            Poderíamos afirmar então que a colagem, ou os variados efeitos técnicos das cenas são 

possibilidades muito utilizadas no Tanztheater; além das associações e a escolha musical. 

 

          A palavra cantada ou falada não pertence necessariamente ao Tanztheater, mas começa a ser 

experimentada já na metade da década dos anos setenta, como que para aumentar as possibilidades de 

expressão. 

 

            Mas é somente na década dos anos oitenta que a palavra  alcança outra dimensão, quando  alguns 

coreógrafos começam a desenvolver , em determinadas  novas obras, a  utilização de texto de teatro como 

partner da dança. 

 

O uso da música no Tanztheater não obedece a nenhuma regra. As opções são muito livres e 

individuais, abrangem a música de jazz, passando por músicas étnicas, músicas contemporâneas, indo até o 

silêncio. Existem alguns raros coreógrafos da contemporaneidade que trabalham com música composta 

especialmente para as suas peças, como foi o caso de Christine Brunel (1951) em algumas de suas criações 

ao longo da década de 90. Pina Bausch, em algumas de suas obras mais antigas como Iphigenie auf Tauris 

(1974) e Orpheus und Eurydike (1975) ambas de Christoph W. Gluck (1714-1787) ou em Frühlingsopfer 
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(1974) com Le Sacre du Printemps de Igor Strawinsky (1882-1971), usa a obra musical completa já existente. 

Entretanto, pode-se afirmar que atualmente a maioria dos coreógrafos trabalha com uma colagem musical.  

 

 

               FERRAMENTAS EMPREGADAS 

 

Em toda a bibliografia existente sobre Kurt Jooss, e nos depoimentos de alguns dos bailarinos que 

trabalharam com ele que chegam ao nosso conhecimento confirmam que ele não ensinava um estilo ou uma 

estética e sim pretendia que cada bailarino encontrasse em si mesmo ferramentas para que fossem 

conciliadas com a própria técnica, que vinha sendo adquirida no trabalho diário, para que então viesse a 

ocorrer o encontro da liberdade de expressão. 

 

              Parece ser anterior a Jooss esta busca, já que encontramos nas Cartas de Noverre que datam de 

1760, uma preocupação similar: 

 

“Um mestre de balé deve propor-se a dar a todos os atores dançantes uma ação, uma expressão e um 

caráter próprio: todos devem, por caminhos opostos, chegar ao mesmo objetivo, concorrendo unânime e 

concertadamente pela verdade de seus gestos (...)”.  10 

 

 

               Segundo Cecília Salles no seu artigo: Crítica Genética e Semiótica: Uma Interface Possível, a criação 

se dá em termos bastante gerais, na tensão entre limite e liberdade: liberdade significando possibilidade infinita e limite 

enfrentamento de leis. 11 

 

A possibilidade infinita poderá ser associada num primeiro momento à onipotência aparente dos 

artistas, mesmo não se estando querendo afirmar que um artista é capaz de fazer qualquer coisa em qualquer 

circunstância. E sim que é necessário que sejam tomadas decisões. 

 

A capacidade de estabelecer limites é a maior prova de liberdade – o artista é livre criador de limites, do 

cumprimento ou superação desses elementos ”cerceadores”. 12 

 

O artista, aparentemente, trabalha arduamente durante a criação de um novo personagem  em 

uma nova coreografia,  como num jogo com regras ainda muito flexíveis, utilizando-se de todas as 

ferramentas que adquiriu durante a sua vida. Será um fluxo de associações, que iniciam nas lembranças da 

infância, cenas que pareciam estar guardadas ou esquecidas desfilam por sua mente trazendo sensações até 
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o corpo sem com isto estar sendo empreendido um grande esforço. Até mesmo o acaso pode ser acolhido 

num momento de criação. 

 

Mas a criação final no Tanztheater terá sua amalgama fundido quando o intérprete conseguir dosar 

da maneira mais adequada possível, superando a sensação de limite como algo cerceador, todavia 

conseguindo atuar dentro do limite estabelecido, sendo o mais verdadeiro possível, para assim alçar seu vôo 

de liberdade. 
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NOTAS: 

1A autora deste Artigo opta pelo uso da expressão Tanztheater, ao longo de todo o texto, sem a tradução da palavra  

Tanz para Dança e Theater  para Teatro, pelo mesmo motivo que ao ser usada a expressão "Comedia Del Arte", na 

língua portuguesa não há necessidade de tradução literal, contudo, posteriormente defende que se houver tradução, que 

a que melhor definiria o uso da expressão seria a de Dança teatral. 
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                                             - Crítica Genética e Semiótica: Uma Interface Possível- São Paulo- Ilumi /Uras – CAPES- FAPESP-  
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