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            TANZTHEATRALIDADE (RE) VISITADA 

 

            *Sayonara Pereira 

 

            RESUMO: Este artigo pretende identificar, caracterizando de maneira geral,     

            as várias faces apresentadas pelo Tanztheater detectando ferramentas, que  

            seus precursores, se valeram para fazer desta manifestação artística  

            continuamente tão contemporânea. A (re) visitação acontece a partir de novo  

            contato da autora com a Folkwang Hochschule de Essen, com a diretora   

            e coreógrafa  da Companhia Folkwang TanzStudio ,(FTS) Henrietta Horn  

            e sua atual  investigação; além de duas novas produções do Tanztheater  

           Wuppertal que foram assistidas. A coleta de dados foi realizada entre janeiro e  

            fevereiro de 2009, como parte da pesquisa de pós- doutorado junto a estas   

            matrizes, na  Alemanha e na França. 

 

                TANZTHEATER E SUAS VÁRIAS FACES 

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

longo da história, sempre de forma contínua e orgânica.  

Em dança o coreógrafo alemão Kurt Jooss (1901-1979) registrou suas primeiras 

reflexões sobre o tema Tanztheater1 em 1935. Para Jooss, o Tanztheater seria uma forma de 

arte que se empenharia em respeitar todas as exigências do teatro e esta forma de arte, para ele, 

só poderia ser dançada. 

  Historicamente, a arte dramática, tão antiga quanto o homem, e a noção de 

representação estão vinculadas a rituais mágicos e religiosos primitivos. Alicerçado no princípio 

da interdisciplinaridade, o teatro serve-se tanto da palavra como de outros signos não-verbais. 

Em sua essência, lida com códigos estabelecidos a partir do gesto e  

                                                 
1
 Sayonara Pereira em sua tese de doutorado (Rastros do Tanztheater no Processo Criativo de ES-BOÇO - Espetáculo Cênico com  

   Alunos do Instituto de Artes da UNICAMP. IA- UNICAMP- 2007) opta em manter o uso da palavra Tanztheater sem tradução, por  

   acreditar que não há necessidade de uma tradução literal, assim como no caso da expressão “Comédia Del Arte”. Posteriormente  

   defende que se houver tradução, a que melhor definiria o uso da expressão seria: Dança teatral, por acreditar que a expressão  

   aproxima as duas disciplinas.  
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da voz, responsáveis não só pela performance do espetáculo, como também pela linguagem e 

expressividade. O uso dos gestos e da voz tornaram o teatro um texto da cultura que reporta a 

outros códigos, como o espaço, o tempo e o movimento. 

Jooss acreditava na possibilidade da fusão do ballet clássico com a capacidade de 

expressar todas as formas dramáticas, empenhava-se em criar uma dança com um novo texto, 

mesclando o desenvolvimento do seu pensamento metodológico entre criação e pedagogia do 

ensino da dança. 

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 ainda como alguns historiadores consideram: os coreógrafos de Tanztheater 

seriam os herdeiros do Ausdruckstanz - Dança de Expressão.   

               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.2  

               Mas esta é apenas uma linha sugerida por 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. 3 

           É possível afirmar que o Tanztheater possui várias faces. Esteticamente o Tanztheater 

descende das inter-relações entre protagonistas da Dança de Expressão alemã, da atividade de 

Kurt Jooss na Folkwang Hochschule de Essen, assim como da influência da dança moderna 

americana, já que os mais significativos coreógrafos de 

 Tanztheater da primeira geração estudaram em New York e alguns atuaram, inclusive, por vários 

anos em diferentes companhias americanas. 

                                                 
2
 SCHMIDT, Jochen- Tanztheater in Deutschland – Frankfurt am Main – Propyläen Verlag Berlin, 1992- pg. 10 Tradução: PEREIRA, Sayonara 

 
3
 SCHMIDT, Jochen- Tanztheater in Deutschland – Frankfurt am Main – Propyläen Verlag Berlin, 1992- pg. 10 Tradução: PEREIRA, Sayonara 

http://www.pucsp.br/pos/cos/cultura/teatro.htm#Gesto
http://www.pucsp.br/pos/cos/cultura/teatro.htm#Voz
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A personalidade de cada criador, suas histórias e vivências pessoais irão caracterizar e 

imprimir a leveza e o peso de suas respectivas obras. É possível encontrar nas obras pequenos 

gestos e também gestos do cotidiano de qualquer pessoa. Algumas produções são bastante 

econômicas, há apenas o intérprete, seu corpo, algumas vezes músicas, a iluminação e um 

figurino simples. Já em outros coreógrafos, há ricas produções, com efeitos mirabolantes, 

cenários com elementos da natureza, como água, terra, areia, algodão, cravos ou até mesmo um 

muro com quatro toneladas de cimento que desaba. Projeções de filmes, música ao vivo e muitos 

outros subsídios. 

Todavia, existem 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 pode ser encontrado um personagem que venha a dançar 

com sapatilhas de ponta, mas num contexto diferente do que se utilizaria no Ballet Clássico.  

Sem dúvida existe entre Ballet Clássico e o Tanztheater uma zona de intersecção muito 

extensa e, dentro desta intersecção, pode-se encontrar alguns dos fenômenos interessantes da 

Dança Contemporânea atual.  

 Schmidt escreve 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 

romance4. 

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

Revista, com seus infinitos números. Às vezes têm-se solos, outras vezes, colagens com cenas 

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

diferentes. Em tais colagens, algumas vezes estas cenas poderão até se sobrepor. É possível 

afirmar então que a colagem e os variados efeitos técnicos das cenas são meios muito utilizados 

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 de 70, como que para aumentar as possibilidades 

de expressão. Porém, é somente na década de 80 que a palavra alcança outra dimensão, 

                                                 
4 SCHMIDT, Jochen. Tanztheater in Deutschland. Frankfurt am Main: Propyläen Verlag-Berlin, 1992, 25. Tradução: Sayonara   

 Pereira. 

 



 4 

quando alguns coreógrafos começam a desenvolver, em algumas de suas 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 (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.  

    

(RE) VISITANDO  

              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 podem iniciar nas lembranças da infância, cenas que pareciam estar guardadas 

ou esquecidas desfilam por sua mente trazendo sensações até o corpo sem com isto estar sendo 

empreendido um grande esforço. Até mesmo o acaso pode ser acolhido num momento de 

criação. 

Ao acompanharmos, ao longo de quatro semanas, as investigações de Henrietta Horn 

(1968), nas aulas ministradas e na coreografia que esta sendo criada para alunos do III° ano do 

curso de graduação em dança da escola Folkwang Hochschule, nas aulas ministradas para 

alunos do Ensino Médio da escola Werden Gymnasium, e no novo solo que está coreografando 

para si mesmo, com estréia prevista para maio-2009, foi como um mergulho na tradição 

proveniente da German Dance. A concentração dispensada ao trabalho, o ritmo empregado e a 

busca de uma qualidade de movimento de excelência  foi fortemente notada. 

 Nas aulas ministradas, e nas células das coreografias que estavam sendo criadas por 

Horn identificamos uma estrutura de movimentação muito pessoal, que nos remonta, muitas 

vezes, à elementos de lutas marciais, contudo  tem nos princípios básicos da troca de peso, 
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quedas e reconquista da ação, a estabilidade das pernas, com pés fincados no solo e o uso do 

chão quase como um partner da ação; todas qualidades que podem ser encontradas nas aulas 

ministradas pelos diferentes professores de dança moderna na Folkwang Hochschule. A escola 

que possui em seu corpo docente nomes como: Malou Airaudo, Dominik Mercy, Anne Marie 

Benati e Lutz Foster, todos bailarinos de longa data junto ao Tanztheater Wuppertal, abre espaço 

para nomes da nova geração como o brasileiro Rodolpho Leoni ,Stephen Brinckmann e a própria 

Horn, entre outros. 

No seu novo trabalho coreográfico, Schimmer (Brilho-Vislumbre), Henrietta Horn dança 

a luz, algumas cores, e trabalha com músicas de diferentes autores. Parte da necessidade de 

estar sozinha, novamente, de se reencontrar, de buscar novos matizes para a sua 

movimentação.  

Seweet Mambo (2008) – penúltima obra de Pina Bausch com os integrantes do 

Wuppertal Tanztheater, assistido por nós no Théâtre de la Ville - Paris em janeiro de 2009, 

apresenta cenas de real beleza e estética muito rica. Tomam parte do Stuck (peça) sete 

mulheres, com seus vestidos longos de festa muito harmoniosos, com cores que transitam entre 

os pasteis, passando por cores vibrantes até chegar ao preto. E três homens, sempre trajando 

preto, com figurinos assinados por Marion Cito. A cenografia, assinada por Peter Pabst, trás 

apenas cortinas gigantescas brancas, que ora se movem, devido ao vento artificial, que é 

soprado em vários momentos da peça, ora são usadas como limite cênico ou ainda são usadas 

como tela para projeção de um filme.       

Bailarinos muito maduros, cenicamente, que com suas movimentações muitas vezes 

reduzidas, mas sempre precisas, sensíveis, e humanas chegam muito perto dos sentimentos das 

pessoas que estão sentadas na platéia. Intérpretes que conseguem dosar da maneira mais 

adequada possível, seus limites físicos oferecendo os ingredientes para que o público trafegue 

dentro de seus medos, suas descobertas, seus chistes como partners.  

 Sweet Mambo toca por que nos faz rir, nos emociona, nos aproxima, e nos iguala, de 

algum modo com o que estamos assistindo-vivendo. Mais uma vez Bausch e seus bailarinos, 

com simplicidade e verdade tocam muito fundo. 

Nesta atual experiência, com duas gerações de representantes do Tanztheater alemão-

contemporâneo, é possível dizer que: reconhecemos presente no trabalho das duas criadoras, de 

maneira renovada, a grande mola propulsora pensada por Kurt Jooss que é oferecer ferramentas 
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para que o intérprete encontre dentro de si possibilidades para se desenvolver artisticamente, 

concilie com diferentes técnicas de expressão e assim possa ser um intérprete autentico e 

verdadeiro em cena. 
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