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Nas primeiras décadas do século XX, coreógrafos e 
bailarinos procuram os sistemas de movimento mais 
aptos a exprimir a forma como os tempos dramáticos 
então vividos reverberam em si e podem ser pensados  
e tornados manifestos através da arte coreográfica.  
A devastação e o êxodo causados pela guerra, as trágicas 
consequências sociais da longa depressão económica 
e do desemprego e a ascensão das ideologias fascistas 
na Europa são realidades que afetam os registos 
expressivos da dança, quer ao nível temático quer das 
estruturas do movimento, nos dois lados do Atlântico.

Kurt Jooss (1901-1979), na Alemanha, e Martha 
Graham (1894-1991), nos Estados Unidos da América, 
dois artistas distanciados geográfica e esteticamente, 
mas contemporâneos um do outro, são duas das mais 
marcantes figuras da dança moderna.2 Fundadores 
de novas linguagens coreográficas, resultantes da 
confluência de descobertas locais e da circulação 
intercontinental de movimentos e propostas 
coreográficas, e movidos por uma forte consciência 
social e política, Jooss e Graham fazem da arte 
coreográfica a expressão do seu tempo, interagindo com 
o meio social e político em que vivem, incorporando as 
tensões e as lutas que o definem e no qual participam. 

As obras de Jooss e Graham, da década de 
1930, em particular, não só registam os efeitos do 
contexto histórico em que são produzidas como dele 

participam emocional, criativa e criticamente. São 
disto exemplos, como destacarei, as peças A Mesa 
Verde [Der grüne Tisch, em alemão](1932) e Chronicle 
(1936), de Jooss e Graham, respetivamente. Criadas no 
período entreguerras, estas peças, cuja vida tem sido 
assegurada por remontagens persistentes, são agora 
apresentadas pela Companhia Nacional de Bailado,  
num mesmo programa, evidenciando, a um mesmo 
passo, a sua singularidade e a sua comparabilidade.

Jooss inicia a sua atividade como bailarino, 
na Alemanha, nos anos 1920, beneficiando do 
importante trabalho desenvolvido por Rudolf von 
Laban (1879-1959), com quem estuda e em cujo grupo 
ingressa. Devem-se a Laban, eminente pedagogo e 
estudioso do movimento humano e das suas múltiplas 
possibilidades expressivas, as fundações da dança 
moderna alemã. Salientam-se as ideias de que o 
movimento da dança não tem de circunscrever-se 
a um vocabulário pré-determinado; que o mesmo 
pode ser iniciado por qualquer parte do corpo; e que 
as qualidades do movimento (espaço, tempo, peso, 
fluência) são definidas por uma determinada motivação 
que o tornam expressivo. Destaca-se também o seu 
militante trabalho pela institucionalização da dança 
moderna (profissionalização e sindicalização dos seus 
praticantes), pela sua apresentação nos espaços teatrais 
estatais, os quais, à época, acolhiam e apresentavam 
principalmente as companhias de ballet. Realça-se ainda 
o seu contributo para o desenvolvimento de uma notação 
de movimento, como meio de transmissão da dança3.

Não obstante o seu domínio sobre as teorias e 
os modos de proceder na construção do movimento 
inerentes à dança moderna, baseada num sentido 
natural do movimento, Jooss estava convencido de 
que faltava aos bailarinos modernos alemães o treino 
sistemático que conferia aos bailarinos clássicos uma 
técnica desenvolvida e um grande domínio sobre o 
corpo, pelo que decide também estudar dança clássica. 
Assim, no final de 1926, parte para Paris para seguir 

Kurt Jooss e Martha Graham, 
dois coreógrafos modernos no 
instável período entreguerras 1 
Maria José Fazenda (ESD-IPL / CRIA-IUL)

1 Este texto é uma 
versão reformulada e 
aumentada de um texto 
originalmente publicado 
no programa de estreia 
do espetáculo “Dançar 
em Tempo de Guerra”, 
da Companhia Nacional 
de Bailado, em março de 
2020, no Teatro Camões, 
sob o título “Gestos que 
conduzem à destruição e 
movimentos que incitam 
à ação: A Mesa Verde, de 
Kurt Jooss, e Chronicle, 
de Martha Graham”.

2 Para uma discussão 
sobre a dança moderna, 
na diversidade das suas 
manifestações, nos dois 
lados do Atlântico, e uma 
análise da sua trajetória 
histórica, atendendo 
ao complexo contexto 
sociocultural e político 
em que a mesma se 
inscreve e desenvolve, 
ver Suquet (2012).

3 O sistema é hoje 
conhecido pelo nome 
Labanotation, em inglês.
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o curso de Lubov Egorova (1880-1972), ex-bailarina do 
Teatro Mariinsky, de Sampetersburgo. Este trabalho 
convence-o da importância da dança clássica (usada  
no ballet) na preparação de um bailarino moderno  
(cf. Walther, 1995). 

Regressa à Alemanha, no ano seguinte, instalando-se 
em Essen, cidade onde desenvolve atividades de 
formação em dança e de criação coreográfica com um 
pequeno grupo de bailarinos profissionais, o Folkwang 
Tanztheater Studio.4 Consolida-as mais tarde com 
bailarinos vindos da Ópera de Essen, onde também 
fora professor, e que reúne no então criado Folkwang 
Tanzbühne Essen.5 É com este grupo que Jooss estreia 
A Mesa Verde, no dia 3 de julho de 1932, no Théâtre des 
Champs Élysées, em Paris, no âmbito do Grand Concours 
International de Chorégraphie, um evento organizado 
pela associação Les Archives Internationales de la 
Danse. O júri distingue A Mesa Verde com o 1º Prémio.

A Mesa Verde é uma obra exemplar da singularidade 
da linguagem coreográfica de Jooss, resultante da 
combinação original que o artista realiza entre a 
exploração das qualidades expressivas do movimento 
(Eukinetics, nos termos de Laban), que lhe permitem 
definir as características de personagens, as suas 
motivações e os seus estados emocionais, e a sua 
relação com o espaço, estudado de forma minuciosa 
(Choreutics, segundo Laban), com a execução precisa,  
a resistência e os movimentos extraordinários trazidos 
pela técnica académico-clássica.6

O caráter distintivo de A Mesa Verde reside também 
no tema tratado, uma crítica ao conflito militar 
como recurso do poder e as consequências trágicas 
da guerra — a morte, os exilados, os enlutados. 
A música, composta por Fritz Cohen (1904-1967), 
sublinha o sentido dramático da dança, apoiando 
ritmicamente os movimentos dos bailarinos e 
matizando o ambiente criado em cada uma das oito 
cenas, segundo o argumento da autoria do próprio 
coreógrafo — “Os Senhores de Negro”, “A Dança da 

Morte e As Despedidas”, “A Batalha”, “Os Refugiados”, 
“A Guerrilheira”, “O Bordel”, “A Marcha da Morte”,  
“Os Senhores de Negro”. A coreografia de A Mesa Verde foi 
registada num sistema de notação de movimento, e tem 
sido dançada desde a data da sua estreia. Após a morte 
de Jooss, em 1979, a sua filha, Anna Markard, dedicou-se 
a remontar e a ensinar a coreografia, contribuindo para 
assegurar a sua persistência até aos dias de hoje.7

Quando a cortina de cena abre, vemos Os Senhores 
de Negro dispostos dos dois lados de uma mesa 
retangular. Estes homens esgrimem argumentos,  
com gestos enfáticos, mas sem chegar a acordo.  
Os movimentos exagerados e as máscaras que lhes 
deformam a fisionomia conferem-lhes um caráter 
grotesco. Afastam-se da mesa, aproximam-se da boca 
de cena, colocam-se em linha e disparam os revólveres 
para o ar. Com este gesto decretam o início da guerra. 

No quadro seguinte, A Morte, personagem central 
de A Mesa Verde (originalmente interpretada pelo 
próprio Kurt Jooss) que colherá a vida de todos, 
indiscriminadamente, impõe a sua presença.  

4 Folkwang é o nome 
dado a uma importante 
coleção de arte acolhida 
pela cidade de Essen. 
O termo designa um 
prado mítico, onde os 
mortos se reúnem com 
a deusa nórdica do amor 
e da beleza. Quando a 
escola e a companhia de 
Jooss se sediam nesta 
cidade da Renânia do 
Norte-Vestfália, é-lhes 
atribuído o mesmo nome 
(cf. Walther, 1995). O 
conceito Tanztheater 
(teatro-dança), 
defendido por Laban, é 
usado como nome de 
um agrupamento de 
dança pela primeira por 
Jooss, e transportado 
até aos nossos dias por 
Pina Bausch (1940-
2009) — o Tanztheater 
Wuppertal Pina Bausch. 
A designação evidencia 
a importância atribuída 
à comunicação pela 
aproximação da arte 
da dança moderna ao 
público no espaço do 
teatro, e a reivindicação 
de atribuição à dança 
de idênticos meios 
de produção aos 
disponibilizados para 
os outros tipos de 
espetáculo (teatro, 
ópera).

5 O termo Tanzbühne 
(palco de dança), que 
Jooss escolhe para 
designar o seu grupo, 
indicia, no seguimento 
de Laban (que fundara 
o Tanzbühne Laban) o 
interesse pelo contexto 
teatral de apresentação 
da dança.

6 A Eukinetics, a teoria 
da expressão, e a 
Choreutics, a teoria do 
espaço, são fundamentos 
da dança moderna 
alemã e ferramentas 
para a composição 
coreográfica. Para 
um desenvolvimento 
sobre os princípios 
coreográficos adotados 
por Jooss, ver Markard 
(1995).

7 Para um estudo 
aprofundado sobre A Mesa 
Verde, v. Guest (2003).

A Mesa Verde  ©José Caldeira



6 7

A personagem é inspirada na figura esquelética da 
“Dança da Morte” representada num fresco da Igreja  
de Santa Maria (Marienkirche) em Lübeck, entre outras 
fontes (cf. Walther, 1994). Os movimentos da Morte, 
percutidos, diretos, são um pronúncio do extermínio  
e da destruição. Surgem O Porta-Estandarte, O Jovem 
Soldado, A Jovem, O Velho Soldado, A Mãe, A Mulher. 
As despedidas são tristes, mas o dever chama-os. 
Subitamente, entra O Oportunista, animado pelas 
circunstâncias que só a si parecem favorecer. 

Na cena subsequente, os soldados confrontam-se. 
Repentinamente, A Morte reaparece e toma o poder 
ao centro do palco. Um Soldado está desfalecido no 
chão. O Oportunista ressurge e rouba-lhe a aliança. 
No quadro seguinte, as mulheres exprimem a sua 
amargura. A Mãe, assutada, mas resignada, dança com 
A Morte. A protagonista da cena subsequente, vestida 
de vermelho e munida de uma longa écharpe amarela, 
faz a sua voluntariosa entrada em cena acompanhada 
de uma sonoridade heroica. Símbolo da resistência 
e da libertação, o seu fervor acabará, contudo, por 
ser reprimido de forma implacável. Em seguida, num 
prostíbulo, mulheres e soldados dançam ao som de uma 
valsa. Perto do fim, os mortos, reerguidos, marcham em 
círculo, conservando, hirtos, a postura em que haviam 
desfalecido. Ao centro, A Morte, vitoriosa, empunha a 
bandeira branca, ensanguentada. A luz reacende-se, 
revelando Os Senhores de Negro na exata posição em 
que os tínhamos deixado no início, pressagiando a 
eclosão de uma segunda guerra, que não tardaria.

Após o reconhecimento artístico obtido em Paris com 
a estreia de A Mesa Verde, a companhia de Jooss inicia, 
em 1933, uma extensiva digressão pela Europa. Em breve, 
na Alemanha, Jooss será coagido pelas autoridades nazis 
a denunciar os seus colaboradores judeus — entre os 
quais se encontra Fritz Cohen. Jooss recusa e abandona 
o seu país. Instala-se em Inglaterra, em Dardington Hall, 
Devon, onde reabre a sua escola. Laban abandonaria 
também a Alemanha, e juntar-se-ia ao seu aluno, em 1936. 

Nesta época, a dança moderna nos Estados Unidos da 
América regista e denuncia as grandes perturbações 
sociais, políticas e económicas então vividas —  
o crash da Bolsa de Nova Iorque, a Grande Depressão,  
o desemprego massivo, a escalada das ideologias 
fascistas na Europa, a Guerra Civil Espanhola. De entre 
as obras criadas nesse período que chegaram até aos 
nossos dias, Chronicle, de Martha Graham, peça estreada 
a 20 de dezembro de 1936 no Guild Theatre, em Nova 
Iorque, é um dos exemplos maiores da expressão da dor, 
da fome com que se debatem os mais desfavorecidos, e 
da luta a empreender contra a repressão e o fascismo em 
ascensão. No ano anterior, a bailarina norte-americana 
demarca-se clara e inequivocamente do regime hitleriano 
ao recusar o convite vindo de Berlim para dançar no 
Festival Internacional de Dança, um evento que faria 
parte dos Jogos Olímpicos de 1936. Nas palavras de 
Graham: “The formal invitation arrived, late in 1935.  
It never entered my mind even for a second to say yes. 
How could I dance in Nazy Germany?” (1991, p. 151).8

Chronicle, coreografia criada sobre música de 
Wallingford Riegger, originalmente divida em cinco 
secções coreográficas, organizadas em três partes,  
a saber, “Dances Before Catastrophe: a) Spectre–1914;  
b) Masque”; “Dances After Catastrophe: a) Steps in the 
Street; b) Tragic Holiday–In Memoriam” e “Prelude 
to Action”, reflete o contexto em que é criada, sendo 
também significativa do estado de amadurecimento 
da linguagem de movimento que Graham descobre 
para posicionar o seu percurso criativo em relação às 
transformações da vida e da sociedade contemporâneas 
e tornar manifestas as emoções humanas.

Martha Graham estuda na Denishawn School, a 
primeira escola norte-americana de dança moderna 
que visa a formação de bailarinos, fundada por Ruth 
St. Denis (1879-1968) e Ted Shawn (1891-1972), em 
Los Angeles, em 1915. A formação proporcionada era 
eclética, refletindo os interesses dos seus fundadores, 
como danças orientais, nas quais a bailarina St. Denis  

8 São numerosos 
os bailarinos 
norte-americanos que 
recusam participar 
neste evento, dos mais 
ativos politicamente aos 
menos envolvidos, como 
Graham. Sobre a relação 
direta entre a dança 
norte-americana e a ação 
política a partir da década 
de 1930, de que é exemplo 
o New Dance Group, 
fundado em 1932, sob o 
lema “Dance is a Weapon”, 
cujas obras davam voz 
precisamente aos grupos 
sociais e profissionais 
desfavorecidos, ver 
Geduld (2008).
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se inspirara para afirmar o lugar da mulher 
norte-americana na dança teatral, em estreita relação 
com a espiritualidade; danças oriundas de vários 
contextos culturais que davam primazia à participação 
do homem, que Shawn reproduzia com o intuito 
de alargar o papel do bailarino na dança ocidental; 
métodos de Delsarte e Dalcroze; dança clássica, entre 
outras matérias. Na Desnishawn emergem alguns 
dos protagonistas da modern dance9, como, para além 
de Graham, Doris Humphrey (1895-1958) e Charles 
Weidman (1901-1975), que, de forma livre e recusando 
a adoção de modelos anteriores, como o ballet, forjam 
uma prática e um pensamento em dança pelos quais  
se posicionam numa época em constante mudança. 

Após fazer a sua formação, Graham também se 
envolve em atividades ensino e de coreografia na 
Denishawn School. Abandona depois a Califórnia e, 
em 1923, aceita um trabalho como bailarina no musical 
Greenwich Village Folies, em Nova Iorque. Em 1926, 
ano em que dá o seu primeiro espetáculo como artista 
independente, no 48th Street Theatre, na Broadway, 
funda também a sua própria escola e, no ano seguinte, 
a sua companhia de dança, a que deu o nome de Martha 
Graham and Dance Group, composta, nos primeiros 
anos, por um elenco exclusivamente feminino. 

Na escola e na companhia, a professora-bailarina-
-coreógrafa constrói-se como artista, desenvolvendo 
uma teoria de movimento e um léxico coreográfico 
singulares que evoluíram ao longo do seu percurso.10 
O princípio fundamental a partir do qual Graham 
trabalha o movimento baseia-se nas mudanças 
anatómicas devido ao processo respiratório e assenta 
na oposição entre a contraction e o release, que tem 
início na zona pélvica, resultando num crescimento 
sequencial do movimento para as restantes partes do 
corpo — tronco, pernas e pés (fletindo e alongando), 
braços e mãos (colocadas frequentemente numa 
singular posição em concha [cupped]), pescoço. Outros 
elementos técnicos são a “espiral” da coluna vertebral, 

a exploração do peso, visível nas falls e no contacto do 
corpo com o chão, usado como um parceiro da bailarina. 

Graham desenvolve uma técnica que visa dotar o 
corpo de flexibilidade e força, considerando o efeito da 
intensidade e do esforço, características que a bailarina 
reconhece fazerem parte da vida. O seu objetivo era tornar 
manifesta a experiência interior, as tensões e as emoções 
do ser humano. Nas palavras da coreógrafa: “I feel that the 
essence of dance is the expression of man — the landscape 
of his soul” (Graham, 1991). Obras como Lamentation 
(1930), um solo em que o movimento do corpo é limitado 
por um tubo de tecido que o envolve, testando os limites  
da sua expressão emocional, Chronicle, em que as 
bailarinas expõem o isolamento, o desespero, mas também 
a bravura do ser humano necessária à reparação de 
qualquer perturbação social, ou Immediate Tragedy e Deep 
Song, dois solos de 1937, em cujos violentos movimentos 
ecoam os acontecimento da Guerra Civil Espanhola,  
são demonstrações do referido aforismo grahamiano.

A obra Chronicle foi apresentada integralmente 
até 1938. A secção “Steps in the Street” tem sido 
frequentemente dançada autonomamente, desde 1988, 
ano em que é remontada. Outras secções foram mais 
tarde reconstruídas. Em 1994, a Martha Graham 
Dance Company apresenta a atual versão de Chronicle, 
constituída por “Spectre-1914, “Steps in the Street”  
e “Prelude to Action”.11 A primeira secção é um solo.  
A bailarina usa uma volumosa saia que dramatiza o peso 
e as formas esculturais do movimento do corpo, e que 
ora parece representar um parceiro ausente com o qual 
a bailarina interage ora um sudário com que cobre o seu 
corpo. Na segunda parte, os corpos, movimentando-se 
em uníssono, constrangidos, como se o espaço à sua 
volta lhes oferecesse uma inexorável resistência, dão 
voz à experiência coletiva de uma sociedade assolada 
pela devastação, pela fome e pelo medo. A coreografia 
da terceira e última parte, pelo seu vigor, unidade e 
expressão de valentia, incita à ação, à reconstrução,  
a um comprometimento com o futuro, com a paz.

11 Sobre o processo 
de transmissão e 
reconstrução de Chronicle, 
v. Jones (2017).

9 A expressão modern 
dance, usada nos anos 
1930 pelo crítico de dança 
norte-americano John 
Martin (1989/1833), 
reporta-se ao trabalho 
de vários artistas, 
entre os quais Martha 
Graham, que, apesar da 
diversidade de estilos, 
se encontravam ligados 
por certos princípios 
e objetivos comuns, 
designadamente o uso 
de um vocabulário de 
movimento individualizado 
apto a exprimir a 
experiência humana, 
distante das formas 
clássicas e românticas. 
Como afirmaria Graham: 
“The old forms could not 
give voice to the more 
fully awakened man. 
They had to undergo 
metamorphosis — in 
some cases destruction, 
to serve as medium for a 
time differently organized” 
(1978/1937, p. 85).

10 Sobre o 
desenvolvimento da 
técnica de dança de 
Martha Graham ao 
longos dos anos e a 
introdução contínua de 
novos movimentos, nas 
aulas e os ensaios, ver 
Horosko (1991).
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A Mesa Verde e Chronicle são obras que trazem consigo 
os traços do contexto social, económica e politicamente 
instável, de grandes perturbações e perigos em que 
os seus coreógrafos, Jooss e Graham, respetivamente, 
viveram. A Mesa Verde e Chronicle transportam consigo 
sistemas de movimento particulares que os seus criadores 
forjam para exprimir a realidade em que inscrevem a sua 
atividade e da qual participam. Mas ao apreciarmos hoje 
a representação dos gestos que conduzem à destruição 
de A Mesa Verde e dos movimentos que incitam à ação de 
Chronicle, dançados, no caso presente, pelos bailarinos  
e pelas bailarinas da Companhia Nacional de Bailado,  
o que percebemos é que estas obras, parafraseando uma 
das propostas de definição de um clássico de Calvino 
(2007/1991), continuam, na nossa contemporaneidade,  
a dizer o que têm a dizer. 
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COMPANHIA 
NACIONAL  
DE BAILADO 
/MARTA 
GRAHAM 
/KURT JOOSS
Dançar em tempo  
de guerra: 
Chronicle 1936 

+ A Mesa Verde 1932

MAIO
28 19:00 
29 19:00

Portugal 
Estados Unidos da América 
Alemanha
DANÇA  
RIVOLI

 RE:MONTAR
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