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expressionismo literário, constatava 
em 1919 (na revista «Die Erhebung»): 
«Nela (nesta arte) não importa o vir
tuosismo, mas a vontade - a vontade 
da humanidade. Esta arte destruirá 
o estético em todas as suas manifes
tações. Aqui, a arte desemboca no 
ético e no político - não sei se a bem 
da arte, mas certamente a bem da 
humanidade.»

esta espantosa discrepância? Porque a 
verdade é que as obras expressionistas 
foram quase sempre recebidas entu
siasticamente pelos contemporâneos 
mais jovens, como a arte de toda uma 
geração, nascida por volta de 1880.
Uma geração que se sentia unida no 
seu repúdio das concepções materia
listas e utilitaristas do mundo domi
nantes no século XIX, da sua crença 
irreflectida no progresso, constante
mente negada por um egoismo social e 
nacional que culminou na primeira gran
de guerra da história da humanidade.
O princípio do direito do mais forte e a 
hipocrisia social repugnavam a estes 
artistas jovens e sensíveis. O realismo 
e o naturalismo não constituíam para 
eles alternativas aceitáveis. Nem a 
teoria da força modeladora do meio 
ambiente (Milieu), nem as doutrinas 
deterministas do Homem baseadas nas 
forças instintivas inatas lhes ofereciam 
pontos de partida consistentes e con
vincentes para a criação de condições 
de vida à altura da dignidade humana. 
Numa luta aberta contra o mundo dos 
pais, os filhos criam as suas visões 
quase míticas do «novo» Homem, da 
utopia do «paradise now». Tratava-se 
fundamentalmente duma revolta moral 
e existencial, caracterizada pelo seu 
desprezo dos problemas formais e da 
tradição: «Por isso todo o conheci
mento, toda a cultura e todo o saber 
em nada contribuem para a criação da 
obra de arte (...) A poesia tem que 
desprezar radicalmente a gramática» 
(Lothar Schreyer). E Kurt Pinthus, o 
mais importante arauto e cronista do

O termo «expressionista» terá sido 
usado pela primeira vez em 1901 por 
Julien-Auguste Hervé, que o aplica a 
uma série de quadros para os distinguir 
do estilo de pintura impressionista.
Por volta de 1905 começa a usar-se 
esta designação também na Alemanha, 
para um movimento artístico cujos 
modelos eram sobretudo Paul Cézanne, 
Vincent van Gogh, Paul Gauguin e 
Edvard Munch. Os principais represen
tantes desta nova arte da expressão 
pictórica e gráfica são, entre outros, 
Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner e 
Karl Schmidt-Rottluff, que em 1905 
fundaram em Dresda o grupo «A Ponte» 
(Die Brücke). Um outro centro desta 
arte foi Munique, com a comunidade de 
artistas «O Cavaleiro Azul» (Der Blaue 
Reiter), a que pertenciam, por exemplo, 
Wassily Kandinsky, Franz Marc, August 
Macke e Paul Klee (fundada em 1911). 
Estes artistas insurgiam-se contra o 
academismo, o impressionismo e o 
naturalismo. As cores vivas e puras e o 
traço forte e simples foram postos ao 
serviço da expressão de conteúdos 
anímicos e intelectuais. As obras da 
pintura e gravura do expressionismo 
alemão têm ainda hoje aceitação a 
nível mundial.

Opiniões como esta - que, aliás, se situa 
já na fase final do Expressionismo - for
necem-nos já indícios que nos permitem 
entender a razão por que a maior parte 
das obras dramáticas caem no esque
cimento no momento em que se des
morona a ideia de um novo mundo, por 
elas invocada: porque os seus criadores 
subestimavam a importância do nível 
formal como fonte de força e pereni
dade. Este foi um erro em que os pin
tores e os artistas gráficos não cairam, 
embora também eles destruíssem as 
formas artísticas dominantes. Mas neste 
caso eles descobriram novas estruturas 
da realidade sob as ruínas das velhas e 
ensinaram-nos a ver novas dimensões 
da existência física, anímica e espiritual.

Mencionámos a despreocupação formal 
dos dramaturgos expressionistas, e afir
mámos que ela era intencional, uma 
vez que o fundamental era a expressão 
do espiritual, do ideal. Mas resta saber 
se, mesmo no âmbito do espiritual, o 
ímpeto não era demasiado fraco - isto, 
apesar de Kurt Pinthus afirmar que:
«O espírito não se dissolve a si próprio 
derramando-se nas coisas. Pelo contrá-

Já o mesmo não acontece com o ex
pressionismo literário, particularmente 
com o drama, que hoje é em grande 
parte desconhecido e caiu mesmo no 
esquecimento: mesmo na Alemanha, ele 
não é mais do que um conceito de con
tornos pouco claros para especialistas 
da literatura e do teatro. Como explicar 10



recusa-se tanto o axioma da verdade da 
natureza, como o postulado da beleza 
da forma. Na verdade da expressão - o 
único imperativo ainda aceito - está 
contido o ideal duma natureza humana 
autêntica, liberta das limitações da con
venção e de outros condicionamentos». 
Transparece aqui a convicção básica da 
imagem expressionista do Homem: se 
este for despojado de todos os «valores 
convencionais», o homem, por assim 
dizer, nu revelar-se-á também como o 
Homem bom. Isto significava também um 
regresso às forças anímicas e emocio
nais do Homem, e neste aspecto radica 
a inconfundível tendência do drama 
expressionista para o vitalismo e a 
sexualidade. E a partir daqui se explica 
também uma fatal linha de evolução: 
aquela que, partindo do vitalismo, do 
culto vital, passa pelo êxtase da alma, 
pelo culto da fecundação e da mãe, e 
chega à ideologia do sangue e da terra 
do nacional-socialismo. Daqui resulta, 
no drama expressionista, um dualismo 
cujos polos são uma perspectivação 
vitalista, hostil ao espírito e, simultanea
mente, a sua ideologização, a intelectua- 
lização desta atitude - uma contradição 
que está na base da fragilidade e inocui
dade de muitos dramas expressionistas, 
do ponto de vista do conteúdo e tam
bém da forma.

revoltando contra a geração dos pais, 
contrapondo às pretensões de domina
ção assentes em princípios cristalizados 
os seus ideais para a transformação 
positiva do mundo, e desprezando, ao 
fazê-lo, as estruturas político-sociais da 
sociedade real. O afastamento em rela
ção à realidade explica, em última aná
lise, o fracasso sempre renovado das 
revoltas alemãs, e até mesmo os traços 
fascizantes que por exemplo Hannah 
Arendt diagnostica no Expressionismo. 
Na verdade, não se aspira a uma ordem 
social e a instituições mais justas, mas 
antes a novos ideários e novas visões 
do mundo, servidos por uma perspectiva 
a-histórica que ignora a ligação a um 
tempo e um espaço concretos. Ludwig 
Marcuse definiu de forma clara este traço 
essencial e decisivo do drama expres
sionista: «Nos casos em que o Expres
sionismo procurou voltar-se para aspec
tos políticos concretos (por exemplo 
nas peças ‘Gás’, de Georg Kaiser, ou 
‘Os Destruidores das Máquinas', de 
Toller), tornou-se infantil. A cena literária 
expressionista só se tornou política 
quando deixou de ser Expressionismo 
para se tornar progaganda directa».
Ou seja, numa formulação positiva: a 
força do Expressionismo consistiu preci
samente na rejeição radical de toda a 
tradição, no desprezo das concepções 
e dos valores burgueses, na convicção 
de que só uma ruptura e um recomeço 
radicais poderíam acabar com a cadeia 
bimilenária do destino fatal da cultura 
ocidental. Neste sentido entendeu tam
bém Gottfried Benn o Expressionismo 
como «negação extática da ‘realidade’». 
Reconhece-se aqui uma tradição idea
lista com marcas especificamente ale
mãs, que começa com os autores do 
«Sturm und Drang», passa por Büchner, 
Grabbe e Nietzsche e encontra a sua 
fundamentação filosófica em Immanuel 
Kant, que propôs a substituição do 
carácter mimético da arte, afirmado por 
Aristóteles, pela sua autonomia, por um 
estatuto de «auto-criação». A este pro
pósito escreve Siegfried Melchinger, 
referindo-se ao Expressionismo: «(...)

rio: consolidando-se, ele dissolve o 
mundo, para o recriar na redenção».
A geração dos jovens que, desde cerca 
de 1910, publicava lírica, prosa e dramas 
em revistas e séries de vanguarda 
(«Der Sturm», «Die Aktion», «Der jüngste 
Tag»), estava convencida de ter desmis- 
tificado, como negação do espírito, a 
mundividência dos pais, e julgava, por 
isso, que era seu dever combatê-la. Mas 
punha-se o problema de saber como 
havia de ser criado o «novo» Homem e, 
com ele, a nova sociedade.

Podemos hoje considerar programáticos 
e simultaneamente sintomáticos - 
quando inseridos neste contexto - os 
títulos da série «Der jüngste Tag» (O 
dia do Juizo), organizada pelo editor 
Kurt Wolf, e da antologia de poesia de 
Kurt Pinthus «Menschheitsdàmmerung» 
(Crepúsculo (ou Aurora?) da Huma
nidade). Ambos - o primeiro na linha 
da tradição cristã, o segundo com cono
tações mais propriamente pagãs e ger
mânicas - apontam, na sua expressão 
alemã, para um momento final da evo
lução da humanidade, o momento da 
«transformação», e isto claramente num 
duplo sentido: como momento da 
redenção ou da condenação. Dilacerada 
por dúvidas profundas, a geração dos 
expressionistas apelou para a viragem 
para um mundo melhor e redimido. E 
essa mesma dúvida lhes permitiu inten
sificar o tom, condensar a intensidade 
da expressão, aspirar ao quase impos
sível: à criação do Homem autêntico 
que, de forma espontânea, na comuni
dade de vida com os outros homens 
autênticos, seria capaz de concretizar 
o paraíso terrestre. De forma utópica e 
irreal, radical e totalitária - mas sem 
traços doutrinários -, foi nascendo na 
geração expressionista uma nova ima
gem do Homem.

Esta rejeição total da tradição - mesmo 
nos seus aspectos eventualmente apro
veitáveis - tinha as suas raízes na his
tória da cultura alemã. Desde meados 
do século XVIII que os jovens se vinham

Ignorar a realidade e toda a história oci
dental era algo de absolutamente novo 
e libertador, mas foi também o erro 
decisivo: quando, a partir de 1920/21 - e 
depois de um curto período de vivência 
revolucionária -, se assistiu ao reforço 
da reacção no campo político-social, o 
movimento de renovação expressionista 
desmoronou-se sobre si próprio, porque 
não tinha assumido uma posição contes- 
tatária com possibilidades de interven
ção eficaz na realidade. Mas o expressio
nismo estava plenamente consciente 
deste perigo, como se pode provar 
recorrendo ao próprio plano estilístico. 
A potenciação extática dos solilóquios 
no drama, o exorcisar, muitas vezes for
çado, do Eu puro do herói não deformado



pela realidade são também indícios de 
fraqueza.

É a poesia lírica que melhor dá expres
são à importância central do enunciado 
subjectivo no expressionismo literário. 
Ela possibilita a enunciação directa de 
emoções originais, de tensões anímicas 
e intelectuais do Eu. E a lírica expres- 
sionista sobreviveu, na verdade, à época 
em que surgiu porque conseguiu criar 
um número assinalável de poemas aca
bados. Isto torna ainda mais espantosa 
a reacção efervescente dos contempo
râneos ao drama expressionista e o seu 
completo desaparecimento da consciên
cia do nosso tempo. Para se entender 
esta discrepância é preciso levar em 
conta a situação específica do teatro na 
Alemanha. A ideia de um «teatro nacio
nal» nascida na segunda metade do sé
culo XVIII, portanto no período do clas- 
sicismo alemão, tinha uma fundamenta
ção claramente político-social, como a 
própria designação já deixa entender.
Os autores mais significativos da época, 
entre eles Goethe e Schiller, acreditavam 
na força do teatro como factor de unifi
cação nacional, pelo menos a nível cul
tural, do povo alemão dividido por muitos 
pequenos estados. Esta politização do 
palco, que na Alemanha se dá muito 
cedo, deixaria marcas na sua evolução 
posterior, de tal modo que, em períodos 
de convulsão, o teatro foi muitas vezes 
valorizado, talvez mesmo sobrevaloriza- 
do, como factor de poder e instrumento 
de propaganda. Ora é numa época de 
crise, dominada por transformações de
cisivas e profundas, que vive a geração 
dos autores nascidos depois de 1880, 
que crescem ao encontro da Primeira 
Guerra Mundial. A aristocracia tinha per
dido finalmente o seu poder. Aparecem 
os nomes de Sigmund Freud e Albert 
Einstein como símbolos duma revolução 
nas concepções ocidentais do mundo. 
Não admira, pois, que também os jovens 
autores se apoderassem do teatro 
como meio de divulgação do seu ideal 
duma nova sociedade. Fazendo do palco 
o seu instrumento favorito de propa

ganda, os dramaturgos expressionistas 
fizeram uma opção política e não artís- 
tico-formal. O conflito entre pais e filhos 
no palco era sentido pelo público como a 
luta entre a ordem antiga do império de 
Guilherme II e a tão desejada democra
cia. O próprio fundo mítico de muitos 
dramas só pode ser entendido como 
esperança de salvação política por parte 
dos contemporâneos. Deste modo, o 
afastamento da realidade no Expressio
nismo começou por ser interpretado 
como expressão da resistência a uma 
realidade social odiada, até que os pró
prios dramaturgos expressionistas 
reconheceram, em muitos casos, a fra
queza da sua posição e se voltaram, ou 
para o marxismo (por exemplo Ernst 
Toller ou Johannes R. Becher), ou para a 
ideologia popular-nazista (como Arnolt 
Bronnen ou Hanns Johst)-, outros resig- 
naram-se e continuaram como autores 
de comédias (Georg Kaiser, Walter 
Hasendever). A forte repercussão, 
como o rápido esquecimento do teatro 
expressionista foram, assim, um resul
tado da «identidade de espírito e de 
época» (Walter Sokel).

A «transfiguração» do herói, ou seja do 
Eu postulado como absoluto, não se 
dá agora na confrontação com a reali
dade, representada por adversários do 
mesmo nível: o Eu confronta-se isolado, 
com o mundo alienado. A saída deste 
isolamento é por ele entendida como 
a transformação no homem verdadeiro, 
puro, liberto de todos os condicio- 
nalismos. O dramaturgo expressionista 
isola o seu protagonista - que funciona 
como suporte de uma ideia - do con
texto das relações humanas habituais, 
para demonstrar as suar forças e 
potencialidades perante as perversões 
dos outros e do seu meio. O que, aliás, 
é feito com o objectivo de, por esta via, 
criar o fundamento original, único válido, 
para uma autêntica coexistência social e 
política. Assumindo a perspectiva do dra
maturgo expressionista, diz Ernst Toller 
em «Notas sobre o meu drama ‘A Trans
formação’» (Die Wandlung): «O poeta 
político (que de algum modo é sempre 
poeta religioso) tem por pressuposto ser 
um homem que se sente responsável por 
si próprio e por cada um dos seus irmãos 
na comunidade humana». Esta afirma
ção poderá aplicar-se ao próprio Toller, 
uma vez que o herói do drama expres
sionista é geralmente o porta-voz das 
idéias do seu criador. A extrema sobre- 
valorização da importância do herói le
vava necessariamente à desvalorização 
do papel das outras personagens, muitas 
vezes degradadas à condição de simples 
figurantes. Como o herói, o Homem 
«novo», tinha que sair triunfante, não 
podia nem devia existir o desfecho incer
to da dramaturgia tradicional, o que rou
bava naturalmente ao drama uma boa 
parte da sua tensão. No lugar da crise 
cuja resolução é deixada em aberto 
surge agora o conceito central da trans
formação ou «transfiguração» por que 
passa o herói através de uma série de 
«estações». Daqui resulta uma dramatur
gia com traços marcadamente épicos, 
que acaba por apresentar duma forma 
mais descritiva o decorrer da acção, 
apesar de, dum ponto de vista externo, 
se acentuar talvez mais o dramatismo

*

*

O método e os objectivos do teatro 
expressionista foram definidos de forma 
lapidar pelo dramaturgo Paul Kornfeld: 
«Em vez de pretender investigar e anali
sara complexidade de fenômenos dema
siadamente marcados pelo tempo, impor
ta tomar consciência do que em nós é 
intemporal (...) Aqui (no drama moderno), 
o homem é apenas espírito e alma (...)
Da selva das coisas terrenas elas (as 
personagens) emergem extáticas e pos- 
sessas, mas pela primeira vez dotadas 
das verdadeiras marcas do humano».
A dramaturgia do autor expressionista 
obedece de forma consequente aos 
seus objectivos: a representação da 
vitória do Homem «novo» sobre o antigo. 
À recusa duma realidade «morta» ligada 
à tradição corresponde a rejeição dum 
tipo de drama dominante desde a Anti
guidade (compreende-se assim facil
mente que a comédia não tivesse lugar 
nas concepções dos expressionistas).

*



mais excitantes e discutidos dos reper
tórios teatrais daquele período, eram, 
porém, quantitativamente superados 
pelo repertório de peças tradicionais.

No espaço de que dispõe, a presente 
exposição apenas pode mostrar uma 
selecção do teatro expressionista. Como 
toda a selecção, ela é necessariamente 
incompleta e, ao nível dos pormenores, 
seria possível, consoante os pontos 
de vista adoptados, organizá-la segundo 
critérios que poriam a tônica noutros 
aspectos. Não foi também possível elimi
nar outro tipo de dificuldades inerentes 
a uma exposição sobre teatro, como as 
que resultam da influência do factor aca
so no que se refere aos documentos 
visuais que chegaram até nós e das li
mitações deste tipo de material quando 
se pretende recriar a expressividade e o 
dinamismo das representações originais. 
A exposição inclui numerosos desenhos 
de artistas gráficos expressionistas, 
porque eles reflectem muitas vezes 
melhor do que as fotografias de cena a 
atmosfera especificamente expressio
nista duma encenação.

A exposição compõe-se de seis grupos 
temáticos:
1. Precursores do Expressionismo 

(N.os 1-6)
2. Principais representantes (N.os 7-68)
3. Autores à margem do Expressionismo 

(N 08 69-77)
4. Bertolt Brecht como exemplo da 

superaçãb do Expressionismo 
(N.os 78-86)

5. O drama musical no Expressionismo 
(N 05 87-94)

6. Os clássicos em montagens expres
sionistas (N.os 95-102)

Sobre o ponto 1: Por «precursores» en
tendemos os autores cujas peças influen
ciaram de forma determinante o drama 
expressionista. Já salientámos a impor
tância de Strindberg neste contexto. Um 
outro exemplo é Frank Wedekind, que, a 
partir de cerca de 1890, ataca no palco

traços psíquicos particulares para se 
obter uma figura verossímil, mas antes da 
intensidade, da tensão com que se dava 
expressão a um sentimento elementar. 
O objectivo da arte do actor expressio
nista, pela primeira vez alcançado por 
Ernst Deutsch no papel do protagonista 
da peça de Hasenclever «O Filho», não 
era o conteúdo imaginável de realidade 
de uma figura dramática, mas sim o seu 
carácter simbólico traduzido na lingua
gem, na mímica e no gesto. Estilizavam- 
-se até ao grotesco as máscaras, os 
figurinos e os apetrechos, para salientar 
o típico. Sentimos hoje ainda espe
cialmente os efeitos da renúncia ao 
carácter realista - imaginado - da acção 
e das personagens em favor de uma 
disponibilidade total de todos os ele
mentos teatrais. Também os cenários 
deixaram de pretender criar a ilusão de 
espaços reais. É destruída a ficção da 
quarta parede - que desaparece -, 
através da qual o espectador antes jul
gava olhar para um fragmento da vida 
real. Muitas vezes o desenrolar da acção 
ultrapassa os limites da ribalta. O palco 
perde toda a conotação com um lugar 
específico, torna-se simbólico: ele é 
agora um espaço vazio que, por meio 
da luz e da cor, reflecte expressões 
anímicas. As ligações com a pintura 
expressionista são aqui evidentes.

Chegados aqui nas nossas conside
rações, reconhecemos um novo para
doxo do teatro expressionista. No início
- ao compará-lo com as artes plásticas
- tínhamos constatado uma intencional 
indiferença dos dramaturgos expres
sionistas em relação às qualidades 
formais. Mas à medida que avançamos 
nas nossas considerações vai-se tor
nando evidente um fenômeno que exige 
uma explicação dialéctica: verifica-se 
que precisamente o domínio absoluto da 
forma pela ideia e a subordinação fun
cional de todos os elementos estruturais 
do drama e do teatro (designadamente 
personagens, acção, espaço, tempo, 
linguagem, mímica, gesto) resultam 
numa extraordinária homogeneidade 
estilística. Na sua dependência absoluta 
da ideologia expressionista, a drama
turgia e a encenação dificilmente con
seguiam, no entanto, criar uma consis
tência formal própria que estruturasse
e apoiasse o nível do conteúdo, o que no 
teatro tradicional acontecia até para ser
vir assuntos muitas vezes fracos (como, 
por exemplo, no teatro de boulevard).

Apesar de todas as reservas, não pode
mos deixar de reconhecer que em parti
cular o estilo de encenação e represen
tação expressionista foi um factor de 
enriquecimento do teatro alemão até aos 
nossos dias. Enquanto que os actores 
do realismo e naturalismo, na segunda 
metade do século XIX, eram obrigados a 
representar duma forma fiel à realidade 
as mais subtis nuances psíquicas e 
intelectuais, o Expressionismo vem exigir 
deles potencialidades dramáticas total
mente novas: agora era preciso, sem o 
apoio dum guarda-roupa individualizante, 
de apetrechos teatrais realistas, dum 
espaço definível, duma acção que dava 
contornos à figura, mostrar emoções 
elementares - como o amor e o ódio, 
a alegria e a dor, a esperança e o 
desespero -, e fazê-lo de forma directa, 
por assim dizer «pura», com um máximo 
de expressividade. O carácter convin
cente da representação já não resultava 
da acumulação ininterrupta de muitos

Surrealismo atribuía mais importância ao 
conteúdo dos sonhos, enquanto que no 
Expressionismo o fundamental é a estru
tura do sonho, que oferecia a possibili
dade de criar independentemente das 
funções reais do espaço, do tempo e 
da acção. Assim, o espaço do drama e 
do teatro expressionista não constitui um 
ambiente real nem um enquadramento 
definido, e muito menos um meio social 
(Milieu), mas antes uma «superfície de 
projecção para o Eu das personagens» 
(Steffens). Os êxtases anímicos trans
formam também o espaço. O tempo é 
encurtado ou alargado de acordo com as 
suas funções em relação às estações da 
transfiguração do Eu. Aliás, todos os ele
mentos da peça e da encenação expres
sionista são funções das expressões aní
micas, o que, evidentemente, se aplica 
também à linguagem. Esta não serve 
para caracterizar particularidades indivi
duais ou sociais, mas para exprimir 
emoções extremas. O diálogo tem uma 
função secundária, uma vez que, pelas 
razões já apontadas, as personagens 
que contracenam com o herói têm uma 
importância bastante reduzida. As erup
ções do Eu são transpostas para uma 
acção linguística, mímica e gestual o 
mais directa possível. Dominam a redu
ção e a dinamização-extremas da expres
são verbal, os conceitos e os nomes 
surgem sob a forma de substantivos 
sem artigo, os verbos frequentemente na 
forma impessoal do infinitivo. Nas esta
ções determinantes para a transfigura
ção do Eu o diálogo é interrompido por 
erupções líricas de tom hínico. Tiveram 
influência relevante neste tipo de lingua
gem expressionsista Friedrich Nietzsche 
(especialmente a obra «Assim falou 
Zaratustra») e os simbolistas franceses 
(Baudelaire e Verlaine, por exemplo).
No âmbito da teoria, o futurista italiano 
Filippo Tommaso Marinetti vinha exigin
do desde 1909, nas suas conferências 
pela Europa, simplificação e concentra
ção da linguagem e a sua libertação da 
causalidade e da psicologia - idéias que 
viriam a ser divulgadas por Herwarth 
Walden na sua revista «Der Sturm».

tação psíquica e social. Todos os ele
mentos estruturais desta dramaturgia 
têm função simbólica. Podemos mesmo 
defini-la do seguinte modo: um drama 
será expressionista quando todos os 
seus elementos tiverem função simbó
lica, portanto quando o simbolismo 
estruturar a totalidade da peça.

dos acontecimentos. Os conceitos de 
«transfiguração» e «estação» têm a sua 
origem na terminologia cristã. A perspec
tiva dos dramaturgos expressionistas 
está geralmente muito distante do mar
xismo e recusa, assim, de forma conse
quente, o tratamento de questões sociais 
no palco. O desfecho quase sempre trá
gico do drama tradicional (trágico porque 
nenhum valor é deixado incólume) é aqui 
substituído pelo gesto da fraternidade 
triunfante, pela visão, pateticamente 
invocada, da nova humanidade, e, em 
casos extremos, pelo grito redentor. O 
final do drama expressionista marca ao 
mesmo tempo o fim de todos os des- 
varios do destino humano no passado, 
com as suas revoluções falhadas e as 
suas lutas criminosas pelo poder, nas 
quais o homem acabou por soçobrar.

Em «A Estrada de Damasco», de Strind
berg, encontramos também já o efeito 
dialéctico do Eu, do «herói», como centro 
da peça, igualmente característico do 
drama expressionista: é precisamente a 
elevação do Eu, portanto do subjectivo, 
à categoria universal e típica que impede 
a expressão individual. Ao mesmo tempo 
porém, a extrema subjectivação do Eu 
torna impossíveis os enunciados objecti- 
váveis, do que resulta um certo vácuo 
formal e de conteúdo. É certo que nem 
sempre este alto grau de abstracção sig
nifica falta de acção, como mostra, por 
exemplo, a peça de Sorge «O Pedinte», 
o primeiro exemplo típico do teatro do 
Expressionismo alemão. Nela, pai e filho 
encarnam, num antagonismo dramático, 
o conflito entre a crença inabalável no 
progresso, característica do século XIX, 
e a esperança da geração expressionista 
no novo Homem. Apesar disso, depressa 
se torna evidente que ao pai não são 
dadas quaisquer possibilidades de se 
afirmar, que ele não pode ser um anta
gonista à altura do filho. Não são os 
traços individuais do herói dominante 
que caracterizam um determinado 
drama. É antes o ambiente em que o 
Eu é inserido que permite distinguir uns 
dos outros os dramas expressionistas: 
por exemplo, o da autoridade paterna 
na peça «O Filho», de Flasenclever, o da 
guerra em «A Transfiguração», de Toller, 
o da grande cidade em «O Pedinte», de 
Sorge ou na peça de Kaiser «Da Manhã 
à Meia-noite».

Um problema central da dramaturgia 
expressionista é, como se vê, o facto de 
que a absolutização do herói apenas 
admitia um antagonismo muito fraco e 
resultava, por isso, menos dramática. 
Este germe constitutivo e fatal da dra
maturgia expressionista não pode 
sequer ser disfarçado pela acumulação 
dos excessos da acção (uma caracte
rística que denuncia uma consciência 
subliminar da impotência), como por 
exemplo o parricídio ou o incesto, 
embora se possam também ver aqui 
ecos de motivos da tragédia grega. Embora Berlim fosse, nos começos do 

século, a metrópole incontestada do tea
tro, os mais importantes centros do tea
tro expressionista encontram-se na «pro
víncia» alemã, talvez porque o idealismo 
encontrava aqui na burguesia um terreno 
mais propício do que na população cép- 
tica e realista da grande metrópole. São 
cidades como Dresda, Lípsia, Mannheim, 
Francoforte e Darmstadt que irão lançar 
nos seus palcos a vanguarda expres
sionista. Não raramente as novas peças 
eram levadas à cena em matinées de 
associações literárias, geralmente para 
fugir à censura, que até 1918 era muito 
rigorosa. Neste contexto não podemos, 
no entanto, esquecer que os dramas 
expressionistas, sendo realmente os

O herói do drama expressionista não é, 
pois, um indivíduo, mas uma figura sim
bólica. Considera-se geralmente como 
seu modelo a peça «onírica» de August 
Strindberg «A Estrada de Damasco» 
(1898), na qual a figura do pedinte ganha 
um carácter simbólico. Esta peça em 
muitos aspectos abstracta antecipa mui
tos elementos estruturais importantes do 
drama expressionista (e também surrea
lista). Não se pretende dar ao espaço, 
ao tempo e à acção qualquer conteúdo 
de realidade, ainda que fictícia. Mas o 
drama expressionista caracteriza-se 
igualmente pela renúncia à possibilidade 
de experiência empírica e de interpre-

I

Afirmámos atrás que os dramas «oní
ricos» de Strindberg anteciparam tanto 
o Expressionismo, como o Surrealismo. 
A distinção essencial entre estas duas 
tendências dramáticas consiste em que o



de forma satírica e com acentos por 
vezes grotescos, as convenções burgue
sas e exige um estilo de vida intenso, 
erótico e livre. A tipificação da acção e 
das figuras, bem como a extrema redu
ção e o carácter subtil dos diálogos, 
influenciaram os autores expressionistas, 
que também se reconheciam nos temas 
centrais de Wedekind, como a proble
mática sexual e o conflito de gerações.

ção e o seu carácter absorve muito da 
pesada melancolia dos habitantes do 
norte da Alemanha. Os «heróis» de 
Barlach são figuras à procura de Deus, e 
na sua linguagem ecoa a força e a ple
nitude das parábolas do Antigo Testa
mento. Carl Sternheim, por fim, distin
gue-se claramente do Expressionismo 
ao ir buscar as suas figuras à burguesia 
do seu tempo e ao representá-las de 
forma muito próxima da realidade, ainda 
que elas por vezes se exprimam de 
forma expressivamente exagerada.

mais para festejar (de forma afirmativa) 
a sociedade no teatro - aspiração a que 
a maior parte dos compositores corres
ponde, num espírito tradicionalista. Os 
exemplos representados nesta exposi
ção deverão, assim, ser entendidos como 
documentos de tentativas efêmeras.

Sobre o ponto 6: Montar peças clássicas 
em estilo expressionista atraía especial
mente os jovens encenadores, que 
entendiam - e com razão - a libertação 
de todos os elementos teatrais pelo Ex
pressionismo como um enriquecimento 
das suas possibilidades de expressão. 
Os autores preferidos eram aqueles que 
tinham revelado uma independência 
em relação aos modelos dramatúrgicos 
antigos, ou então aqueles que tinham 
conseguido trazer para o palco, de 
forma expressiva, grandes emoções e 
sentimentos: Shakespeare,Schiíler,Kleist 
e Büchner. Não é por acaso que este 
último só no Expressionismo vem a ser 
descoberto como dramaturgo.
No final desta introdução ao teatro ex
pressionista há que referir o facto de 
que são os precursores e os «marginais» 
do Expressionismo, mas não os seus 
principais representantes, os autores 
ainda hoje representados na Alemanha. 
Procurámos explicar este facto. Georg 
Lukács - duma perspectiva que é a da 
crítica literária marxista - considera o 
Expressionismo como a fase de dissolu
ção anárquica duma sociedade burguesa 
que perdera definitivamente a ligação 
à realidade. Já Kurt Pinthus (na «Nota 
final» do 20° milheiro da sua antologia 
«Menschheitsdàmmerung», publicado 
em 1922) faz sobre este movimento um 
juízo final muito mais positivo: «Tudo 
isto é o testemunho da intensidade dum 
movimento interior e exterior que quase 
se extinguiu completamente. O ímpeto 
desta geração nasceu da oposição a um 
passado em decomposição, conseguiu 
durante alguns momentos iluminar o 
futuro, mas não lhe foi dado desencade
ar na humanidade o movimento para 
a grande acção ou para o grande 
sentimento».

Sobre o ponto 2: Na rubrica «principais 
representantes» incluiram-se os autores 
em cujos dramas o Expressionismo 
ganha características mais marcadas, do 
ponto de vista da temática e da forma, 
ainda que existam entre os vários drama
turgos e as suas obras diferenças consi
deráveis. Um caso discutível é o de 
Oskar Kokoschka, que poderia, de forma 
igualmente correcta, ser incluído entre 
os precursores. O certo é que os ex
pressionistas o consideravam um dos 
seus e as encenações das suas peças 
(que ele próprio muitas vezes dirigia) 
eram consideradas como marcos do 
estilo de encenação expressionista.

Sobre o ponto 4: A importância central 
de Bertolt Brecht para o teatro do século 
XX evidencia-se também no contexto 
desta exposição. A princípio também ele 
fascinado pela via encetada pelo Expres
sionismo, contra a burguesia e no senti
do do «novo» Homem, Brecht depressa 
reconheceu no afastamento da realidade 
o erro fundamental de todo esse movi
mento. Do ponto de vista formal, o Ex
pressionismo vinha ao encontro das 
concepções anti-ilusionistas do teatro 
do próprio Brecht. Daí a contradição 
inextricável que caracteriza as suas pri
meiras peças: numa dependência quase 
total da dramaturgia e da linguagem do 
Expressionismo, Brecht concebe o seu 
«Baal» como anti-peça em relação ao 
drama de Hanns Johst «O Solitário», 
parodiando a profissão de fé do poeta 
expressionista veiculada por esta peça.
E em «Tambores na Noite» dá Brecht 
expressão ao seu cepticismo quanto à 
revolução social romantizada, sem rela
ção com a realidade.

Sobre o ponto 3: Como autores «à mar
gem» do Expressionismo apresentam-se 
E/se Lasker-Schüler, Ernst Barlach e 
Carl Sternheim, embora muitas histórias 
literárias os incluam no Expressionismo. 
Eles representam, no entanto, desvios 
bastante pronunciados, não obstante 
toda a proximidade temática e estilística 
com os expressionistas. Apesar de todos 
os seus traços estilísticos expressionis
tas a peça de E/se Lasker-Schüler «Die 
Wupper»apresenta uma clara autonomia 
temática e linguística. Nela são tratados 
problemas do capitalismo através de 
figuras de contornos individuais e efeito 
realista, ainda que o irreal penetre aqui 
e ali no seu mundo. A sua utilização do 
dialecto local constitui também um forte 
contraste em relação à típica expressão 
lírica e hínica do Expressionismo. O 
escultor e artista gráfico Ernst Barlach 
segue também um caminho próprio nos 
seus dramas. As suas personagens são 
movidas por uma ânsia mística de reden-

Sobre o ponto 5: A ópera e o drama 
musical tiveram no Expressionismo uma 
posição secundária, embora se tivesse 
processado nessa altura, no campo 
musical, a revolução da atonalidade e da 
técnica dodecafónica. Devido já à sua 
tradição aristocrática e, mais tarde, tam
bém às suas ligações à grande burguesia, 
a ópera não estava predestinada para 
servir de veículo de divulgação de idéias 
revolucionárias. O público da ópera, 
geralmente conservador, tende também 55



l£G€MDhS Oskar Kokoschka
Assassinos, Esperança das Mulheres
Francoforte/Meno, Neues Theater,
11 de Abril de 1920 
Encenação: Heinrich George 
Cenários: August Babberger
7 Fotografia de cena

Walter Hasenclever
15 Fotografia de 1920

Paul Kornfeld 
A Sedução
Francoforte/Meno, Teatro Municipal, 
8 de Dezembro de 1917 (Estreia) 
Encenação: Gustav Hartung 
Cenários: F. K. Delavilla
27 Fotografia de cena
28 Esboço de cenário
29 Fotografia de cena

Georg Kaiser 
Gás
Berlim, Schiller-Theater, 1927 
Encenação: Leopold Jessner 
Cenários: Emil Pirchan
37-38 Duas fotografias de cenários

Fritz von Unruh 
Uma Geração
Francoforte/Meno, Teatro Municipal, 
16 de Junho de 1918 (Estreia) 
Encenação: Gustav Hartung 
Cenários: August Babberger
45-47 Três fotografias de cena
48-49 Duas gravuras de cenas (lito
grafias), de Willy Jaeckel

DhS Walter Hasenclever 
O Filho
Praga, Real Teatro Alemão (Kammer- 
spiele), 30 de Setembro de 1916 (Estreia) 
Encenação: Heinrich Teweles 
Protagonista: Ernst Deutsch como actor 
convidado (também na representação 
não pública, no Albert-Theater de 
Dresda, em 8 de Outubro de 1916, 
com encenação de Adolf Edgar Licho)
16 Ernst Deutsch no papel de Filho, 
litografia de Rochus Gliese
17 Ernst Deutsch no papel de Filho, 
fotografia de Hugo Erfurth
18 Ernst Deutsch no papel de Filho, 
litografia de Rochus Gliese

fOTOGRhflhS
Georg Kaiser 
Inferno, Caminho, Terra
Berlim, Lessing-Theater,
5 de Dezembro de 1919 (Estreia) 
Encenação: Victor Barnowsky 
Cenários: Cesar Klein
39 Esboço de cenário

Oskar Kokoschka 
A sarça ardente
Berlim, Kammerspiele des Deutschen 
Theaters («A Jovem Alemanha»),
25 de Maio de 1919 
Encenação: Oskar Kokoschka 
Cenários: Ernst Stern
8 Gravura duma cena (litografia), 
por Ernst Stern

’

Fritz von Unruh 
Uma Geração
Kiel, Teatro Municipal, 1922 
Encenação: Joseph Albrecht 
Cenários: Otto Reigbert
50 Esboço de cenário

Paul Kornfeld 
Céu e Inferno
30-31 Dois esboços de cenários, 
de Albrecht Joseph (cerca de 1922)

August Strindberg 
A Estrada de Damasco (3 a parte) 
Munique, Kammerspiele, 9 de Junho 
de 1916
Encenação: Otto Falckenberg 
Cenários: Leo Pasetti
1 Esboço de cenário

Georg Kaiser 
Inferno, Caminho, Terra
Munique, Teatro Municipal, 1922
40-41 Dois esboços de cenários 
de Ernst Erich Stern

Georg Kaiser
32 Retrato (desenho), 
de Rudolf Grossmann

Fritz von Unruh 
A Cidadela (Platz)
Francoforte/Meno, Teatro Municipal, 
3 de Junho de 1920 (Estreia) 
Encenação: Gustav Hartung 
Cenários: August Babberger
51-55 Cinco fotografias de cena

Oskar Kokoschka 
Job
Berlim, Kammerspiele des Deutschen 
Theaters («A Jovem Alemanha»),
25 de Maio de 1919 
Encenação: Oskar Kokoschka 
Cenários: Ernst Stern
9 Gravura duma cena (litografia), 
por Ernst Stern

Frank Wedekind
2 Retrato (litografia), de Emil Orlik 
(1916)

Georg Kaiser 
Da Manhã à Meia-noite
Berlim, Lessing-Theater,
14 de Abril de 1921 
Encenação: Victor Barnowsky 
Cenários: Cesar Klein 
33 Esboço de cenário

Walter Hasenclever 
O Filho
Kiel, Teatro Municipal, 31 de Outubro 
de 1919
Encenação: Gerhard Ausleger 
Cenários: Otto Reigbert
19-20 Dois esboços de cenários

Reinhard Goering 
Batalha Naval
Dresda, Teatro Real (representação 
privada, para os membros da «Sociedade 
Literária»), 10 de Fevereiro de 1918 
(Estreia)
42 Gravura duma cena (litografia), 
de Erich Büttner (1918)

Frank Wedekind 
O Rei Nikolo
Francoforte/Meno, Teatro Municipal, 
4 de Fevereiro de 1920 
Encenação: Richard Weichert 
Cenários: Ludwig Sievert
3-6 Quatro fotografias de cena

Ernst Toller
56 Fotografia

Oskar Kokoschka 
Job
Francoforte/Meno, Neues Theater, 
11 de Abril de 1920 
Encenação: Heinrich George 
Cenários: August Babberger
10 Fotografia de cena

Georg Kaiser 
Da Manhã à Meia-noite
Munique, Neue Bühne, Junho de 1921
34-35 Dois esboços de cenários, 
de Fritz Schaefler

Walter Hasenclever 
Antígona
Francoforte/Meno,-Teatro Municipal, 
20 de Fevereiro de 1919 (Estreia) 
Encenação: Richard Weichert 
Cenários: Ludwig Sievert
21-26 Seis fotografias de cena

Ernst Toller 
A Transfiguração
Berlim, Tribüne,
30 de Setembro de 1919 (Estreia) 
Encenação: Karl-Heinz Martin 
Cenários: Robert Neppach
57-59 Três fotografias de cena

Reinhard Goering 
Batalha Naval
Munique, Kammerspiele, 
28 de Setembro de 1918 
Encenação: Paul Kalbeck 
Cenários: Leo Pasetti
43 Croquis para o cenário

Georg Kaiser 
Coral
Munique, Kammerspiele,
29 de Outubro de 1917 
Encenação: Otto Falckenberg 
Cenários: Leo Pasetti
36 Esboço de cenário

Reinhard Johannes Sorge 
O Pedinte
Berlim, Deutsches Theater («A Jovem 
Alemanha»), 23 de Dezembro de 1917 
(Estreia)
Encenação: Max Reinhardt 
Cenários: Ernst Stern
11 Paul Wegener no papel de Pai, 
litografia de Bruno Paul
12-14 Três gravuras de cenas 
(litografias), por Ernst Stern

Ernst Tollçr 
Homem-Massa
Berlim, Volksbühne, 1921 
Encenação: Jürgen Fehling
60 Fotografia de cena

Friedrich Koffka 
Caim
Berlim, Kammerspiele des Deutschen 
Theaters («A Jovem Alemanha»),
9 de Junho de 1918 (Estreia) 
Encenação: Heinz Herald 
Cenários: Ernst Stern
44 Esboço de cenário



Caspar Neher
81 Retrato (desenho), 
de Benedikt Fred Dolbin (1959)

Ernst Toller
Os Destruidores das Máquinas
Berlim, Grosses Schauspielhaus, 
30 de Junho de 1922 (Estreia) 
Encenação: Karl-Heinz Martin 
Cenários: John Heartfield
61 Fotografia de cena

Ernst Barlach 
O Dia Morto
Munique, Kammerspiele,
5 de Fevereiro de 1924 
Encenação: Otto Falckenberg 
Cenários: Otto Reigbert 
Figurinos: Otto Reigbert
72-73 Dois esboços de figurinos

Bertolt Brecht 
Tambores na Noite
Munique, Kammerspiele,
29 de Setembro de 1922 (Estreia) 
Encenação: Otto Falckenberg 
Cenários: Otto Reigbert
82 Fotografia de cena
83 Esboço de cenário (IV Acto)
84 Esboço de cenário (V Acto)
85 Fotografia de cena

Ernst Toller 
O Mutilado Alemão
Nuremberga, Intimes Theater, 
7 de Outubro de 1928 
Encenação: Flanns Merck
62 Fotografia de cena

Carl Sternheim
74 Fotografia, por Thea Sternheim 
(1916)

Carl Sternheim 
1913
Francoforte/Meno, Teatro Municipal, 
23 de Janeiro de 1919 (Estreia) 
Encenação: Gustav Flartung 
Cenários: F. K. Delavilla 
75-77 Três fotografias de cena

Franz Werfel
63 Fotografia Otto Falckenberg

86 Retrato (desenho), 
de Benedikt Fred DolbinFranz Werfel 

O Homem do Espelho
Lípsia, Altes Theater,
15 de Outubro de 1921 (Estreia) 
Encenação: Alwin Kronacher 
Cenários: Alexander Baranowsky
64 Fotografia de cena

Rudi Stephan 
Os Primeiros Homens
(Ópera segundo o mistério de Otto 
Borngráber)
Ópera de Francoforte/Meno,
1 de Julho de 1920 (Estreia)
Direcção musical: Ludwig Rottenberg 
Encenação: Richard Weichert 
Cenários: Ludwig Sievert
87 Fotografia de cena

Bertolt Brecht
78 Retrato (litografia),
de Helmut Ruhemann (Março de 1923)

Bertolt Brecht 
Baal
Berlim, «Junge Bühne», im Deutschen 
Theater, 14 de Fevereiro de 1926 
Encenação: Bertolt Brecht e 
Oskar Flomolka 
Cenários: Caspar Neher
79-80 Duas fotografias de cena

Arnolt Bronnen
65 Retrato (desenho), 
de Benedikt Fred Dolbin

Arnolt Bronnen 
Parricídio
Munique, Kammerspiele,
13 de Junho de 1922 
Encenação: Otto Falckenberg 
Cenários: Otto Reigbert 
66-67 Fotografias de cena 
68 Esboço de cenário

Paul Hindemith
Assassinos, Esperança das Mulheres
(Libretto: Oskar Kokoschka)
Ópera de Francoforte/Meno,
26 de Março de 1922 
Direcção musical: Ludwig Rottenberg 
Encenação: Ernst Lert 
Cenários: Ludwig Sievert
88 Fotografia de cena

Else Lasker-Schüler 
O Wupper
Berlim, Deutsches Theater («A Jovem 
Alemanha»), 27 de Abril de 1919 
(Estreia)
Encenação: Heinz Herald 
Cenários: Ernst Stern
69-71 Três gravuras de cenas (lito
grafias), de Bruno Krauskopf

Arnold Schõnberg 
A Mão Feliz
Breslau, Teatro Municipal, cerca de 1927 
Direcção musical: Fritz Cortolegis 
Encenação: Herbert Graf 
Cenários: Hans Wildermann
89 Fotografia de cena



Alban Berg
90 Retrato (desenho), 
de Benedikt Fred Dolbin (1935)

Uma exposição do Instituto Goethe 
para a Difusão da Língua Alemã 
no Exterior e para a Colaboração 
Cultural Internacional, Munique

Alban Berg 
Wozzeck
(Segundo o Woyzeck de Georg Büchner) 
Ópera de Düsseldorf, 10 de Abril de 1930 
Direcção musical: Jascha Horenstein 
Encenação: Friedrich Schramm 
Cenários: Hein Heckroth
91-94 Quatro esboços de cenários

Responsável:
Dr. Fritjof Korn, Munique

Coordenação e textos:
Dr. Eckehart Nõlle, Munique

Fotografias da exposição:
Museu Alemão do Teatro, Munique

Design gráfico: Gert Blass, MuniqueHenrik Ibsen 
Espectros
Gera, Reussisches Theater, 
cerca de 1920
Encenação: Paul Medenwaldt (?) 
Cenários: Paul Ott-Gera
95 Esboço de cenário

Tradução: João Barrento, Lisboa

Fotocomposição: 
Schumacher-Gebler, Munique

Impressão: Klein & Volbert, Munique

Heinrich von Kleist 
Kãthchen de Heilbronn
Berlim, Deutsches Theater, 
29 de Dezembro de 1924 
Encenação: Eugen Klõpfer 
Cenários: Max Pechstein
96 Esboço de cenário

© Goethe-lnstitut München, 1982

Friedrich Schiller 
Guilherme Tell
97-98 Dois esboços de cenários, 
de Willy Heckrott (cerca de 1920)

William Shakespeare 
Rei Lear
99-100 Dois esboços de cenários, 
de Fritz Schaefler (para uma represen
tação em Munique, cerca de 1920)

Giuseppe Verdi 
Aida
Colônia, Ópera Municipal, cerca de 1928
101-102 Dois esboços de cenários, 
de Erich Metzold


