
KURT JOOSS
Niemiecki tancerz i choreograf

urodzony 12.01.1901r. w Aalen w 

Niemczech

zmarł 22.05.1979r. w Heilbronn w 

Niemczech



Kurt Joss był znanym tancerzem baletowym i 

choreografem łączącym balet klasyczny z 

teatrem.

Jest również powszechnie uważany za 

założyciela Tanztheater . Jooss jest znany z 

tego, że założył kilka zespołów tanecznych, w 

tym przede wszystkim Folkwang Tanztheater 

w Essen .



Tanztheater ( „teatr tańca”) wywodzi się z niemieckiego 
ausdruckstanz. Termin ten pojawił się po raz pierwszy około    
1927 r., Aby zidentyfikować szczególny styl tańca wyłaniający się z 
nowych form „tańca ekspresjonistycznego” rozwijających się w 
Europie Środkowej od 1917 r. Jego głównymi przedstawicielami są 
Mary Wigman , Kurt Jooss i Rudolf Laban . Termin ten pojawia się 
ponownie w krytycznych recenzjach w latach 80., aby 
zidentyfikować twórczość głównie niemieckich choreografów, 
którzy byli uczniami Joossa (takich jak Pina Bausch i Reinhild 
Hoffmann).



Taniec ekspresjoniczny
Taniec ekspresjonistyczny (niemiecki Ausdruckstanz) to 
termin określający ruch, który powstał w 1900 roku jako 
protest przeciwko artystycznej stagnacji baletu klasycznego i 
w kierunku dojrzałości w przyszłości sztuki w ogóle. 
Tradycyjny balet był postrzegany jako surowy, mechaniczny i 
mocno utrzymany w ustalonych i konwencjonalnych 
formach.Ten nowy taniec był bardziej swobodny, naturalny i 
mniej rządzony przez reguły.Typowe dla tańca 
ekspresjonistycznego były liczne wieczory taneczne solowe . 
Wpływ na to miały dążenia jednostki do tworzenia i 
prezentowania własnych dzieł choreograficznych. 
Choreografowie i tancerze byli często jedną i tą samą osobą.



ŻYCIE JOOSSA 
Od najmłodszych lat interesował się śpiewem, dramatem i 
sztukami wizualnymi, grał także na pianinie i był 
zapalonym fotografem. Karierę rozpoczął w latach 
dwudziestych XX wieku, a od 1920 do 1924 uczył się i 
tańczył główne role w choreografiach Rudolfa von 
Labana. Jooss wykorzystywał narracje i nowoczesne style 
teatralne do tworzenia wykonywalnych dzieł Teatru 
Tańca, dalej rozwijając twórczość Labana i jego system 
notacji. 

Następnie w roku 1924 został 
baletmistrzem w teatrze miejskim w 
Münster. Wraz z Aino Siimolą (którą 
poślubił w 1929 roku), Sigurdem 
Leederem, Fritzem A. Cohenem oraz 
Heinem Heckrothem założył tam Nową 
Scenę Tańca (Neue Tanzbühne), dla 
której powstały jego pierwsze prace 
choreograficzne.



ŻYCIE JOOSSA

Studiował także akademicki taniec klasyczny w Wiedniu i 
Paryżu. W roku 1927 został kierownikiem wydziału tańca w 
Folkwangschule w Essen, gdzie rok później założył 
Folkwang-Tanztheater-Studio. W 1930 roku ze swoim zespołem 
pod nazwą Folkwang Tanzbühne Essen, przeniósł się do 
miejscowego Teatru Miejskiego (Essener Stadttheater). W roku 
1932 pokazał swoje najważniejsze dzieło choreograficzne, balet 
pod tytułem “Zielony stół” podczas międzynarodowego konkursu 
nowej choreografii zorganizowanego przez Archives 
Internationales de la Danse w Paryżu i zdobył tam pierwszą 
swoją nagrodę, co zapoczątkowało międzynarodowy sukces 
tego dzieła.



http://www.youtube.com/watch?v=YLqBXDkkGuw


ZIELONY STÓŁ
Trwający około 30 minut, z podtytułem „Taniec śmierci 
w ośmiu odsłonach”, Zielony Stół jest komentarzem na 
temat daremności wojny i jej okropności. Otwiera ją 
grupa dyplomatów ( Dżentelmeni w czerni , wcieleni w 
inne postacie z utworu, z wyjątkiem Śmierci), 
dyskutujących przy prostokątnym stole nakrytym 
zielonym obrusem. W końcu wyciągają broń z kieszeni 
i strzelają w powietrze, symbolizując w ten sposób 
wypowiedzenie wojny. Kolejne sześć scen ukazuje 
różne aspekty wojny: oddzielenie się od bliskich w 
Pożegnaniach , samą wojnę w Bitwie i Partyzancie , 
samotność i nędzę w The Refugees, emocjonalna 
pustka i atmosfera wymuszonej rozrywki w burdelu i 
wreszcie pobici psychicznie i ranni ocaleni w The 
Aftermath. Balet kończy się tak, jak się zaczął, a 
„Gentlemen in Black” wokół zielonego stołu



 DALSZE ŻYCIE JOOSSA
W 1933 roku artysta wyemigrował ze swoimi tancerzami 
do Anglii i odtąd jego zespół działał pod nazwą Ballets 
Jooss.Zespół odbywał wiele tournée zagranicznych, 
jednak w roku 1947 Kurt Jooss zmuszony był rozwiązać 
grupę. W dwa lata później powrócił do Essen, by włączyć 
się w odbudowanie Folkwangschule i stworzyć przy niej 
nowy zespół.W 1968 roku Kurt Jooss rozstał się z 
Folkwangschule. Nadal jednak pracował aktywnie jako 
choreograf, wykładowca gościnny, członek wielu składów 
jury oraz przewodniczący Conseil International de la 
Danse przy UNESCO. 

W 1971 roku, po śmierci żony (Ainy 
Siimoli), która przez całe życie była jego 
artystyczną partnerką i najbliższą 
współpracowniczką, opuścił Essen i 
zamieszkał w Kreuth w Górnej 
Bawarii.Artysta gościł także w Polsce na 
zaproszenie łódzkiego Teatru Wielkiego w 
1972 roku. Zrealizował tam wówczas 
premierę polską swojego Zielonego stołu. 
Kurt Jooss zmarł 22 maja 1979 roku w 
szpitalu w Heilbronn po wypadku 
drogowym. Najcenniejsze prace wybitnego 
choreografa wznawiała później na różnych 
scenach Anna Markard (córka Kurta).



http://www.youtube.com/watch?v=tHR5eL1OCtU

