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1. Introdução 

Em meio a diversos blockbusters, alguns filmes que encontramos são chamados de 

“cult” ou “filmes de arte”. São filmes que normalmente não seguem a fórmula 

hollywoodiana para agradar o grande público e conseguir sucesso, não entram em 

grandes circuitos de exibição e, geralmente, não alcançam grandes bilheterias
1
. 

Tais filmes possuem conteúdo e roteiro originais, e têm a intenção de passar uma 

mensagem inovadora através de uma interpretação que pode ser considerada de difícil 

compreensão para o grande público. Por isso muitos deles são considerados 

complicados, alternativos ou undergrounds. 

Tais critérios para descrever os filmes cult são relativos e há uma grande discussão 

envolvendo o valor dos filmes alternativos em relação aos blockbusters
2
, que não é o 

objetivo desse relato. O trabalho em questão pretende comentar dois filmes de arte que 

oferecem conteúdos apresentados de forma inovadora: Koyaanisqatsi – Uma Vida Fora 

de Equilíbrio (Koyaanisqatsi, 1982) e Pina (Pina, 2011). 

O primeiro, de nome difícil, foi produzido há mais de 30 anos e possui em suas 

entrelinhas uma crítica ambiental; enquanto o mais recente, Pina, faz homenagem a 

bailarina e coreografa alemã Pina Bausch. 

2. Koyaanisqasi 

O longa-metragem Koyaanisqatsi – Uma Vida Fora de Equilíbrio (Koyaanisqatsi, 1982) 

é o primeiro filme da Trilogia Qatsi, que possui direção de Godfrey Reggio: 

 Koyaanisqatsi: Life out of Balance (1982);  

 Powaqqatsi: Life in Transformation (1988);  

 Noqoyqatsi: Life as War (2002).  
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Os títulos dos filmes são palavras da língua Hopi, a qual pertencente à nação indígena 

Uto-Azteca, que vive no nordeste de Arizona, nos Estados Unidos. Atualmente, a 

maioria dos membros da tribo não conhece a língua nativa, falando apenas inglês. 

Contudo, há um projeto que está reintroduzindo o Hopi na alfabetização das crianças 

indígenas. 

Além dos nomes, os três filmes não são nada convencionais: não há narrativa ou 

qualquer diálogo em nenhum deles. A estrutura dos três para produção de significado é 

semelhante: justaposição de imagens (que podem estar em seu tempo normal ou serem 

aceleradas ou retardadas) e música. Em cada um deles, a definição do título aparece 

somente na última cena do filme, em uma tela preta.  

Se os três pudessem ser encaixados um gênero, talvez documentário fosse o mais 

próximo. Ainda assim, a linguagem poético-sinfônica criada por Reggio é inovadora, 

criando uma arte que, segundo o diretor, é livre e estimula o espectador a criar seu 

próprio significado dependendo do que entender. 

KOYAANISQATSI is not so much about something, nor does it have a 

specific meaning or value. KOYAANISQATSI is, after all, an animated 

object, an object in moving time, the meaning of which is up to the viewer. 

Art has no intrinsic meaning. This is its power, its mystery, and hence, its 

attraction. Art is free. It stimulates the viewer to insert their own meaning, 

their own value. So while I might have this or that intention in creating this 

film, I realize fully that any meaning or value KOYAANISQATSI might 

have comes exclusively from the beholder. (REGGIO, site Koyaanisqatsi)
3
. 

Koyaanisqatsi, o primeiro da trilogia, muito reflexivo e lento, retrata a história do 

mundo até os tempos modernos, no qual não mais usamos a tecnologia, mas vivemos a 

tecnologia. 

The film's role is to provoke, to raise questions that only the audience can 

answer. This is the highest value of any work of art, not predetermined 

meaning, but meaning gleaned from the experience of the encounter. The 

encounter is my interest, not the meaning. (…) So in the sense of art, the 

meaning of KOYAANISQATSI is whatever you wish to make of it. This is 

its power. (REGGIO, site Koyaanisqatsi). 

Tal experiência provém do suave movimento de câmera e da composição fotográfica 

magnifica justapostas às músicas de Philip Glass.  

Glass é um compositor americano e é considerado um dos mais influentes do final do 

século XX com sua música minimalista. Quando foi convidado a fazer a trilha de 

                                                           
3
 KOYAANISQTSI. Disponível em: <http://www.koyaanisqatsi.org/aboutus/godfrey.php>. 

http://www.koyaanisqatsi.org/aboutus/godfrey.php


Koyaanisqatsi por Reggio, recusou, pois, na época, não compunha para trilhas sonoras 

de filmes, somente óperas, concertos e sinfonias
4
. 

Reggio teve que fazer uma fotomontagem com músicas já compostas por Glass e 

apresentá-la a ele em uma sessão privada para que o convencesse. A partir de 

Koyaanisqatsi, Glass participou de diversas trilhas sonoras, incluindo o resto da trilogia 

Qatsi e em filmes blockbusters como O Show de Truman (1998), O Ilusionista (2006) e 

Notas sobre um Escândalo (2006), este último rendeu-lhe um Oscar de melhor trilha 

sonora. 

Para Koyaanisqasi, Glass havia dividido o filme em 12 sessões diferentes e escrito uma 

música para cada. Porém, quando Reggio ouviu a música, este remontou o filme 

totalmente diferente, cortando as músicas por seus sentimentos e sensações, ao invés de 

cortá-las por sua estrutura
5
. 

Enquanto Koyaanisqatsi sugere por tema uma crítica ambiental contrastando 

majoritariamente máquinas eletroeletrônicas com naturezas naturais, remanescentes do 

contato com o homem no mundo; Powaqqatsi explora o desenvolvimento tecnológico e 

o efeito de modernização causado pela tecnologia na população e Naqoyqatsi faz uma 

montagem visual do nosso mundo contemporâneo dominado pela tecnologia 

globalizada e pela violência. 

Diferentemente dos dois primeiros filmes, Naqoyqatsi não foi produzido através de 

filmagens originais. Imagens de filmes e de arquivos foram manipuladas digitalmente e 

intercaladas com cenas produzidas por computação gráfica, tal maneira de produção 

teve como objetivo mostrar a constante re-apropriação que o mundo digital nos 

proporciona, como remixagens, copy paste, etc. Naqoyaqatsi possui, além da música de 

Glass, trechos executados pelo violoncelista Yo-Yo. 

3. Pina 

Nominado ao Oscar 2012 de Melhor Documentário, o filme Pina (2011) é um tributo à 

coreógrafa e dançarina alemã Philippine Bausch (1940-2009). Ela foi, desde 1973, 

diretora de dança da Tanztheater Wuppertal, companhia de teatro na qual desenvolveu 

uma forma inovadora de arte, misturando dança e teatro.  Incorporando influências 
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culturais de todo o mundo, em suas performances, os dançarinos não somente 

dançavam, mas às vezes falavam ou cantavam. 

Esse gênero único influenciou o teatro e a dança mundialmente. Segundo Norbert 

Servos
6
, o sucesso global dessa nova expressão pode ser atribuído ao fato de Pina trazer 

como tema central de suas obras a necessidade do amor, de intimidade e segurança 

emocional, fazendo com que sua arte seja uma arte de experiências e dos sentimentos 

humanos. 

O diretor do filme, Wim Wenders, conheceu Pina em 1985, depois de assistir a um 

espetáculo de dança do Tanztheater Wuppertal. Junto com a coreógrafa, ele planejou 

por mais de 20 anos montar um filme que transmitisse a intensidade da companhia de 

dança contemporânea. Infelizmente, antes de começarem as filmagens, Bausch faleceu 

de um câncer fulminante. Ainda assim, Wenders continuou com o projeto, agora como 

tributo a bailarina: um filme para Pina
7
. 

Wenders gravou três espetáculos coreografados por Pina: A Sagração da Primavera, 

Vollmond e Café Mülle. No filme, trechos dessas obras são misturados com 

testemunhos de bailarinos: 

(...) Como em um fluxo de consciência, surgem os espetáculos consagrados e 

os bailarinos do Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Não existem entrevistas 

ou depoimentos diretos. Os únicos testemunhos surgem em off, sobre 

imagens dos bailarinos posando para um retrato, onde Wenders busca 

percorrer os espaços das suas mentes quando em silêncio, como se 

estivessem pensando em Pina. Essas reflexões sobre o trabalho e vida da 

coreógrafa vêm acompanhadas, é claro, de dança. Em contraste com os 

espetáculos apresentados nos palcos, tributos individuais invadem os espaços 

urbanos - ruas, parques, espaços de concreto, de vidro, escadas rolantes, um 

trem suspenso, um túnel (decorado com os grafites dos Gêmeos) -, como o da 

brasileira Regina Advento, há 20 anos na companhia de Bausch, que sobre 

um gramado salta em cadeiras e oferece a leveza do movimento a sua 

mentora. (BRIDI, 2012). 

Os testemunhos em off são feitos no idioma de origem dos bailarinos: alemão, japonês, 

espanhol, francês, português, etc. Mostrando a pluralidade da companhia, que também 

possui uma variação grande entre as idades dos integrantes. Tal pluralidade também é 

presente nas danças – são diversos tipos de gêneros e nacionalidades musicais utilizadas 
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nas coreografias – e na cenografia utilizada nos espetáculos, feita de mesas, cadeiras, 

terra, água, além de outros elementos. 

Aos apreciadores da arte que assistem ao filme, é impressionante a captação de 

expressividade nas danças. Mais sortudos ainda foram aqueles que chegaram a ver o 

documentário enquanto ainda era exibido, em alguns cinemas, em 3D. A tecnologia 

concedeu profundidade, leveza e volume aos movimentos dos bailarinos: 

(...) Na sequência de A Sagração a Primavera, por exemplo, releitura para o 

clássico balé sobre uma jovem que deve ser sacrificada como oferenda ao 

deus da primavera, a câmera diagonal coloca o espectador em meio às idas e 

vinda dos bailarinos, no fluxo da composição homônima de Stravinsky. O 

palco coberto de terra torna-se palpável. Agitação e movimentos bruscos 

refletem a dor e angústia da jovem sacrificada. Um momento arrebatador. 

(BRIDI, 2012) 

4. Uma expressão universal 

Assistir a ambos os filmes, para quem está acostumado aos blockbusters, acarreta 

paciência e certa preparação. Porém, diferente de muitos filmes hollywoodianos, a 

compensação de assisti-los vai além do entretenimento. Podemos perceber que, cada um 

de sua maneira, Koyaanisqatsi e Pina possuem uma linguagem universal.  

Koyaanisqatsi não possui fala ou escrito nenhum, exceto por sua última tela, que, 

convenhamos, acrescenta significado ao filme, mas não é sua essência. Sem falas ou 

texto, Koyaanisqatsi pode ser transmitido em qualquer país sem que haja a preocupação 

de tradução ou dublagem. 

Mais do que isso, o conteúdo e as mensagens transmitidas são universais: o meio 

ambiente e as transformações sofridas em nossas vidas sociais, econômicas e ao nosso 

planeta são assuntos de preocupação individual e universal. 

A universalidade está também em Pina. Diferentemente de Koyaanisqatsi, percebemos 

que a dança é uma linguagem universal de todas as culturas e idades, como demonstram 

seus bailarinos. São necessárias legendas para que possamos entender todas as línguas, 

mas os sentimentos e as experiências vividas na dança contemporânea de Pina são 

sentidos e compreendidos a todos aqueles sensíveis à arte.  
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