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RELATO CRÍTICO – “FACES DA INTERPRETAÇÃO” 

 

 Talvez a água seja o elemento que melhor representa o momento atual 

da sociedade, sabemos que as diversas fases das quais ela passa em diversos 

períodos motiva uma transformação constante de forma, principalmente de 

utilidade, e essa “mutação” contribui para a dinâmica da criação dessa forma 

que não tem espaço definido ou fixo, mas sim um tempo presente definido pela 

ação da coisa.   

 Quando se pensa na sociedade atual, logo se vem à mente essa 

hipermodernidade ascendente que reelabora os valores do passado, uma 

efemeridade surge com a quebra da lógica conservadora. Essa liquidez, já 

descrita por Bauman demonstra essa transformação constante da sociedade 

que não tem espaço, mas usa o tempo. 

  A arte, talvez o melhor meio de se quebrar esses sentidos pré-definidos 

das coisas, apresenta essa interpretação desconstrutivista da estrutura que de 

uma única interpretação, passa a possuir diversas vertentes e sentidos 

diferentes a depender do seu tempo. 

  O movimento, junto com a arte reproduz uma linguagem única de 

comunicação, linguagem essa que Pina Bausch em seu documentário de Wim 

Wenders consegue expressar visualmente muito bem com sua dança 

contemporânea. O uso de ambientes tão comuns a sociedade é o que torna 

diferente de tudo o que se possa ver a historia e os espetáculos de Pina, e 

principalmente ao usar a cidade da companhia, a industrial Wuppertal, e até 

ruas e calçadas. Pina e seus dançarinos buscavam inspiração no cotidiano, no 

dia-a-dia das pessoas comuns, gestos inusitados que qualquer um pode ver no 

metrô indo para o trabalho.  

http://cbd0282.wordpress.com/


 O uso do espaço natural e comum a todos é o que torna os movimentos 

mais surpreendentes, e por que não dizer curiosos, uma necessidade de ir 

além da arte urbanística comum cria interpretações individuais e sensibilidades 

únicas para cada indivíduo, e como Foucault já dizia, “A vida da interpretação, 

pelo contrário, é o crer que não há mais do que interpretações.” (FOUCAULT, 

1975:26). 

 Por mais que tal documentário de 2011, dois anos após a morte de Pina, 

seja uma homenagem a uma coreografa e dançarina de alto nível, a ideia do 

diretor de valorizar seus trabalhos e não sua carreira é fantástica. A utilização 

dos melhores obras produzidas por ela é seus bailarinos é o que torna tão 

pessoal e tão emocionante as danças, “Café Müller”, de 1978 (que Pedro 

Almodóvar usou na abertura de seu “Fale com Ela” [Hable Com Ella, 2002]), 

e Le Sacre du Printemps, de 1975, são as principais apresentações que fazem 

parte da primeira fase da coreografa. Já na segunda fase, Konthakthof, de 

2000, e Vollmond, de 2006 são as escolhas certas do diretor alemão. 

 Pina não criava suas coreografias sozinha, tudo vinha de um trabalho 

conjunto entre ela e seus dançarinos, ela a tirava deles, usando a bagagem 

pessoal de cada um deles para criar suas peças. O resultado é ao mesmo 

tempo extrovertido e confessional. Wenders fez a mesma coisa e usou 

depoimentos dos dançarinos entrecortados de suas atuações. Além da 

linguagem única de cada dançarino em seus depoimentos, algo que demonstra 

essa questão de mistura dos movimentos e a individualidade de cada. 

 Pina sempre dizia que “as palavras nunca serviriam para descrever a 

dança”, e isso foi mantido em sua homenagem. Fator esse importantíssimo no 

âmbito dessa sociedade de espetáculo atual, que como Guy Debord poderia 

descrever essa necessidade de relação social entre as pessoas mediadas por 

imagens que cria espetáculos de atividades especializadas que falam por um 

conjunto de pessoas. 

 O uso desses dispositivos atuais para influenciar a sociedade, e 

principalmente essa vida concreta é degradada em universo especulativo que 

banaliza a vida é visto também em “Koyaanisqatsi”, a expressão 

cinematográfica que mescla esse jogo de imagens e sons dessa “vida 

desequilibrada”. 

 



 Vindo de uma trilogia qatsi, o diretor Godfrey Reggio em 1983 resolve 

criticar a condição de vida humana através de imagens e sons que expressem 

essa perda do sentido real da vida e esse crescimento exponencial da 

superficialidade da humanidade atual. 

 Diversos fatores alavancam essa ideia, principalmente o capitalismo 

como principal fator da perca dos sentidos e dos instintos naturais, a dialética 

presente constantemente na TV, no radio, no cinema, na mídia em geral vem 

tornando cada vez mais o pensamento do individuo regrado em uma “cyber 

cultura”, onde a informação dialoga de maneira influente constantemente. 

 Com uma trilha sonora de Phillip Glass, cria essa estrutura não narrativa, 

mas reflexiva, brincando com a interpretação do espectador e transmitindo uma 

mensagem clara da desarmonia contrastante existente hoje, impactos do 

desenvolvimento que não podem ser avaliados em questão de espaço-tempo 

ainda. 

 Esse questionamento do individuo e de seu papel na sociedade está 

presente em ambas às obras cinematográficas e é tema de debate de diversos 

estudiosos é cada vez mais presente atualmente, a construção do “eu” se 

tornou mais difícil devido à mistura de culturas cada vez mais presente na 

educação familiar ou escolar das pessoas. Essa quebra de estruturalismo 

limitado está se tornando afluente devido a essa interação proporciona pela 

cultura e tecnologia. Cabe agora o cuidado da linguagem não ser retrograda e 

preservar essa interpretação dialética das coisas e não unificando os sentidos. 
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