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Os paralelos entre Koyaanisqatsi e a obra de Pina Bausch não são difíceis de se 

fazer. Pina, na sua arte, se opõe aos padrões clássicos de dança exatamente ao ligar o 

elemento humano às forças da natureza; elementos como a terra, a água, as pedras e 

próprio corpo revelam uma inevitável ligação do fazer humano, concretizado em arte, e 

do ambiente, as coreografias de Pina centram exatamente nas contradições desta 

ligação. Assim como em seus momentos de equilíbrio e harmonia, parece estar expresso 

ali o esforço necessário para que tal relação aconteça de forma positiva, nos momentos 

em que a dança se relaciona com elementos alheios ao humano, em especial a terra e a 

água, a relação estabelecida é de combate, com viés de até mesmo certo sofrimento, 

uma tentativa de controlar aquilo que, ao menos de maneira geral, não poder ser 

controlado. Por outro lado, o corpo é visto como o caminho para a obtenção deste 

equilíbrio; cena emblemática é aquela em que os corpos de duas pessoas parecem se 

confundir, com os braços de um se fundindo ao corpo de outra, ou aquela em que 

elencos de diferentes faixas etárias se sobrepõem, como se através da dança se revelasse 

não apenas um controle sobre os elementos naturais, mas também sobre o próprio 

tempo.  

De forma semelhante, Koyaanisqatsi tem como tema central a relação do ser 

humano para com o ambiente em que vive, para com a natureza. Após um primeiro ato 

no qual é mostrada a poesia e a beleza plástica da natureza, sua simetria e equilíbrio de 

uma forma quase supersticiosa – o paralelo entre o movimento das ondas e das nuvens é 

extremamente simbólico neste parâmetro – o filme passa a focar cada vez mais na 

atividade humana, em como o ser humano parece se impor ao equilíbrio natural e dobrá-

lo às suas intenções. Em seu próprio título, o filme mostra a intenção de seu discurso; 

Koyaanisqatsi significa, em tradução livre, “vida fora de equilíbrio”, e a sobreposição 

do relevo humano em relação à natureza é utilizada para demonstrar que o equilíbrio 

(ainda que sofrido e conflituoso) que era buscado por Pina em sua dança permaneceria 

num plano ideal, sendo o viver real um modo de vida insustentável, antinatural. 

Visualmente, essa sensação de desequilíbrio vai crescendo com o passar dos atos, até 

chegar num clímax frenético e angustiante, que transmite claramente a sensação de 



insustentabilidade. Todo esse processo de mergulho no caos do fazer humano 

contemporâneo é auxiliado pela música de Philip Glass, que atinge seu ápice 

exatamente em seu momento mais frenético – e, provavelmente, é um dos melhores 

exemplos de imagem aliada à trilha sonora para se causar determinada sensação ao 

espectador – e dialoga muito bem com a proposta que o filme coloca em tela.  

É inevitável, no entanto, que ao assistir Koyaanisqatsi se tracem paralelos muito 

evidentes entre a lógica das formas da natureza livre e no espaço sintético humano. 

Apesar do espaço humano estar evidentemente mais preso aos planos e às linhas retas 

(aliando a ideia de ordem à de caos) que a natureza, a lógica, em especial a de fluxos, é 

bastante semelhante. A cena em que a cidade é filmada num plano aberto, durante o dia, 

que faz com que as sombras das nuvens sejam visíveis, impressas sobre os prédios e 

ruas de concreto, mas com as nuvens elas mesmas fora de visão, é de grande 

simbolismo para mostrar que mesmo as maiores torres construídas pelo ser humano não 

podem ignorar que estão sob o domínio das leis da natureza, coisa que o sujeito 

moderno parece se esforçar para ignorar. É justamente neste tratamento da subjetividade 

que Koyaanisqatsi e Pina parecem se opor de maneira mais radical. Enquanto Pina 

estende as características sensíveis e mutáveis do humano para as forças da natureza, em 

Koyaanisqatsi o processo é o inverso, é a lógica da natureza que paira sobre o humano 

como nuvens, e a subjetividade não passa de um fragmento, de uma imagem desta 

lógica, como a sombra destas nuvens. 


