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Relato Crítico 3 

                                                           Arte-movimento 

Se pensarmos a Vida como um fenômeno que anima a matéria, admitimos as dinâmicas 

constantes produtoras de fluxos de energia e, logicamente, compomos um elo entre Vida e 

movimento. O corpo-matéria precisa de diversidade de potenciais, de potências, para se fazer 

mover. Se não os há, ele perde os estímulos necessários à ação, perde a razão de ser e, 

sobretudo, o ímpeto de viver. 

O que Koyaanisqatsi realiza não é somente a produção deste efeito indutor de movimento 

sobre o corpo, mas o impressionante alcance da consciência. Os sentidos são instigados pelas 

imagens e sons que põem o espectador em alerta e requerem dele uma participação ativa para 

estabelecer as relações que darão significado ao que é exposto, de tal modo que a vida pulsa 

sobre sua pele. 

Sem dúvida o espetáculo gerado pela junção dos trabalhos de Godfrey Reggio, Ron Fricke e 

Philip Glass guarda uma intenção. Quiçá poder-se-ia argumentar que a condução através de 

uma certa sequência projetada tornaria a experiência do sujeito mais inerte, no sentido de que 

a escolha prévia daquele ritmo específico de progressão redigiria uma história de versão única, 

já que todas as tomadas e músicas não-executadas contariam infinitas outras histórias.  

Quiçá. Mas um indivíduo provocado a se aventurar na conexão de peças de um quebra-cabeça 

multi-sensorial, diante de um mundo de cenas que normalmente lhe são apresentadas com o 

fim único de consumo, não é passivo. Ele está frente a uma abstração e, por isso, já é 

participante.   

Sua função é ainda reforçada pela ausência de uma narração linear e de diálogos verbais entre 

os personagens. O espaço-tempo é dilatado especialmente pela experiência da velocidade 

que, por ser subjetiva, faz com que os eventos sejam apreendidos de modo singular. Por sua 

vez, a única palavra que de fato se destaca no filme (“koyaanisqatsi”) é entoada em um cântico 

meditativo que parece ter o objetivo único de operar uma sincronia entre o sujeito e a obra 

tencionando para a criação de sentidos, signos. 

Assim, não há tantas oportunidades para que qualquer intencionalidade dos artistas atinja os 

espectadores sem ter de passar, ponto a ponto, pelos incontáveis filtros que lhes impõem a 

atividade individual: o que se espera de início não se concretiza no público. Koyaanisqatsi, 

portanto, impulsiona, faz agir e devolve, de alguma maneira, ânimo para conservar a vida, 

reunindo corpo-matéria e consciência daqueles já habituados à expansão da virtualidade.  

A manipulação do virtual, porém, pode ser uma ferramenta artística na contemporaneidade que 

também reintegra, desejando o holístico. O que Wim Wenders desenvolveu a partir da técnica 

do 3-D para homenagear o legado de Pina Bausch é um exemplo disto. Há um mundo mediado  

 



 

 

 

que alheia as consciências e prescinde da sensibilidade dos corpos; contudo, diante de 

qualquer realidade que se construa, onde há humanidade existe espaço para criatividade:  

 “A criatividade é a capacidade de ser sensível a tudo que nos cerca, a escolher em meio às 

centenas de possibilidades de pensamento, sentimento, ação e reação, e a reunir tudo isso 

numa mensagem, expressão ou reação inigualável que transmite ímpeto, paixão e 

determinação.” (Clarissa Pinkola Estés) 

Há, então, o que permanece.   

Seria uma espécie de essência?  

Se não há essência, há, ao menos, o essencial, aquilo que constitui o orgânico e que, 

encantadoramente, integra-o por ser comum a tudo e todos: os elementos. Água, ar, fogo e 

terra, para além de originarem a matéria do planeta, são as forças que o transformam e, logo, 

impõem-lhe movimento e vida. 

Pina, na identificação que a une a este sistema íntegro, teve a sensibilidade de traduzir em 

percepções de passos e ritmo, interpretando igualmente cores, luzes, sombras, texturas, 

volumes, gestos e sons, os fluxos de elementos da Terra. São os elementos da matéria que se 

expressam em sua dança-teatro e, acima de tudo, hipnotizam por revelar o que normalmente é 

velado como “mistério” da Arte: o humano que dela se reveste. 

Violência? Resistência? Medo? Degradação? Perturbação? Physis? Anti-physis? Beleza? 

Poder? O absurdo? O sólido? O frágil?  A dureza da ordem? O improvável encontro? No caos, 

quem tem razão? Como emergir? Da morte à criação. A obra expande o momento presente e 

faz com que o espectador se encare por meio dos dançarinos. Partícipe e, ademais, cúmplice, 

é também um ator quem está sentado no sofá, porque o objeto-arte já não lhe é visualmente 

óbvio: requer interpretação. Pina extravasa o procedimento de Koyaanisqatsi na medida em 

que se apresentam a este sujeito racional bailarinos íntegros em corpo e mente, enquanto as 

massas aceleradas diluíam a individualidade dos personagens na película de Reggio.  

Então, nas performances, Wenders recupera inteligentemente situações que de tão 

desgastadas parecem inéditas na vida contemporânea: fazer-se plenamente presente, 

observar-se por meio do humano que há na alteridade, emocionar-se. 

“Na medida em que todo sujeito coloca-se concretamente através de projetos como uma 

transcendência, só alcança sua liberdade pela constante superação em vista de outras 

liberdades; não há outra justificação de existência presente senão sua expansão para um 

futuro indefinidamente aberto. Cada vez que a transcendência cai na imanência, há 

degradação da existência “em si”, da liberdade em facticidade; essa queda é uma falha moral, 

se consentida pelo sujeito. Em ambos os casos, é um mal absoluto. Todo indivíduo que se 

preocupa em justificar sua existência sente-a como uma necessidade indefinida de 

transcender.” (Simone de Beauvoir) 

Obras de arte como Koyaanisqatsi e Pina são inovadoras porque dão crédito à subjetividade do 

espectador. São transformadoras porque incitam os indivíduos a transcender. Diante delas, 

palavras não alcançam significado... elas nos fazem olhar para o mundo com o brilho de uma 

primeira vez. Carpe diem. 


