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Koyaaniqatsi e Pina Bouch são dois filmes que se inserem a exprimem 

características da sociedade moderna. Filmes que vão além do paradigma do clichê 

hollywoodiano, e se mostram como arte, envolvendo o expectador numa experiência 

de junção entre imagens e sons. 

Os filmes estão localizados temporalmente na época moderna, são 

fundamentados pela união entre imagens, explícitas algumas vezes como flash, 

principalmente em Koyaanisqatsi, de aspectos da vida moderna. A combinação com 

o som traz o sentido de mistura essencial, transpondo e até tornando desnecessário 

que houvesse de fato qualquer diálogo. Este é o caso de Koyaanisqatsi, a ausência 

do diálogo, o que de certo, ao contrário do que muitos pensam, não faz o filme 

perder seu valor, mas o agrega por enaltecer suas experiências artísticas de união, 

que são indissociáveis entre a imagem e o som. Já Pina Bouch, antes de tudo, é um 

filme que homenageia a dançarina que dá nome ao título. Pina se utilizava de uma 

técnica não convencional de dança, misturando elementos culturais e quebrando 

conceitos estabelecidos pela dança clássica, é a própria representação do moderno, 

que quebra os antigos preceitos sociais, culturais e filosóficos que perduraram e 

estiveram enraizados no homem por tanto tempo.  

Ambos os filmes buscam mostrar elementos da vida moderna como o tempo 

acelerado que vivemos, muito bem demonstrado em Koyaanisqatsi com suas cenas 

propositalmente aceleradas, que mostram carros andando, pessoas se locomovendo 

para o trabalho, o nascer e o pôr do sol quase que passando despercebido por entre 

a agitação e a rotina da sociedade moderna. Os filmes retratam essa aceleração 

temporal como rotineiro ao homem, não há a busca por reflexão sobre os atos que 

compõe essa rotina, há a enunciação de sua efetiva realização, excluindo-se 

qualquer julgamento valorativo para eles, sendo talvez como sugestão dos filmes 

que esse julgamento caiba ao expectador, através de sua experiência e daquilo que 

com certeza ele encontrará como similar à sua vida.  

A relação homem e natureza é outro aspecto importante que caracterizam 

estes filmes. Ambos criam uma linguagem interpretativa da cidade que hora 

sobrepuja a natureza e noutra é sobrepujada por ela. Cenas que se mesclam entre 

cidades, danças que ocorrem por entre indústrias desativadas, demonstram o 

envolvimento que os filmes tem com o modernismo, a princípio causando essa 



dualidade homem x máquina e cidade x natureza, posteriormente, é possível fazer 

uma leitura de interação entre ambos, não que estes elementos não sejam 

discordantes, mas há uma certa interação quase que imposta entre eles, seja pela 

vontade humana ou não. Todas as ditas conquistas do homem moderno  talvez 

estejam ali – a indústria, a máquina e a cidade – mas é justamente a percepção 

alterada delas, mesmo com sua aceleração, que os filmes conseguem realizar uma 

leitura talvez mais substancial desses elementos, nunca antes percebida pelo 

homem. As máquinas que nasceram para auxiliar e facilitar a vida humana, o 

fizeram de tal maneira que levaram consigo também o valor de vida para o homem. 

É este homem perdido e desnaturalizado que os filmes buscam mostrar. Homem 

que caminha e não se vê, mas busca uma lente para ser notado, ou talvez quem 

sabe para se notar. A racionalidade, tão constante, ou pretensiosamente constante, 

na modernidade, não é protagonista nestes dois filmes. Apesar de um haver um 

certo ordenamento entre cenas, sua receptividade poderia ser feita de forma 

aleatória e ainda assim teríamos um conceito claro de abstração do significado das 

mensagens, intencionadas ou não, dadas pelos filmes.  

A essência destes filmes não está apenas em recortes sociais, imagens 

urbanas ou uma belíssima trilha sonora, todos esses conceitos perderiam o sentido 

se fossem tratados de forma desigual, acentuando-se determinada preferência, ou 

excluindo, como muitos filmes fazem, outros elementos que se não essenciais, ao 

menos complementam e muito sua proposta temática. Mesmo que não esteja 

explícito o tema que de fato os filmes buscam permear ( sendo Pina, como dito 

anteriormente, uma homenagem à dançarina), eles evidenciam sua proposta de 

forma a desenvolver no expectador uma espécie de reflexão. São filmes para serem 

admirados artisticamente e pensados socialmente. Estão neles o conceito de retratar 

através da arte os aspectos da vida moderna. A arte nunca precisou de fato ser 

explicada, mas pode perfeitamente servir como propulsora para muitas explicações.  

 

  

 

    


