
 

 



 

SINOPSE 

Pina é um filme para Pina Bausch de Wim Wenders, com o Tanztheater Wuppertal, sobre a 
obra única da extraordinária coreógrafa alemã que morreu em 2009. É uma viagem sensual e 
deslumbrante através das coreografias dançadas no palco e em locais da cidade de Wuppertal 
- cidade que durante 35 anos foi a casa e o centro de criatividade de Pina Bausch.  

O PROJECTO  

Após a inesperada morte de Pina Bausch no Verão de 2009 – a meio da pré-produção do 
filme – Wim Wenders, depois de um período de luto e de reflexão, teve de repensar e 
começar de novo o seu filme sobre e com Pina Bausch. O resultado foi um filme para Pina 
Bausch. Recorrendo às coreografias que haviam sido seleccionadas por ambos – Café Muller, 
A Sagração da Primavera, Vollmond e Kontakthof – e usando algumas imagens e registos 
sonoros da sua vida, bem como gravações em 3D de bailarinos do Tanztheater Wuppertal, 
que na Primavera de 2010 dançaram as memórias da rigorosa, crítica e adorável  
personalidade da sua grande mentora. 

Durante mais de 20 anos de amizade, Wim Wenders e Pina Bausch nunca desistiram da ideia 
de fazerem juntos um filme sobre dança. Mas só agora, com a recente tecnologia 3D, é que 
Wim Wenders encontrou os meios técnicos adequados para mostrar a plasticidade e 
expressividade emocional da inovadora Tanztheater Wuppertal nos ecrãs de cinema.  É esta 
dimensão na qual o movimento e a dança acontecem, e na qual o novo cinema 3D leva o 
espectador através de uma sensual viagem de descoberta. 

 

 



WIM WENDERS SOBRE PINA BAUSCH  (excerto de discurso da cerimónia de entrega do Prémio Goethe em 2008) 

Inventora de uma nova forma de arte 

Não, não foi nenhum furacão que passou pelo palco, eram apenas… pessoas a dançar, que se 
moveram de forma diferente do que eu imaginava, e que me comoveram como eu nunca 
tinha sido comovido. Apenas alguns segundos bastaram para que eu tivesse um nó na 
garganta, e depois de alguns minutos um inacreditável deslumbramento. Simplesmente 
deixei os meus sentimentos fluírem e chorei inconsolavelmente. Nunca me tinha acontecido 
nada assim… talvez na vida, algumas vezes no cinema, mas nunca ao ver uma produção 
ensaiada. Aquilo não era teatro, nem pantomima, nem ballet e nem sequer ópera. Pina é, 
como sabem, a criadora de uma nova arte. Dança Teatro. 

Movimento  

Até então o movimento nunca me tinha tocado, sempre o olhei como uma dádiva. 
Simplesmente movemo-nos. Tudo se move. Só com o Tanztheater de Pina eu aprendi o valor 
dos movimentos, atitudes, comportamentos, linguagem corporal, e através do trabalho dela 
aprendi a respeitá-los.  E sempre que, ao longo dos anos, fui vendo as peças de Pina, muitas 
e repetidas vezes, eu reaprendi, muitas vezes como se tivesse sido apanhado pela 
tempestade, que o mais simples e o mais óbvio é o que mais nos toca: Que tesouro existe 
dentro dos nossos corpos, ser capaz de se expressar sem palavras, e quantas histórias 
podem ser contadas sem dizer uma única frase. 
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CRÍTICAS  
 
O tributo, em 3D, que Wim Wenders presta à coreógrafa alemã Pina Bausch é enigmático e revelador. 
Enquanto espectador, estar atrás da câmara, atrás e no meio dos bailarinos da companhia de Bausch, 
a Wuppertal, é quase como flutuar sem corpo através daqueles bailarinos que deslizam como se 
fossem fantasmas. 
As principais e mais conhecidas peças de Pina Bausch estão todas lá: a sua interpretação de A 
Sagração da Primavera de Stravinsky ou Café Müller. Wenders coloca diversas coreografias em locais 
exteriores espectaculares. Para mim, a experiência foi soberba.  
The Observer  
 

O 3D em Pina é usado de forma mágica. À medida que Wenders filma algumas das mais aclamadas 
produções de Pina Bausch, levadas a cena pelo Tanztheater Wuppertal, ele consegue dar às imagens 
uma extraordinária profundidade. 
Os bailarinos flutuam à nossa frente ou correm por entre as sombras. Os fãs de Cisne Negro de Darren 
Aronofsky deveriam ver Pina. As produções de Pina Bausch tinham essa intensidade, violência e 
erotismo que tornaram o filme de Aronofsky tão aclamado.  
The Independent 
 
Este poético documentário explora o trabalho da pioneira da dança experimental Pina Bausch, que 
morreu em 2009. É simultaneamente o tributo a uma artista e a celebração de um género artístico. 
Wenders filma os bailarinos da Wuppertal enquanto dançam algumas das mais emblemáticas 
coreografias de Bausch, em teatros e em ambientes exteriores pouco comuns: dentro de um comboio 
ou no cimo de uma pedreira. A filmagem é tão sublime como as performances. É um filme muito belo e 
emocionante.  
Time Out 
 
Mais uma prova de que a tecnologia 3D pode ter muito mais aplicações do que pôr facas a voarem na 
nossa direcção, ou filmes com guiões fantásticos. O documentário Pina de Wim Wenders é a prova 
disso e irá provocar êxtase.  
Variety  

 
Chamado de “primeiro filme artístico em 3D” o tributo que Wim Wenders faz à coreografa alemã Pina 
Bausch prova que o 3D e a dança contemporânea foram feitos um para o outro. A estereografia é 
excelente, e é um caso eloquente e emocionante de como é possível levar o 3D para outros géneros 
além dos filmes de animação e blockbusters de acção. Wenders faz-nos recordar o quão radicais e 
visceralmente dramáticas são as coreografias de Bausch.  
Screen International  
 
Seria difícil encontrar uma parceria mais perfeita do que Wim Wenders e Pina Bausch: dois artistas 
alemães que deixaram a sua marca na cinematografia e coreografia modernas, ao ponto de se 
tornarem ícones da sua arte. No documentário Pina, em 3D, Wenders presta homenagem à fundadora 
do Tanztheater Wuppertal. O filme que era suposto ter sido um trabalho conjunto entre os dois amigos 
de longa data, é imperdível para todos os amantes de dança, que se irão deslumbrar com as suas 
coreografias únicas e hipnóticas.  
Hollywood Reporter 
 

Este tributo à fantástica bailarina e coreógrafa alemã Pina Bausch é o maior triunfo nacional do Festival 
de Berlim. É também um dos primeiros filmes de fora do sistema de Hollywood a explorar as 
possibilidades do 3D de forma rigorosa e progressiva  
The Telegraph 


