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Antonioni poza tym, że jest nowatorem, twórcą, artystą w formie swoich filmów, jest też 

moralizatorem. W poprzednich filmach ostrzeżenie było dosyć dyskretne. W Czerwonej 

pustyni wybrzmiewa w sposób pełny, może nawet nazbyt dosadny, dosłowny, ale 

przejmujący i przytłaczający.  Antonioni pokazuje wprost możliwe skutki technicznego 

postępu - stechnicyzowanie życia, dehumanizacja i dewaloryzacja wartości. Rozrost 

cywilizacji technicznej okalecza i wyjaławia indywidualność i emocjonalność człowieka.  

Pejzaż Czerwonej pustyni to, jak pisze Maria Kornatowska, „pejzaż ery industrialnej, odarty 

z kolorów, liszajowaty, przeżarty fabrycznymi wyziewami, wysypisko odpadków”.  

Nie ma tam miejsca dla piękna i ludzkich uczuć; to środowisko nerwicorodne.  

Film kręcony był w Rawennie. Piękne miasto z czasów bizantyjskich. W czasach Antonioniego 

szczególnie zdegradowane krajobrazowo (rafineria, kombinaty chemiczne, cementownie, 

urządzenia portowe). 

Nieprzyjazność pleneru powoduje, że główna bohaterka, po szoku spowodowanym 

wypadkiem samochodowym, nie jest w stanie odnaleźć się w tym otoczeniu. 

Jej znerwicowanie przybiera chwilami objawy głębszej patologii.  

Pojawiające się w filmie wątki marzeń o wyjeździe do Patagonii, czy bajka o różowej plaży, to 

ucieczka od zgiełku Europy, tęsknota za bezpowrotnie utraconym rajem. 

Wspominałem już, że Antonioni pisze obrazami. Zależy mu na intuicyjnym obrazowym 

przekazie. Sam mówi: „ci, którzy usiłują wyjaśnić niewyrażalne symbole, odczucia, stany – 

mogą spodziewać się tylko jednego: zniszczą to, co chcą zanatomizować”. 

Czerwona pustynia to pierwszy barwny film Antonioniego. Bardzo ograniczona, niemal 

monotonna,  skala kolorów, w zasadzie bez zieleni, bez błękitów, tworzy jeden z najbardziej 

wyrafinowanych estetycznie filmów barwnych.  

Kolory filmu spełniają założenia Paula Cezanne’a („malarstwo jest położeniem właściwego 

koloru we właściwym miejscu”); wzory kolorystyki - duchem są bliskie, ulubionemu przez 

Antonioniego, Henri Matisse’owi.  

Antonioni malował od dzieciństwa, kopiował na papierze architekturę i jej detale. Nie 

zaskakuje więc fakt, że walory plastyczne, pełna harmonia barwna, oparta na szarościach i 

beżach, są mocną stroną tego filmu.  



I  na koniec jeszcze jeden cytat. „Rytm współczesnego życia jest nieadekwatny do naszego 

rytmu naturalnego; zanika zdolność kontemplacji i kurczą się możliwości porozumienia 

człowieka z człowiekiem. W gruncie rzeczy jesteśmy bezbronni wobec techniki, popadając 

w beznadziejne sytuacje. Szukamy jakichś rozwiązań, które dzisiaj potrzebne, jutro obracają 

się przeciw nam samym, stając się katorgą”  

To nie cytat jakiejś wypowiedzi  Antonioniego, to wypowiedź Magdaleny Abakanowicz. 

Możemy jej treść jednak w pełni odnieść do przesłania Czerwonej pustyni. 

 


