
Michelangelo Antonioni 

Antonioni zawsze był twórcą bezkompromisowym, co nie pomagało mu w karierze reżysera. 

Broniąc się przed presją producentów mówił, że nie chce kręcić filmów dla publiczności, lecz 

chce kręcić dobre filmy. Zaczął od asysty w filmie Marcela Carné. To zapewniło mu zlecenie 

przez instytut filmowy „Luce” nakręcenia filmu dokumentalnego Ludzie znad Padu. Kręcony 

w rodzinnej Ferrarze, posępny film ukazujący bardzo wiernie ubóstwo rybaków, mimo ich 

bardzo ciężkiej pracy, nie zyskał aprobaty w Rzymie (był to czas faszystowskiej propagandy). 

Część taśm zaginęła, a to co pozostało  Antonioni odnalazł w Wenecji i zmontował dopiero 

po wyzwoleniu północnych Włoch spod okupacji niemieckiej. Nakręcił jeszcze kilka bardzo 

dobrych dokumentów (wybitny dokument Zamiatacze ulic, chociaż najważniejszym 

dokumentem byli jednak Ludzie znad Padu). To pozwoliło mu podjąć próbę nakręcenia filmu 

fabularnego. Mimo że pierwsze produkcje fabularne miały charakter w zasadzie komercyjny, 

to już zarysował się nich rys specyficzny dla twórczości Antonioniego.  

W jego twórczości można wyróżnić trzy okresy. Pierwszy to ten począwszy od 

dokumentalnych dokonań do filmów Przyjaciółki i Krzyk włącznie. Filmy w tym okresie 

przechodziły raczej bez echa, zyskując jedynie dobre recenzje części krytyków i szybko 

schodziły z ekranów kin. Każdy kolejny film wymagał wielu zabiegów, bo producenci 

niechętnie finansowali jego filmy, tym bardziej, że nie ulegał sugestiom zmian w swojej 

koncepcji danego filmu. Nie można jednak tu pominąć milczeniem tych dwóch ostatnich 

filmów tego okresu. Przyjaciółki, film pozornie niczym nie wyróżniający się z typowej 

produkcji. Można zobaczyć jak Antonioni, poprzez zwyczajne, banalne sytuacje, błyskotliwie i 

interesująco opowiada historię kilku młodych kobiet, prezentuje pewnego rodzaju analizę 

socjologiczną, rysuje portrety kobiet. Można by tak odczytać ten film, gdyby nie scena na 

plaży. Postacie błąkają się, krążą bez sensu i bez celu, zmieniają partnerów, rodzą się nagłe 

emocjonalne napięcia, wszystkich ogarnia pewnego rodzaju niemoc – to klucz, pozwalający 

zajrzeć w głębszą warstwę filmu. Dotykamy istoty jego przekazu. Docieramy do 

uświadomienia sobie alienacji osób, do zagubienia i pustki. 

Ten film (a w szczególności ta scena) jest niejako zapowiedzią Przygody. 

Wyjątkowym filmem w twórczości Antonioniego, dziwnym i niedopowiedzianym, 

niepoddającym się pełnej interpretacji, jest Krzyk. Film korzysta z doświadczenia, które nabył 

Antonioni podczas kręcenie filmu Ludzie znad Padu. Od strony konstrukcji – całkowita 

rewolucja. Ostentacyjnie afabularna, jak w nowej powieści, struktura filmu; wolny rytm 

narracji, wiele uwagi poświęcone scenom, które nie mają w sumie żadnego znaczenia – nigdy 

później nie pozwolił sobie już na aż tak jaskrawie tworzoną nowatorską formę.  

Drugi okres rozpoczyna Przygoda, a zamyka Powiększenie. To okres największych osiągnięć 

reżysera, dający mu światową renomę. W tym czasie powstały największe arcydzieła 

Antonioniego: trylogia Przygoda – Noc – Zaćmienie (część krytyków uważa, że tetralogia, 

czyli te trzy plus Czerwona pustynia). No i w końcu nakręcone w Wielkiej Brytanii 

Powiększenie. 



Dziwny traf sprawił, że Antonioni po zaprezentowaniu Przygody, w krótkim czasie był na 

ustach całego filmowego świata. Przygoda, prezentowana na festiwalu w Cannes, została 

przez publiczność wygwizdana (i wytupana). Antonioni załamany wyjechał z Cannes, 

przekonany o końcu swojej kariery filmowej. Ten skandal wywołał jednak reakcję krytyki – 

zaczęto zbierać podpisy pod orędziem grupy krytyków i w efekcie film otrzymał nagrodę 

specjalną jury.  

Krytyka, zwłaszcza francuska, okrzyknęła Przygodę nowatorskim dziełem, rozpoczynającym 

nową epokę w kinie. Dyskusje przetoczyły się przez cały filmowy świat. W większości 

periodyków filmowych rozpętały się dyskusje o twórczości Antonioniego. To zapaliło zielone 

światło dla jego dalszych produkcji.  

Trzeci okres to czas w którym nowatorstwo Antonioniego nie wyróżniało się już na tle 

dokonań innych reżyserów (miał też wielu naśladowców) i w którym już nie ma tak wielkich 

osiągnięć. Zaczyna go Sobrinskie Point, film nagrywany w USA i chłodno przyjęty przez 

krytykę, co zwróciło Antonioniego znowu do dokumentu. Zrealizował czterogodzinny film o 

Chinach. Krytyka znowu przyjęła film niechętnie. Zarzucała mu fascynację dolą chińskich 

chłopów i zignorowanie wyraźnych przemian w chińskim społeczeństwie. Wyreżyserował 

jeszcze potem szereg filmów. Z filmów fabularnych tego okresu zobaczymy w cyklu film: 

Zawód reporter. 

Antonioni w swoich filmach stawia pytania o sens życia, o potrzebę absolutu, o świadomość. 

Ukazuje obojętność świata wobec jednostki, samotność, wyobcowanie, destrukcyjny wpływ 

pieniądza i cywilizacji technicznej. Miłość jest tym motywem, który mógłby dać szansę na 

przezwyciężenie samotności, wyobcowania i nadać sens egzystencji jednostki; jednak 

w przedstawianym przez  Antonioniego świecie miłość nie może się spełnić, nie ze względów 

egzystencjalnych, ale ze względu na spustoszenie psychiczne i emocjonalne w ludziach, jakie 

czyni zorientowanie na konsumpcję i pęd cywilizacyjny. Jest bliski egzystencjalnej filozofii 

Alberta Camus (zresztą zafascynowany jego twórczością), ale właściwie tylko w założeniach, 

podstawach – rozwija tę filozofię podążając własną ścieżką.  

Antonioni powściągliwie i dyskretnie pisze obrazami. Jest zafascynowany elementami 

plastycznymi:  fragmentami architektury, ulicami i peryferiami miasta, detalami, twarzami 

ludzi. Nic nie jest przypadkowe. Najgłębsza treść filmów wpisana jest nie w tkankę fabularną, 

lecz w tkankę plastyczną obrazu, w jego strukturę, która stanowi wartość symboliczną. Nie są 

to symbole archetypiczne, a funkcjonujące wyłącznie w ramach rzeczywistości danego dzieła. 

W swoich filmach Antonioni nie dba o efekty widowiskowe. Nie znajdziemy w nich 

dynamicznej, wciągającej akcji. Czas trwania jest ważniejszy od dynamiki. Jego filmy to raczej 

opis, niż opowiadanie. Ten pozornie bezosobowy opis ukrywa jednak subiektywną 

interpretację zjawisk i osąd moralny. 

Należałoby dodać jeszcze, że w większości filmów Antonioniego głównymi postaciami, 

najpełniej i najgłębiej sportretowanymi, są kobiety. 

W tym okresie Antonioniego i Bergmana uznawano za największych reżyserów filmowych. 


