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Powiększenie, nakręcone w Londynie, w swoim stylu i przekazie wyraźnie odbiega od 

wcześniejszych filmów reżysera. Wnosi refleksję nad możliwościami sztuki i możliwościami 

dotarcia do istoty rzeczywistości. Antonioni pisał o tym: „Wiemy, że pod ukazanym obrazem 

rzeczywistości kryje się inny, wierniejszy w stosunku do niej, a pod nim jeszcze inny i jeszcze 

inny. I tak aż do prawdziwego obrazu owej rzeczywistości: absolutnego, tajemniczego, 

którego nikt nigdy nie ujrzy, lub też do destrukcji wszelkiego obrazu, wszelkiej 

rzeczywistości”.   

Rzeczywistość w tym filmie wymyka się „szkiełku i oku” obiektywu – posiada niezależny byt, 

nie dający się do końca określić.  

Oczywiście podobnie jak poprzednie filmy, Powiększenie  jest dziełem wirtuoza stylu. 

Poczucie formy jest wybitną cechą talentu Antonioniego. 

Tym razem rytm filmu jest żywszy, niż w poprzednich realizacjach, ujęcia znacznie krótsze i 

montowane bardziej opozycyjnie. Na tym tle spowolnienia dynamiki wyostrzają uwagę i 

wzmacniają wrażenie realnego czasu.  

Jednak film jest dziełem nie tylko estety, ale też moralisty. Jako moralista ma Antonioni 

świadomość, że autentyczne kontakty międzyludzkie wyparte zostały przez grę form. Bardzo 

trafnie dostrzega tworzenie się nowego społeczeństwa, społeczeństwa przyzwolenia - nowej 

formacji obyczajowej. Sygnalizuje, co spotka pokolenie gotowe zamienić zaangażowanie, 

aktywność i granice etyczne - na bierność i powierzchowną swobodę (w obszarze etyki 

zawodowej - w tym wypadku etyki fotografika, swobodę dotyczącą seksu i używek, swobodę 

w wyborze środków mających zapewnić sukces i karierę). Gra pozorów, pozbawiona 

rzeczywistych uczuć i relacji pozostaje tylko pustą formą. 

Prawdą jest, że wzięty fotografik mody, Thomas (na szczycie sukcesu), jest zaangażowany i 

w pełni oddany swojej pasji. Poprzez swoje fotografowanie poszukuje prawdy o życiu i 

rzeczywistości (żeby w przygotowywanym albumie o Londynie oddać wiernie życie 

bezdomnych, korzystających z noclegowni, spędza w niej noc, jako bezdomny).  Jednak, 

z drugiej strony, zmanierowany jest powodzeniem, karierą oraz bardzo pewny siebie i tego 

co osiąga. Nie liczy się z innymi, pomiata modelkami i bez skrupułów wykorzystuje innych dla 

własnych celów. Dostrzega tylko własne racje i doraźne cele.  

Ma wszystko, czego zapragnie, co wcale nie eliminuje poczucia braku sensu jego egzystencji.  



Jest symbolem nie wolności, ale pustki i rażącej nudy dekadenckiego  pokolenia rewolucji 

seksualnej lat sześćdziesiątych. 

Kilka ujęć w parku zachwieje poczuciem pewności Thomasa. W dalekim tle, na powiększeniu, 

wydaje się, że dostrzega zabójcę i być może ciało zamordowanego. Ta niejednoznaczność i 

niepewność zderza go z koniecznością uznania, że nie wszystko jest jasne, że prawda może 

zacierać się poprzez iluzje i złudzenia świadomości, że obiektywny wydawałoby się obraz 

(zdjęcie) zostawia miejsce na interpretacje.  

Tracąc wiarę w możliwość uchwycenia prawdy, ten wcześniej realista twardo stąpający po 

ziemi, traci poczucie, że można panować nad rzeczywistością, że można własną wolą i 

własnym działaniem okiełzać ją i do końca określić. 

W końcowej sekwencji wtapia się w grę form, w grę pozorów. Złudzenie staje się prawdą.  

Ostatnia scena filmu jest kluczowa. Pojawienie się studentów-mimów na początku i na końcu 

spina film pewną klamrą, ale to ta ostatnia scena nadaje sens całości.  

Adam Garbicz w swojej monografii pisze: „Ostatnia scena Powiększenia, kiedy Thomas 

dołącza do pary mimów grających przy pomocy wyimaginowanej piłki, stanowi rodzaj 

teatralizacji rzeczywistości. Mecz z napięciem obserwuje grupa widzów, udających, że 

wszystko odbywa się na serio. Nie jest zatem istotne, co jest prawdą - zdaje się powiadać 

Antonioni. Prawda jest bowiem rodzajem powszechnej umowy. Być może wszyscy w jakimś 

stopniu godzimy się, by złudzenia i pozory zastępowały nam zbyt okrutną lub po prostu 

niemożliwą do pojęcia rzeczywistość. Gdy jednak utracimy samą istotę życia, czyli miłość, 

czy gra będzie miała jakikolwiek sens?” 

 


