
O DesertO VermelhO,  
um filme De michelangelO antOniOni. 1964

antonioni libertou o cinema.  
martin scorsese

a mulher, sempre. a fotografia, o cuidado estético.

talvez seja este o melhor filme de antonioni, melhor até do que 
o icónico Blow-up, baseado num conto de Júlio cortazar, a 
história de um fotógrafo, considerado a sua obra-prima. mas 
três anos antes, Deserto rosso é um filme totalmente avant-
garde, o primeiro filme colorido do cineasta – a cor foi aqui uma 
forte vedeta – e o último filme com a sua musa monica Vitti.

houve quem interpretasse este filme como o mal-estar mental 
causado pelo trabalho nas fábricas e ambientes industriais 
feios, desumanos e poluídos. nada disso, antes o contrário. O 
realizador filma as fábricas, os tubos e estruturas metálicas 
gigantes, as chaminés que expelem chamas amarelo-veneno, a 
lama à volta que deita fumo. e filma o tremendo ruído das 
atividades industriais mostrando precisamente a beleza de 
tudo isso. Por isso é um filme de vanguarda cuja beleza assenta 
no inesperado e tido como desagradável. aquilo que costuma 
ser destituído de cor tem aqui fortes cores primárias. 

filma a arquitetura industrial de uma forma épica que faz 
lembrar o poema a Ode triunfal de Álvaro de campos, o 
engenheiro heterónimo de fernando Pessoa, fascinado com as 
máquinas, motores, ruído, em suma: a energia da modernidade.

giuliana é casada com ugo, um engenheiro industrial e tem um 
filho pequeno Valerio. Vivem perto do complexo industrial. O 
mal-estar psicológico que giuliana sente é consequência de um 
acidente que sofreu, de que ainda não recuperou. não encontra 
rumo para a sua vida, quer abrir uma loja, o marido dedica-se 
ao trabalho e abstrai-se da fragilidade da belíssima e 
perturbada mulher. corrado, um engenheiro, colega do marido, 
presta-lhe toda a atenção desde o primeiro momento.

neste filme estão intactos os temas de antonioni: a 
incomunicabilidade e a solidão do homem moderno, captando 
a atmosfera do seu tempo.

Venceu o leão de Ouro de melhor filme no festival de Veneza.


