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C z ł o w i e k  w o b e c  p r z e -
s t r z e n i

Anna Konik ukończyła Wydział 
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Pracę dyplomową 
obroniła w słynnej „Kowalni”. Dla 
ukształtowania się jej artystycznej 
postawy ważny był Krzysztof M. 
Bednarski, a także Grzegorz Ko-

Lena Wicherkiewicz

PRZESTRZENIE 
EMPATII
O twórczości  
ANNY KONIK
Żyje w podróży. Większość swojego 
artystycznego życia spędza realizując projekty 
podczas rezydencji artystycznych w różnych 
miejscach w Europie, prowadząc wykłady jako 
wizytujący profesor. Podobnie jak oswaja nowe 
miejsca i buduje relacje z poznawanymi 
osobami, tak samo w swoich pracach kształtuje  
i rozszerza możliwości wyrazowe medium 
wideo, by przedstawić świat Innego. Szczególnie 
pojemna, otwarta i odpowiadająca 
problematyce jest forma wideoinstalacji. 
Doświadczenie przestrzeni, ale przestrzeni 
wypełnionej obecnością człowieka, który ją 
określa, jest też drugim kluczowym 
zagadnieniem jej sztuki. Anna Konik.

walski oraz nauczyciel ich obu – 
Jerzy Jarnuszkiewicz. Postulat 
tego ostatniego, by wyrazić we-
wnętrzny, psychologiczny, ludzki 
wymiar w rzeźbie, w sztuce, Anna 
Konik z konsekwencją i wrażliwo-
ścią realizuje. Ważnym etapem na 
tej drodze było zapewne doświad-
czenie teatru. W trakcie studiów 
współpracowała z Teatrem Aca-

demia, prowadzonym przez Ro-
mana Woźniaka, gdzie zetknęła 
się z koncepcją teatru plastyczne-
go, łączącego doświadczenie sceny 
dramatycznej z tradycją sztuk wi-
zualnych. Ważne było także spo-
tkanie z Katarzyną Wińską i praca 
w stworzonym przez nią Teatrze 
Opera Buffa, w którym aktorami 
są osoby cierpiące na schizofre-
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nię. Korzystając z doświadczenia 
rzeźbiarskiego, zajmowała się tam 
organizacją przestrzeni scenicz-
nej, pracowała także jako aktor-
ka-animatorka. To doświadczenie 
zaowocowało pierwszym projek-
tem, w którym dotknęła przestrze-
ni inności – Toys (2000–2003), in-
termedialnym, z pogranicza sztuki 
i terapii, łączącym działanie rzeź-

biarskie – realizację obiektu (la-
teksowe nadmuchane „protezy”) 
z performancem oraz wideo. 

Pierwsze prace, fotograficz-
ne, powstałe jeszcze w trakcie 
studiów, poświęciła własnej fi-
zyczności. Jedną z nich był foto-
graficzny collage o „dywanowej” 
strukturze, na który składały się 
autoportretowe zbliżenia twarzy 

Anna Konik, Play back (of Irene), widok 
instalacji, wystawa Ziarno piasku  
w źrenicy oka. Wideoinstalacje 2000–
2015, CSW Warszawa, fot. B. Górka
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ułożone w formie ornamentalnej 
bordiury okalającej ciemne cen-
trum z promieniście ułożonymi 
pasmami obciętych włosów (Mo-
je włosy, 1998). Inną formą auto-
portretu, tym razem wyraźnie po-
wiązaną z osobistą przestrzenią, 
była instalacja Mój własny pokój. 
Sfotografowała w niej siebie na-
gą w pokoju, w którym wówczas 
mieszkała. Fotografii towarzyszy-
ły rozmieszczone w przestrzeni lu-
stra, w których odbijała się zarów-
no fotografia, jak i odbiorca, który 
znalazł się w jej zasięgu. Bardzo 
intymny, fotograficznie czysty 

wgląd, który był jednocześnie za-
proszeniem do kontaktu, interakcji 
z innym. Ważny jest też kontekst 
patrzenia, oglądu, zarówno nieza-
pośredniczonego, ale także za po-
mocą obiektywu skierowanego na 
siebie oraz lustra, które odbija sie-
bie i jednocześnie innych. W ko-
lejnych realizacjach oko kame-
ry ustawione zostanie już prawie 
zawsze w stronę Innego. Wymiar 
„inności” w pracach Anny Konik 
nie jest definiowany jedynie jako 
„inny niż ja”, lecz dotyczy przede 
wszystkim tych, którzy w społe-
czeństwie funkcjonują jako inni: 
chorzy, samotni, bezdomni, wy-
kluczeni, przybysze, nadwrażliwi. 
Samotność i izolacja, podróż i pa-
mięć, ujmowane w dynamicznych 
relacjach z przestrzenią, to zakre-
ślony pokrótce obszar tematyczny 
twórczości Anny Konik. Trafnie 
i poetycko nazwała go geografią 
samotności Ewa Gorządek. 

W i d e o  j a k o  „ c i a ł o  p r z e -
s t r z e n n e ” 

Podstawowym środkiem wyra-
zu Anny Konik jest wideo. Artyst-
ka traktuje je jako medium „cie-
lesne” i „współodczuwające”. Na 
takie jego ujęcie wyraźnie wska-
zuje przede wszystkim charakter 
jej realizacji, zaznaczających swo-
ją przestrzenną i czasową rozcią-
głość. Do cielesnego odczuwania 
medium nawiązuje tytuł retro-
spektywnej wystawy: Anna Konik. 
Ziarno piasku w źrenicy oka. Wi-
deoinstalacje 2000–2015, która od 
grudnia 2015 do lutego 2016 pre-
zentowana była w Centrum Sztu-
ki Współczesnej, odnoszący się do 
reakcji ciała, fizycznie odczuwane-
go przez nie dyskomfortu, obecno-
ści czegoś obcego w oku. Fizyczne 
reakcje przenoszą także w sferę 
symboliczną – unaoczniając spo-
łecznie niewygodne, „uwierające” 
kwestie, które w swojej twórczo-
ści podejmuje artystka: wyklucze-
nia, choroby, marginalizowania. 

Kontekst przestrzenny oraz 
bliski mu czasowy związane są 
z wykształceniem i praktyką rzeź-

Anna Konik, Własny pokój, widok 
ogólny, wystawa Ziarno piasku  
w źrenicy oka. Wideoinstalacje  
2000–2015, CSW Warszawa,  
fot. B. Górka
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biarską Anny Konik. Uwrażliwie-
nie na zagadnienia odwołujące się 
do przestrzeni i jej zmysłowej, cie-
lesnej percepcji, przełożyło się na 
wypracowanie autorskiej koncep-
cji wideoinstacji: bardzo „prze-
strzennej”, w której poszczególne 
jej części odnoszą się do siebie oraz 
wymagają od widza aktywności. 
Jako teoretyczny kontekst ujmo-
wania przestrzeni w swoich reali-
zacjach przywołuje często poglądy 
prof. Bernharda Waldenfelsa, wy-
rażone w pracy Ortsverschiebun-
gen, Zeitverschiebungen: Uciele-
śnienie przestrzeni w budynkach 
nie powinno być pojmowane jedy-
nie w przenośni, lecz również do-
słownie jako ucieleśnienie i roz-
szerzenie naszego ciała. Język 
cielesny zawiera również dialekt 
przestrzenny1. Waldemar Bara-
niewski, w tekście Patrzę z inne-
go okna. O twórczości Anny Ko-
nik zamieszczonym w katalogu 
wspomnianej wystawy, zauwa-
żył, że tym, co istotne i oryginal-
ne w realizowanej przez artyst-
kę autorskiej idei wideoinstalacji 
jest podważenie istoty jedności 
czasu i miejsca, tworzące czaso-
we, obrazowe i emocjonalne kon-
tinuum. W praktyce Anny Konik 
nie chodzi bowiem jedynie o swo-
istą „geografię” realizacji, prze-
strzenne rozłożenie projekcji skła-
dających się na instalację i aspekt 
czasowy, który w odbiorze takiej 
wieloelementowej struktury się 
ujawnia, ale o nieodłącznie zwią-
zany z przestrzennym rozczłon-
kowaniem walor psychologiczny, 
emocjonalny i percepcyjny. Insta-
lacja wideo jest traktowana przez 
artystkę jako „ciało przestrzen-
ne”, którego można doświadczyć: 
można je obejść, można też w nie 
wejść. Taka postawa bliska jest 
koncepcji sztuki Bruce’a Nauma-
na oraz sposobowi, w jaki kształ-
tuje przestrzennie swoje realizacje 
wideo Bill Viola – akcentuje cza-
sowość oraz wymaga aktywności 
odbiorczej. Dla artystki ważne są 
też postawy Krzysztofa M. Bed-
narskiego i Douglasa Gordona.

Z ekspresją przestrzeni współ-
gra i podkreśla ją stosowana przez 
Annę Konik poetyka, na którą 
składają się otwartość, płynność 
struktury, nawet wówczas reali-
zacje mają charakter narracyjny, 
akcentowanie wielowątkowości 
„akcji” oraz wielu punktów widze-
nia, kwestionowanie jedności cza-
su i miejsca. Te elementy struktu-
ry wideoinstalacji odzwierciedlają 
także zainteresowania mechani-
zmami percepcji i pracą pamięci, 
są próbą oddania nielinearnej, wie-
lostronnej struktury wspomnień 
czy wielowątkowego strumienia 
życia. To sprawia, że możemy mó-

Od góry:
Anna Konik, Willa Zauroczonych, 
biblioteka, widok instalacji, wystawa 
Ziarno piasku w źrenicy oka. 
Wideoinstalacje 2000–2015, CSW 
Warszawa, fot. B. Górka

Anna Konik, Willa Zauroczonych, 
widok instalacji, wystawa Ziarno 
piasku w źrenicy oka. Wideoinstalacje 
2000–2015, CSW Warszawa,  
fot. B. Górka



52 S Y L W E T K I      ∕      O R O Ń S K O      ∕      L I P I E C – W R Z E S I E Ń  2 0 1 6

wić o swoistej fenomenologii prze-
strzeni, ujawniającej złożone rela-
cje między człowiekiem, obrazem, 
przestrzenią rzeczywistą i wykre-
owaną, fizyczną i duchową. Reali-
zacjami, które najpełniej wyra-
żają tak rozumiany przestrzenny 
potencjał instalacji wideo są Our 
Lady’s Forever (2007), Willa Za-
uroczonych (2008–2009) oraz 
Play Back (of Irène) (2007–2011). 
Pierwsza to rozpisana na siedem 
ekranów miłosna narracja opo-
wiedziana przestrzenią dawnego 
szpitala w irlandzkim Cork, na-
sycona emocjami, pragnieniami 
i poetyckim klimatem marzenia 

sennego o otwartej, strumienio-
wej, choć jednocześnie precyzyjnie 
skonstruowanej, strukturze. Prze-
strzeń opuszczonego miejsca jest 
labiryntem, w którym szukają się 
mężczyzna i kobieta, treścią ich re-
lacji – podarowany artystce tekst 
o miłości napisany przez chorego 
na schizofrenię człowieka. Opo-
wieścią miejsca, rozumianego tym 
razem bardziej dosłownie jako ar-
chitektura niż przestrzeń emocji, 
jest Willa Zauroczonych. Tytuło-
wa willa, to berlińska willa Lin-
de, siedziba Wissenschaftskolleg 
zu Berlin. Pięciokanałowa insta-
lacja składa się w całości z mate-
riału dokumentalnego: widoków 
architektury budynku, zapisów 
wykładów, sylwetek przebywa-
jących w niej osób. To szczególna 
rejestracja stypendialnego poby-
tu autorki w tym miejscu, notacja 
widoków, wrażeń, dźwięków, któ-
rych słuchała, zarówno fragmen-
tów wykładów, z których szcze-
gólnie ważne są dwa: Roberta 
Thieversa oraz Bernharda Wal-
denfelsa oraz koncertów i spotkań. 
O tej realizacji Anna Konik napi-
sała: Willa Zauroczonych to me-
dytacja miejsca / przestrzeni / ob-
razu / dźwięku. Doświadczenie 
Willi Zauroczonych ma charakter 
„rzeźbiarski”: pięciokanałowa in-
stalacja ma naturę przestrzenną, 
którą budują ekrany; oglądający 
wchodzi do otoczenia, znajduje się 
we wnętrzu. Willa Zauroczonych 
to także refleksja o fenomenologii 
przestrzeni. Precyzyjna struktu-
ra każdej projekcji podzielona jest 
na sekwencje tej samej długości, 
następnie zapętlone. Rytm struk-
tury projekcji podkreślają wystę-
pujące co 50 sekund montażowe 
cięcia, światło naśladujące dzien-
ną zmienność oraz dźwięk, który 
wzmacnia się i wycisza. Dyscy-
plina formalna sprawiła, że Wil-
la Zauroczonych, mimo wraże-
nia impresji, jest refleksją o rytmie 
przestrzeni w ogólnym, uniwer-
salnym sensie. Bardzo zdyscypli-
nowana przestrzennie jest także 
Play Back (of Irène) (2007–2010): 

Od góry:
Anna Konik, Toys, dokumentacja 
wideo, copyright Anna Konik

Anna Konik, W tym samym mieście, pod 
tym samym niebem..., widok instalacji, 
wystawa Ziarno piasku w zrenicy oka. 
Wideoinstalacje 2000–2015, CSW 
Warszawa, fot. B. Górka
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rytmiczny „las” rzeźbiarskich, ku-
bicznych monitorów Hantarex, na 
których prezentowane są fragmen-
ty narracji będącej próbą rekon-
strukcji krańcowego doświad-
czenia alpinistki o imieniu Irène. 
Przygotowując tę pracę, Anna Ko-
nik wybrała się w góry ze swoją 
bohaterką, by zarejestrować jej 
bliskie śmierci przeżycie podczas 
górskiej wyprawy. 

W i d e o  j a k o  m e d i u m  e m -
p a t i i

Anna Konik czyni wideo me-
dium intymnym i bezpośrednim. 
W przypadku tego drugiego okre-
ślenia nie chodzi o kontekst teo-
retyczny, w którym przekaźniki 
decydują o treści tego, co za ich 
pomocą ujawniane. Bezpośred-
niość dotyczy intencji artystycz-
nej – stworzenia takiej sytuacji, 
w której zaistnieć może „czysty”, 
niezapośredniczony kontakt auto-
ra z bohaterem, oraz autora z od-
biorcą. Przestrzeń dialogu, wy-
miany. Krzysztof M. Bednarski, 
pisząc o twórczości Anny Konik, 
wskazywał, że tym, co ją najpeł-
niej określa jest empatia, współ-
odczuwanie. Nie są one jedynie 
rysem charakteru czy jakościami 
psychologicznymi. Funkcjonują ja-
ko kategoria estetyczna. Otwarty, 
empatyczny stosunek do bohate-
rów, sposób ich przedstawiania, 
podejmowana tematyka społeczna 
– wszystko to definiuje jej postawę 
artystyczną i znajduje odzwiercie-
dlanie w formie jej realizacji. 

Podsumowującą dotychcza-
sową twórczość artystki wysta-
wę o charakterze retrospektywy 
otwierała monumentalna, pierw-
sza, całościowa prezentacja ostat-
niego projektu W tym samym mie-
ście, pod tym samym niebem… 
(2011–2015). Na każdym z trzydzie-
stu pięciu monitorów ułożonych 
niczym „fryz” wyświetlana była 
jedna z zarejestrowanych przez 
Annę Konik historii uchodźczyń. 
W tej monumentalnej instalacji 
ważna była oczywiście jej struk-
tura przestrzenna, lecz pierwszo-

planowym aspektem – empatyczne 
spojrzenie na problemy współcze-
snej imigracji. Realizacje Anny 
Konik są dużo bogatsze, głębsze, 
bardziej wielostronne niż krytycz-
ny opis rzeczywistości propono-
wany przez artystów nurtu kry-
tycznego, jednocześnie powstają 
ze świadomością tego, że sztuka 
ma ograniczoną możliwość bez-
pośredniego wpływania na obszar 
społeczny. W rozmowie z Moni-
ką Stelmach, przeprowadzonej dla 
„Dwutygodnika”, artystka powie-
działa: Nie jestem w stanie wpły-
nąć na politykę migracyjną w Pol-
sce, w Europie, nie jestem w stanie 
zainteresować mediów ich histo-
riami, ani organizacji pozarzą-
dowych, tak jakbym tego chciała. 
Sztuka nie jest narzędziem, któ-
rym można dokonywać widocz-
nych zmian politycznych. Jej dzia-
łanie jest bardziej jednostkowe, 
skoncentrowane na indywidual-
nym odbiorze. Do wystawy w CSW 
wydana została książka zbierają-
ca wszystkie historie kobiet z pro-
jektu „W tym samym mieście, pod 
tym samym niebem…”. Może w ta-
ki sposób uda się dotrzeć do ko-
lejnych odbiorców. Nie jest to by-
najmniej wyraz zwątpienia w sens 
swojej pracy, raczej świadomość 
możliwości i ograniczeń pracy ar-
tystycznej. Anna Konik odnalazła 
równowagę między formą, treścią, 
zaangażowaniem społecznym, od-
niesieniem do rzeczywistości, a 
ekspresją własnej indywidualno-
ści. Charakterystyczny dla jej re-
alizacji rys empatyczny, szacunek 
dla bohaterów, to zupełnie osobna 
postawa w polskiej sztuce. Ogląda-
jąc jej wideoinstalacje, nie odnosi-
my wrażenia, że powstały w wy-
niku nadużyć czy z naruszeniem 
prywatności. Bohaterowie jej prac 
pokazani są z godnością. Jak uję-
ła to Andrea Domesie: (…) artystka 
z całą powagą odnosząc się do in-
dywidualnych cech ukazywanych 
postaci, jednocześnie nadaje ich 
losom i wypowiedziom charakter 
uniwersalny, i dalej: Dzięki wrażli-
wości w podejściu do poruszanych 

tematów, Konik wzbogaciła histo-
rię polskiej sztuki wideo o zupeł-
nie nową jakość, którą można by 
wprawdzie nazwać kobiecą, ale le-
piej jednak określić ją jako po pro-
stu ludzką.

Realizacje Anny Konik powsta-
ją w następstwie rzeczywistych 
spotkań z ludźmi, materiał na-
grywany jest na żywo, bez prób 
i powtórzeń. Dla autorki bardzo 
ważna jest bowiem dokumental-
na prawda. Nawet wówczas, gdy 
pojawia się element aktorski, jak 
w przypadku Our Lady’s Forever, 
czy w szczególny sposób w ostat-
niej pracy W tym samym mieście, 
pod tym samym niebem…, w któ-
rym historie uchodźczyń wypo-
wiadane są przez inne kobiety, 
wciąż mamy wrażenie bycia bar-
dzo blisko ludzkiej prawdy, ludz-
kich przeżyć. W przypadku tej 
ostatniej pracy, mamy do czynie-
nia niejako z podwójną warstwą 
dokumentalną: pierwsza to „hi-
storia mówiona”, zapisy / relacje 
uchodźczyń, drugą zaś to sytu-
acja ich wypowiadania, opowie-
dzenia historii przez inne kobiety, 
które coś wnoszą do tych narracji, 
dodają kontekst własnych emocji 
i przeżyć. 

Interesującym kontekstem 
interpretacyjnym dla twórczo-
ści Anny Konik może być kate-
goria relacyjności zaproponowa-
na przez Nicholasa Bourriauda. 
Jej realizacje budują więzi: po-
wstają w następstwie relacji, któ-
re tworzy z bohaterami artystka, 
są też zapisami ludzkich doświad-
czeń. Podobnie wchodzimy w re-
lacje, wstępując w przestrzeń jej 
prac: zostajemy zaproszeni do 
przestrzeni wspólnej ludzkich 
doświadczeń, przeżyć i obrazów, 
przestrzeni nierzadko także in-
tymnej 

Przypisy:
1 B. Waldenfels, Ortsverschiebungen, Raum- 
veschiebungen, Suhrkamp Taschenbuch 
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