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Ewa Gorzadek: W pracy Toys i w projekcie Przezroczystosc angazujesz sie nie tylko 
artystycznie, ale takze intensywnie pracujesz z ludzmi, którzy sa bohaterami Twoich prac. To 
bardzo szczególny rodzaj wspólpracy, wymagajacy wejscia w ich swiaty, a w zasadzie 
dotarcia do pewnych obszarów intymnosci, które w calosci wypelnia choroba czy samotnosc, 
niedostepnych dla ludzi z zewnatrz. To bardzo wazny, psychologiczno-ludzki aspekt Twoich 
prac. Skad wziela sie ta ciekawosc ich zycia i jak nawiazywalas z nimi kontakt? Czym dla 
Ciebie bylo tego typu doswiadczenie? 
 
Anna Konik: Odpowiem Ci moze nie od razu wprost, ale zaczne od historyjki, która 
opowiedzial mi kiedys Jerzy Jarnuszkiewicz tlumaczac, co to jest trójwymiar w rzezbie. Kazal 
mi sobie wyobrazic Plac Saski a na nim staruszków siedzacych na lawce, chlopaka 
jezdzacego na wrotkach, przechodzaca mloda piekna dziewczyne, goniace sie dzieci czy 
matke z wózkiem... Bardzo mnie to zdziwilo, ze on klasyk rzezby, tlumaczy mi w taki sposób 
to pojecie. Nie zdawalam sobie wtedy sprawy z wagi tej metafory, ale teraz jest dla mnie 
bardzo dobrym okresleniem moich poszukiwan. Po latach dopiero zrozumialam, ze Jerzemu 
chodzilo o wewnetrzny, psychologiczny aspekt w rzezbie, ze nie mozna czlowieka 
zredukowac do trzech wymiarów przedmiotu martwego. Ludzki wymiar byl dla niego nie do 
pominiecia w sztuce.  
Czulo sie, ze to wyczulenie egzystencjalne bylo kultywowane przez jego uczniów u których 
mialam szczescie studiowac tj. prof. Grzegorza Kowalskiego i Krzysztofa M.Bednarskiego. 
Byl to dla mnie rodzaj mieszanki wybuchowej, odkrywanie wlasnej cielesnosci polaczone z 
procesem rozwoju samoswiadomosci. W tym samym czasie gralam tez w Teatrze Academia 
Romana Wozniaka, doswiadczenie aktorskie wcielenia sie w kogos, kim nie jestem. Dwa lata 
pózniej spotkalam Katarzyne Winska, która rozpoczynala prace z ludzmi chorymi na 
schizofrenie i która zaproponowala mi wspólprace. 
Sa to doswiadczenia na róznym poziomie, ale ze szczególnym fokusem na czlowieka i na to, 
co nie jest dostepne, a co go bardzo okresla. Intymnosc. Uczucie. Cialo. Lek... Tu juz trudno 
jest mówic o rzezbie, mimo ze nadal czuje sie rzezbiarka.  
W pracy mojej w zadnym wypadku nie manipuluje emocjami innych. Rejestrujac w moich 
filmach zwierzenia zmierzam do odkrycia tego, co jest nie jednoznaczne. Szukam cienkiej 
granicy pomiedzy. Indywidualny kontakt, który zachodzi w cztery oczy, bliskosc dotkniecia 
tego innego jest moja najwieksza i najwazniejsza potrzeba. Spotkanie takie pozwala mi na 
wejscie w inny swiat. Nie zawsze jest to proste, jak to bylo na przyklad w pracy z aktorem 
psychotycznym z teatru Katarzyny Winskiej "Opera Buffa". Wszystko bylo nad wyraz bardzo 
intensywne. Mialam kontakt z ludzmi, którzy odczuwaja inaczej i glebiej. Dwa symultanicznie 
pokazywane filmy w "Toys" sa wlasnie o tym. Dotycza tego- pomiedzy-tego co my nazywamy 
„normalnym“ a „nienormalnym“. W "Przezroczystosci", to co wydarzalo sie miedzy mna a 
kazda z osób jest bardzo intymne. Czasami mam wrazenie, ze ja bylam tam "przezroczysta", 
a nie osoby o których chce opowiedziec.  
 
E G: Odnosze wrazenie, ze w swoich pracach wykraczasz zdecydowanie poza 
”trójwymiarowosc”, ze pojawia sie w nich czwarty wymiar, którym jest wlasnie to, co udaje Ci 
sie wydobyc z tych ludzi. To wymiar psychiczny, osobowosc, sposób przezywania i 
emocjonalnosc. Cos, co bardzo trudno jest uchwycic i przekazac, co wymaga od 
obserwatora niezwyklego skupienia i empatii. To, co robisz, to rodzaj sztuki ”uczestniczacej”. 
Stad zapewne wrazenie, o którym wspomnialas, ze czulas sie sama ”przezroczysta”. To 
troche tez przypomina role medium, jako artystka uruchomilas w swoich bohaterach 
potrzebe opowiadania i refleksji. Tego typu metoda pracy pozwala Ci zgromadzic olbrzymi 
material ”surowy”, wyjsciowa dokumentacje, z której potem dokonujesz selekcji i 
podejmujesz trudne decyzje, co ma stanowic wlasciwy material artystyczny. Opowiedz o tym 
procesie i dochodzeniu do ostatecznej formy prac. 
 



A K: Odczuwanie i przezywanie-z lub uczestnictwo-w, jest waznym elementem moich 
projektów. Percepcja "Przezroczystosci" wymaga od widza koncentracji i „dobrej woli“. 
Wszystko jest jakby zawieszone w czasie, lub inaczej pomiedzy przeszloscia a 
terazniejszoscia, pomiedzy zyciem a smiercia. Moi bohaterowie zyja pamiecia o innych 
bliskich, których juz nie ma. Pamiec i podróz w czasie jest „materia“ moich filmów. Czas 
spelniony i dopelniajacy sie wlasnie teraz. Wszystko odbywajace sie w konfiguracji cyfry 2. 
Kazda historia zbudowana jest na podwójnosci, kazdy dialog ma swoje drugie echo. W ten 
sposób powstala bardzo zamknieta, introwertyczna calosc, gdzie glównym elementem jest-
empatia. Slowo to uzyte przez Ciebie i w tekscie Krzysztofa M. Bednarskiego, jest bardzo 
waznym okresleniem calosci.  
Dochodzenie do wlasciwego efektu pracy, wymagalo cierpliwosci. Ludzie, o których powstal 
ten projekt, spotkalam mniej lub bardziej przypadkowo. Byli "zamknieci" nie tylko w swoich 
mieszkaniach-pokojach, ale przede wszystkim w tym, co juz przezyli. Ich caly swiat jest po 
tamtej stronie choc sa tutaj. Zyjacy w swoich mikrokosmosach, pokornie oczekujacy na...? 
Mije spotkalam w Berlinie. Mieszkala w tym samym domu, co ja na Osnabrückerstr.21. 
Czesto mijalysmy sie w wewnetrznym podwórku mówiac sobie- Guten Morgen albo Guten 
Tag. Wychodzila tylko do sklepu i wracala zaraz z powrotem. Nie byla lubiana przez 
sasiadów, nie znosili unoszacego sie zapachu moczu z jej mieszkania. Byla samotna. 
Siedziala czesto w kuchni przy stole wypatrujac przez okno.  
Z Tadeuszem zaprzyjaznilam sie w Warszawie. Nie rzucajacy sie w oczy, moze bardziej 
wyrazny z róznymi pakunkami i ukrytymi w nich gazetami, ksiazkami.... Zyjacy pomiedzy 
swoim mieszkaniem a pasja kolekcjonowania, i tak zamykajacy sie w swiecie marzen i 
wspomnien. 
Pana Brozy i Pania Wichmann poznalam w Stuttgarcie. Mieszkali w domach starców, bedac 
tam pod stala opieka i czekajac na co dwutygodniowa wizyte znajomych, krewnych. Sciany 
pokoi mieli pokryte "pamiecia o innych", zapominajac tym samym o sobie. 
Spotkania nasze byly bardzo intensywne, choc oprócz ustawienia kamery i sluchania, 
niczego innego ode mnie nie wymagano. Potrzeba opowiedzenia byla tak silna, ze mialo to 
charakter obsesyjnego dialogu ze wspomnieniami. Bolaca szczerosc i samotnosc. 
Przedstawiany material wlasciwie odpowiada rzeczywistemu zapisowi, co jest dla mnie 
bardzo wazne. Usuniete zostaly tylko sekwencje, które stanowily tzw., brudy w nagraniu lub 
wprowadzajace zamieszanie w zrozumieniu. Decyzje te naleza do trudnych a szczególnie 
wtedy kiedy ma sie zawierzenie osób mówiacych o rzeczach które inni skrywaja, czy 
pokazuja siebie tak, jak inni nigdy by nie pokazali. Ostateczna forma filmów, przyjela 
charakter zdwojenia nie tylko w obrazie ale i w slowie, które odgrywa równorzedna role. 
Obraz jest bardzo powolny, kompozycja statyczna a "akcja" wyraza sie jedynie w ruchu reka, 
glowy, grymasie na twarzy, spojrzeniu...  
 
E G: Jak udalo Ci sie zainteresowac tych ludzi swoim projektem, w którym mieli odgrywac 
role glównych bohaterów? Jak myslisz, a moze wiesz, czym dla nich byl kontakt z Toba i 
uczestniczenie w takim projekcie, który zapewne traktowali jako doswiadczenie spoza 
obszaru sztuki? Czy bylo dla nich wazne, ze pracuja z artystka i zostaja w pewien 
szczególny sposób wtloczeni w materie artystyczna, czy dla nich istota tego doswiadczenia 
lezala zupelnie gdzie indziej?  
 
A K: Przypadek odgrywal duza role, choc jest zniwelowany tu do zera w efekcie koncowym. 
Tak bylo równiez z ludzmi, których spotkalam i ostatecznie "wybralam". Potrzeba kontaktu 
byla jednak glównym impulsem zainteresowania "projektem". O tym mówi np. Mija: " Nie 
jestem przyzwyczajona do samotnosci", "Ciagle jestem sama. To bycie sama wykonczy 
mnie". Trudno jest mi dlatego w tym kontekscie uzywac slowa-projekt. „Projekt“ jest dla mnie 
okresleniem czysto technicznym. Skupilam sie na materii artystycznej, co chce zrobic i jaka 
forme ma przyjac. Z pewnoscia dla Miji, Tadeusza, Pani Wichmann i Pana Brozy bylo bez 
znaczenia eksponowanie wlasnego ja, granie glównej roli w filmie. 
Postaci pokazuje frontalnie, taka kompozycja umozliwia intymny kontakt z widzem. 
Natomiast istota tego doswiadczenia lezala zupelnie gdzies indziej... Oczyszczenie? W tej 



konfrontacji aspekt sztuki byl nie wazny. Sztuka to surrealistyczne slowo w zetknieciu z 
nagim Zyciem. Sztucznosc przeciw szczerosci. 
Poruszajac sie w granicach sztuki, mysle poprzez forme. W „Przezroczystosci“ projekcje 
maja charakter pasazu. Calosc jest bardzo rygorystyczna, podszyta emocjami. 
 
E G: Twoje prace, mam na mysli "Toys" i "Przezroczystosc" poruszaja bardzo wazny 
problem dotyczacy ludzi z róznych powodów "wykluczonych" ze spoleczenstwa, 
odrzuconych z powodu choroby, starosci czy innych symptomów "odmiennosci" wobec 
powszechnie akceptowanych norm. Takie realizacje jak Twoje, czy np. Artura Zmijewskiego, 
konfrontuja widza z wrazliwoscia i ekspresja "wykluczonych", a takze go z nimi oswajaja 
dzieki czemu otwiera on i wzbogaca wlasna wrazliwosc. To ogromna wartosc, tym 
cenniejsza, ze przekazywana za pomoca doskonale przemyslanej formy artystycznej. 
Sztucznosc sztuki i estetyzacja, przyjeta formula repetycji paradoksalnie poteguja autentyzm 
"materii", z która mialas do czynienia.  
 
A K: Do projektów o tej tematyce nalezy dodac jeszcze „In the middle of the way“, którego 
powstawanie swiadomie rozlozylam w czasie tzn. dopelnia sie wraz z moimi podrózami. 
Poswiecony jest ludziom bezdomnym i pojeciu podrózy, przymusu przemieszczania sie-
ciaglego bycia w drodze. Odnosi sie nie tylko do fizycznej zmiany miejsca, ale tez do 
podrózy mentalnej. Hermann Hesse w „Grze szklanych paciorków“ okresla ja metaforycznie 
„podróza na wschód“.  
Oba filmy przyjely charakter reportazu, w którym oprócz poznania codziennych miejsc bycia 
–Hermanna (Berlin 2002) i Tadusza (Warszawa 2001), jestesmy swiadkami ich wewnetrznej 
podrózy. 
Wszystkie te projekty lacza na pewno ludzie, którzy zyja na marginesie spoleczenstwa, 
którzy sa „kasta przezroczystych“, ale i opowiadana historia, w której slowo identyfikuje sie z 
obrazem.  
Strefa w której porusza sie Artur Zmijewski i ja moze wydawac sie pozornie ta sama. 
Jestesmy odmienni, jak postaci naszych filmów, mimo ze zajmujemy sie ludzmi 
wegetujacymi na obrzezach zycia. Moze w jakis sposób nasze tematy sie dopelniaja? 
 
Nie znosze krzyku, odpowiada mi mówienie szeptem. 
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