
PRZEZROCZYSTOSC 
 
„Przezroczystosc” – tak Anna Konik nazwala instalacje skladajaca sie z czterech projekcji 
wideo i opowiesci ukazujacych obserwatorom cztery osoby naturalnej wielkosci – mozna by 
tu wiec, jak w teatrze, mówic o postaciach: Tadeusz, kolekcjoner z Warszawy, którego 
mieszkanie ginie pod nagromadzonymi przedmiotami, Mija, mieszkajaca w Berlinie 
nazywajaca sie „Baba Jaga od pogody”, bedaca w zalobie po niedawno zmarlym mezu, Pani 
Wichmann ze Stuttgartu, która przerwala studia gdy wybuchla wojna, a dzis jeszcze ciagle 
teskni za swoim narzeczonym Wlochem, pan Brozy, robotnik zakladu metalurgicznego, który 
uciekl z z francuskiej niewoli w Marsylii i wlasnymi rekami zbudowal sobie dom. „Zyja swoimi 
iluzjami” – mówi Anna Konik – „zyja samotnie, pelni desperacji poszukuja kontaktu z ludzmi, 
silnie zwiazani ze swoim miejscem na ziemi posiadaja czasami zadziwiajaca swiadomosc 
wlasnego losu.” 
Nam sie udalo ich poznac dzieki wywiadom i wizerunkom stworzonym przez Anne Konik, ale 
w rzeczywistosci sa ludzmi niedostrzeganymi, przezroczystymi, nie zauwaza sie ich na ulicy, 
nie wie sie gdzie i jak mieszkaja, jak zyja, a gdy sie do kogos odezwa i tak nikt ich nie slucha. 
Praca Anny Konik inscenizuje to, co w tych ludziach niewidoczne i nieslyszalne, a widz musi 
sobie zadac tu pytanie, na ile sam jest zdolny wysluchac innych i otworzyc sie na nich. 
 
„Przypominam sobie” – po niemiecku powie sie „ich erinnere mich”, a po francusku „je me 
souviens”. W obu jezykach akt przypominania wymaga nie tylko obecnosci podmiotu, 
wydobywajacego wspomnienia z pamieci na swiatlo dzienne, ale wymaga równiez 
odpowiedniego przedmiotu – samego siebie – któremu podmiot te wspomnienia pokazuje lub 
opowiada. Wspomnienie nie jest mozliwe bez obrazu samego siebie jako plaszczyzny 
projekcji; bez przedmiotu stajacego sie odbiorca aktu wspomnienia nie da sie wyartykulowac 
pamieci. „Wyrazone, opowiedziane wspomnienie staje sie juz pewnym rodzajem dyskursu 
podmiotu z soba samym” pisze Paul Ricoeur w swoim filozoficznym eseju „La mémoire, 
l’histoire, l’oubli“ (Pamiec, historia zapomnienie). Ten dyskurs samego siebie jako podmiotu z 
samym soba jako przedmiotem uruchamia przewaznie ingerencja osoby trzeciej, 
umozliwiajacej sam proces „przypominania sobie”. Musi to byc ktos prywatnie lub zawodowo 
bliski narratorowi: przyjaciel, krewny, lekarz czy psycholog. W naszym przypadku jest to 
polska artystka poszukujaca bliskosci ze starszymi Niemcami i starszym Polakiem i 
stwarzajaca te bliskosc. Te cztery postaci w rozmowach z samym soba wspominaja swoje 
zycie: nic wielkiego ani spektakularnego, nic, co wzbudziloby zainteresowanie mediów. 
Opowiadaja o sprawach z pozoru banalnych, o tym wszystkim, co sie w zyciu zdarza 
pomiedzy narodzinami, których nie pamietaja, a nieodleglym juz horyzontem smierci, której 
nie potrafia sobie wyobrazic. Dziecinstwo, mlodosc, milosc, wojna, slub – albo i nie – praca, 
zycie samotne lub we dwoje, byc zapomnianym, lecz samemu pamietac, cierpiec ogromnie z 
powodu samotnosci i nie miec juz nic do powiedzenia, jak stwierdza kazde z nich na koncu 
swej opowiesci. Niejawna obecnosc smierci, a czasem nawet jej pokusa, jest wyczuwalna, 
choc niewytlumaczalna – stanowiac zarazem zagrozenie i wyzwolenie. W swych 
wspomnieniach cala czwórka odnosi sie zawsze do pamieci zbiorowej porzadkujacej historie 
XX wieku: dwie wojny swiatowe, narodowy socjalizm, podzial na Wschód i Zachód. Nasze 
cztery postacie, moze z wyjatkiem Tadeusza, który stworzyl sobie wlasny system zyciowy, sa 
raczej przedmiotami w rekach losu anizeli podmiotami mogacymi nadawac ksztalt swojemu 
zyciu. Ich zycie jest glównie efektem rozmaitych oddzialywan zewnetrznych, takich jak np. 
decyzje rodziców, utrata malzonka, Bóg czy choroba. W tym kontekscie nawet wlasna 
smierc traci swoja wyjatkowosc stajac sie kolejnym ciosem losu, który zakonczy ich zycie. 
Dotyczy to w szczególnosci obu kobiet: Miji i pani Wichmann. Pan Brozy ma za soba bowiem 
pewne wlasne decyzje, które wplynely na jego zycie: uciekl z obozu jenieckiego i zbudowal 
sobie dom, podczas gdy Tadeusz zyje poniekad obok realnego swiata.  
 
W tych rozmowach z samym soba kazde z nich opowiada wciaz o tym samym, uzywajac 
nawet czesto tych samych slów. „Wciaz to samo” podlega jednak nieustannemu 
róznicowaniu tworzac wariacje, tak wiec historia nigdy nie jest naprawde taka sama i trzyma 
narratora na uwiezi jego wlasnej poetyki. Te niekonczace sie wariacje z jednej strony i 



symetrycznosc scen z drugiej, tworza specyficzna estetyke. Jej ornamentyka i lustrzane 
odbicie jako nasladownictwo doskonalosci natury oraz wariacje istnien czterech postaci 
nadaja calosci estetyczna forme. Podwojenie obrazu w kazdej scenie kojarzy sie z 
kolistoscia czasu oraz z pusta i okrutna rzeczywistoscia, z której nie da sie wydobyc nic poza 
powtórzeniami i wariacjami. „Mozliwa jest tylko jedna niespodzianka” – mówi Anna Konik 
przytaczajac slowa Jana Blonskiego z jego tekstu o Becketcie – „ze któres z powtórzen 
bedzie w koncu ostatnie”. W tych czterech historiach czas sie jakby zakonczyl, jak gdyby 
postacie znajdowaly sie juz poza czasem, w zamknietej przestrzeni, uwiezione w swoich 
mieszkaniach. 
 
Poprzez podwojenie obrazu wzdluz symetrycznej osi, kazda z postaci otrzymuje wlasnego 
sobowtóra, w wyniku czego relacja „podmiot-przedmiot” w procesie przypominania sobie, 
staje sie dla obserwatora widoczna. Podczas rozmowy z samym soba, ze swym 
sobowtórem, postacie Anny Konik przezwyciezaja monotonnosc monologu: sluchaja siebie 
nawzajem, milcza razem, przerywaja sobie, mówia równoczesnie to samo, powtarzaja sie i 
uzupelniaja sie wzajemnie, pomimo, ze oprócz nich samych, nie ma nikogo, kto by ich 
sluchal. A jednak to Anna Konik ich slucha, podobnie jak i my – widzowie, odkrywajac, ze 
kazdy monolog kryje w sobie wszelkie cechy dialogu. 
Wraz ze swym sobowtórem narrator staje sie punktem odniesienia danej sceny, przez 
powtórzenie, jego zycie staje sie poznawalne. Francuski psychoanalityk Jacques Lacan 
objasnia w swym slynnym eseju na temat fazy lustra , ze: „funkcja fazy lustra jawi sie nam 
jako charakterystyczna funkcja imago polegajaca na tym, aby ustanowic relacje miedzy 
organizmem a rzeczywistoscia, inaczej mówiac, stosunek wnetrza do jego otoczenia”. 
Przestrzen pomiedzy narratorem i jego sobowtórem jest przestrzenia fizycznego 
doswiadczenia dialogu, która sie otwiera równiez i dla nas bedac jednoczesnie swiatem 
wewnetrznym i zewnetrznym pamieci. Widz odbiera dialog jako calosc; poprzez zasade 
duplikacji wszystkie warstwy pamieci sa obecne, ciagle powtórki reaguja na siebie 
nawzajem, tak jak postac bawiaca sie dwoma lustrami, które sie nawzajem odbijaja 
powielajac w nieskonczonosc wizerunek. Po prawej i lewej stronie osi opowiadane jest to 
samo, poniewaz postacie opowiadaja te sama historie, ich wlasne zycie. A jednak nie jest to 
tym samym – podobnie jak w architekturze barokowej, ta sztuczka z lustrami jest gra z 
pozorna symetria, poniewaz wewnatrz przestrzeni skonstruowanej jako doskonale lustrzane 
odbicie postacie nie sa swoimi dokladnymi odpowiednikami i poruszaja sie niezaleznie od 
siebie. Wszelkie widoczne oznaki zycia - postawa, oddech, czy mowa maja swa odrebna 
dynamike. Anna Konik wykorzystuje zasade symetrii, aby powiekszyc pomieszczenie w taki 
sposób, ze spojrzenie widza koncentruje sie w jego srodku. W samym centrum obrazu 
otwiera sie przestrzen komunikacyjna postaci rozmawiajacej z sama soba. Podobnie jak w 
architekturze renesansowej, gdzie np. Alberti stosowal symetrie jako architektoniczny sposób 
skupienia uwagi na osrodku wladzy politycznej, tak i tutaj wewnetrzna przestrzen mysli staje 
sie centrum konstrukcji zamieniajacej ciasny pokoik czy malutka kuchnie we wspaniale 
palacowe wnetrze. Postacie Anny Konik nie harmonizuja jednak z tym swiatem. Wrecz 
przeciwnie – pozostaja z nim w konflikcie i kojarza sie raczej z mysla barokowa, zwrócona w 
strone swiata wyobrazni i fantazji. Za pomoca srodków stylistycznych takich jak lamana linia 
czy ornament wyraza ona konflikt, ale go równiez przezwycieza poprzez spójnosc 
upodabniajacych sie form.  
 
Monolog Miji, pani Wichmann, Tadeusza i pana Brozy staje sie dzieki inscenizacji wideo 
Anny Konik, nie tylko dialogiem lecz równiez rodzajem katartycznej rozmowy, podczas której 
ich cale zycie zamyka sie w osmiominutowej historii. Przeplyw czasu ulega zawieszeniu, 
jakby sie mial nagle zatrzymac i jakby postacie mialy sobie i nam przed smiercia „pozwolic 
na chwile odetchnac” (Anna Konik). „Teraz juz koniec”, „wystarczy”, „juz wszystko 
powiedzialem”, mówia bohaterowie pod koniec swojego dialogu. Sa u kresu, nie tylko u 
kresu swoich opowiesci i rozmowy z samym soba, lecz takze u kresu zycia. Wydaje sie, ze 
przez bliskosc z samym soba i ze sluchajaca ich artystka zyskali jakis rodzaj wewnetrznego 
spokoju. Kolejna iluzja inscenizacji? Realizujac „Przezroczystosc” Anna Konik nie tylko 
tworzy pewna konstrukcje estetyczna z udanymi efektami wideo, ale takze przywraca 



niedostrzeganym ludziom ich tozsamosc, odnawia rozluznione wiezi miedzypokoleniowe, 
stwarza poczucie bliskosci i braterstwa, umozliwia bezposrednie doznanie nieprzerwanej 
jednosci rodzaju ludzkiego a jest to podstawowe doswiadczenie i fundament naszego 
istnienia. Anna Konik wie bowiem dobrze, ze wszyscy ludzie byli, sa, lub beda 
„przezroczysci”. 
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