
"Artaud udzielil nam lekcji, na która kazdy z nas powinien byc otwarty. Lekcja ta jest 
choroba. Nieszczesciem Artauda byl  fakt, ze jego choroba – paranoja – róznila sie od 
choroby wieku. Cywilizacja chora jest na schizofrenie, to znaczy na oderwanie umyslu 
od uczucia, duszy od ciala”. 

                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                           Jerzy Grotowski  
 
 
Ogladajac wideoinstalacje Ani Konik pod wspólnym tytulem Przezroczystosc, nie sposób 
oprzec sie wrazeniu, ze wplyw na uksztaltowanie sie swiadomosci autorki mial teatr.Konik 
studiowala rzezbe na warszawskiej ASP w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego o profilu 
intermedialnym. Jednoczesnie wspólpracowala z Teatrem Academia Romana Wozniaka, 
zetknela sie tez z innymi niekonwencjonalnymi teatrami. Ale przede wszystkim wydaje sie, 
ze kilkuletnia wspólpraca z rezyserka Katarzyna Winska zdecydowala o jej pózniejszych 
wyborach. 
Katarzyna Winska stworzyla Opera Buffo, teatr bez stalej siedziby, w którym aktorami sa 
ludzie cierpiacy na schizofrenie. Konik zajmowala sie w nim organizacja przestrzeni 
scenicznej, bedac jednoczesnie aktorem-animatorem. Winska swych aktorów schizofreników 
nie traktuje jak ludzi chorych, ale jak osoby obdarzone szczególna nadwrazliwoscia – tak, jak 
o nich pisal w swych ksiazkach psychiatra Antoni Kepinski. Przywoluje tu Kepinskiego, 
poniewaz wlasnie on czesto mówil o potrzebie empatii wobec ludzi cierpiacych i przez swa 
odmiennosc skazanych na izolacje w tzw. spoleczenstwie normalnym. 
Empatia wydaje sie kluczem do zrozumienia ostatniego cyklu, in progress, wideoinstalacji 
Ani Konik. Przezroczystosc to historie zycia samotnych starych ludzi, dialogujacych z soba 
samymi. Cos w rodzaju spowiedzi, byc moze jedynej i ostatniej. Nie kazdego to wciagnie. 
Paradokumenty Konik sa bowiem „nudne”. Nie ma w jej perfekcyjnie opracowanych 
warsztatowo wideo zadnego epatowania odbiorcy. Staly punkt widzenia kamery. 
Deprymujacy zabieg lustrzanego zdwojenia obrazu. Wszystko jest konkretne – odnosi sie do 
tego, co artystka chce nam powiedziec. Przekaz sam w sobie nie jest na tyle mocny, by 
wciagnac widza, który nie umie zdobyc sie na uwage wobec innego.  
Ania Konik nie skandalizuje, nie wybiera tematów drastycznych ani nie zeruje na cudzym 
cierpieniu. Jej postawa bardzo odstaje od dominujacych tendencji w sztuce ostatniej dekady.  
 
PRZEZROCZYSTOSC zapisu wideo jest wystarczajaco okrutna. 
 
Kamera w reku Konik jest pelna pokory wobec ludzi, którzy zostali zepchnieci na margines 
naszej s c h i z o f r e n i c z n e j c y w i l i z a c j i. Przed kamera nie mamy aktorów z Teatru 
Laboratorium Jerzego Grotowskiego, dokonujacych „aktu calkowitego” dla publicznosci, choc 
mamy do czynienia z ludzmi „calkowicie rozbrojonymi”, pozbawionymi sztucznosci, 
bezbronnymi, nie majacymi nic do ukrycia i nic do stracenia. 
Praca artystki nie sprowadza sie do znalezienia ciekawego „obiektu”, postawienia przed nim 
kamery i prowokowania do ekshibicjonizmu. Ania Konik miesiacami przebywa z bohaterami 
swoich filmów, wzbudzajac w nich zaufanie nie poprzez cwaniactwo, ale przez spolegliwosc i 
wspólczucie oparte na szczerosci. Dlatego bohaterowie jej wideo traktuja kamere jak 
konfesjonal.  
Ania Konik eliminujac narcystyczne ego artysty i korzystajac ze swoich doswiadczen 
zwiazanych z teatrem terapeutycznym, wprowadza do swojej sztuki nowy rodzaj wrazliwosci. 
Mozna by zaryzykowac stwierdzenie, ze w Przezroczystosci pojecie empatii funkcjonuje nie 
tylko w sensie psychologicznym, ale takze jako kategoria estetyczna. 
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