
KINO DROGI 
 
Poczatek jednego z filmów Anny Konik z cyklu „In the middle of the way” przypomina 
poczatek zupelnie innego filmu - „Poza prawem” Jima Jarmuscha. Obydwa obrazy otwiera 
panorama amerykanskiego miasta filmowanego z okna samochodu. Wielka metropolia, 
niska zabudowa, horyzontalnie skomponowany krajobraz, brak punktów odniesienia, 
Ameryka jako Baudrillardowska pustynia. Anna Konik jedzie przez Cleveland, Ohio. 
Jarmusch krecil „Poza prawem” w Nowym Orleanie, ale w Cleveland byl kiedy indziej – w 
tym miescie rozgrywa sie epizod filmu „Inaczej niz w raju”. Swoja droga bylby to 
nienajgorszy, alternatywny tytul dla projektu Konik, która w swoich filmach pokazuje ludzi 
zyjacych Inaczej (niz w raju). Zreszta Cleveland czy Nowy Orlean, a moze Warszawa, 
Moskwa, Berlin lub Dobrodzien – nie ma znaczenia gdzie sie akurat znalezlismy poniewaz i 
tak jestesmy wlasnie „In the middle of the way”. 
 
Analogia z Jarmuschem istnieje na poziomie ikonografii. I nie przypadkowo projekt Konik, 
który pokazywany jest w galeriach, kojarzy sie z kinem, a nie ta czy inna praca z bogatej 
tradycji sztuki wideo. Artystka proponuje wachlarz doswiadczen, z których wszystkie sa 
bardzo filmowe: od telewizyjnego „reportazu penetrujacego” w pierwszej, warszawskiej 
odslonie cyklu „In the middle of the way”, po inspirujaco kinematograficzna prace 
zrealizowana w 2005 w Cleveland. 
 
Najprosciej byloby nazwac „In the middle of the way” seria filmów dokumentalnych. Kazdy z 
nich ma podtytul – nazwe miasta, w którym zostal nakrecony. Warszawa, Berlin, Moskwa, 
Cleveland, Dobrodzien. W kazdym z tych miast artystka wybiera obca osobe. Szuka wsród 
ludzi funkcjonujacych, jak to sie ladnie mówi, na marginesie spoleczenstwa. Bohaterami 
Konik staja sie wiec ludzie zyjacy na ulicy. Mozna by ich nazwac bezdomnymi, ale w 
rzeczywistosci okazuje sie, ze niektórzy maja domy. Inni zapewne mogliby je miec gdyby 
chcieli – albo, mówiac dokladniej, gdyby potrafili miec domy. Chodzi tu bezdomnosc w 
szerszym znaczeniu tego slowa, pojeta nie tyle jako kategoria spoleczna, co specyficzny 
stan ducha. Bezdomnosc jest tu nie-braniem udzialu w powszechnie przyjetym modelu zycia, 
nie-przynaleznoscia, wyobcowaniem. W jednych przypadkach jest wykluczeniem, w innych – 
dezercja z szeregów tzw. normalnych obywateli. Kazdy film jest opowiescia o spotkaniu 
Anny Konik z obcym czlowiekiem w obcym miescie. Zarazem kazdy jest penetracja 
marginesów egzystencji – przewodnikami artystki po tych peryferiach sa bohaterowie filmów.  
 
W Warszawie Konik spotyka Tadeusza. Takich ludzi zwalo sie kiedys „oryginalami”. To 
kulturalny starszy pan, niesmialy flaneur, troche miejski lazik, a troche artysta i milosnik 
sztuki (w jednej ze scen Tadeusz i autorka zwiedzaja wspólnie wystawe Kantora w Zamku 
Ujazdowskim). Tadeusz nie wyróznia sie z tlumu – móglby byc jego uczestnikiem, gdyby nie 
to, ze zyje troche Inaczej. Formalnie rzecz biorac nie jest bezdomny. Posiada mieszkanie, 
tyle tylko, ze nie bardzo moze do niego wejsc. Imperatyw kolekcjonowania przedmiotów, 
zwlaszcza wszelkich mozliwych druków, ulotek, kartek, ksiazek, gazet i czasopism 
doprowadzil do katastrofy. Kolekcja Tadeusza wypelnila jego mieszkanie niczym jakis 
upiorny Merzbau - tak, ze niemal nie da sie otworzyc wejsciowych drzwi, nie mówiac o tym 
aby mieszkac. Lokator, który nie potrafi i nie chce zaprzestac zbieractwa i znoszenia do 
mieszkania róznych rzeczy pozostawil sobie tylko maly tunel – a i ten powoli zarasta. 
Bohater stracil kontrole nad swoim mieszkaniem, blaka wiec po miescie; Anna Konik wiernie 
mu towarzyszy. 
Zyjacy w Berlinie Herman to zupelnie inna historia. Ten bezdomny Niemiec w srednim wieku 
wydaje sie ucielesnieniem romantycznego mitu kloszarda. Ze swoimi siwymi dreadami, 
broda, ciemnymi okularami, mlodziezowym strojem jest zaprzeczeniem tragedii wykluczenia; 
to bezdomny w wersji cool. Herman jest przeciwienstwem Tadeusza z jego obsesja 
gromadzenia rzeczy. Niemiecki wlóczega wedruje po Berlinie z malym, lekkim plecaczkiem – 
nie ma nic, nic miec nie chce. Bezdomnosc utozsamia z wolnoscia i byc moze jutro pozuci 
Berlin dla Salzburga – a moze Lizbony.? Sam przedstawia sie jako weteran rewolucji Dzieci-
Kwiatów. W opowiesciach niemlodego juz, wiecznego hippisa pobrzmiewaja echa retoryki 



1968 roku – mowa jest o rewolucji, wspominane sa akcje protestacyjne z heroicznych 
czasów. Przez terazniejszosc Herman plynie popijajac i chichoczac. W opiekunczym 
niemieckim panstwie walka o przetrwanie na ulicy nie musi oznaczac desperacji – czasem 
sprowadza sie do wizyty w odpowiednim urzedzie wyplacajacym zasilki. Byt Hermana 
osiagnal zdumiewajaca lekkosc – tak przynajmniej bohater przedstawia swoje zycie artystce. 
Swietlana z Moskwy nie buja w oblokach jak Herman. Jest twarda, praktyczna i zaradna – 
inaczej nie bylaby w stanie przetrwac. Swietlana to jedna z niezliczonych ofiar dzikiego 
kapitalizmu a la russe, który bez sentymentów zostawia wlasnemu losowi miliony tych, 
którym zabraklo sily, szczescia lub mozliwosci uczestnictwa w dobrodziejstwach nowej 
ekonomii. Podobnie jak Tadeusz, bohaterka rosyjskiego epizodu „In the middle of the way” 
ma cos na ksztalt domu. Moskwa jest jednak bezkresna, a wynajete lokum Swietlany 
znajduje sie za miastem. Podróz do domu jest zbyt dluga i zbyt droga, a bohaterka musi byc 
w centrum metropolii bo tylko tu sa pieniadze, które mozna wyzebrac. Swietlana traktuje 
spotkanie z Anna Konik najbardziej rzeczowo ze wszystkich bohaterów cyklu. Zna Moskwe 
jak wlasna kieszen, wie jak poruszac sie w zasniezonej miejskiej dzungli. Krok po kroku 
pokazuje artystce swoja technologie przetrwania: miejsca w których mozna dostac cieply 
posilek, sposoby zdobywania pieniedzy, zakatki, w których da sie bezpiecznie przespac 
mrozna moskiewska noc. Swietlana harmonijnie laczy pragmatyzm na poziomie zyciowej 
taktyki ze „wschodnim” fatalizmem na poziomie strategii, nie narzeka, jest pogodzona z 
losem. Czasami tylko dziwi sie, ze ten los jest taki ciezki – i ze blizni ów ciezar traktuja tak 
lekko i obojetnie. 
Na tle zabieganej, krzatajacej sie wokól wlasnego przetrwania Swietlany, bohater epizodu z 
Cleveland wydaje sie niemal pograzony w letargu. Jego imie pozostanie nieznane; Konik 
zdecydowala sie takze cyfrowo zamazac twarz mezczyzny. To stuprocentowy bezdomny, 
który spi na ulicy – albo doslownie pod przyslowiowym mostem. Jest Czarny – 
Afroamerykanami sa zreszta wszyscy bezdomni, których ogladamy w filmie, a jeden Bialy 
homeless robi wrazenie wyjatku potwierdzajacego regule. Bohater Konik, który przemawia 
rytmicznie, z namaszczeniem, jakby czytal Biblie, albo rectywal rapowy tekst, to czlowiek, 
który wydaje sie ostatecznie i nieodwolalnie wykluczony. „Life goes on” mówi patrzac na 
nocna panorame wiezowców Cleveland – i jasne jest, ze on sam w tym zyciu nie bierze 
udzialu. Problem rasy odgrywa tu oczywiscie kluczowa role – jest nierozwiazywalny wiec 
rodzi mieszanine rezygnacji, apatii i resentymentu. W pewnym momencie niechec 
mezczyzny kieruje sie równiez w strone artystki – to dlatego bohater historii z Cleveland 
pojawia sie w filmie anonimowo i bez twarzy.  
Ludzie, którzy wzieli udzial w kolejnych etapach „In the middle of the way” nie maja pracy ani 
pieniedzy. Z punktu widzenia wolnorynkowej ekonomii wlasciwie nie istnieja, z punktu 
widzenia Systemu sa efektem ubocznym, niefunkcjonalnym elementem w skadinad sprawnej 
i celowej machinie. Mozna jednak spojrzec na nich inaczej, jako na alternatywe do 
dominujacego modelu funkcjonowania jednostki w spoleczenstwie. Taka perspektywe 
przyjmuje Anna Konik, która nie ocenia sytuacji swoich bohaterów. „Patrzymy jak hipokryci 
przechodza obok nas” mówia w jej filmie koczujacy na chodnikach bezdomni z Cleveland 
wskazujac na obojetny tlum zabieganych przechodniów. Hipokrytami jestesmy takze my, 
którzy przychodzimy do galerii obejrzec „In the middle of the way”. Ale artystka unika pulapki 
politycznego zaangazowania, nie chce budzic w widzach litosci, ani draznic sumien. Mowa tu 
nie tyle o problemie spolecznym, ile o róznych opcjach egzystencji – Konik pokazuje 
indywidualne sposoby istnienia, nie lepsze i nie gorsze - po prostu inne.  
 
Artystka prowadzi rozmowy, ale nie robi wywiadów z „outsiderami”. Nie interesuje jej 
wpisana w bezdomnosc egzotyka – choc egzotyka czasami sila rzeczy równiez jest tu 
obecna. Konik nie chce dowiedziec sie wszystkiego, pozwala prowadzic sie swoim 
bohaterom, którzy pokazuja jej – tylko i az – tyle ile chca. Artystka balansuje na granicy 
reportazu, ale jej nie przekracza. Kamera Konik jest okiem wrazliwego voyeura, obiektywnie 
opisuja fragmenty rzeczywistosci. A jednak ambicje artystki zdaja sie lezec poza opisem; 
prawdziwy temat jest gdzie indziej.  
 



W „In the middle of the way” autorka jawi sie na pierwszy rzut oka jako dokumentalistka, 
filmowiec „z kamera wsród zwierzat”, ciekawska, która zaspokaja nasza ciekawosc, 
zapuszczajac sie na peryferie spoleczenstwa i ujawniajac specyficzne „lifestyles” 
funkcjonujacych na marginesie oryginalów. Jako artystka przedzierzgnieta w 
dokumentalistyke Konik wpisywalaby sie we wspólczesne marzenie o realizmie. To marzenie 
kaze artystom watpic w artystyczne formy i w jezyk sztuki, obciazony tradycja i konwencjami, 
naznaczony umownoscia tak bardzo, ze jest w stanie opisywac juz tylko sam siebie. Dlatego 
artysci tak chetnie importuja dzis rzeczywistosc do galerii, pomijajac w procesie importu 
posrednictwo sztuki. Wykluczanie form artystycznych z procesu mozna realizowac poprzez 
akcje bezposrednia, rezyserowanie rzeczywistosci, jak czynia to Pawel Althamer czy Cezary 
Bodzianowski. Równie skutecznym rozwiazaniem jest przywlaszczanie sobie 
pozaartystycznych jezyków (reklamy, polityki, mediów). Film, szczególnie dokumentalny, jest 
szczególnie uzyteczny, poniewaz ze swoja aura obiektywizmu zdaje sie dosc dokladnie 
przylegac do tego co realne i rzeczywiste (choc niekoniecznie prawdziwe). Na filmach 
dokumentalnych nie majacych bynajmniej pretensji do bycia „sztuka”,. udalo sie przeciez 
ostatnio zbudowac wielka wystawe sztuki, documenta X w Kassel. W Polsce formule te 
uprawia z powodzeniem Artur Zmijewski – czy nazwiemy go artysta wizualnym czy 
filmowcem, a nawet dokumentalista, mogloby byc wlasciwie sprawa wolnego wyboru. 
Decydujaca okazuje sie tak naprawde dopiero kwestia dystrybucji; Zmijewski wykorzystuje 
do realizacji i rozpowszechniania swoich filmów instytucjonalne mechanizmy sztuki 
wspólczesnej. Podobnie czyni Anna Konik, która dzieli przeciez ze Zmijewskim 
doswiadczenie Kowalni. Strategia artystyczna Konik wpisuje sie w propagowana w pracowni 
prof. Kowalskiego wizje sztuki, w której „dzielo” pojete jako spetryfikowany artefakt ustepuje 
miejsca bezposredniemu, dynamicznemu doswiadczeniu. W tej koncepcji spekulacja nie jest 
wiarygodna – wszystko musi zdarzyc sie naprawde i zostac przezyte przez autora. 
Modernistyczne dzielo jako teoretyczny model rzeczywistosci, zastapiony zostaje przez 
eksperyment, proces twórczy jest nie srodkiem lecz celem – zas naczelnym postulatem staje 
sie uczestnictwo, poniewaz ostatecznym tworzywem sztuki jest tu swiadomosc twórcy. 
„In the middle of the way”, ale takze inne realizacje Anny Konik, jak chocby znakomita 
instalacja wideo “Przezroczystosc” czy wczesniejsze prace warsztatowe z udzialem 
schizofreników, oparte sa na rezygnacji wynioslej (nowoczesnej) autonomii twórcy. Proces 
twórczy realizuje sie tu jako interakcja z drugim czlowiekiem. Na figurze spotkania i próbie 
komunikacji z Innymi zasadzaja takze liczne projekty innych wyksztalconych w pracowni 
prof. Kowalskiego artystów, by wymienic Pawla Althamera czy Zmijewskiego. W tych 
gestach dostrzec mozna dziedzictwo Hansenowskiej teorii Formy Otwartej, na której 
ufundowana zostala praktyka Kowalni; w koncepcji Hansena sztuka jest przede wszystkim 
platforma i rama miedzyludzkiej komunikacji i spolecznego doswiadczenia.  
 
*** 
 
Prezentowane jako wideo-instalacje, filmy Konik moga byc czytane jako wspólczesna wersja 
(wideo)malarstwa rodzajowego, realizacja Beuysowskiej teorii „rzezby spolecznej”, projekt, w 
której odbija sie echem tradycja Formy Otwartej – albo, po prostu, jako przyniesione do 
galerii dokumenty. Wspomnialem wczesniej, ze filmy z cyklu „In the middle of the way” 
najprosciej nazwac wlasnie dokumentami, a artystka jawi sie na pierwszy rzut jako 
podpatrujaca rzeczywistosc reporterka. Pozory jednak, jak zwykle, moga okazac sie mylace. 
Filmy Konik sa dokumentami, pytanie tylko co tak naprawde dokumentuja – i kto jest ich 
prawdziwym bohaterem. Odpowiedz podsuwa piaty epizod pod tytulem „Warszawa-Berlin-
Dobrodzien”, film, który odczytuje jako rozszyfrowanie calego projektu. Artystka nazywa te 
odslone cyklu „postscriptum”. I rzeczywiscie chodzi o szczególny odcinek „In the middle of 
the way”, poniewaz tym razem Anna Konik nie zwiedza z nikim kolejnego miasta i spotyka 
sie tylko ... z Anna Konik. Zamiast rozmowy jest czytany z offu wewnetrzny monolog artystki. 
Protagonistka/narratorka/obserwatorka podglada sama siebie w pociagach, w podrózy, w 
obcych miastach, w Warszawie, Berlinie, takze w Dobrodzieniu, z którego pochodzi, ale do 
którego juz od dawna nie nalezy. Jest zawsze pomiedzy, zawsze w srodku drogi. Dyskretnie 
obecna we wszystkich czesciach projektu, usuwala sie w cien swoich rozmówców i 



przewodników – ale zawsze pozostawala prawdziwa bohaterka „In the middle of the way”. 
Ten cykl to opowiesc o koczownikach spolecznych peryferii, ale jeszcze bardziej historia o 
Wykorzenionej, która przeglada sie w Wykorzenionych. Artystka - (techno)nomadka, której 
jedynym stalym adresem jest adres mailowy, a znakomita czesc dobytku miesci sie w 
laptopie – portretuje ludzi, których spotkala na swojej drodze. Portrety sluza tu zarazem, a 
moze przede wszystkim, jako lustra; artystka rozpoznaje w swoich bohaterach rózne aspekty 
wlasnej egzystencjalnej sytuacji. Czy jest pragmatyczna i zaradna jak Swietlana? Wolna i 
beztroska jak Herman? Wykluczona, „obca w obcym kraju”, jak anonim z Cleveland? 
Pochlonieta wlasnymi obsesjami jak Tadeusz? Koczowniczka ciagle na nowo konstytuuje 
swoja tozsamosc, weryfikuje ja za kazdym razem wobec nowych miejsc i nowych ludzi. „In 
the middle of way” to kino drogi bez zakonczenia, poniewaz nomada nie ma celu, do którego 
móglby dotrzec. Bycie „w srodku drogi” jest tu egzystencjalna kondycja – a takze definicja 
tozsamosci, która zawsze pozostanie otwarta.  
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