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Według napotkanej przypadkowo informacji 
dowiaduję się, iż: Z wnętrza czarnej dziury nie 
można wykonać telefonu. Moja wiedza w tej mate-
rii jest skromna, niemniej powyższa informacja jest 
zaprojektowana w jednym celu: proponuje prostą 
analogię i ewentualne formułowanie dalszych py-
tań w kwestii tego fi zycznego zjawiska. Tak też stało 
się ze mną i moją ciekawość można podsumować 
w tych oto pytaniach: Jak wygląda świat z wnętrza 
czarnej dziury? O ile oczywiście jest się w stanie 
obserwować ową zewnętrzność. Bowiem: Czy moż-
liwe jest tam życie – życie w sensie biologicznego 
istnienia? Czerń astronomicznego zjawiska jest, 
jak domyślam się, związana z uwięzieniem w nim 
światła, co z kolei, jak mniemam, uniemożliwia ja-
kiekolwiek zewnętrzne badania wnętrza czarnej 
dziury. W tym samym mniej więcej czasie moje my-
śli zaczęły krążyć wokół ciemności w pracy Miro-
sława Bałki zrealizowanej dla Tate Modern w Lon-
dynie. Rodzaj ciemności stworzonej w pracy Bałki 
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oddziałuje mocno na ludzką psychikę i zmysły, pra-
ca generuje indywidualne doświadczenia. Są więc 
z jednej strony bardzo odległe, tajemnicze fi zyczne 
zjawiska w kosmosie, a jednocześnie są aranżacje 
artystyczne nawiązujące do ciemności jako ele-
mentu ludzkiej egzystencji. I to właśnie owe kon-
cepcje pojmowania ciemności, a także jej doświad-
czenia w realizacjach przestrzennych (ale nie tylko 
takich), będą tematem poniższego tekstu. 

Wejście w pracę Mirosława Bałki How It Is 
jest stopniowym znikaniem w ciemności1. Ów pro-
ces znikania można odbierać czysto fi zycznie, ale 
może on też być bogaty w inne znaczenia. Nie jest 
trudno odnaleźć artystów, którzy mają w swym do-
robku rzeźby z czarnego materiału czy przestrzen-
ne realizacje z wyciemnionymi partiami, jednak 
nie czerń jako rodzaj ekspresji lub forma obramo-
wania będzie tu omawiana, uwaga będzie raczej 
skierowana na możliwościach nadawania kształ-
tów owej ciemności, które to z kolei budują specyfi -

Unilever Series: Mirosław Bałka, How It Is, 2009, fot. Tate Photography



49

kę formalną prac. Samo pojęcie ciemności może 
bowiem być w różny sposób interpretowane i co 
za tym idzie – różnie aranżowane przestrzennie 
i czasowo. 

Forma i kolor rzeźby czy instalacji podsuwa 
oczywiście symboliczne czy też psychologiczne in-
terpretacje. Jest to jednak pierwsza, zewnętrzna 
warstwa zjawiska przestrzennego, które może być 
poddane dodatkowym analizom formalnym i zna-
czeniowym. Niech za przykład posłuży praca Mar-
tina Kippenbergera z 1987 roku pt. Minimüllcon-
tainer. Ów tytułowy nadmuchiwany „mini-kontener 
na śmieci” to czarna, gumowa forma podłączona 
do pompy. Praca jest sama w sobie interaktywną 
rzeźbą, można ją nadmuchiwać lub wypuszczać 
z niej powietrze. Na innym jednak poziomie widze-
nia tej pracy można wyobrazić sobie owo wnętrze 
gumowego kontenera. Jest to ciemność kształto-
wana przez fi zyczny napór powietrza, owa we-
wnętrzna ciemność jest sprzężona z zewnętrznym 
wyglądem i jest zależna od zewnętrznej interakcji. 

Z kolei jeszcze inny aspekt ciemności uwi-
docznia praca Felixa Gonzalez-Torresa Untitled 
(Party Platform 1980–1992), która jest układem 
nieskończonej ilości czarnego papieru. Owa nie-
skończoność jest stanem replikowania ciemności, 
która podobnie jak praca Kippenbergera podlega 
zmienności pod wpływem stopniowego ubytku 
warstw papieru (w wyniku zabierania arkuszy 
przez publiczność – stan dystrybucji będący czę-
stym elementem prac Gonzalez-Torresa). Można 
powiedzieć, iż ciemność ubywa warstwowo, jest 
fragmentaryczna, a jednocześnie nieskończona 
(co w tym przypadku oznacza – potencjalnie za-
wsze możliwa do odtworzenia). 

Obie prace, Kippenbergera i Gonzalez-Torre-
sa, ukazują nam rzeźbę nie jako coś zewnętrznego, 
rodzaj tekstury o konkretnych kształtach i rozmia-
rach, poddanych określonym warunkom oświetle-
nia i prezentacji, a raczej sugerują rzeźbę jako gę-
stość i zmienność materii, w której przemianach 
(mniej lub bardziej) uczestniczymy2. 

Praca Bałki funkcjonuje w dwóch strefach, 
a w bardziej dokładnym ujęciu – w trzech strefach. 
Pierwszy obszar to zewnętrzność dookoła kontene-
ra, możliwość obejścia go, a także chodzenia (do 
pewnego momentu) pod nim. Drugi obszar to po-
chyła rampa, która jest wejściem do kontenera. 
Z kolei trzecia strefa jest przestrzenią ciemnego 
kontenera. Wchodząc w nią powoli zatracamy po-
czucie skali, optyczne odniesienia przestają dzia-
łać, zwróceni w kierunku czerni wnętrza stajemy 
się ślepcami. To właśnie ów brak optycznego od-
niesienia uruchamia inne doznania w trakcie prze-
mieszczania się w instalacji, nie tylko oparte na 
wzrokowym doznaniu, choć i te występują także. 
Ponieważ praca Bałki to gigantyczny kontener, ale 
z otwartym wejściem, do którego wpada rozpro-
szone światło oświetlenia Hali Turbin, z jednej stro-
ny jesteśmy w stanie zobaczyć wejście, nie jeste-
śmy jednak w stanie zobaczyć „drogi na przód”. 
Inny fenomen to możliwość zobaczenia swojej ręki 
i dłoni, wyciągniętej przed siebie, jednak w mo-
mencie przesunięcia jej w stronę własnego cienia 

obraz owej ręki znika. Jest to wręcz szokujące do-
świadczenie, iż coś, co jest częścią naszego ciała, 
może w przeciągu chwili być „wizualnie amputo-
wane”. Dźwiękowy aspekt pracy nabiera znacze-
nia. Inne osoby, przemierzając kontener, komuni-
kują się ze sobą, tworząc dźwiękową przestrzeń. 
Część głosów rozbrzmiewa w ciemności, część na-
leży do osób, których sylwetki rysują się na wyciąg-
nięcie ręki. 

Wkroczenie w pracę How It Is to wybranie 
własnej drogi przemierzania pracy, a także jej ro-
zumienia. Doświadczenie jej, nawigowanie pośród 
głosów w ciemności, konstytuuje istnienie pracy. 
Nie jest to bowiem praca, którą można by postrze-
gać z dystansu lub określonego punktu. Według 
słów samego artysty: Praca kształtuje się indywi-
dualnie. Forma, jaką tworzysz, jest nie tylko o ciele, 
jest także o umyśle3. 

Tytuł pracy Bałki jest identyczny z tytułem po-
wieści Samuela Becketta z 1961 roku. Powieść opi-
suje anonimową osobę pełzającą w błocie. Napi-
sane bez interpunkcji i formalnie fragmentaryczne 
dzieło Becketta zmusza czytelnika do szczególnej 
uwagi i włożenia wysiłku w próbę interpretacji 
tekstu. Jest to dzieło, którego nieokreśloność sytu-
acji związanych z bohaterem, a także niekonwen-
cjonalność narracji staje się wyzwaniem dla czytel-
nika. Oto krótkie fragmenty z pierwszej partii 
powieści: 
przeszłe zdarzenia stare sny znowu z powrotem 
lub świeże jak te które przeminęły lub rzeczy rzeczy 
zawsze i wspomnienia które wypowiadane kiedy 
słyszane kiedy szeptane w błocie [...]
mojego życia ostatni stan ostatnia wersja źle po-
wiedziana źle usłyszana źle uchwycona źle w błoto 
wymamrotana nieznaczne drgania dolnej partii 
twarzy wszędzie niekontrolowane4.

Stan czytania staje się procesem poszukiwa-
nia sensu – poszukiwaniem fraz i łączeniem zna-
czeń. Podobnie też jest z poruszaniem się przez 
ciemność, wymaga to chęci zmierzenia się z nie-
rozpoznawalnym obszarem, bez gwarancji na peł-
ne bezpieczeństwo (w sensie fi zycznym, a także 
psychicznym). Trzeba jednak zaznaczyć, iż prze-
mieszczanie się, podjęcie ryzyka wejścia w ciem-
ność umożliwia nam nie tylko doświadczenie nie-
znanej przestrzeni, ale także dopełnienia jej. Aby 
owa praca zaistniała, musi być doświadczona i każ-
de doświadczenie trochę inaczej ją uzupełnia. Jest 
istotne, iż zarówno powieść Becketta, jak i realizacja 
Bałki, wymykają się jednej perspektywie, owej racjo-
nalnej koncepcji przestrzeni, w której punkty obser-
wacji zbiegają się na jednej linii horyzontu. 

Anish Kapoor podejmuje problem ciemności 
w wielu swoich pracach i jak mówi, interesuje go 
poczucie ciemności, które nosimy w sobie, ciem-
ności, która zbliża się do jednego ze składowych 
wzniosłości – terroru5. W ujęciu artysty praca ge-
neruje rodzaj ciemności, np. w kamiennej rzeźbie 
z wydrążonym otworem, poprzez rezonans, który 
uzupełnia podobny rezonans w odbiorcy. Jest więc 
relacja z rzeźbą, jej odbiór według rzeźbiarza, ro-
dzajem dopełniającego się kręgu, odbywającego 
się na cielesnym poziomie, często nie uświadomio-
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nym przez odbiorcę. Dla Kapoora rzeźba wypełnia 
tę samą przestrzeń, co i obserwujące je ciało (co 
należałoby chyba rozumieć: rzeźba i obserwator 
tworzą zespół relacji, są przestrzenią).

W 1992 roku, w trakcie Documenta w Kas-
sel, Kapoor tworzy pracę pod tytułem Descent into 
Limbo (Zejście do Otchłani). Według artysty inspi-
racją był obraz namalowany przez Andrea Man-
tegna – niezbyt częste w ikonografi i chrześcijań-
skiej wydarzenie, w trakcie którego Chrystus ratuje 
prawe osoby, żyjące przed jego przyjściem, z ot-
chłani piekła. Co interesujące w obrazie Mantegna 
postać Chrystusa stoi plecami do nas i pochyla się 
nad pieczarą, z której wychodzi przerażona dusza 
jednego ze sprawiedliwych. Praca Kapoora, bazu-
jąca na motywie otchłani, to z kolei wyciemnione 
pomieszczenie z ciemnym otworem, który u wielu 
widzów wzbudzał strach, a w jednym wypadku, oso-
ba zirytowana czekaniem na wejście do pomiesz-

czenia, wrzuciła w ów otwór okulary, które w nim 
znikły (prawdopodobnie na skutek użycia przez 
rzeźbiarza pigmentu wypełniającego nieckę insta-
lacji). Inna wersja tej pracy zainstalowana w muze-
um De Pont, w holenderskim mieście Tilburg, to 
pomieszczenie równomiernie oświetlone, w którym 
na podłodze znajduje się płaski okrąg, a w rzeczy-
wistości otwór. Dość często Kapoor wywraca for-
my na drugą stronę i to właśnie używane przez 
niego pigmenty nadają specyfi czną płaskość prze-
strzennym otworom. Pigment pochłania światło, 
brak jakichkolwiek refl eksów niweluje poczucie 
przestrzeni, czyni ją jednowymiarową. Jego prace 
przybierają też formę łona lub będąc wklęsłymi 
strukturami destabilizują nasze potoczne widzenie 
trójwymiarowej przestrzeni. W ciemnej otchłani 
trudno określić własne położenie, bazując jedynie 
na zmysłach i o ile przy niedużej skali jest to efekt, 
do którego jesteśmy w stanie się zaadaptować, 

Anish Kapoor, Descent into Limbo, 1992, projekt dla wystawy Documenta IX, Kassel, 
fot. Dirk de Neef, Ghent. Dzięki uprzejmości Anisha Kapoora i Lisson Gallery, Londyn
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o tyle w większej skali może w różny sposób wpły-
wać na odbiorcę. 

Niekiedy zdarza się także, iż praca powstaje 
właśnie z myślą o odcięciu receptorów widzenia, 
a także słyszenia. Takim przykładem może być Soft 
Cell z 1992 roku Jamesa Turrella, składająca się ze 
światłoszczelnej i dźwiękoszczelnej kabiny. Praca 
znana mi jedynie z ogólnych opisów, nasuwa sko-
jarzenia z kabinami izolacyjnymi, budowanymi od 
lat 50., służącymi do badań fi zjologicznych, a tak-
że medytacji. Można też widzieć pewne analogie 
takiej kabiny do praktyk pustelniczych w wielu reli-
giach świata. Bez względu na odniesienia jedno 
jest pewne – praca Turrella, podobnie jak inne wy-
mienione realizacje, umożliwia indywidualne do-
świadczenie, które poprzez wyciszenie jednych do-
znań uruchamia doznania innego rodzaju. 

W swojej instalacji Goldraum z 2002 roku 
Tomasz Sikorski stworzył ciemne pomieszczenie, 

wyłożone złotą folią, na ścianach którego pojawiły 
się rysunki związane ze śmiertelnością ciała, zaś 
podłoga wysypana była muszelkami. Wejście do 
instalacji odbywało się pojedynczo, z czerwoną 
diodą mrugającą na głowie. Chodzenie po ciem-
nym pomieszczeniu, w którym każdy krok powodu-
je dziwne trzeszczenie pod stopami, a także prze-
błyski złota i wizerunki szkieletów, przywodzi na 
myśl tunel strachu, ale też może wprowadzić umysł 
odwiedzającego złote pomieszczenie w stan zadu-
my nad przemijaniem i rozpadem. Przebywanie 
w takiej pracy, jak i w kabinie Turrella, może być 
dla jednych dyskomfortem, dla innych pobudzają-
cym doświadczeniem, a jeszcze innych może pro-
wadzić ku zupełnie innym skojarzeniom, mniej lub 
bardziej osobistym. 

Odejdźmy na chwilę od przestrzennych reali-
zacji w kierunku obrazu fotografi cznego w relacji 
do ciemności. A dokładniej do zagadnienia związa-

Anish Kapoor, Descent into Limbo, 1992, projekt dla wystawy Documenta IX, Kassel, 
fot. Dirk de Neef, Ghent. Dzięki uprzejmości Anisha Kapoora i Lisson Gallery, Londyn
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nego z ewokowaniem ciemności w obrazie fotogra-
fi cznym. W niektórych fotografi ach Mikołaja Smo-
czyńskiego dostrzec można zainteresowanie 
artysty nieprzeniknionym wymiarem, w którym 
materia rozpoznawalna jest tylko do pewnego 
stopnia. W pracy Akcja równoległa z 1991 roku 
z ciemności wyłania się fragment rozwarstwione-
go krajobrazu, popękana tkanka. Mimo iż bardziej 
wysuszona niż błotnista, struktura krajobrazu przy-
wodzi scenerię z książki Becketta How It Is. Jest to 
przestrzeń naznaczona czasem, jednak bez jakich-
kolwiek wskazówek co do konkretnego umiejsco-
wienia. Może to być nieurodzajny kawałek ziemi, 
ale można też wyobrazić sobie, iż jest to powięk-
szony fragment niszczejącej ściany. Brak konkret-
ności daje pewną interpretacyjną swobodę. W in-
nej swojej pracy z 1998 roku pod tytułem „...”; „...”; 
„....” i będącej tryptykiem, Smoczyński prezentuje 
sylwetkę, która albo znika w ciemności, albo też 
wyłaniania się z niej. Tu znowu stajemy przed nie-
wiadomą, co do zachodzącego procesu. Tytułowe 
wielokropki sugerują raczej ogólny stan wybrzmie-
nia, być może czasowego wtopienia lub wyłania-
nia. Jedna z dłoni wychodzi poza przestrzeń, 
w której reszta postaci się rozmywa. Tors postaci 
i głowa, ogólna sylwetka sprawiająca wrażenie mę-
skiej, jest wypełniona czernią i rozmywa się z tłem. 
Jednocześnie każda z części tryptyku nieznacznie 
się różni, co oczywiście świadczy o tym, że coś za-
chodzi, jednak o tym co, to już każdy obserwujący 
tryptyk sam musi zadecydować. 

Ciemność w realizacjach artystycznych bu-
duje często wymiar specyfi cznej interakcji nakiero-
wanej na indywidualne doświadczenie zmysłowe 
i psychiczne. Różne są też gęstości ciemności, 
może się ona charakteryzować dodatkowymi para-
metrami takimi jak wilgotność, grawitacja czy aku-
styka, może być wypełniona różnymi niewidzialny-
mi strukturami i falami. Tego, co jest w stanie 
wygenerować, nie jesteśmy w stanie przewidzieć/
/odczuć, dopóki nie wejdziemy w jej obszar. Prze-
chodzenie jest związane z horyzontem zdarzeń, 
granicznym momentem wejścia. W przypadku 
How It Is elementem przygotowującym nas jest 
rampa, po której zbliżamy się do otchłani. Krawędź 
rampy i kontenera to granica, jeden krok i znajdu-
jemy się w środku. Na tym etapie zawsze można 
jeszcze zawrócić, lecz ci, co zdecydowali się wejść, 
raczej brną głębiej. Wejście w przestrzeń ciemnoś-
ci wyklucza zobaczenie jej, w pewnym sensie staje-
my się ową ciemnością, kolejnym parametrem 
ciemności. Następuje przejście ze stanu widzenia 
na stan czucia. Stojąc na rampie i będąc ciągle na 
zewnątrz, możemy mniej więcej ogarnąć wizualnie 
otchłań, lecz nie jesteśmy w stanie wiedzieć, czym 
ona jest. Po przekroczeniu horyzontu zdarzeń kon-
tenera, możemy go przemierzać, pełzać w nim lub 
stać bez ruchu. Po wyjściu, możemy zapomnieć 
o wszystkim lub nosić w sobie, na zawsze. 

maj 2010 

Przypisy 
1 Praca Mirosława Bałki zainstalowana była w Hali Turbin w Tate Modern pomiędzy 13 października 2009 a 5 kwietnia 
2010 roku. Na pracę składał się kontener, umieszczony na 2-metrowych wsparciach, o wysokości 13 m i długości 30 m. 
Wnętrze kontenera pokryte było specjalną czarną farbą pochłaniającą światło. 
2 Ciemność może też być rodzajem kuratorskiego konceptu, czego przykładem jest np. wystawa z 2006 roku pt. Dark 
Matter w londyńskiej galerii White Cube. Więcej informacji o wystawie: www.whitecube.com/exhibitions/darkmatter/ 
[dostęp: maj 2010]
3 Wypowiedź artysty w języku angielski pochodzi z materiałów promocyjnych galerii i jest tłumaczeniem autora tekstu. 
4 Oryginalne fragmenty wersji angielskiej powieści: past moments old dreams back again or fresh like those that pass or 
things things always and memories I say them as I hear them murmur them in the mud [...]
my life last state last version ill-said ill-heard ill-recaptured ill-murmured in the mud brief movements of the lower face 
losses everywhere. Wersja polska w tłumaczeniu autora tekstu.
5 Wywiad z Anishem Kapoor dla radio BBC3 przeprowadzony przez Johna Tusa. www.bbc.co.uk/radio3/johntusainterview/
kapoor_transcript.shtml [dostęp: maj 2010].


