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- Które ze znanych form dokumentacji są najbardziej adekwatne do charakteru działań?

- W sensie? A co mam do wyboru?

- Więc tak… teraz pracujemy nad nową formą zapisu,tak? uwzględniamy stan neurofizjologiczny 
artysty a twoim zdaniem jakie są najbardziej pasujące formy zapisu pasujące do charakteru działań 
jakim jest performance?

-…Proszę o inny zestaw pytań

- Ok. Czy miałaś jakieś oczekiwania odnośnie przebiegu eksperymentu? 

- Nie. Szczerze mówiąc nie. Dla nas to jest po prostu przygoda i tyle.  My się tym bawimy i dobrze się 
ze sobą czujemy i po prostu jest nam fajnie.  

- Ok. Czy czuła się inaczej niż podczas dotychczasowych akcji? 

- Na pewno inaczej niż podczas tej pierwszej, kiedy pierwszy raz to robiliśmy, na początku tego roku. 
Chociażby ze względu na to, że już miejsce inne, trochę inna akustyka, trochę inaczej staliśmy. Miałam
mikrofon więc to też, no nie ukrywajmy to człowieka w jakiś sposób człowieka spina.

- Dobrze, czy wprowadzenie urządzeń pomiarujących i prezentujących przekaz na żywo, wpływa na 
"przestrzeń" i konstrukcję działania?

- Na pewno, na pewno

- W jaki sposób?

- Chociażby ze względu na to, że człowiek inaczej reaguje. Mikrofony porozstawiane na scenie, na nas 
jako chór wpływają tak, że my nie potrafimy się odnaleźć. Na prawdę, my nie wiemy.... każdy się boi 
tego mikrofonu „a bo będę słyszalny”, „nie, ja nie chce bo po to śpiewam w chórze, żeby nie być 
solistą”, tak? A tu nagle się okazuje,  że tu stoi mikrofon a ja muszę do niego ryknąć.

- Ok. A czy w warunkach eksperymentu możliwe jest wejście w stan totalnego pochłonięcia, tak 
zwanego flow?

- Oczywiście, pewnie. Tylko kwestia tego jak długo ten eksperyment będzie trwał i jak długo my, jak 
bardzo my pozwolimy się pochłonąć. 

- Dziękuję ci bardzo

- Wszystko? Wszystko?

- Tak 

    

    

 


