
Wywiad z artystką_Justyna Orłowska, CSW Znaki Czasu, Toruń 28.10.17  

 

- Cześć. Nazywam się Justyna Orłowska. 

 

- Czy dokumentujesz performance, jeśli tak to jakie formy dokumentowania preferujesz? 

 

- Tak, dokumentuję i preferuję głównie wideo i audio. 

 

- Czy czułaś się inaczej niż podczas dotychczasowych wystąpień artystycznych? 

 

- Nie, nie, użyty sprzęt jak najbardziej pasował mi do performance’u i w ogóle nie przeszkadzał mi 

przy poruszaniu się czy wykonywaniu czynności przy performance’ie.  

 

- Czy aparatura pomiarowa miała wpływ na przebieg twojego performance? 

 

- No nie, tak jak poprzednio odpowiedziałam w zdaniu, że wszystko było okay, nic mi nie 

przeszkadzało, więc moo.. zobaczę dopiero później, może efekt wizualny z tyłu, ten zamontowany 

jakby  czytnik czy cokolwiek może to jakoś wizualnie odbiegało od pierwszego założenia, ale myślę, 

że jest okay. 

 

- Czy w warunkach eksperymentu możliwe jest wejście w stan flow czyli totalnego oderwania od 

rzeczywistości? 

 

- Myślę, że tak, bo ja nie czułam w ogóle jakby tego, że ten sprzęt jest na mnie, że, czułam jakby to 

była część właśnie białego kostiumu, więc elementy jak najbardziej pasowały mi do tego. 

 

 

Wywiad z odbiorcami:  

 

Odbiorca 1, kobieta, lat 33, Poznań 

 

- Czy podczas przebiegu performance coś zwróciło twoją szczególną uwagę, jeśli tak, to co to było? 

 

- Tak, zastanawiałam się, jak performerka wybiera punkty, do których przyczepia taśmę, na jakiej 

zasadzie są, jest to obierane. 

 

Odbiorca 2, kobieta, lat 27, Poznań 

 

- Czy podczas przebiegu performance coś zwróciło twoją szczególną uwagę, jeśli tak, to co to było? 

 

- Mm, tak, mm relacja tej inst.. części tej instalacji, która była przygotowana wcześniej do tego, co 

się działo live, do tego, do wytwarzania tej przestrzeni poprzez taśmę. 

 

Odbiorca 3, mężczyzna, lat 36, Bydgoszcz 

 

- Czy podczas przebiegu performance coś zwróciło twoją szczególną uwagę, jeśli tak, to co to było? 

 

- Jeśli chodzi o technikę to słabo to wyglądało, bo bo jakby dźwięk nie był w ogóle słyszalny, czyli 

jakby ten performance był w ogóle tylko w połowie wykonany,  tak naprawdę, spodziewałem się 

czegoś takiego… 

 

 


