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‒ Czy dokumentujesz  performance, jeśli tak, jakie formy preferujesz? 

 

‒ Tak, dokumentuję. Zazwyczaj tak jest, że miejsce, przestrzeń, w której występuję też 

dokumentuję. Zazwyczaj są to zdjęcia i filmy. 

 

‒ Czy czułeś się inaczej podczas tego performance niż realizując go wcześniej? 

 

‒ Trochę tak. Hmmm. Trochę klaustrofobicznie przez to, że przestrzeń była taka zamknięta i 

publiczność stała w takim otoczeniu, i też chyba dlatego, że woda pociekła mi po twarzy przed i 

martwiłem się, czy wszystko jest ok... (śmiech) Czy dobrze wyglądam. 

 

‒ Bardzo dobrze (śmiech). Dobrze. I właśnie: czy ta aparatura, którą miałeś na sobie, czy ona w 

sposób istotny wpłynęła jednak na Twoje ciało, na Twoje działanie? 

 

‒ Hmmm... Myślę, że tak. Myślę, że trochę wpłynęła, ponieważ tak pilnowałem się, żeby nie 

wykonać żadnego gwałtownego ruchu... I jeśli chodzi o opaskę na głowie, to nawet to 

doświadczenie było przyjemne. Gdyby nie woda i gdyby nie to, że martwiłem się, czy nie zmyje mi 

się fluid, to było ok, to było w porządku (yyy), nawet tak fajnie rezonowała z ruchem głowy i 

podobało mi się to, to było przyjemne po prostu... opaska. No wiedziałem, że mam na sobie 

mikroport, więc musiałem też zapanować nad ruchami. I to chyba tylko w tym sensie... Tak myślę. 

 

‒ I ostatnie pytanie: Czy w warunkach eksperymentu mogłeś wejść w stan flow, czyli takiego 

oderwania zupełnie od rzeczywistości? Czy jest to w ogóle możliwe, żeby wejść w taki stan? 

 

‒ Hmmm. Ja myślę, że eksperyment nie wpłynął na to poczucie. Trochę mi zabrakło takiego 

wejścia w poczucie tego flow, o którym mówisz, ale myślę, że bardziej ta przestrzeń działała na 

mnie jak taka zamknięta klatka. To było... 

 

‒ Akwarium... 

 

‒ Tak, ale myślę, że sama aparatura, sprzęt ten badawczy nie, nie miało to znaczenia... 

 



‒ Rozumiem... 

 

‒ Mógłbym po prostu, kiedy byłaby to otwarta przestrzeń, scena czy jakiś taki otwarty..., to myślę, 

że byłoby mi po prostu łatwiej tak..., no łatwiej. Lepiej się poczuć. A przez to, że to było takie 

zamknięte miejsce, to czułem się trochę dość klaustrofobicznie, ale nie sądzę, żeby to miało wpływ 

na badanie. Miejsce raczej, nie... 

 

‒ Michale, dziękuję Ci bardzo serdecznie. 

 

‒ Nie ma za co. 

 

‒ I gratuluję występu... 

 

‒ Ale podobało Ci się? 

 

‒ Bardzo mi się podobało. Ale masz rację: wolałabym być z Twoim działaniem sama w większej 

przestrzeni. 

 

‒ Tak. No też tak sądzę. Ale jeśli mówisz, że było ok, to też się cieszę. 


