
Wywiad z Wacławem  Kuczmą z dnia 17.03. 2016, CSW Toruń

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

– Hehehe W zasadzie to…. W zasadzie to żadna bo fotografia  czy film nie oddaje tego, co tak 
naprawdę się dzieje i ten pomysł z tym zapisem mózgowym i tym bezpośrednim zapisem 
dźwiękowym  jest yyy pełniejszy bo jeżeli jest film to jest się współuczestnikiem. Jeżeli się ogląda 
dokumentację filmu fotograficzną  to wiadomo, że jest nieruchoma  ale nawet filmową to jest  z 
pewnego oddalenia to jest tak jakby w teatrze czy film oglądać. Ten zapis wydaje mi się jest, dlatego  
się zgodziłem przystąpić, bo on daje dużo większe możliwości  odczytania tego co się dzieje z 
człowiekiem jak takie rzeczy wykonuje.

– Dobrze. Czy miałeś jakieś oczekiwania odnośnie przebiegu eksperymentu ? 

– Czy ja mam oczekiwania?

– Czy jakieś miałeś, tak ?

– Nowe? 

– Mogą być i stare.

– Nie wiem, muszę porozmawiać z twórcami tego całego pomysłu i zobaczyć jak to wygląda. Z tego co
wiem już to wygląda to fascynująco i jedyne…. Nie wiem czy jeszcze jakieś można mieć…. Oni się na 
tym lepiej znają. 

– Ale czy jakieś swoje osobiste? Czy  miałeś jakieś oczekiwania, czegoś się spodziewałeś? 

– Nie,  ja wiedziałem czego mam się spodziewać.  Także nie….Ja się tylko starałem oczekiwania były 
takie, żebym zdołał zrobić to co, do czego się zobowiązałem, że zrobię.  Żeby to miało taki swój 
wymierny wydźwięk w tym.. w tej ich pracy . Żeby to…ten eksperyment miał sukces to musi to być w 
pełni… ten performance musi być w pełni zrealizowany na tyle na ile są możliwości fizyczne.

– Dobrze. Czy czułeś się jakoś inaczej niż podczas dotychczasowych akcji ? 

– Hahaha  ja wiem…. Nie.  Myślę, ja osobiście nie. Czuję się jakiś taki… dowartościowany tym, że 
mogę służyć jako materiał doświadczalny  dla przeprowadzonych  badań, które niewątpliwie będą 
interesujące. I trzeba by się zastanowić też się nad tym czy tego typu badania czy prezentacji,  
dokumentacji z performance czy z tych działań, które ten instytut realizuje, żeby pokazać też ten 
zapis, właśnie ten nowy zapis . Opowieść tego zapisu otoczoną całą sprawą, otoczony  nauka czy 
problematyką naukową, która przedstawiona widzowi by dopełniłaby  ten cały obraz. Coś jeszcze?

– Tak, jeszcze dwa króciutkie pytania. Czy wprowadzenie urządzeń pomiarujących i prezentujących 
przekaz na żywo, wpływa na przestrzeń i konstrukcje działania?  

– Nie.

– Dobrze.



– Przynajmniej dla mnie nie. 

– Ok. a czy w warunkach eksperymentu możliwe jest wejście w stan totalnego pochłonięcia przez 
działanie tak zwanego flow?

– Tak. 

– Dobrze, to były wszystkie pytania. Dziękuję bardzo 

– Dzięki.  


