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

 

‒  Hmmm. Nagranie video, tak. Natomiast dla mnie zawsze są to takie wydarzenia w tym czasie, 

teraźniejszym. Istotne jest to, co ja w sobie przeżywam. I ta dokumentacja to jest tylko taka 

pamiątka tak naprawdę. 

 

‒  Rozumiem. 

 

‒  Dlatego właśnie interesują mnie też tutaj te działania fundacji, że to jest takie wejście głębsze 

właśnie w ten proces przeżycia. Bo dla mnie performance ma sens właśnie wtedy kiedy jest jakieś 

przeżycie. 

 

‒  A czy to dzisiejsze wydarzenie... Czujesz, że ono się jednak czymś różniło od performance, które 

wykonywałaś wcześniej? 

 

‒  Tak, bo w związku z tym, że byłam badana, to jakby (yyy) czułam to jako jakby w pewnym 

sensie podwójny performance. Jeden się odbywał na zewnątrz, a drugi wewnątrz jakby mojej 

głowy. Także to, że była ta aparatura, to z jednej strony było głębsze wejście w to działanie. W 

mózg, dosłownie. No a różnica też była taka, że ja czułam dodatkowe zmęczenie, bo ten mój 

performance był też rozciągnięty w czasie. Dzisiaj dłużej go robiłam, bo już wcześniej robiłam to 

działanie bez tej aparatury, no i było to bardziej męczące dzisiaj, ponieważ to obciążenie na głowie 

powodowało dyskomfort. 

 

‒  Czyli te urządzenia miały jednak znaczenie... 

 

‒  Tak, miały znaczenie. Czułam je. One miały znaczenie również takie wysiłkowe, ale także w 

znaczeniu samego działania. 

 

‒  A czy uważasz, że w ogóle w momencie performance można osiągnąć stan flow, czyli takiego 

oderwania się, wejścia w tę rzeczywistość performowaną? 

 

‒  No... Myślę, że tak. Że to... Znaczy, na czym polegać ma to działanie. Są takie performance, 



które polegają na tym, żeby widza jak najbardziej wciągnąć jakby w ten świat. To moje działanie 

dzisiejsze akurat jest takim działaniem dla mnie. To znaczy widz..., ja zapraszam tutaj widzów, żeby 

tę czynność wykonali podobną, ale (yyy) nie ma to dla mnie aż tak dużego znaczenia. 

Najważniejsze jest to, że ja sobie wycinam czas, w którym robię czynność trochę bezsensowną, 

trochę wyjętą z czasu, z codzienności, w której nie jestem w stanie w tę codzienność wpisać w 

żaden sposób, tak... Nie jestem w stanie w mojej codzienności usiąść i przez godzinę przeglądać 

kalendarz w komórce. Także to jest (yyy) przede wszystkim dla mnie istotne, że to jest taki czas. No 

tutaj też zależało mi na tym, aby całe działanie było gdzieś w tle innych, żeby nie był to taki 

spektakl, że jestem tutaj takim aktorem, na którego się patrzy. Tylko po prostu gdzieś ten proces jest 

z boku, a ja mam tą możliwość, że przez ten czas jestem pogrążona w tej czynności, [ona] do 

czegoś mnie poprowadzi. Do takiej trochę nirwany też właśnie, medytacji. Bo też sposób 

przeglądania tego kalendarza... też jest taki, a nie inny. Bo widzowie na przykład (yyy) bardzo fajnie 

się zaangażowali, doszli o wiele dalej, ale też na innej zasadzie. Także to, że jest to taki gest 

monotonny, który wprowadza pewien rytm, dla mnie ma znaczenie. 

 

‒  Dziękuję Ci bardzo serdecznie. 


