
Wywiad z dyrygentką_Agnieszką Sową Dom Muz , Toruń 18.11.16

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

- Musi pani mi wyjaśnić. To jest naukowe a tak, że tak powiem bardziej po polsku

- Podczas tej akcji były używane różne sprzęty i były i audio i wideo i był zapis neurofizjologiczny
i pytanie dotyczy tego, które twoim zdaniem, która z forma zapisu jest najbardziej adekwatna, żeby 
utrwalić takie wydarzenie jak miało miejsce przed chwilą. 

- Dobrze, to już wiem mniej więcej w która stronę. Więc tak, która jest najważniejsza to, tego nie da 
się jednoznacznie powiedzieć. Dlatego, że to wszystko razem współgra. I to nagranie, którym się 
posługiwaliśmy dzisiaj to była….. 
(przerwa w nagraniu)

To nagranie, którym się posługiwaliśmy, wykonaliśmy po raz pierwszy naszą prezentacje  w CSW, to 
był styczeń zeszłego roku więc czas jest bardzo odległy bo to jest już prawie rok. Osoby, które brały 
udział w tym przedsięwzięciu to właściwie jest ten sam skład, może trzy osoby są nowe, więc to też 
w jakiś sposób wpływa na to wykonanie. Do tego pomysły, które dziś były oparte na partyturze pana 
Marcina Gumieli w żaden sposób się nie dublują jeśli chodzi o kolejność wykonywania z tym co było 
właśnie w CSW. To że ja miałam na sobie tyle sprzętu też w jakiś sposób powiem szczerze 
unieruchamia bo człowiek nie może do końca myśleć tylko o tym  co jest tu bo wie, że ma na sobie to 
i jest ucisk tych rzepów, taki typowo fizyczne oddziaływania na mnie jako dyrygenta. Natomiast ważne
jest też dla kogo to robimy, tak? Jeżeli jest publiczność tak jak dzisiaj no to też to dodatkowo wzbogaca
każde wykonanie chóru. Więc też do końca nie mogę powiedzieć, które z tych było najważniejsze, 
które najmniej. Na pewno myślę, że na pewno trzeba by poczekać na efekt nagrania i tego jaki jest 
zapis, tego co się udało zapisać. Czego jesteśmy bardzo ciekawi. Ja również. 

- Dobrze, a czy miałaś jakieś oczekiwania odnośnie eksperymentu?

- Nie. Jakbym była…. Wiedziałam, że będzie eksperyment, zgodziłam się jak mówiłam na wstępie, że 
dla nas jest to wyzwanie a też możliwość kreowania nowej rzeczywistości. Jest to bardzo rozwijające. 
Widziałam co mnie czeka ponieważ byłam wcześniej na takiej próbie aby zobaczyć jak te wszystkie 
przyrządy na mnie…czy jest w ogóle możliwy ten zapis w ruchu. Udało się, oczekiwania zostały 
spełnione. Jedynie no… ja nie tworzę prawda sama tego dzieła tylko z własnym chórem także 
musiałam przekonać swój zespół, czego do końca nie musiałam tak długo robić bo oni są bardzo 
otwartymi ludźmi. Poza tym współpraca bazuje przede wszystkim na zaufaniu i różne czynniki tu się 
skupiają . 10 lat wspólnej pracy, prowadzę ich 10 lat, do tego, to że są i tutaj rodziny już bo są 
małżeństwa, to że są otwarci na to co im pokażesz, że znają mój gest. Więc chodzi jakby o tą 
otwartość czy też odwagę bo zdaję sobie sprawę, że nie każdy chór i dyrygent by się zgodził na coś 
takiego. Bo to jakby dla nas jest wyzwanie i kolejna możliwość rozwoju zupełnie innego niż taki na co 
dzień. 

- To z pewnością. Czy czułaś się jakoś inaczej niż podczas dotychczasowych akcji? 

- Jeśli chodzi o tą formę czy ogólnie koncertów?

- O tą formę 

- O tą formę. Inność polegała na tym, co już wspominałam, że jest pewien dyskomfort, tak? Że mam 
świadomość tego, że nie mam możliwości pełnego ruchu bo jednak no bo jednak coś…. Właściwie 



było tak, że w trakcie prezentacji nie czułam ucisku głowy, to jest też ciekawe. Dopiero po. Gdzieś to 
wszystko tak współdziała, że człowiek nie czuje, że mu coś fizycznie dolega i myślę, że jest to wpływ
w ogóle dźwięków muzyki na człowieka. To jest głębsze …. To by już trzeba było zapytać tych, że tak 
powiem, którzy badają nasz mózg, tak? Bo ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie . 
Natomiast jeśli chodzi o to co miałam w okolicach klatki piersiowej to jest to pewien dyskomfort, 
również oddechowy. Nie mogłam wziąć pełnego oddechu w trakcie więc tak, krótko mówiąc.

- Dobrze, po troszku mówiłaś o tym przed chwilą, ale czy wprowadzenie urządzeń pomiarujących
i prezentujących przekaz na żywo wpływa na przestrzeń i konstrukcję działania?

- konstrukcje działania? Nie, nie bo człowiek jest razem z zespołem i na bazie tego co słyszę jest ten 
performance, tak? Czyli dzieło jakby to się dzieje, tak? Bez względu na to w jaki sposób, kto to odbiera
czy nagłaśnia czy realizuje. Nie ma to wpływu. Może jedynie, mogłoby to być dobrym pytaniem dla 
wszystkich chórzystów dlatego, że oni mieli te mikrofony, a mikrofon zawsze też zamyka. Teraz pytanie
czy na tyle byli ze mną czym im to…. No ja nie czułam, żeby im to przeszkadzało. 

- jak rozmawiałam z Agnieszką, chórzystką…

- z Marta

- z Martą, to mówiła, że mikrofony jednak były….

- A, że ja ich znam to też wiem 

- ….odczuwalne

- czyli jednak 

- nie do końca było tak swobodnie  

- I ostatnie pytanie, czy w warunkach eksperymentu możliwe jest wejście w stan totalnego 
pochłonięcia, tzw. flow?

- Tak, z tym że potrzeba na to myślę dłuższego czasu. Myślę, że tak. I myślę, jakby nie było nagrania, 
które też w jakiś sposób wypełnia tą przestrzeń, tylko bylibyśmy sami to też by to pomogło. Bo jednak 
nagranie ma pewne pomysły. Do tych pomysłów improwizujemy, a jakby nie było nagrania to została 
by tylko ta pustka, która trzeba by było wypełnić. Więc tak myślę. 

- Dobrze, dziękuję Ci bardzo 

- Bardzo dziękuję.  


