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‒ Czy dokumentujesz performance, a jeśli tak, to jakie preferujesz formy tej dokumentacji? 

 

‒ Znaczy... Czy ja dokumentuję (?), czy dbam o to, by je dokumentować? 

 

‒ Myślę, że chodzi o to, czy dbasz o cały proces zatrzymywania swoich działań. 

 

‒ To jest najpierw tradycyjna forma dokumentacji, czyli to, co jest możliwe – jakieś foto. Chociaż 

to się nie zawsze udaje, no bo nie mam czegoś takiego..., nie wożę ze sobą żadnego fotografa, a 

wiem, że performerzy tak robią. No, ale jakąś formę dokumentacji... Jak się ma dokumentację, jest 

to dla mnie istotne. Jakieś właśnie obiekty, coś, co było użyte, właśnie, jakieś na przykład, tak jak z 

odciskami. Zostawały jakieś odbitki. No i też, jeżeli już kręcone wideo, to też sobie je montuję i 

zostawiam. 

 

‒ A czułaś się dzisiaj inaczej niż tworząc swoje działanie poprzednim razem, w innych sytuacjach? 

 

‒ Pytasz o technologię, czy w ogóle o rzeczywistość, atmosferę? 

 

‒ Myślę, że do technologii dojdziemy, bo chciałabym też zapytać, czy ta aparatura miała wpływ 

jakiś istotny na Twoje działanie. Czy to poczułaś bardzo wyraźnie. 

 

‒ Aha, czy czułam się inaczej? To znaczy, każde miejsce ma jakąś swoją energię i tę energię też 

wytwarza publiczność (yyy), więc za każdym razem czuję się trochę inaczej, ale no nie mogę 

powiedzieć, że ta dzisiejsza akcja była..., jakoś wyjątkowo odbiegała atmosferą, że czułam się na 

przykład jakoś wyjątkowo źle albo dobrze, chociaż było tak spokojnie. Bywa tak, że jestem bardziej 

zestresowana. Myślałam, że się dzisiaj bardziej zestresuję, ale wcale tak nie było. Przynajmniej nie 

dochodziło to do mojej świadomości, no bo wiadomo, że gdzieś podświadomie, no..., gdzieś [się] 

denerwuję. 

 

‒ A cała ta aparatura właśnie, czy ona miała wpływ..., czułaś jakiś dyskomfort? Czy mogła mieć ona 

jeszcze jakieś inne znaczenie w całym procesie? 

 

‒ Nie miała jakiegoś szczególnego znaczenia, aczkolwiek (yyy), ten taki zamysł, że ta aparatura nie 



ingeruje w proces performance jest trochę utopią, bo ona zawsze ingeruje i trzeba dla niej znaleźć 

jakieś miejsce w całości (yyy). Bo ona jednak coś determinuje, tzn. akurat mój performance był taki, 

że się nie ruszałam jakoś tak bardzo dynamicznie, więc nie przeszkadzała (yyy). Ale na przykład już 

musiałam zdecydować, czy będzie ją widać, czy nie. Na przykład tak, jak z mikroportem: wolałam, 

żeby go było widać i żeby było widać, co to jest niż żeby był tam dziwny pasek, który jest ukryty. 

Także ja uznałam, że jakby ta technologia, ten mikroport i to urządzenie na głowę jakby sama w 

sobie miała swoją estetykę i że nawet może tutaj dodawać do tego performance. 

 

‒ Czy uważasz, że można osiągnąć stan flow podczas performance? Takiego oderwania się od 

rzeczywistości i wejścia w tę rzeczywistość performowaną? Czy jest to w ogóle możliwe? 

 

‒ Hmmm... Zależy, co o tym myślisz, bo jakby ja nie mam tak, że mnie jakoś ponosi zupełnie 

podczas performance, że zapominam, nie wiem..., o odbiorcy, przestaję to kontrolować. Natomiast 

na pewno jest to inny stan umysłu niż ten w rzeczywistości takiej tej normalnej, tej poza tym 

momentem performance. To jest jednak szczególny stan, że robi się coś, czego bym nie zrobiła tak 

po prostu, nie wiem..., gdzieś w innym miejscu. Nie w tym kontekście. 

 

‒ Rozumiem. Dziękuję Ci serdecznie Aniu. I dziękuję serdecznie za Twoje działanie dzisiejsze, 

świetne, bardzo mi się podobało... 

 

‒ Dziękuję (śmiech). Nie było Ci za długo, za krótko... 

 

‒ Nie, było idealnie, [to] taka moja tematyka feministyczna (śmiech). I powiem Ci, że rzeczywiście 

stworzyłaś rzeczywistość szczególną. 

 

‒ Cieszę się, że udało Ci się jakoś w to wejść... 

 

‒ Tak... Do tego stopnia, że zawiodłam Violę i podczas Twojego występu nie wyciągałam ludzi do 

mikro-wywiadów, tylko tak weszłam w Ciebie, że nie mogłam już wyjść... 

 

‒ (Śmiech) No widzisz, to w sumie największy komplement. 


