
Wywiad z artystą_Bartkiem Jarmolińskim, CSW Znaki Czasu, Toruń 28.10.17  

 

- Przedstaw się. 

- Bartek Jarmoliński. 

- Czy dokumentujesz  performance,  jeśli tak to jakie formy dokumentowania preferujesz? 

- M yy, fotografia i wideo, z reguły proszę kogoś o pomoc, jeśli chodzi o nagranie wideo,  

   a i fotografia, jak najbardziej.  Funkcjonuje to często później jako niezależnie, jako niezależny    

   dokument.  

- Czy czułeś się inaczej niż podczas dotychczasowych wystąpień artystycznych, a jeśli tak to 

dlaczego? 

- Oczywiście, za każdym razem czuję się zupełnie inaczej, bo mierzę się z czymś zupełnie innym,  

  aaaa, jak najbardziej, każde tutaj doznanie jest rzeczą nieprzewidzianą i i i nową, zdecydowanie. 

- Czy aparatura pomiarowa miała wpływ na przebieg performance, jeśli tak, w jaki sposób? 

- Nie, nie odczuwałem w ogóle jakby jej znaczenia i  obecności na sobie. 

- Czy w warunkach eksperymentu możliwe jest wejście w stan flow czyli totalnego oderwania się  

  od rzeczywistości? 

- Ja takiego stanu nie miałęm, ale nie wiem czy to jest możliwe, powątpiewam szczerze mówiąc. 

 

- Dobra. Przedstaw się. 

- Nazywam się Marta Pabian (partnerka w realizacji performance). 

- Czy dokumentujesz performance,  jeśli tak to jakie formy dokumenta.. dokumentowania  

  preferujesz? 

- Nie dokumentuję performance’u. 

- Czy czułaś inaczej niż yy, czy czułaś się inaczej niż podczas dotychczasowych wystąpień  

  artystycznych, jeśli tak to dlaczego? 

- To jest mój pierwszy performance więc nie mogę porównać  go z jakimkolwiek innym  

  wydarzeniem. 

- Czy aparatura pomiarowa miała wpływ na przebieg twojego performance? 

- Yyy, miałam świadomość, że jestem podłączona, ale jakby nie, w trakcie nie myślałam o tym. 

- Czy w warunkach eksperymentu możliwe jest wejście w stan flow czyli totalnego oderwania od 

  rzeczywistości? 

- Tak, są chwile że w ogóle nie wiesz że uczestniczysz w jakimś eksperymencie tylko po prostu  

  wchodzisz tak w siebie, że nagle po prostu ze nie myślisz o tym, czy tam jest ktoś obok, czy Ty  

  jesteś w jakimś działaniu, po prostu, tak to jest ten stał, stan chwilowy, który można uzyskać. 

 

 

Wywiad z odbiorcami:  

 

Odbiorca 1, kobieta, lat 25, Kraków 

 

- Czy podczas przebiegu performance coś zwróciło twoją szczególną uwagę, jeśli tak, to co to było? 

- No przede wszystkim urządzenia, tak tak gdzieś niecodzienne yyy zastanawiałam się też, czy to, że 

mm, osoby były do połowy ubrane, do połowy rozebrane, też wpływało w jakiś sposób na to, co 

odczuwają, bo jednak ta folia bardzo mocno przylega do ciała i też daje inne odczucia.  

- Dziękuję. 

 

Odbiorca 2, mężczyzna, lat 34, Toruń 

 

- Czy podczas przebiegu performance coś zwróciło twoją szczególną uwagę, a jeśli tak, to co to 

było? 

- Ale czy zwróciło, z tego performance’u zwróciło moją uwagę? Na aspekty technicznie głównie 

patrzyłem, jednak i.. i.. odłączały się te diody niestety momentami, a też bardzo.. .tak, zwróciłem 



uwagę na taką męsko-damskie siłowanie się. No i jednak facet wygrywał, i jak, jak jednak to on, ta 

ta ta kobieta, tą twarz miała tak rozprasowywaną po tym, ścianie, no to mnie tak chwyciło.  

- Dziękuję. 

 

Odbiorca 3, kobieta, lat 84, Łódź 

 

- Czyli, czy podczas przebiegu performance coś zwróciło twoją szczególną uwagę, jeśli tak, to co to 

było? 

- Po prostu bałam się o wykonawców, że nie starczy im sił fizycznych, a pewnie i psychicznych, żeby 

to dłużej trwało. Odnosiłam wrażenie, że są spętani, spętani do granic wytrzymałości. Yy, metryka. 

No hm, wiek poprzedni, rocznik 1933. Płeć - kobieta. 

- Miejscowość? 

- Łódź. 

 

Odbiorca 4, kobieta, lat 27, Poznań 

 

- Czy podczas przebiegu performance coś zwróciło twoją szczególną uwagę, a jeśli tak, to co to 

było? 

- Mm.. To, że na początku myślałam, że dominacja będzie jednak po stronie osoby, która jest 

silniejsza i wyższa, a mm, w czasie trwania performance’u ta dominacja  była taka fluktuacyjna yy, i 

to że się odłączyły w pewnym momencie elementy aparatury.  

- Dziękuję. 

 

Odbiorca 5, mężczyzna, lat 39, Kraków 

 

- Mhm, to odpowiadamy na pytanie, czy podczas przebiegu performance coś zwróciło twoją 

szczególną uwagę, jeśli tak, to co to było? 

- Mm, to znaczy ja miałam takie skojarzenie, że ten cały spektakl  bardzo przypomina relację 

damsko-męską, taką w małżeństwie, taką sil.., czy, czy jakąś inną, taką związkową prawda, 

relacyjną, że to siłowanie się i yy i takie przepychanki i utrzymywanie równowagi, mimo, mimo tego 

że każdy ciągnie na swoją stronę, to takie miałam, taką miałam dygresję, że to jednak bardzo, 

bardzo, bardzo przypomina, przypominało mi to związek, prawda? Yy, natomiast, byłam szczególnie 

zainteresowana urządzeniami do pomiaru właśnie tej reakcji skórno-galwanicznej, to na to 

zwracałam uwagę, więc to tak.  

- Dziękuję bardzo 

 


