
 
Wywiad z artystą_Wacławem Kuczmą, CSW Znaki Czasu, Toruń 14.10.17  

 

– Czy dokumentujesz swój performance, a jeśli tak to jakie formy dokumentowania 

preferujesz? 

– Ja nie dokumentuję, chyba że ktoś to dokumentuje albo ktoś mi zrobi zdjęcie albo film 

– To wszystko, sam dla siebie nie zachowujesz w żaden sposób? E, ok, czy czułeś się inaczej 

podczas dotychczasowych wystąpień, niż  podczas dotychczasowych wystąpień 

artystycznych, yyy, jakby w kontekście tej aparatury pomiarowej itd? 

– Nie. 

– W ogóle nie? 

– Nie, w ogóle nie. 

– Czy aparatura pomiarowa miała wpływ na przebieg twojego performance'u? 

– Nie, też nie. 

– A czy w warunkach eksperymentu możliwe jest wejście w stan flow czyli totalnego 

oderwania od rzeczywistości? 

– Możliwe jest. Ale to chyba rzadko się zdarza. 

– A bez aparatury? 

– Tak samo. Nie ma różnicy. 

– Ok, to są już wszystkie pytania. Dobra, dziękuję bardzo. 

 

Wywiad z odbiorcami: 

 

Odbiorca 1, kobieta, lat 37, Toruń 

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

było? 

– No, to znaczy na pewno yy nabywa.. nawiązanie do wystawy Natalii LL i pójście tak jakby o 

krok dalej no bo ewidentnie tak jakby no jest to sztuka u niej koncepcyjna ale też wątek 

seksualności niejest no jest taki wprost pokazany, a tutaj jest właśnie o krok dalej, z taką yy z 

takiej krytyki mocnej nie? Taki, takie dla mnie zabawne też. 

– A coś konkretnego zwróciło uwagę w trakcie przebiegu performance'u? 

– Nie, bo to takie głupia rzecz, po prostu yy yy po prostu patrzyłam na te banany w sensie na 

te czarne końcóweczki, ale to haha 

– ok. 

– To jest bzdura, nie? A tak to nie wiem, taka precyzja tego yy artysty, nie? W sensie takim, że 

dokładnie yy wykonywanie tego co tam sobie zaplanował. Nie wiem czy coś jeszcze, na 

pewno było to zabawne. 

– Dziękuję bardzo, jakbyś mogła jeszcze powiedzieć wiek, płeć i miejscowość, skąd jesteś. 

– 37, no Toruń, wiek, no, kobieta. 

– Dziękuję ci bardzo 

– Dziękuję bardzo. 

 

Odbiorca 2 

– Przepraszam bardzo, mogłabym zadać jedno pytanie? 

– Nie [nie słychać] okolic 

– Ale to jest... 

– Nie, przepraszam 

 

Odbiorca 3, kobieta, lat 15, Olsztyn 

– Mogłabym zadać pytanie teraz? 

– Więc pytanie będzie to samo. Czy podczas przebiegu performance coś zwróciło twoją 

szczególną uwagę, jeśli tak to co to było? 



– Yyy, artyście drżały ręce jak to robił nie wiem dlaczego mu było trudno to nastawić, dlatego 

no i to tyle. 

– Uhm, yy jeszcze wiek, płeć, miejscowość? 

– Yy, 15, kobieta, Olsztyn 

– Dziękuję bardzo. 

 

Odbiorca 4, mężczyzna, lat 24, Toruń 

– Przepraszam cię bardzo, mogę ci zadać jedno pytanie jako publiczności? 

– Jasne. 

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

było? 

– Yym, nie, szczególną, nie wiem, nie wiem, zwracałem uwagę bo robiłem zdjęcia cały czas i 

to też może być problem. 

– Ale to jest trochę inna perspektywa, czy z tej perspektywy uczestnicząc w nim coś zwróciło 

Twoja uwagę? 

– Nie wiem, haha, chyba nie pomogę niestety. 

– Dobra, ale jakbyś mógł podać wiek, płeć, miejscowość, bo taka odpowiedź, że ktoś nie jest 

w stanie udzielić odpowiedzi jest również odpowiedzią. 

– Aha, ok, super, 24 Toruń płeć mężczyzna 

 

Odbiorca 5, kobieta, lat 37, Toruń 

– I mam coś powiedzieć, tak? 

– Powrót jeszcze do zdaje się pierwszej osoby. 

– Tak, pierwsza osoba, bo z takich rzeczy, które, które zauważyłam to to, że ja byłam jedną z 

osób, które dostały tego banana, no że, że to jak tak jakby wspól.. jednoczesne jakby 

wykonywanie yyy tam, powiedzmy bawienie się z tym banenem,yym, było takie łatwiejsze jak 

dla mnie i to.. 

– Dla ciebie było łatwiejsze? 

– Tak tak, łatwiejsze w tym momencie tak jakby on to robił i patrząc tak jakby ymm czułam no 

taką większą śmiałość no bo tak jakby nawiązanie do seksualności było tutaj nieodzowne ale 

na pewno na pewno yy łatwiej mi było bo też widziałam że ludzie się wahali czy ten czy 

podążać za artystą czy nie ale na pewno łatwiej było yy w momencie kiedy od jakby yy też 

naciskał bo to też była tak tak patrząc tak jakby czy zezwalał czy czy zwalał  czy czy czy no i 

to było takie to to zwróciło moją uwagę. 

– Jakbyś jeszcze raz mogła powiedzieć wiek, płeć, miejscowość 

– Kobieta, 37, Toruń 

– Dobra, żeby można było utożsamić te dwie wypowiedzi. Dzięki bardzo. 

 

Odbiorca 6, kobieta, lat 17, Olsztyn 

– Jeszcze panią, czy mogłabym yy, prosić? 

– Pewnie, jasne, jasne. 

– Byłam na ty wcześniej, teraz pani, na zmianę, przepraszam, już nie wiem jak mówię. 

– Nie ma znaczenia 

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

to było? 

– Nie wiem czy coś zwróciło moją uwagę, ale podobało mi się. Znaczy się widać, że stawiał na 

kontrowersję, szczególnie z tym patriotyzmem, zważywszy na to jakie są nastroje społeczne 

obecnie w Polsce. Dzisiaj jak szłam do muzeu.., do galerii sztuki to mnie minął, minęła 

kontrmanifestacja ONRu i jakoś tak mi się właśnie ich obraz przywołał w głowie z ostatnimi 

słowami, tak, nie nie powinno się mieszać sztuki w politykę ale jakoś tak no no ciężko nie 

kojarzyć i to zaangażowanie publiczności to też mi się bardzo podobało\ 

– Super. Dziękuję Ci bardzo i jeszcze jakbyś mogła podać wiek, płeć i miejscowość, z której 



jesteś. 

– Kobieta, 17, Olsztyn 

 

 
Wywiad z artystką_Danką Milewską, CSW Znaki Czasu, Toruń 14.10.17 

 

– No to zaczynamy nagrywanie. I w takim razie – jaki wpływ na na Twój performance, na 

jego kształt właśnie miała ta technologia i sytuacja podłączenia do tych wszystkich ee 

sprzętów? 

– Wiesz co, zanim zaczęłam to wydawało mi się, że yy że to w pewien sposób. 

 

[przerwa techniczna] 

 

– Zanim zaczęłam to właśnie tu rozmawiałam z Łukaszem że cała ta sytuacja,w sensie te 

urządzenia, kabelki, te maszyny, w pewien sposób wpływają na to co ja robię. Bo to nawet 

od strony takiej wizualnej no... to jest, to widać i no jakby zaczęłam się trochę głośno 

zastanawiać, bo sama nie wiem, mm, kiedy nadejdzie taki moment, że będę to traktować tak 

jak już teraz mogę traktować filmowców czy fotografa, który dokumentuje działanie. Yyy, bo 

na początku yy, też było tak, że osobę fotografującą, jego obecność była na tyle silna, że ja 

po prostu go włączałam w moje działanie yy natomiast podobnie było przy Patrzeniu w dal, 

przy tym pierwszym eksperymencie, yyy, tylko wtedy to było inne... urządzenia, one troszkę 

mi przeszkadzały w takim sensie fizycznym, natomiast dzisiaj yyy może też z tego powodu, że 

po raz pierwszy użyłam w ogóle laptopa w performance'ie to jakby przestałam, jakby te to 

zniknęło jednak, więc to mi absolutnie nie przeszkadzało ani, no po prostu, jakby nie było 

tego dla mnie, mmm, jakby nie o tym myślałam, natomiast nie wiem jak to wyglądało od tej 

strony też się nie zastanawiałam za bardzo jak to wygląda chociaż jest coś takiego że yyy 

właśnie to mówiłam przed performancem, że tak nie końca miałam poczucie że ja będę robić 

performance, tylko że ja biorę udział w eksperymencie i to w jakiś sposób jest częścią 

mojego działania. Yyyy i cała ta aparatura jest też dla mnie czymś takim... 

wysubtelniającym, w sensie że  iedy myślę o tym co chcę zrobić i wiem, że ta aparatura jest 

obecna to jestem w stanie z tego działania, to działanie jeszcze podzielić na cztery części, 

wziąć jedną i na niej jakby się skupić, więc to jest taka lupa trochę dla mnie pomimo że ja 

jakby nie widzę przez tą lupę, bo nie ja obsługuję tą aparaturę, ale mam jakby świadomość, 

że tam jakby jeszcze coś innego widać. Aaa mm, całe też to moje dzisiejsze działanie, to był 

test mmm Partytury z piegów, więc to też była taka wersja robocza. 

 

 [przerwa techniczna] 

 

– Pierwsze pytanie: czy dokumentujesz performance a jeżeli tak to jakie formy tego 

dokumentowania preferujesz? 

– Hmm, ja właściwie nie dokumentuję, robią to inne osoby, yy, natomiast teraz, w przypadku 

Piegów czy Studiów o piegach, częścią, za część dokumentacji uważam rysunki, które 

powstają i yy, te wszystkie przeniesienia piegów z fotografii poprzez kalkę na pięciolinię i 

później na yy jakby yy robienie nut z tego, czyli komponowanie też jest dla mnie 

dokumentacją, natomiast właśnie słyszałam od Łukasza, że ten poprzedni eksperyment yy, to 

Patrzenie w dal, noo... ma jakieś swoje analizy, opisy i być może to też może być forma 

dokumentacji dla mnie. Ja jeszcze tego nie dostałam i nie czytałam, ale brzmi ciekawe. 

– Ciebie i Twoich projektach, czy jakieś inne metody dokumentacji, rejestracji? 

– Inne metody? Noo... chyba wszystkie tradycyjne czyli fotografia, film, rysunek yym, jakieś 

takie odciski. Ok, czyli wszystko. 

– Czy? 

– I teskty. 



– Czy czułaś się inaczej podczas dotychczasowych wystąpień artystycznych, jeśli tak to 

dlaczego. Czy czułaś się inaczej teraz, podczas tej akcji niż w przypadku innych wystąpień 

artystycznych? 

– Nie wiem co mam odpowiedzieć na to pytanie. Y. Może trochę inaczej o tyle, że wiedziałam 

że to jest właśnie eksperyment i że to jest przynajmniej dla mnie tak równoważne z faktem, 

że jest performance. 

– A czy to .... odczuwania w czasie tego performance'u miało jakiś wpływ? 

– Chyba już nie, chyba właśnnie to co mówiłam, że w trakcie jak już zaczęłam yy to działanie 

to już chyba no byłam w tym działaniu, już to czy ten eksperyment jest czy nie to to chyba nie 

miało znaczenia. 

– To chyba już udzieliłaś pytanie wcześniej, czyli czy aparatura pomiarowa miała wpływ na 

przebieg twojego performance, jeśli tak to w jaki sposób? 

– To już właściwie chyba zostało powiedziane. 

– To nie było dokładnie to 

– Myślę, że trochę mogła mieć wpływ, w takim sensie, że mmm, zdecydowałam się jednak na 

zrobienie tego performance'u w wersji że tak powiem roboczej ponieważ Piegi to jest 

współpraca moja jeszcze z dwoma innymi osobami yyy z kompozytorem i klarnecistą oraz z 

kompozytorką i pianistką yy także. 

– W różnych wersjach, tak? Jest albo ten zestaw albo ten zestaw, czy to jest przy każdym 

performance'ie ta obecna.. 

– To znaczy, to jest jeszcze jakby w toku ale jest to taka wspólna praca yy jakie było pytanie? 

– Czy aparatura pomiarowa miała wpływ na przebieg, bo tu jakby interesuje nas przebieg 

działań, wydarzeń. 

– Nie wiem czemu zaczęłam mówić o tych dwóch osobach jeszcze. No to nie wiem. Hehehe 

– Czy jeżeli by jej nie było to przebieg byłby inny? Może tak 

– Być może byłby inny, bo nie byłoby po prostu tego eksperymentu a jakby Studia o piegach są 

zaplanowane w ten sposób, że i tak pomyślane, żeby doprowadzić jednak do wspólnego 

wykonania na żywo jeszcze z tymi dwoma osobami. No ale że takie okoliczności jakby się 

zadziały no toteż no to jestem ja tylko z tym że właśnie  Miako Arishima skomponowała z 

tych piegów te melodie, te sample, które tam można było usłyszeć. To tak. 

– Jeszcze ostatnie, i chyba też już padła ta odpowiedź, ale na wszelki wypadek zadam, czy w 

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

rzeczywistości, gdzie poniekąd wydaje mi się że odpowiedziałaś już.. 

– Tak, możliwe jest, yhym. 

– Dobra, czyli to jest wszystko, dziękuję Ci bardzo. 

– Dziękujemy. 

 

Wywiad z odbiorcami: 

 

Odbiorca 1, kobieta, lat 15, Olsztyn 

– Czy mogę zadać jedno pytanie? Yy, nagrywa dobrze, Danuta Milewska 14 października, 

chciałabym zapytać jedno pytanie. Czy podczas przebiegu performance coś zwróciło twoją 

szczególną uwagę, a jeśli tak to co to było? 

– Było to oko, jedno było bardziej niesymetryczne i się ugina... wymykało lekko i było w nim, 

te oczy się zmieniały bo jak były bardzo czerwone i jakby było widać zmieniające się emocje 

w.. w nich. 

– Dobra, dziękuję Ci bardzo, jakbyś mogła jeszcze powiedzieć mi jaki jest Twój wiek, płeć 

oraz miejscowość 

– Mam 15 lat, jestem dziewczyną i pochodzę z Olsztyna. 

– Dziękuję Ci serdecznie 

 

 



Odbiorca 2, kobieta, lat 15, Olsztyn 

– Przepraszam, mogłabym zadać jedno pytanie? 

– Jedno, tak? 

– Jedno. Czy podczas przebiegu tego działania performance'u coś zwróciło twoją szczególną 

uwagę, a jeśli tak to co to było? 

– Ja.. po prostu wychodziłem i nie oglądałem co to było. 

– Czyli w tym nie uczestniczyłeś w performance'ie się za..? Dobra, to dziękuję bardzo. 

 

Odbiorca 3, mężczyzna, lat 41, Toruń 

– Przepraszam, mogę zadać jedno pytanie? Chciałam tylko zapytać, czy podczas przebiegu 

tego działania performance'u coś zwróciło twoją szczególną uwagę, a jeśli tak to co to było? 

– Każdy performance jest unikatowy yyy tutaj po raz pierwszy widziałem performance yy 

może nie po raz pierwszy w takiej interakcji z komputerem no i oczywiście z pomiarem – to 

po raz pierwszy, także to zwróciło moją uwagę. 

– Dziękuję Ci bardzo i jeszcze jakbym mogła cię poprosić o podanie mi wieku, płci i 

miejscowości, z której jesteś. 

– Dobrze, Toruń, 41 lat, mężczyzna 

– I miejscowość, z której jesteś. 

– Toruń, Toruń. 

– Dziękuję Ci bardzo. 

 

Odbiorca 4, kobieta, lat 17, Szembekowo, Odbiorca 5, mężczyzna, lat 17, Toruń 

– Przepraszam bardzo, czy mogłabym wam zadać po jednym pytaniu? 

– Oczywiście, nie ma problemu. 

– Ale uczestniczyliście w performance'ie, tak? 

– Tak. 

– Dziękuję i czy podczas przebiegu performance coś zwróciło twoją szczególną uwagę, a jeśli 

tak to co to było? Kto chce pierwszy? 

– Ale chodzi o takie czynniki bardziej rozpraszające, czy...? 

– Cokolwiek, jeśli czynniki rozpraszające bardziej zwracały twoją uwagę to one, a jeżeli nie 

to.. 

– Yy, to znaczy moim zdaniem najbardziej zwróciło uwagę patrzenie się w oczy artystki w oczy 

widza, tak jakby myślę, że to jest taki zabieg, który ma na celu poprawić czucie, tego co 

artystka chciała przekazać. I to wszystko. 

– Ok, dzięki. I jeszcze jakbym cię mogła prosić wiek, płeć i miejscowość. 

– 17 lat, kobieta i.. Szembekowo. 

– Dziękuję bardzo. I jeszcze ciebie? To samo pytanie czy  podczas przebiegu performance coś 

zwróciło szczególną uwagę, a jeśli tak to co to było? 

– Ja odpowiem dość prozaicznie, ponieważ moją uwagę zwróciło bardziej zakładanie co jakiś 

czas okularów przez panią wykony.. przez panią artystkę. I w pewnym momencie te okulary 

zostały zmienione z takich zmienionych oprawek na takie dość wyraziste pogrubione bodajże 

plastikowe oprawki, coś takiego to było. I tak jakby to najbardziej przykuło moją uwagę, w 

sensie jaki był, że to bardziej wynikał... 

– A nie zauważyłam... 

– Czy to bardziej było z kwestii tego, że po prostu pani potrzebowała do obsługi laptopa czy 

bardziej to miało jakiś tak sam przekaz jeszcze dodatkowy, pogłębiony. 

– Aha, rozumiem 

– I właśnie to zwróciło moją uwagę najbardziej, mówiąc szczerze. I co do moich danych to 

Hubert, 17 lat, Toruń 

– I płeć.. 

– Mężczyzna 

– Bo różnie można deklarować swoją płeć, dlatego zawsze pytamy. One są anonimowe, więc 



imienia nie trzeba podać, więc yyy, wszystko już mam. Dziękuję wam bardzo. 

– Również dziękujemy. 

 

Odbiorca 6, kobieta, lat 17, Olsztyn 

– Ja w końcu się ciebie zapy.. nie z.. bo byłaś zapytać artystkę tak, więc ja chciałam się 

zapytać tylko czy podczas przebiegu performance coś zwróciło twoją szczególną uwagę, a 

jeśli tak to co to było? 

– Na pewno zwróciło moją uwagę to jak czynności pani artystki wzrastały wraz z muzyką. 

Muzyka była coraz intensywniejsza i niższa i pani artystka wykonywała coraz więcej 

ruchów. To zwróciło moją uwagę i właśnie ten narastający klimat ale pomimo tego że ten 

klimat tak narastał to nic nie wybuchło, nie było takiego dramaturgicznego sz.. tego szczytu 

napięcia i i to mnie bardzo zainteresowało że że że końcówka była taka stonowana. 

– Super, bardzo dziękuję za.. i jeszcze jakbyś mogła podać informacje wiek, płeć oraz 

miejscowość. 

– Yyy, to mam na imię Ola, mieszkam w Olsztynie i mam 17 lat. 

– Imię, imienia nawet nie yy  nie nie chciałam żebyś podała, ale bo dlatego że ona jest 

anonimowa tylko chcemy stworzyć po prostu taką średnią yy informacji uzyskanych... 

– To będzie gdzieś udostępnione? 

– Yyy, prawdę mówiąc ja tutaj jestem tylko, żeby pozyskać od państwa te odpowiedzi 

natomiast ktoś inny będzie te dane yy zbierał, natomiast na stronie projektu, jeżeli sobie 

znajdziesz stronę fundacji om, tam jest yy projekt zatytułowany eksperyment i to jest piąta 

sesja tegóż eksperymentu i tam z każdej sesji kolejnych są raporty, w której różnego rodzaju 

informacje, właśnie takie pierwszoosobowe jak i z różnych narzędzi pomiarowych są wraz z 

wnioskami publikowane. Dziękuję bardzo 

– A, mam jeszcze jedno pytanie, czy teraz będzie kolejny performance? 

– O godzinie 17. 

– O godzinie 17 kolejny? 

– Tak, tak tak jest zaplanowany, na godzinę 17, nie wiem gdzie jest szefowa tutaj tego całego 

projektu, ale tak mniej więcej to było, jeszcze zapytam tutaj. Violu, o 17 będzie Wacław tak? 

– Tak, parę minut po 17. 

 

 


