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- Antoni Karwowski. 

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

- To znaczy… cenię sobie zdjęcia i wideo, ale tylko, nie jako dokumentacja, raczej jako próba 

obejrzenia siebie z pewnego dystansu. Nie uważam tego za dokumentację, bo w trakcie 

obrabiania zdjęć jest to już kreacja. 

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

dlaczego? 

- Trochę tak, bo sytuacja mnie zaskoczyła, dlatego że nie mogliśmy podwiesić kamienia i 

musiałem, może nie tyle improwizować, bo byłem przygotowany, ale bardzo mocno 

ugruntowany miałem ten pierwszy projekt i  i i później wymagało trochę czasu, żeby się 

przestawić na drugi yyy, również wnętrze, trochę inne, zaskoczyło mnie yy, szczególnie w tych 

miejscach, gdzie hm, w tych momentach, kiedy pracuję na podłodze, a tu jest posadzka 

kamienna, później przechodzi ona w parkiet i nie bardzo umiałem się w tym znaleźć. 

- Czy aparatura pomiarowa miała wpływ na przebieg twojego performance, jeśli tak to w jaki 

sposób? 

- Yyyy, nieee, nie miała yy, nie miała żadnego znaczenia, dlatego, że ja w momencie robienia 

performance bardzo mocno koncentruję się na tym, co robię i zapominam o bocznych jakiś 

elementach.  

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

od rzeczywistości? 

- Hm, trudno mi na to odpowiedzieć, ja byłem pierwszy raz w sytuacji takiej, takiego 

eksperymentu, yyja o sobie mogę tylko tyle powiedzieć, że pracuję w każdych warunkach, 

nawet tu trochę jak w bańce jakiejś, jak pod kloszem, i ta mocna koncentracja na tym co 

robię, w zasadzie nie pozwala mi, nie stwarza marginesu na to, żeby yyy, wyjść poza 

wcześnie.. wcześniejszy zamysł. Yyyy, w tym eksperymencie yyy chyba nie byłem w stanie 

flow. 

- Dziękuję. 

 

Wywiad z odbiorcami:  

Odbiorca 1, kobieta, lat 38, Warszawa 

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

było? 



- Bardzo mi się podobała subtelność tego działania, taka delikatność.  

Odbiorca 2, kobieta, lat 24, Gdańsk 

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

było? 

- Yyy, właściwie nic nie zwróciło mojej szczególnej uwagi, i i tak naprawdę, no nie wiem, cały 

czas coś się działo, ale cały czas działo się to samo i i i no nie wiem czy w ogóle coś mogło 

zwrócić moją uwagę.  

 

 

 

 


