


CZĘŚĆ DRUGA
WARSZTATY PERFORMANCE GLOBAL COMMUNICATION / 08-12.08.2009

Pytanie o rolę wiedzy w sztuce a także narzędzi i sposobów, dzięki których ją zdobywamy było 
centralnym punktem rozważań, dyskusji a przede wszytkim ćwiczeń prowadzonych podczas 
czterodniowych, międzynarodowych warsztatów przez BBB Johannesa Deimlinga z Niemiec 
z grupą 9 artystów. Teoria i Praktyka, Cielesność i Umysłowość, Tradycja i Nowoczesność - oto 
przeciwieństwa, których wzajemne dopełnienie było nie tylko jednym z celów warsztatów. Jest ono 
w końcu także jeden z warunków uświadomienia sobie źródeł własnej (tej zastanej ale i tej mającej 
wkrótce nadejść) twórczości.

PART TWO
PERFORMANCE ART STUDIES GLOBAL COMMUNICATION / 08-12.08.2009

It was the question of knowledge about art as well as the tools and ways of gaining it that was the 
central point of deliberations, discussions and, first and foremost, practical exercises conducted 
during the four-day long, international workshop by BBB Johannes Deimling from Germany with 
a group of nine artists. Theory and Practice, Carnality and Mentality, Tradition and Modernity – 
these are the contradictions whose mutual complementation was not the only aim of the work-
shops. It is also one of the conditions of becoming aware of the sources of one’s own (the existing 
as well the future) works. 
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 Globalna Komunikacja

Internet, współczesne narzędzie komunikacji stwarza nam niesamowite 
możliwości nawiązywania kontaktów oraz wysyłania informacji w przeciągu 
sekund. Kontaktowanie się z ludźmi z całego świata jest łatwe, przyjemne 
i cały ten proces sprawia wrażenie, jakby dystans pomiędzy ludźmi ulegał 
rozmyciu. Na forach społecznościowych jesteśmy w stanie pozostawać 
w kontakcie z naszymi przyjaciółmi, odnajdywać znajomych z przeszłości 
i dodawać nowych, którzy dzielą z nami te same zainteresowania, opinie 
lub zajmują się tym samym, co my. Kontaktujemy się z całym światem 
i często używamy wszystkich tych możliwości bez zadawania pytań 
i bez wątpliwości, wierząc w nie, jakby internet stanowił prawdziwą 
rzeczywistość. Jednak kiedy otwieramy skrzynkę pocztową i znajdujemy 
w niej pocztówkę od przyjaciela - fizyczny dowód pisany ręcznie, ostem-
plowany, wraz z nalepionymi na niego znaczkami - możemy odczuć inny 
rodzaj przyjemności niż codzienne sprawdzanie poczty elektornicznej lub 
dodawanie nowych znajomych na serwisach społecznościowych. Pismo 
ręczne, znaczki, sama pocztówka – możliwe, że nieco zniszczona z powodu 
podróży – jest możliwa do odczytania na wiele różnych sposobów; nie tylko 
jako informacja tekstowa. Możemy przecież dostrzec czas, który zabrało 
jej dotarcie do nas; możemy też wyobrazić sobie inne, bardziej konkretne 
działania, które doporowadziły do jej powstania i wysłania. Więcej ludzi 
zostało zaangażowanych w dostarczenie nam nie tylko jej samej ale i tego 
specyficznego odczucia, kiedy trzymamy ją w ręku. Co ciekawe, ten proces 
nie dobiegł jeszcze końca. Z reguły przyczepiamy tą pocztówkę na ścianie 
w kuchni aby pamiętać zarówno osobę, która nam ją przysłała, jak również 
odczucie toważyszące nam przy jej odbiorze i pozostaje tam, nawet mimo 
naszej nieobecności. Inaczej niż kiedy wyłączamy komputer. Czy ten oso-
bisty aspekt, który ofiaruje nam dostarczona pocztówka jest silny? Czy 
czas, który potrzebuje ona aby dotrzeć do nas z daleka jest czasem rzeczy-
wistym? Cokolwiek by to nie było, po chwili używania wirtualnych narzędzi 
komunikacji oddalamy się od prawdziwego kontaktu, widzenia, dotyku, 
zapachu osoby, słyszenia jej/jego głosu bez zniekształceń lub opóźnień. 
Nie jesteśmy jeszcze przecież w stanie wysłać fizycznego załącznika do 
emaila w inne miejsce. Musimy na powrót przemierzyć rzeczywistość i odbyć 
konkretną podróż w konkretne miejsce, w którym spotkamy adresata 
naszej przesyłki naprawdę.

 Come together, right now...

W sierpniu 2009 dziewięcioro artystów z Norwegii, Polski, Hiszpanii, Ka-
nady, Szwajcarii, Niemiec i Japonii zebrało się razem w Radomiu, mieście 
oddalonym o 100 km od Warszawy, aby pracować razem twórczo w ramach 
PAS – Warsztatów Performance. Ci ludzie, w wieku pomiędzu 21 a 61 lat, 
z różnorodnym społecznym, kulturowym i artystycznym wykształceniem, 
mieli za zadanie przez tydzień poszukiwać odpowiedzi na wiele pytań, które 
zostały przed nimi postawione w ramach warsztatów: Jak artyści komunikują 
się wzajemnie za pomocą uniwersalnego języka, jakim jest angielski? Mając 
w pamięci kulturowe podobieństwa i różnice między sobą – jak są oni w stanie 
wyrazić swoje racje? Jak są w stanie wyrazić pojęcie globalizacji w krytyczny 
lub afirmatywny sposób? Wreszcie, jak są oni w stanie przełożyć te rzeczy na 
indywidualne doświadczenia? Życie i praca w Polsce przez tydzień stworzyły 
szansę nie tylko krytycznej analizy indywidualnych artystycznych przekonań. 
Pomagały także zrozumieć i znaleźć granice pojęcia komunikacji w sztuce 
wraz z innymi ludźmi ponieważ to sztuka, oprócz mówionego języka angiel-
skiego, była najważniejszym narzędziem komunikacyjnym podzczas warsz-
tatów. Czego nie mogłeś zrozumieć przez język było możliwe do zrozumienia 
poprze obserwacje Drugiego w codziennym życiu lub poprzez odczytywanie 
jego języka ciała. Komunikacja miała miejsce w różnorodnych formach 
i na różnych poziomach. Sztuka performance była podstawowym celem 
poszukiwań, lecz jednocześnie idealnym punktem wyjścia dla pomysłów, 
wątpliwości, pytań, odpowiedzi i budowania opinii.

 Performance Art

Sztuka Performance jest radykalną i prawdziwą formą sztuki. Twórczy akt ma 
w niej centralne znaczenie. Nie jest ważne, czy jego wynikem jest przedmiot, 
który można posiadać lub kupić. To, że nie ma w niej artefaktu nie jest jej 
upośledzeniem lecz raczej czymś charakterystycznym, ponieważ to, co ma znac-
zenie, to akt twórczy sam w sobie, efemeryczny moment łączący zróżnicowane 
osobowościowo płaszczyzny, które artysta prezentuje widowni. Mówi on bow-
iem swym ciałem i tworzy płaszczyznę komunikacji stojącą na czterech fila-
rach: ciała artysty, czasu, przestrzeni oraz porozumienia z widownią. W chwili 
wykonywania tego twórczego aktu te “cztery podstawowe elementy” tworzą 
razem niepowtarzalny i odczytywalny znak; serce całej akcji.
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Jest to żywa forma sztuki, którą artysta tworzy z własnej inwencji i kreatywności. 
Jej sednem jest możliwość bezpośredniego porozumienia z widownią na 
różnorodnych poziomach komunikacji bez użycia słów (dzięki czemu komu-
nikat jest czasami bardziej zrozumiały i precyzyjny - chociaż nie jest to war-
unek konieczny). Obraz, sytuacja lub moment, który on tworzy jest osobistą 
manifestacją prywatności i poglądem artysty na życie. W chwili publicznej pre-
zentacji artysta spotyka widownie i dzieli z nią moment twórczy. Tak rozumia-
na sztuka performance stanowi bardziej formę komunikacji niż sztuki. Jej 
wartością nie jest artystyczność, jest to bowiem bardziej chwila przeniesienia 
i przekazania wewnętrznego kontekstu artysty, mającego na celu wyrażenie 
obrazu lub poglądu na coś a nie tylko zaprezentowanie przyjemnego wiz-
ualnie obrazu, który ogranicza uprzednio stworzoną, niczym nieskrępowaną 
przestrzeń. Sztuka posiada strukturalne ograniczenia, które performance 
przełamuje aby zdobyć wolne pole porozumienia oraz wymiany wartości.

Według dość rozpowszechnionego poglądu osoba nieśmiała nie jest w sta-
nie zajmować się sztuką performance. Nie jest to jednak pogląd uzasad-
niony, ponieważ performance stwarza każdemu warunki do porozumienia, 
bez względu na jego prywatne przyzwyczajenia lub ograniczenia. Tak więc 
osoba nieśmiała komunikuje się za pomocą swojej nieśmiałości na po-
ziomie, z którego jest się w stanie porozumieć z większą ilością osób, niż 
za pomocą słów. Nieśmiałość przeobraca się na tym wyższym poziomie w 
bardziej znak lub narzędzie, niż pozostaje przeszkodą. Performance zamie-
nia nieprawdopodobieństwo na możliwość. Taka sztuka stwarza każdemu 
możliwość odnalezienia sposobu wyrażania się, odnalezienia własnego 
języka ekspresji wraz z całym osobistym adwentarzem.

I chociaż w świecie materialnym nie jest to łatwe, to bardzo ważne jest 
dzielenie się tymi efemerycznymi wartościami Sztuki Performance. Z jednej 
strony ludzie uciekają od prawdziwego świata do wirtualnego second life 
- z drugiej – doświadczają i sprawdzają swoje fizyczne granice, jak w spor-
tach ekstremalnych. Równocześnie biotechnologia i zaawansowana nauka 
oraz medycyna zmieniają nasz pogląd na ciało i jego zdolności przesuwając 
granice tego, co wydawało się niemożliwe. Efektem tego jest nieme ciało nie 
będące w stanie komunikować się. Performance nie jest tylko sztuką; jest 
to poszukiwanie będące w stanie wpłynąć na inne dziedziny życia. Poszuki-
wanie pomocne w przywróceniu rzeczywistości życiu oraz otwarciu nowych 
kanałów porozumienia.

 PAS – Warsztaty Performance.

Radykalny performer powiedziałby zapewne, że nauczanie sztuki, zwłaszcza 
Sztuki Performance, jest całkowicie pozbawione sensu, ponieważ jest to 
coś, co każdy powinien odnaleźć samemu głeboko wenątrz. To “wewnątrz” 
miałoby być jedynym miejscem, z którego można to coś wydobyć, więc nie 
jest możliwe się tego nauczyć od nikogo innego, poza samym sobą.

Ten radykalny osąd ma w sobie coś prawdziwego, jednak tylko powierz-
chownie jest całkowicie prawdziwy. Każdy musi posiadać talent do tworze-

nia – racja. Jak dotąd sztuka współczesna dopuszcza realizacje talentu na 
różne sposoby – lub innymi słowy – pozwala na realizacje różnych talentów. 
Każdy jest utalentowany i jest to w stanie udowodnić na terenie sztuki. Nie 
tylko ten, kto potrafi odpowiednio rysować lub malować zalicza się do utalen-
towanych. Istnieje wiele środków wyrazu i przekazu, które stoją otworem dla 
każdego rodzaju psychiki lub charakteru. Unikalność performance polega na 
tej otwartośći, która potrafi wykorzystać i przyciągnąć, każdy talent. Trzeba 
tylko znaleźć drogę, aby go wyrazić.

Dlatego właśnie edukacja stosowana jest także na terenie Sztuki Perfor-
mance tak, aby pokazać metody aktywacji owego indywidualnego talentu. 
Zaczyna się to od całkowitego zawieszenia, pozostawienia mniemań i sądów 
dotyczących sztuki i siebie jako twórcy. Jest to stosunkowo proste i uczestnicy 
warsztatów są w tym względzie pełni dobrych intencji; gotowi porzucić swoje 
wyobrażenia na rzecz tego rodzaju otwartości i oczyszczenia pola percep-
cji. Zanim performance ukształtuje się i pozwoli na przybranie takiej formy, 
która umożliwia wyrażenie siebie uczestnik przechodzi proces kształtowania 
siebie “stworzenia siebie”, “troszczenia się o siebie” - niemal tak samo, jak 
w starożytnych metodach “doskonalenia siebie”.

PAS – Warsztaty Performance zapewniają profesjonalną sytuację studyjną, 
gdzie Sztuka Performance może być doświadczana na różnych poziomach 
i płaszczyznach. Podstawowym celem tych warsztatów jest proces, maszyna, 
która raz uruchomiona nigdy się nie zatrzyma, chyba, że uczestnik zadecy-
duje inaczej. Zrozumienie Sztuki Performance jest bowiem niemożliwe bez 
procesu poszukiwania, rozwoju, prób, eksperymentowania i pokazywania 
tego na publicznych prezentacjach, kiedy aktualny moment procesu jest w 
pełni widzialny dla publiczności oraz samego performera. Każdy profesjonal-
ny artysta performance zgodzi się z tym, że nawet po latach tworzenia sztuki 
performance osobne działanie jest tylko częścią całości.

W Europie jest tylko kilka akademii, gdzie ta sztuka jest traktowana jako 
kierunek nauczania. W większości polega to włączeniu performance w inter-
dyscyplinarne wydziały, gdzie jest on traktowany jako część całości, obok in-
nych eksperymentalnych form sztuki jak instalacja czy video. Jednocześnie 
kiedy tylko zdarza się, że zaistnieje klasa performance, to trwa ona tak długo, 
jak długo prowadzi ją konkretny wykładowca i wraz z jego odejściem klasa 
ulega rozwiązaniu ponieważ nie ma kto zająć jego miejsca. Studenci, którzy 
rozpoczęli naukę nie mogą jej skończyć i są zmuszeni szukać zastępczych 
kierunków. Prowadzi to nas do trudnej sytuacji, w której wiedza o Sztuce Per-
formance jest zanieczyszczona i płynie z nieodpowiednio ukierunkowanej in-
formacji. Tak dla przykładu dzieje się, kiedy performance oparty na interakcji 
zostaje skategoryzowany jako happening. Tego rodzaju nieporozumienia 
świadczą o tym, że potrzeba profesjonalnego kształcenia na terenie Sztuki  
Performance jest oczywista. PAS stara się odpowiedzieć na tą potrzebę w 
szczególny sposób i orientuje się na początkach/powstawaniu performance, 
oferując uczestnikom z różnych krajów warsztaty odbywające się z reguły 
w czasie trwania festiwali performance – tak, aby przedmiot nauczania był 
adekwatny do swojej natury.



 Akademia Bursa

PAS w Radomiu miały z reguły miejsce w czymś, co spontanicznie nazwaliśmy 
Akademią Bursa – od miejsca, w którym swobodnie żyliśmy i które zapewniało 
idealne miejsce do tworzenia i pracy. Uczesnicy PAS zostali wrzuceni w wir 
intensywnej i łaczącej każego sieci zadań, ćwiczeń i poszukiwań w których 
otwartość stanowiła klucz do zniesienia intensywnego tempa pracy w ciągu 
tego czasu. Ciało, czas, przestrzeń, pomysł, kontekst i inne ważne tematy 
zostały postawione, przedyskutowane i doświadczone. Dynamika zadan i dy-
namika samej grupy wzrastały do poziomu zróżnicowanych możliwości sztuki 
performance a także zrozumienia jej ogromnego wpływu na zaplecze kultur-
owe i społeczne każdego uczestnika. Grupa uczestników PAS jest rozumi-
ana jako mała społeczność, gdzie każda jednostka wnosi coś od siebie lecz 
jednocześnie osobista wolność jest nienaruszalna i gwarantowana. Ta forma 
traktowania zbiorowości pozwoliła grupie rozwinąć i rozwikłać postawione przed 
nimi zadania właśnie dzięki owemu zapleczu kulturowemu i społecznemu, 
odrębnemu dla każdego z jej członków. Pojawiła się unikalna sytuacja nauc-
zania i uczenia się, która pomogła nam rozważyć ogromny potencjał Sztuki Perfor-
mance i doprowadziła do postawienia podstawowego pytania: Jak?

 Jak?
	 ktoś	może	powiedzieć	dziękuję	ale	to	w	jaki
	 sposób	ty	to	powiesz	zadecyduje	o	jakości	tego	słowa.

Sednem warsztatów jest postrzeganie własnej osoby oraz cielesna komu-
nikacja. Percepcja i doświadczenie siebie definiuje sens oraz nasz związek 
z ciałem, czasem i przestrzenią na równi z codzienną komunikacją. Jest 
ważne, aby zrozumieć ciało jako narzędzie i aby używać go we własnej 
przestrzeni komunikacyjnej. Daje nam to pewność własnej ekspresji. War-
sztaty mają na celu poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jak? To pytanie 
rownież skupia się wokół tematu Globalnej Komunikacji: Jak postrzegamy 
własną narodowość (stereotypy)? Jak używamy stereotypów do wydawania 
osądów lub formułowania opinii na temamt naszej narodowości? Jak 
jesteśmy je w stanie zmienić (jeśli wiemy jak)? oraz: Jak możemy znaleźć 
nowe sposoby interpretacji i porozumienia, jeśli znajdujemy pomiędzy sobą 
inne podobieństwa, niż tylko stereotypy?

 Ode mnie do Ciebie (PAS – Zadanie Nr 54.1.2)

Podczas warsztatów uczestnicy otrzymali zadanie napisania krótkiego 
działania, które miało zostać zrealizowane przez inną osobę z grupy. Najpierw 
wybraliśmy aktora, aby autor wiedział z kim będzie współpracował. Po jakimś 
czasie wspólnej pracy znaliśmy siebie na tyle, aby wiedzieć czego można się 
po kim spodziewać. Pozwalało to autorowi na pracę z użyciem różnorodnych 
środków (na przykład do napisania działania na temat tego, jak widzi drugą 
osobę lub takiego, w którym ta osoba zachowuje się niezgodnie ze swoim do-
tychczasowymi nawykami). Po czasie, w którym autor i aktor pracowali razem 
(podczas którego autor opisał mu całe działanie, które miał wykonać) czas 

wspólnej pracy dobiegał końca tak, aby pozostawić aktorowi czas do namysłu 
nad swoją rolą i sposobem jej odegrania oraz interpretacji. 

Podczas prezentacji zobaczyliśmy dziewięć działan napisanych przez różne 
osoby i zinterpretowanych prze inne. Dyskusja po ich zakończeniu zwróciła 
naszą uwagę na ciekawe kwestie: Jak wiernie aktor zrealizował założenia au-
tora? W których momentach aktor samodzielnie interpretował scenariusz? 
Jakie wrażenie na autorze wywarło obejrzenie napisanej prze siebie akcji? 
Ciekawe było bowiem nie tylko obserwowane samego działania ale też 
reakcji jej autorów. To zadanie zostało wybrane specjalnie z okazji Festi-
walu Globalnej Komunikacji. Norweżka napisała scenariusz dla Hiszpana, 
Japonka zrealizowała pomysł Szwajcarki. Interpretacje poprzez uwarunko-
wania kulturowe pomogły uświadomić sobie, jak możemy wybrać język 
sztuki. Pomogły także znaleźć porozumienie pomiędzy ludźmi z odmiennymi 
kulturowymi uwarunkowaniami i różnym wykształceniem. Jeśli rozumie-
my Globalną Komunikację jako perspektywę dla naszego społeczeństwa 
powinniśmy może wpierw uświadomić sobie tego społeczeństwa zaplecze 
oraz przezwyciężyć nasze nawyki myślenia.

	 Pocztówka	(PAS	–	Zadanie	Nr	32.1.3)

Po śniadaniu w miejscu, gdzie kieszkaliśmy rozdałem pocztówki. Każdy 
mógł wziąć tyle, ile chciał. Na początku uczestnicy wpisali adres osoby, do 
której chcialiby wysłać pocztówkę (rodzina, partnerzy, przyjaciele). Po tym, 
jak wszyscy wpisali adresy kazałem im oddać pocztówkę sąsiadowi, oso-
bie siedzącej obok po prawej stronie, i ta osoba miała wypełnić pocztówkę 
treścią do kogoś, ktogo wcześniej nie znała – tak więc Niemiec pisał do Po-
laka, Kanadyjka do osoby w Hiszpanii etc. Następnie zebraliśmy pocztówki 
i wysłaliśmy je. Po warsztatach w Radomiu mieliśmy kilka reakcji od osób, 
które otrzymały nasze listy. Zabawne było widzieć początkowe zdenerwow-
anie i późniejszą zabawę, jaką mieli odbiorcy z naszymi prezentami.

Te dwa zadania są tylko drobnym przykładem ogromnego procesu który 
dokonał się podczas warsztatów w Polsce. Nie jest możliwe opisanie wszyst-
kich jego elementów, ponieważ Globalna Komunikacja odbywała się pod-
czas całego programu warsztatów i obejmowała sobą uczestników oraz 
znajdowała nowe sposoby porozumiewania się bez użycia słowa mówionego. 
Było to widoczne na finalnej prezentacji w MCSW Elektrownia. Prawdziwa 
globalna komunikacja stanowi szansę i wyzwanie na przyszłość.

BBB Johannes DEIMLING
bbbjohannesdeimling.de



intensive week several questions: How artists communicate apart of using 
the universal language English with each other? Bearing in mind the cultural 
similarities and differences, how do they express their arguments? How do 
they expand the term globalisation in a positive, or critical way? And how 
do they transform the results into a personal statement? Living and wor-
king together in Poland for a week provides not only a critical view of the 
individual artistical opinion, it helps to understand and to find out a broader 
meaning of communication in art with other people. Art, beside the spo-
ken language English, was the main communication tool during the studies. 
What you cannot understand via languguage you may understand in observ-
ing the person’s habits in everyday life or reading his or hers body language. 
Communication took place in different forms and on different levels. Perfor-
mance Art was the main topic of the research, but also a perfect transformer 
for ideas, questions, answers and opinions.

 Performance Art

Performance Art is a radical and true form of art. The creative act is the cen-
ter of the meaning. It is not important to produce something that somebody 
can buy or own. That there is no artefact is not a blemish, it is more a quality 
characteristic. What is important is the artistical act by itself, an ephermal 
moment that combines various personal layers that the artist offers to his 
audience. The artist is speaking with his body and creates a platform of 
communication that is standing on four legs: the body of the artist, the time, 
the space and the communication with the audience. In the moment of do-
ing this creative act the four basic elements becomes to a unique readable 
sign, the heart of this artistical act. 

It is a live form of art, that an artist creates out of personal resources. The 
center is the possibility to communicate directly with people without words 
on different levels - even sometimes more understandable and precisely. 
The image, or the situation, or the moment he creates is a personal manifes-
tation of privacy and his view on life. In the moment of the public presenta-
tion he is meeting people and share with them the moment of creation. In 
this way Performance Art is more a form of communication than a form of 

 Global Communication

Internet, the communication tool of our modern times offers us amazing 
possibilities to communicate and send informations around the globe within 
seconds. Getting in contact with people all over the world is simple, easy and 
it feels like distances are melting. In social networks we are able to stay in 
contact with our friends, find people from former times and add new friends 
and contacts who share the same interests, opinions and professions. We 
communicate around the globe and use these possiblilities often without 
questioning; believing in it as it would be reality. But when we open the 
letterbox and find a postcard from a friend, holding a physical, handwritten, 
stamped card we may feel another form of joy in contrast to checking our 
emails or adding people to our social netrworks. The handwriting, the stamp, 
the postcard – perhaps a bit worn from the travelling – is readable in many 
different ways, not only the written message is the information, we can see 
the time that it took to arrive in our letterbox. More concrete actions have 
to be made to send this postcard, more people were involved to give us this 
certain feeling when we are holding this card in our hands. And with this 
feeling the process is not finished, we may hang up this card on our kitchen 
walls and get a reminder to this feeling, to the person that has sent it to us, 
it is still there even when we are not in this room, diffrent to the moment 
when we shut down our comptuers. Is it the personal aspect that gives this 
postcard its strength? Is it the real time that is needed to cross the ocean to 
reach a place far away? What ever it is, after a while of using the virtual tool 
of communication we are longing to get in real contact, to see, to smell, to 
touch the other person, to hear her/his voice without delay or distortion. Not 
yet are we able to send a physical attachment in an email to another place. 
We need to go through reality and travel a concrete way to a concrete place 
where we will meet this person in reality.

 Come together, right now…

In August 2009 nine artists from Norway, Poland, Spain, Canada, Switzer-
land, Germany and Japan gathered in Radom, a small city 100 km away 
from Warsaw in Poland in order to work together creatively as part of the 
PAS – Performance Art Studies. The people, between 21 and 61 years old, 
with different social, cultural and artistic backgrounds reasearched in an 



art. The value is not the art piece, it is more the moment of the transfer of 
an immanent context, that wants to communicate a view or an opinion and 
not only to show a nice image, that limits the free space that is created. Art 
has structural borders, that performance breaks to have a free field of com-
munication and with this an exchange of values, natures and originalities.

A common perception in society, is that a shy person is not able to make 
Performance Art. This is not really comprehendable, because performance-
art offers everybody a way to communicate with their personal habits. So a 
shy person, communicates with it’s shyness on a level where he can reach 
or touch people more, than with a spoken word. The shyness transformes 
the meaning onto a higher level, where shyness becomes more a sign or a 
tool, than a handicap. Inability changes through performance art into abi-
lity. Performance Art offers everybody to find a way to speak, to find an own 
language and to express themselves with all of their personal assets.

In a materialistic based world, it is not easy - but important - to impart the 
ephemeral values of Performance Art. People escape on one hand from the 
real world into a virtual second life  and on the other side people checkout 
thier physical borders in extreme ways, like extreme sports. Also the biotech-
nics and advances in modern science and medicine change the view of our 
body and its possibilities. A speechless body that is unable to communicate 
is mostly the result. Performance Art is not only art, it’s researches can influ-
ence other fields of life and can help to bring back the reality to life and to 
open various channels in daily communication.

 PAS – Performance Art Studies

An orthodox performer would probably say that teaching art, especially Per-
formance Art, is absolutely inappropriate, because it is something that one 
should have within oneself, somewhere deeply inside. This is supposed to 
be the only place from which one could take that something, and teaching 
that is simply impossible.

This radical opinion nonetheless has something true about it, but only mar-
ginally. One needs to have talent to create – this is correct. In so far as, 
contemporary art allows for realization of a talent in various ways, or, as one 
might say in other words – it allows realization of various talents. Everyone 
is talented and everyone can prove that in art. Not only the one who can 
draw or paint properly count as gifted. There are many medias and artistic 
formulas, which stand wide open for every kind of psyche and character. 
The uniqueness of performance lies in its openness of the artistic formula, 
which can accommodate every talent. One just has to find the way of ex-
pressing it.

This is why didactic is used in Performance Art – to show the methods 
of activating one’s own individual talent. It starts with general losing up, 
leaving behind the burdens of prejudices about art and about oneself as 
a creator. It’s quite easy and the people who participate in the studies are 

full of good will, ready to bring their imagination under such a treatment of 
openness and cleanliness. Before the performance resolves, and starts to 
use the artistic forms that would allow him/her to make a statement, he/
she is going through a process of shaping himself/herself; creating oneself, 
taking care of oneself, almost alike and referring to the antic principles of 
technique of oneself. 

PAS – Performance Art Studies provides a professional studio stituation where 
Performance Art can be experienced on various levels. The main focus of 
these studies is the process, a motor that once it’s started will never end until 
the person decides to stop it. To understand Performance Art is not possible 
without the process of researching, developing, trying out, experimenting and 
to show this in public presentations, where the actual point of the process is 
visible for the audience and the performer. Each professional performance 
artist will agree to the the fact that even after years of doing Performance Art 
the presentation of a piece is just a fragment of the process. 

In Europe there are just a few art academies where Performance Art is of-
fered as a proper study. Mostly these studies are combined in interdiscipli-
nary art departments where performance is a part besides other experi-
mental art froms, like installation or video. Also there the fact that some art 
academies that have provided Performance Art classes have been forced to 
close down due to the professor leaving and no one taking over the position. 
Students that have started the studies cannot finsh or have to find alterna-
tive ways to complete their researches. That brings us to a difficult situation 
where the knowledge of Performance Art is getting blurred and as a result 
missleading information or knowledge is given. Like for example one of the 
most common faults is: a performance that deals with interaction becomes 
categorised into the section of Happening. The need of professional courses 
in Performance Art is obvious. PAS tries to offer this potential in a special 
way and orientates on the being of Performance Art, by offering studies in 
different countries and in conjunction with Performance Art festivals, so that 
the teaching subject is adequate to its nature.

 Bursa Academy

PAS in Radom mostly took place in – what we affectionately called Bursa 
Academy, a boarding school with easy conditions of living together and pro-
vides an ideal place for working and creating. The international participants 
of the PAS in Radom were thrown into a intensive and allincluding net of 
tasks, exercises and researches where openess became a key to stand the 
high tempo of the working days. Body, time, space, concept, context and 
other important topics were touched, discussed and improved. The dynamic 
of the given tasks and the dynamic of the international group where growing 
to a level of understanding the multiple possibilities of Performance Art and 
its enormous feedback on each person’s background. The group in the PAS 
is to understand as a small society, where each person brings something 
inside this network, but where the freedom of the personality is guaranteed. 
This form of understanding helped the group by each participant exten-



ding the given tasks with his/hers own ideas and cultural and social back-
grounds. A unique situation of teaching and learning appears that helped 
us to consider the immense potential of Performance Art, that prompts the 
main question: How?

 How?
 one can say thank you.	How	you	say	it	
	 will	decide	about	the	quality.	

The center of the studies are the perception of the own person and the 
communication with the aid of the body. Self perception and self experience 
defines the sense and the affiliation with body, time and space as well as the 
daily communication. It is important to apprehend his body as a tool and to 
use this tool in one’s own communication areas. This becomes to a certainty 
of an own expression.

The studies follows the questioning How? The question How? also focuses 
on the topic Global Communication: How we see eachother’s nations (stero-
types)? How we use these stereotypes for our jugdements or opinions about 
other nations? How we are able to change them (if we know how to)? and 
How we can find new ways of interpretations and communications if we find 
other similarities?

 From me to you (PAS – Task No. 54.1.2)

During the studies the participants recieved the task of writing a short action 
that should be realized by another person of the group. At first we chose the 
persons, so that the author knew for whom she/he will write this action. 
After a time of working together we knew one another more and could ob-
serve during the exercises the action and reactions of the others. This allows 
the author to work in different ways, like for example to write an action of 
how she/he saw the other person (habits, reactions, behaviours) or to write 
an action where the person would do something contrary to his/her habits 
or behaviour. After a time the author and the actor worked together, where 
the author described the action that the actor should do, the time for this 
working session was limited, just because to leave place for personal inter-
pretations of the actor of the authors piece. The presentations took place 
and we saw 9 actions written from another person, interpreted by another 
person. The discussions afterwards showed intersting questions. For exam-
ple: How close the actor realized the action to the concept? Where the actor 
interpreted individually the written script? How does it feel for the author to 
see his/hers action, idea, concept realized by somebody else and others? 
It was not only interesting to observe the action, also to see the authors 
reaction during the actor was realizing his/her idea. This task was specially 
chosen for the topic of the studies Global Communication. An Norwegian 
wrote an action for a Spanish actor, a Japanese actor realized a concept of a 
Swiss. The cultural interpretations and the main concepts helped to under-
stand the way of language we can choose for art and for to understand 
communications between people with different cultural backgrounds and 

educations. If we understand Global Communication as a possibility for our 
society we need to understand the backgrounds and overcome our ways of 
thinking.

	 Postcard	(PAS	–	Task	No.	32.1.3)

After the breakfast in our acommodation place I handed out postcards. 
Everybody could pick out a bunch of postacrds that she/he liked. At first the 
participants wrote the address of a person to whom she/he would like to 
send a postcard (parents, partner, friends). After everybody wrote the adress 
they should pass the postcard to the neigbour, the person sitting right next 
to them and should write a postcard to the person that they don’t know, so a 
german wrote a postcard to a polish family or a canadian wrote to a person 
in Spain. They were free to choose their way of writing, so it may appear 
that a polish family received a postcard written in Japanese. We collected 
the cards and sent them. After the studies in Radom we got some reactions 
from the people to whom we sent the postcards. Funny to see the first irrita-
tion and later on the fun the recipients had with these postcards.

These two tasks are just a small view in the huges process we have done 
during the studies in Poland. It is not possible to describe all the things 
that were going on. Global communication took place during the whole stu-
dies programme and borders between people closed and found new ways 
of communication without a spoken word. This was clearly visible in the final 
presentation in Elektrownia, Center for contemporary art in Radom. Real 
global communication is as a possibility and a quality for the future.

BBB Johannes DEIMLING
bbbjohannesdeimling.de



Tytuł: CANNELLONI (3 godziny, 10 minut)
Performance rozpoczął się w dwóch różnych miejscach od dwóch różnych 
czynności. F.S. trzyma widelec a S.I.F. nóż. Wszystkie czynności, wykonywane 
przez artystki cechuje duża powolność. F.S. i S.I.F spotykają się w głównej 
sali. Po pierwszym dotknięciu pochylają się ku podłodze i wiążą ze sobą 
jedną ze nóg. Połączone na takiej wysokości, poruszają się po sali dopóki nie 
znajdą się w pobliżu buta kogoś z widowni. F.S. naciska widelcem na but a 
S.I.F. udaje jego cięcie nożem. Ta czynność zostaje powtórzona kilkakrotnie 
na różnych butach. Na końcu F.S. i S.I.F. rozdzielają się i wychodzą z sali.

Title: CANNELLONI (3 hours, 10 minutes)
The performance start in two different locations with two actions. F.S. is carrying 
a fork and S.I.F. a knife. All movements are very slow. F.S. and S.I.F. meet in the 
center room. With the first body contact they go down to the floor and connect 
one of their feet to the other’s. They move in the space until they are close to 
one of the audience’s shoes. F.S. press the fork into the shoe and S.I.F. makes 
cutting movements on it with the knife. This action is repeated several times on 
different shoes. At the end F.S. and S.I.F. separate and walk out of the space.

TYTUŁ: The show it must (około 1 godziny)
Stoję na drewnianej scenie, brudnej od ptasich odchodów, ubrana w błyszczącą 
białą sukienkę, mocno umalowana, oświetlona umownie scenicznym światłem. 
Zgromadzona poza pomieszczeniem publiczność obserwuje mnie z dużego dys-
tansu. Zakładam słuchawki mojego odtwarzacza mp3, powoli zbliżam się do 
nich, zaczynam śpiewać piosenkę, którą słyszę tylko ja. Wychodzę na zewnątrz, 
rozgrzewam się, zaczynam biec. Biegam dookoła ogrodu, jednocześnie śpiewając 
fragmenty piosenek. Po kilku okrążeniach wybiegam na ulicę, przemieszczam 
się dookoła galerii. Biegam i śpiewam, dopóki starczy mi sił.

TITLE: The show it must (about an hour)
I am standing on a wooden stage, dirty with bird’s droppings, dressed in a white, 
shiny dress; I am heavily made up, hardly lit by the stage lights. The audience 
gathered outside the room, are watching me from a long distance. I put on my 
mp3 headphones, I slowly approach them and I begin to sing a song which only 
I can hear. I go outside, I warm up, I start to run. I run around the garden at the 
same time singing fragments of songs. After some rounds, I run out into the 
street, I move around the gallery. I run and sing, till I lose my strength.

KOZŁOWSKA, Maria / PL / miriamkozlowska@gmail.comFJØRTOFT, Susane Irene / NOR / susirenef@gmail.com
SIERGIST, Franziska / CH-ES / francisss2@hotmail.com



Tytuł: UWAGA, ZIEMNIAKI! (3 godziny, 35 minut)
Siedzę na krawędzi dachu Elektrowni. Mam na sobię zwykłą czarną 
sukienkę oraz fartuch. Obok mnie, niewidoczne dla publiczności, leżą dwa 
duże worki wypełnione ziemniakami. Od czasu do czasu, zależnie od sytu-
acji, krzyczę: Uwaga, ziemniaki! i rzucam nimi w publiczność stojącą pode 
mną lub przechodzącą obok. Kiedy kogoś trafię krzyczę: Przepraszam! 
Przepraszam! a jeśli ziemniak zostanie odrzucony do mnie z powrotem 
mówię: Dziękuję!  Następuje wtedy przekształcanie interakcji w jej 
przeciwieństwo i vice versa.

Title: ATTENTION, POTATOS! (3 hours, 35 minutes)
I sit on the edge of the roof of the Elektrownia. I wear a simple black dress 
and an apron. Next to me, invisible for the audience, lied down two big bags 
with potatos. From time to time, depending on the situation, I shout Uwaga, 
ziemniaki! (Attention, potatos!) and throw potatos down to the audience and 
random people who walk by. If I hit someone, I shout I’m sorry! I’m sorry! 
(Przepraszam! Przepraszam!), if a potato will be thrown back on the roof, I 
shout Thank you! (Dziekuję!) for that. Diverse re- and interactions arise.

Tytuł: MARI ISHIWATA (15 minut)
Nazywam się Mari Ishiwata. Nieustannie maluje swoje życie. Szyję własne 
sukienki i zawsze ubieram się kolorowo. Oczywiście robię to wszystko aby 
czuć się dobrze i wygodnie. Jednak znaczy to także, że muszę się nieustan-
nie ozdabiać i chowam się za wszystkimi tymi kolorowymi rzeczami jak za 
kamuflażem z powodu zbyt dużego natężenia samoświadomości (zarówno 
w tym pozytywnym, jak i negatywnym aspekcie). Nie za bardzo wiem jak 
zrównoważyć te dwa stany. Jestem niepwena a ten performance jest moją 
interpretacją tej niepewności.
      

Title: MARI ISHIWATA (15 minutes)
My name is Mari Ishiwata. I have been painting about my life all the 
time. I make my own dresses and always dress myself colorfully. I do it, of 
course, to make myself feel comfortable. But actually it means that I need 
to decorate myself and hide myself behind the colorful aspect as a cam-
ouflage, because of too much self-conciousness, both in too positive and 
negative way. I don’t know how to make balance of it. I’m confused. This 
performance is my interpretation of this confusion about myself.

KOZŁOWSKA, Maria / PL / miriamkozlowska@gmail.com STENGELE, Julischka / DE / julischka.eu ISHIWATA, Mari / JP / mariishiwata.com
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Tytuł: TERAZ (45 minut)
Nastawiam wodę do zagotowania. Lewą rękę wkładam do miski z zamrożonymi 
rybami i prawą - do pustej miski. Złamane w pół ciało drży, głowa kieruje się 
w kierunku półki z piekarnika. Jak tylko słyszę, że woda się gotuje, proszę 
mężczyznę stojącego najbliżej o jej przelanie do pustej miski z moją prawą ręką 
w środku. Kawałek po kawałku, wyjmuję z lewej miski 9 zamrożonych filetów i 
układam je równo przed sobą. W każdym z nich, za pomocą gumowej końcówki 
wycinacza od skórek do paznokci, robię otwór, a ze sznurka - osobną pętelkę. 
Nadziewam wszystkie kawałki na przezroczysty gumowy przewód. Zakładam to 
na szyję krzyżując ręce za głową. Przenoszę dwa końce przewodu w usta, a w 
ustach łączę te dwa końce językiem. Szeptem odmawiam modlitwę Zdrowaś 
Mario. Pilniczkiem do paznokci wycinam z 2 cytryn spiczaste końcówki i daję 
mężczyźnie z publiczności. Wyciskam sok z trzymanych w górze cytryn na 
naszyjnik z ryb. Wskakuję na półkę z piekarnika i zastygam w bezruchu. 

Title: NOW (45 minutes)
I start to boil the water. I put left hand in a basin with frozen fishes and right 
in the empty basin. Bent, I tremble and draw my head towards the oven 
shelf. As soon as I hear the water reached a boiling point I ask the audience: 
water! to the right basin! Piece by piece, 9 frozen fillet I fish out and arrange 
in a row in front of me. I make a hole (opening) in each piece with rubber 
cuticle pusher. I make an individual knot for each piece with a cord string. I 
impale all of them on a transparent rubber connection pipe. I try the neck-
lace on my cleavage. I cross my hands behind a head and empty them by 
insert the two ends of connection pipe into my mouth and connecting them 
with tongue. I murmur Holy Mary prayer. With a file I curve 2 lemons’ nipples 
out and give to the audience. I press the lemons from above on unfrozen 
necklace. I am jumping on oven shelf and freeze.

Tytuł: IŚĆ (90 minut)
Wchodzę z dużym plecakiem na plecach. Zakładam go na brzuch i 
wyciągając kolejne składniki ciasta (mąkę, cukier, śmietanę etc.), wysypując 
je na ziemię, zaczynam iść - ugniatając ciasto. Związuje włosy gumką, przy-
mocowuje do głowy kij, na którego końcu przywiązane jest jabłko. Wyjmu-
je scyzoryk i usiłując ściąć jabłko zaczynam iść - przedzieram się przez 
publiczność, wychodzę z galerii. Po kilkudziesięciu minutach prób ścięcia 
jabłka, zmęczona proszę publiczność: Pomóż mi proszę. Ktoś podaje mi 
jabłko, ścinam je i wracam do miejsca, gdzie zostawiłam ciasto. Zagniatam je 
dalej stopami, obieram i wkrawam kawałki jabłka do ciasta. Roluję szarlotkę, 
wkładam ją do plecaka. Zdejmuję kij z włosów, chwytam go w rękę - niczym 
laskę wędrowca, zakładam buty i wychodzę. 

Title: TO GO (90 minut)
I enter with big backpack on my arms. I take off the shoes, roll up trouser 
legs and sleeves.  I put backpack on my breast. I am taking out from it: flour, 
sugar, cream etc. I pour all stuff on the floor and I start walking (in the same 
place)- I’m  kneading the dough. I make ponytail on my hair and put long 
wooden stick inside. The apple is attached on the end of this stic. I take out 
penknife. At the moment when I start trying to cut this apple I start walking. 
I’m forcing my way through the public, then I’m going out the gallery. I am 
going and trying cut it. When I feel tired I’m  asking public: Can you help me?  
Someone catch the apple, gives me. Thanks that I cut string, take apple and 
come back to the gallery, where is the dough. I am kneading its by foots. I’m 
peeling the apple, cutting into dough. I’m rolling apple-pie and put inside the 
backpack. I put the stick out of my hair. I put on my sandals, catch wooden 
stick in my hand (like wanderer’s stick) and go out.
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Tytuł: NISZCZYSZ! (17 minut)
Na ścianie wisiało ostrzeżenie z polskiej szkoły: Niszczysz! Znaczysz mniej 
niż myślisz. Pomarańczowym, fluorescencyjnym flamastrem tak długo 
przekreślałem słowo Niszczysz! aż przedarł się papier. Wtedy włożyłem 
zakrywkę flamastra pomiędzy zęby, położyłem dłonie na dwóch kamieniach 
i zacząłem robić pompki tak długo, aż starczyło mi sił. Wtedy uklęknąłem 
twarzą do widowni i powiedziałem Nie mówię po polsku. Wyjąłem paczkę 
papierosów Męskich, wziąłem jednego z nich i trzymałem poziomo zapalo-
nego na wysokości swoich oczu pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym 
tak długo, aż popażył opuszki moich palców. Zkruszyłem resztę i opuściłem 
salę... W tym performance użyłem elementów ze świata budowniczych dróg 
oraz świata szkolnego do skonstrułowania działań związanych z dialektycz-
nym procesem tworzenia i niszczenia. Grałem z poetycką siłą działań para-
doksalnych aby zakwestionować naszą edukację, wartości oraz tożsamość. 

Title: NISZCZYSZ! (17 minutes)
A warning  from a polish school: Niszczysz! Znaczysz mniej niż myślisz. (You 
are destroying! You mean less than you think). I underline continuously the 
word “Niszczysz!” with a orange florescent marker until the paper ruptures. I 
take the head of the marker between my teeth, I put my hands on the stones 
and I do push-ups until exhaustion. From push-ups to genuflection, I say: Nie 
mówię po polsku (I don’t speak polish). I take a package of cigarettes Męskie 
(Masculines). I hold one horizontally at eye level between thumb and index, I 
light it and let it burn to the tips of my fingers. Finally, I crashed the remains... 
I took some elements from the road workers world and from the school world 
for developing actions that are dealing with the dialectic process of creation 
and destruction. I played with the poetical power of paradoxical actions for 
questioning our education, values and our identity.

Tytuł: WIĘZIEŃ (15 minut)
Stoję plecami do ściany, ubrana w białą halkę. Zaczynam kręcić się wkółko 
zderzając się ze ścianami naprzeciwko widowni. Nieco zachwiana podnoszę 
drewniane gałęzie z podłogi, staję na trzęsącej się cegle pośrodku pokoju i 
zaczynam się kołysać jakby to była podróż łodzią. Wyrzucam z rąk gałęzie, 
podchodzę wtedy do drabiny, siadam na jednym z jej stopni i zaczynam zjadać 
wiśnie z ciasta leżącego na podłodze. W końcu umieszczam ciasto na czubku 
swojej głowy a kawałki ześlizgują się po mojej twarzy i szyi. Wspinam się po 
drabinie, starając się utrzymać ciasto na głowie. Uderzam o sufit i pozostawiam 
kremowy, ciemny ślad ciasta na suficie. Następnie opuszczam pokój... To 
działanie opowiada o wewnętrznym niepokoju, frustracji, miłości oraz oswoje-
niu: o różnych rodzajach  sytuacji bez wyjścia. Chciałam opowiedzieć o tym, w 
jaki sposób krzywdzimy a także o absurdalności i ironii w tym zawartej.

Title: LA PRISONNIÈRE/ THE PRISIONER (15 minutes)
I stand with my back against the wall, wearing a sheer white slip. I begin 
to turn on myself, repeatedly crashing my body sideways against the side 
wall. Slightly unstable, I then gather up wooden sticks into a bunch and 
stand on a wobbly square brick and start to row, as in a rowboat. I throw 
the sticks down and walk to a ladder fastened to the far wall, sit on a rung 
and start eating cherries from a cake on the floor. I then place the cake 
on top of my head; some pieces crumble down my face. I climb the ladder, 
balancing the cake on my head; I hit the ceiling and leave a creamy dark 
trace from the cake. I descend and leave the room... This work is about 
internal turmoil, frustration, love and domesticity: how sometimes we feel 
trapped with no escape. Through my actions I communicate how we hurt, 
the absurdity and irony of it all.


