
Wywiad 1 / Aleksandra Wypych – Pracownia fMRI ICNT, wywiad przeprowadziła Aniela Kokosza

Czy może Pani przybliżyć procedurę przygotowawczą poprzedzająca badanie i ograniczenia 
związane z osobami poddawanymi badaniu?
Jeśli chodzi o badanie rezonansu magnetycznego to procedura przygotowawcza opiera się głównie 
na tym, żeby pacjent w odpowiedni sposób był ubrany przed badaniem, tak? Prosimy go o to, aby 
zdjął wszystkie luźne metalowe części  ponieważ mogą Stanowic zagrożenie dla pacjenta jak 
i również stanowić artefakty podczas badania. Czyli takie rzeczy jak zegarki, karta magnetyczna, 
komórka, pasek od spodni, drobne z kieszeni wszystko musi zostać w szatni. Natomiast to są takie 
rzeczy, które  pacjent może zostawić w szatni, są jeszcze rzeczy, których pacjent, mówiąc wprost nie 
może z siebie wyjąć i jest z reguły rozrusznik serca, albo jakieś pompy infuzyjne i wówczas te pompy 
infuzyjne muszą zostać …. O Jezus pozajączkowało mi się. Zaczniemy jeszcze raz? Możemy jeszcze raz? 
Ok.
(głosy w tle: 
-rozrusznik serca musi zostać….
-jo co ja gadam) 
Dobrze, jeśli chodzi o badanie rezonansu magnetycznego  generalnie różnicujemy pacjentów… 
różnicujemy rzeczy na  wskazania, przeciwwskazania względne i bezwzględne . Jeśli chodzi o te 
bezwzględne to przede wszystkim rozrusznik serca i pompy insulinowe, które w znacznym stopniu 
wykluczają pacjenta w ogóle z wykonania takiego badania jak również i metalowy opiłek w oku jest to  
rzecz, którą musimy bezwzględnie sprawdzić jeśli w ankiecie przed badaniem pacjent nam taką rzecz 
zaznaczy . zazwyczaj wykonuje się przeglądowe zdjęcie oczodołów i sprawdzamy czy jest jakiś cień
o wysyceniu metalicznym , jeśli tak odsyłamy pacjenta do okulisty na usunięcie tego opiłka metalu 
ponieważ pole wiadomo w jaki sposób magnez oddziałuje na opiłki metalu, po prostu może okaleczyć 
pacjenta, niszcząc mu gałkę oczną wyciągając ten opiłek. To są przeciwwskazania bezwzględne. 
Do przeciwwskazań względnych należą takie rzeczy jak staplery, jak jakieś stenty, klipsy naczyniowe, 
zazwyczaj spotykamy się z pacjentami , którzy są po jakiejś angioplastyce  lub cholestektomi czyli po 
usunięciu pęcherzyka wówczas prosimy aby upłynęło co najmniej trzy miesiące od tego zabiegu, 
wtedy dany stent, klips ładnie się wrośnie w naczynie i już nie ma możliwości przesunięcia go. 
Kolejnym przeciwwskazaniem takim względnym są różnego rodzaju aparaty ortodontyczne, to 
również zależy od tego z jakiego materiału są  wykonane. Zazwyczaj są bezpieczne do używania 
w polu elektromagnetycznym a jedyny dyskomfort jaki odczuwa pacjent to jest lekko metaliczny 
posmak w ustach bądz… czasami porównywany jest do smaku krwi w ustach, w ten sposób to się 
manifestuje i objawia. Na dobrą sprawę nawet i tatuaże świeże są jakimś względnym przeciw-
wskazaniem, zwłaszcza te kolorowe ponieważ w czerwonym tuszu znajdują się opiłki żelaza , które 
również oddziaływują w polu magnetycznym , wówczas dają nam artefakty i w ten sposób zakłócają 
nam obraz badania. 
Czyli mogą wystąpić takie ograniczenia, z których pacjent nie zdaje sobie sprawy, a są niebezpieczne 
w trakcie badania?
Po to jest ankieta przed badaniem abyśmy my czyli osoby, które wykonują badanie u pacjenta i które 
później to interpretują, my bierzemy w tym momencie za niego odpowiedzialność i jeśli w ankiecie 
zaznaczy którykolwiek z punktów na tak, musimy się dopytać i sprawdzić, czy rzeczywiście jest rzecz, 
która go dyskwalifikuje z badania rezonansem magnetycznym. 



A proszę powiedzieć na czym opiera się analiza aktywności mózgu podczas badania?
Analiza opiera się na analizie wskaźnika BOLD czyli wskaźnika natlenowania krwi i tutaj bazujemy na 
na analizie głównie  wykonywanej w specjalnych programach typu FSL bądź Brain Voyager 
i generalnie jest to wskaźnik, który pokazuje w momencie  kiedy dany obszar mózgu jest 
zaangażowany w daną aktywność, w wykonywanie czynności, w tym momencie pojawia się w tym 
obszarze zwiększone zapotrzebowanie na tlen, wzrasta także przepływ krwi, wzrasta perfuzja 
i wzrasta również poziom oksyhemoglobiny. W związku z tym rejestrujemy wówczas wskaźnik BOLD 
i to się manifestuje o nas na danych surowych. 
A interpretacja zarejestrowanych danych?
Interpretacja zarejestrowanych danych może być taka na szybko z takich danych surowych podczas 
samego badania by tylko zobaczyć czy rzeczywiście pojawiła nam się lokalizacja w miejscu o którym 
myśleliśmy albo, które uważaliśmy, że powinna się tam pojawić ta lokalizacja i ta aktywność.  
Natomiast sama analiza to już jest część bardziej złożona i wymaga odpowiedniego przygotowania 
po pierwsze części anatomicznej badania a później tych danych surowych i obrobienia ich specjalnym 
dedykowanym do tego programem. Tak zwany post-processing.
Czyli każde badanie jest indywidualnie projektowane na potrzeby…
Każde badanie jest indywidualnie…. to znaczy każdy projekt, jeśli badamy ludzi w określonym 
projekcie to wszyscy są traktowanie tym samym paradygmatem i dokładnie w ten sam sposób 
badani. Natomiast analizujemy później ich indywidualnie a później grupowo.
A czy istnieją jakieś ograniczenia co do częstości przechodzenia badania w rezonansie 
magnetycznym?
Jeśli chodzi o sam rezonans możemy być w 100% spokojni, bezpieczni,  jest to metoda nieinwazyjna. 
Oczywiście są przypadki, kiedy kobieta jest w ciąży, zwłaszcza pierwszy trymestr to raczej staramy się 
w ogóle wykluczać takie pacjentki z badań. Natomiast teraz są już dość powszechne badania 
rezonansu magnetycznego kobiet w ciąży powyżej pierwszego trymestru i one raczej…. Oczywiście 
wykonujemy je z ordynacja lekarską. Natomiast samo w sobie badanie nie jest inwazyjne w związku 
z tym nie ma obostrzeń, żeby wykonywać je raz na rok czy też z określoną częstotliwością. Są osoby, 
które na potrzeby danych projektów badają się raz, dwa razy dziennie i nie jest to żaden problem.
Dziękuję
Nie ma żadnych efektów ubocznych dla ich zdrowia.

Wywiad 2 / Jan Nikadon – Pracownia fMRI ICNT, wywiad przeprowadziła Aniela Kokosza

Czy już do tej pory przeprowadzono badania oparte na analizowaniu aktywności mózgu podczas 
oglądania fragmentów wideo z wystąpień artysty…yyy przepraszam jeszcze raz
Czy już do tej pory przeprowadzono oparte na analizowaniu aktywności mózgu podczas oglądania 
fragmentów wideo z wystąpień artystycznych badanego?
W naszym ośrodku badawczym nie robiliśmy do tej pory takich badań. Natomiast bazujemy na wielu 
badaniach, które znane są z literatury i jednym z takich pierwszych to  jest spostrzeżenie takie , że 
nasz mózg  aktywuje podobne rejony i w podobny sposób niezależnie czy wykonujemy daną czynność 
czy tylko obserwujemy jej wykonanie. Tutaj mamy do czynienia z artystą, który obserwuje swój własny  
performance więc spodziewamy się, że część z tego co przeżywał w czasie jego wykonywani będzie 
również do uchwycenia w tym badaniu. Same te badania mają, tego typu badania mają dosyć długą 
historię. Zaczęło się od tego przypadkowego odkrycia neuronów lustrzanych, które jak głosi pewna 



naukowa anegdota, zostały odkryte zupełnie przypadkowo. Naukowcy, którzy prowadzili badania nad 
małpami i nad korą mózgową zostawili włączoną aparaturę i zauważyli, że kiedy jeden z nich zajadał 
orzecha czy jakiegoś orzeszka czy jakąś przekąskę, to w mózgu małpy, która to obserwowała odpaliła 
się kora ruchowa, zupełnie jakby to małpa wykonywała tą czynność. I też są badania później 
podobne , że np. mamy artystów tancerzy, którzy obserwując performance swój albo innych  tancerzy 
będą przetwarzali te informacje w inny sposób niż ludzie, którzy są laikami w danej dziedzinie, tak? 
Czyli  nie są tancerzami zawodowymi, będą to inaczej postrzegali i inaczej będzie pracował ich mózg 
w czasie obserwowania tego typu performensu? Czy to tylko dotyczy tancerzy czy profesjonalistów 
w innych dziedzinach również?
Badania wskazują, że dotyczy to profesjonalistów w ogóle i też nie tylko nawet profesjonalistów, 
znaczy jeśli zobaczymy kogoś kto zostanie uderzony młotkiem w palec to odpalają nam się w mózgu 
podobne rejony jakbyśmy to my byli uderzeni tym młotkiem. zależy od stopnia empatii i emocjo-
nalnego zaangażowania, też od relacji z osobą, której cierpienie obserwujemy. Natomiast jeśli chodzi 
o takie wyższe, bardziej wysublimowane procesy poznawcze to jest mało takich badań. 
-Dlaczego powiedział Pan na wcześniejszym spotkaniu, że neurony lustrzane są przereklamowane? 
-Hahaha no były dosyć trendy. Jest tak jak z każdą modą, że bardzo dużo ludzi się rzuca na pewne 
tematy, które są modne i próbują zająć…. Tak jak ktoś trzymając w ręku młotek, każdy problem 
wydaje mu się gwoździem  i w tym jakaś… jeśli badanie w nauce jakiegoś fenomenu albo tłumaczenie 
jakimś fenomenem  wszystkiego też jest jakąś modą. Ludzie podążają za tym i później próbują 
wszystko tłumaczyć za pomocą jakiegoś tam fenomenu. 
To wszystko, dziękuję.
Dziękuję. 

Wywiad 3 / Aleksandra Sojak-Borodo – artystka, wywiad przeprowadziła Aniela Kokosza, 
                      dodatkowe pytania zadała dr Magdalena Zamorska i Viola Kuś

Czy było to twoje pierwsze badanie za pomocą rezonansu magnetycznego? 
Tak. Pierwsze. 
Opowiedz o swoich wrażeniach w trakcie badania i po nich. 
W trakcie badania, na samym początku wydaje się, że jest to bardzo komfortowa sytuacja i moment, 
w którym można odpocząć, odizolować się trochę od codzienności. Natomiast po kilku minutach 
zaczyna się zyskiwanie świadomości swojego ciała i okazuje się, że takie elementy , na które się nie 
zwraca uwagę w życiu no stają się istotne, jakiś ból palca czy człowiek się niewygodnie ułoży odczuwa  
się pewny dyskomfort. Natomiast jednocześnie jest to taka sytuacja tutaj wykreowana na potrzeby  
właśnie tego, żeby uzyskać jakiś efekt i do czegoś dojść. Więc też człowiek się stara, żeby to badanie 
jak najlepiej wyszło, żeby rzeczywiście się nie ruszył i żeby te myśli skupiały się na tych  sekwencjach 
w taki prawidłowy sposób. Taki jak oczekujemy tutaj, żeby to badanie wyszło.
Co było dla Ciebie największą trudnością w trakcie, oprócz wyzwania nie poruszania się ?
Nieporuszania się… no chyba to właśnie żeby jakby skanalizować w pewien sposób myśli, tak? na tych 
zadaniach. Żeby żeby właśnie skupiać się na tym co widzę i o czym mam myśleć . Chociaż też wiem, że 
tak naprawdę jest to trochę pozorne dlatego, że nasz mózg jakby działa swoją drogą i  to nie ma 
znaczenia czy ja jakby siebie upominam w pewien sposób i staram się zmusić do jakieś aktywności bo 
to i tak przy badaniu wychodzi. Ale myślę, że takie pewne natręctwo, że takie myślenie, że myślę teraz  



o bólu palca a nie o tym co widzę na ekranie. Także takie uciekanie myśli w taką jakąś przyziemność 
na przykład czy dyskomfort, to było trudne. 
Tak? dziękujemy?
-Jak w ogóle się czujesz?  
Teraz to się czuje jak z innej rzeczywistości bym wróciła. Na początku jest tak, że człowiek leży 
wygodnie i bardzo komfortowo się czuje a po chwili zaczęłam odczuwać jakieś najdrobniejsze 
dyskomforty własnego ciała, tak? że tutaj czuje duży palec u nogi, tutaj rękę, wiem, że nie mogę się 
poruszyć,  podrapać . I jednocześnie też wiedząc, że jestem poddawana badaniu to staram się skupić 
na tym zadaniach, niby bardzo prostych czy to na pewno prawa ręka czy to na pewno lewa, no takie 
myśli ci przychodzą do głowy i jednocześnie ten czas no leci inaczej po prostu te sekundy nawet 
wiedząc, że te filmy były w takich sekwencjach 20 sekund 20 to 20 sekund wydaje się długie po prostu 
jeżeli muszę się skupić na tym. 
No właśnie, a jak wspominasz ten czas materiałów wideo, tych sekwencji?
Najbardziej mi się dłużyły te pierwsze sekwencje z rękami tak naprawdę. To mi się wydawało w 
nieskończoność  trwa.
A to ciekawe, że te na początku najbardziej.  
No  tak mi się wydawało, że to długo trwa. Natomiast wiedziałam, że to jest  4 minuty -około-
- tak około 4 minuty. Jakbym nie wiedziała tego to bym obstawiała, że to jest dłużej, koło 6-7 minut. 
A same nagrania wideo? 
Same nagrania wideo… starałam się myśleć jak widziałam  ten performance, o tamtych emocjach 
i tym co czułam tam i nie skupiać się jakby i nie zastanawiać nad innymi rzeczami niż przyziemność  
jak wchodziła ta sytuacja jakby codzienna. Chociaż też powiem, że
- trudno było przejść
- trudno było przejść 
Te fragmenty nie było za krótkie?
No to tutaj pytanie do specjalistów; (odpowiada Jan Nikadon: Nie mogą być dłuższe bo jeżeli by były 
one długie i puszczalibyśmy je minutę to i tak wiemy z doświadczenia, że takie pobudzenie, które 
możemy wyciągnąć to jest właśnie 20-25 18 sekund, później mózg się po prostu przyzwyczaja i już 
przestaje to przetwarzać, jest habituacja. To jest tak jak ktoś za oknem zaczyna pracować młotem 
pneumatycznym i przez chwile nam to przeszkadza a później łapiemy się na tym, że godzinę temu 
zaczął i w zasadzie już tego nie słyszymy.)
Miałaś poczucie, że te dwa filmy są jakoś podobne do siebie?
W pewnym sensie tak bo staraliśmy się, żeby sytuacja była filmowana w podobny sposób.
Właśnie pytam się o twoje doświadczenie, miałaś jakieś poczucie, że coś innego nagle się we mnie 
dzieje przy jednym. Czy we mnie się dzieje?
Mhm
No tak, miałam takie poczucie, że przeskakują mi myśli z tej sfery  jakby domowej do świata  jakby 
czystego tak? i też galeryjnego. Też takie myśli niekontrolowane no które mam, tak? co zrobię 
dzieciom na kolacje na przykład  były przy tym kuchennym czy w ogóle myślałam o tej sferze domowej  
a tutaj przeskakiwało mi to też na inne myślenie, tak? że jestem nagle w przestrzeni galerii
A czy na przykład miałaś, tych sekwencji było kilka, czy te pierwsze sekwencje czy te twoje emocje, 
myśli różniły się przy tych kolejnych?  Czy było ich więcej za tobą?  Bo były silniejsze, mocniejsze czy 
na tym samym poziomie? Czy Twoje emocje podczas oglądu sekwencji wideo nabierały 
wzmocnienia w czasie? Tzn. Czy tworzyły się równice w Twoich odczuciach między oglądaniem 
pierwszych sekwencji z performance i ujęć codzienności a kolejnymi, bo jak wiemy było ich kilka.



Nie, powiedziałabym, że były na tym samym poziomie. Nie czułam jakby takiego osłabnięcia jakby, 
inne może trochę myśli ale jeżeli chodzi o te sfery, o tą domową i tą artystyczną to jakby one mi 
przeskakiwały tutaj. Że jak pomyślałam o jakieś osobie, którą kojarzę nawet jakby ze światem 
powiedzmy artystycznym, czy z tą sytuacją  jak byłam w sytuacji domowej no to zaraz jakieś obrazy 
typowo codzienne mi się nasuwały jakby tutaj. Też się starałam bo tu Viola mnie prosiła, żeby myśleć, 
żeby się wczuwać w sytuację, stąd też ten strój.  Jak wchodził ten performance to jakby próbowałam 
to jakby próbowałam te emocje jakby przywołać z tamtego zamknięcia też jednocześnie ta sytuacja 
też była taką izolacją bo miałam świadomość, że mnie oglądacie, jestem zamknięta więc była taka 
analogia. Natomiast tam, podczas tego performensu miałam większe poczucie komfortu bo jednak 
jakby poruszałam się po tej przestrzeni. Tu to unieruchomienie …
Gdzie czułaś większą izolacje w RM czy podczas performance w 2007 roku? Bo tam mi pisałaś, że 
chciałaś poczuć Opisując przebieg performance Próżnia wspominałaś, że chciałaś właśnie 
wytworzyć poczucie izolacji.
mhm, chciałam i że to do końca się nie udało bo te dźwięki z zewnątrz przeszkadzały  
A jak było tutaj? Tutaj też miałaś sporo dźwięków ale czułaś większą izolacje? 
Izolacje większą na pewno bo w ogóle nie miałam świadomości, znaczy wiedziałam, że tutaj jesteście, 
ktoś coś mówi ale… 
Ale, że cie podglądamy? 
Tak
O tym nie myślałaś?
Znaczy, wiedziałam, że mnie podglądacie natomiast ta izolacja była większa, bo ja byłam oddzielona 
też tą sferą dźwięku, tak?  Bardzo głośnego i tym unieruchomieniem , że nie mam możliwości tak jak 
na przykład podczas tego performensu pójść sobie w kącik.


