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SESJA 2 / podejście1 fMRI  
_NEUROFIZJOLOGIA ARTYSTY W PERFORMANCE_eksperyment_e.1/2015 - 2017 

czas: 18.03.2017, godz. 17.30

miejsce / realizacja: Pracownia funkcjonalnego Jądrowego Rezonansu Magnetycznego (fMRI) 
                                    we współpracy z Laboratorium Neurokognitywnym ICNT 

CEL 

Celem działania jest wypracowanie nowego sposobu zapisu zjawisk w działaniach ulotnych 
w sztuce (performance, interwencje, czasowa interaktywność). 

PYTANIA BADAWCZE

• Czy badanie z użyciem funkcjonalnego Jądrowego Rezonansu Magnetycznego (fMRI) może 
być użytecznym narzędziem do pozyskiwania informacji o aktywności mózgu artysty 
podczas performance? (Nie dotyczy realizacji performance w czasie rzeczywistym, badanie 
oparte jest na zjawisku BOLD z wykorzystaniem wideodokumentacji z wcześniejszej 
realizacji wystąpienia artystycznego.)

METODY BADAWCZE 

Studium przypadku w oparciu o eksperyment badawczy z użyciem fMRI.

I / Realizacja eksperymentu

Przestrzeń akcji podzielona na dwa główne plany: 

1 plan  – ARTYSTA / ODBIORCY / akcja performatywno-badawcza z udziałem publiczności

Artystka poddana badaniu – Aleksandra Sojak-Borodo
• fragment wideo z performance – Próżnia, Galeria Miejskiej bwa w Bydgoszcz, 2007 rok

–  czas trwania ww. performance – 3 godziny



Komentarz autorski o performance Próżnia z 2007 roku:

Zostałam zamknięta w specjalnie przygotowanej przestrzeni – białym sześcianie o wymia-
rach  3/3m  Jedynym  sposobem  kontaktu  odbiorcy  ze  mną  było  podglądanie  mojego  
działania – dwa wizjery umieszczone w ścianach. Pomieszczenie symbolizowało fragment  
sterylnej  rzeczywistości,  miejsce  jak  poza  czasem.  Dominująca  biel  wnętrza  pozbawiona  
była przedmiotów, zostało wymazane to, co zbędne.  Próżnia to również był mój manifest  
izolacji wobec grupy /otoczenia/ publiczności. To było sprawdzenie własnych możliwości, czy  
stworzone przeze mnie miejsce jest rzeczywiście tak komfortowe, jak mi się początkowo wy-
dawało, czy też to poczucie obecności samej siebie jest tylko możliwe na poziomie wyobra-
żenia i nie zaistnieje w performance. Podczas akcji  zatraciłam orientację w przestrzeni, ale  
jednocześnie wyostrzył mi się zmysł słuchu, który spowodował, że mój kontakt z tym co na  
zewnątrz został zachowany.

2 plan  – BADACZE / ODBIORCY / badanie z użyciem fMRI z udziałem publiczności.

• Działania planowane:

Badanie z użyciem funkcjonalnego Jądrowego Rezonansu Magnetycznego. W czasie badania 
artystka  (Ola  Sojak),  korzystając  z  gogli,  oglądać  będzie  fragmenty  wideo  z  autorskiej 
realizacji performance Próżnia oraz obrazy wideo z zarejestrowanymi codziennymi czynno-
ściami. Codzienne czynności zostały wybrane w ten sposób, aby były możliwie zbliżone do 
tych wykonywanych przez artystkę podczas performance. 

Neuroobrazowanie  ma  pozwolić  na  uchwycenie  subtelnej  różnicy  w  aktywności  mózgu 
artystki podczas obu form aktywności. 

                 / PrintScr z ww. nagrań wideo, dzięki uprzejmości artystki.

• Realizacja:

Badanie wykonano zgodnie z planem i obowiązującymi procedurami. Badanie trwało około 
21 min. Podzielone było na dwie części:

1. ANATOMICZNĄ/STRUKTURALNĄ –  dotyczącą  weryfikacji  ewentualnych  zmian  w obra-zie 
mózgowia zebranie podstawowych danych. Czas trwania około 5 min. (3 Plan loc SSFSE 0:39 
min. / ASSET calibration 0:04 min. / Ax FSPGR BRAVO 4:31 min.)

2. FUNKCJONALNĄ  –  dotyczącą  pomiaru  aktywności  mózgu  badanego  zgodnie  z  przy-
gotowanym wcześniej  paradygmatem  (opracowanie  Jan  Nikadon  i  Aleksandra  Wypych). 
Podczas tej części badania m.in. wykorzystano, w ujęciach sekwencyjnych 20 sekundowe 
fragmenty z wideodokumentacji performance Próżnia i dograne przez artystkę na potrzeby 
badania  ujęcia  czynności  dnia  codziennego.  Czas  trwania  około  18  minut,  3  bloki 
czynnościowe po 5:48 min.: 1. fMRI motoryczne, 2. fMRI performance – sekwencje nagrań 
po 20 s., 3. fMRI – szachownica.)



Podczas badania do analizy fMRI została użyta sekwencja BRAVO, jako doskonały T1-zależny 
kontrast między istotą szarą a białą. Szybka, trójwymiarowa akwizycja w wysokiej rozdziel-
czości. Producent pisze o niej tak: W technice BRAVO wykorzystuje się trójwymiarową akwi-
zycję z sekwencją prepulsową IR-prep FSPGR w celu uzyskania T1-zależnych objętości izotro-
powych.  Środek k-przestrzeni jest nadpróbkowany i służy jako źródło danych kalibracyjnych  
do  rekonstrukcji  obrazowania  równoległego.  Innowacyjne  dwuwymiarowe  obrazowanie  
równoległe ARC pozwala ograniczyć czas skanowania i artefakty wynikające z obrazowania  
równoległego. Kontrast T1-zależny zoptymalizowany w odniesieniu do istoty szarej i białej, 
także wykorzystuje się w badaniach BOLD. Badanie sesji 2 eksperymentu (podejście1) opie-
rało się  na zjawisku BOLD (Blood Oxygen Level Dependent contrast), czyli rejestracji sto-
sunku krwi utlenowanej do krwi o małym utlenowaniu, w całym mózgowiu. Jest uznawany 
za całkowicie bezpieczną (nieinwazyjną) metodę badań czynności układu nerwowego, a je-
go wynik charakteryzuje się bardzo dobrą rozdzielczością przestrzenną. fMRI z dużą dokład-
nością pokazuje, które regiony mózgowia są zaangażowane w wykonywanie zadania z wyko-
rzystaniem  ww.  wideodokumentacji.  Szczegółowy  opis  badania  sesji  2  (podejście  1) 
_e.12015-2017 w raportach Aleksandry Wypych I Jana Nokadona (zał. 1 i 2).

                
                  / Przygotowania do badania z użyciem fMRI,  montaż gogli na cewce, w której umieszczana jest głowa bada- 

  nego, na zdjęciu artystka Ola Sojak I badacze Ola Wypych i Jan Nikadon, fot. V. Kuś, archiwum FUNom.

3 plan – DOKUMENTACJA EKSPERYMENTU

/ fotograficzna,
/ rejestr wideo,
/ obserwacje przez grupę badaczy i odbiorców.



II / Wrażenia artystki po badaniu z użyciem fMRI i komentarz ekspercki badaczy/realizatorów
      

Wywiad przeprowadziła Aniela Kokosza wg opracowanego zestawu pytań:
1. nagrania – wideo z dźwiękiem na setkę
2. transkrypcja nagranych wywiadów w opracowaniu Dagmary Sobczak (zał.3)

Pytania do ekspertów:

1. Czy mógłbyś przybliżyć procedurę przygotowawczą, poprzedzającą badanie?
2. Czy istnieją ograniczenia związane z osobą poddawaną badaniu?
3. Na czym opiera się analiza aktywności mózgu podczas badania?
4. Jak wygląda interpretacja zarejestrowanych danych?
5. Jak często można przechodzić tego typu badanie w Pracowni fMRI?
6. Gdzie i kiedy przeprowadzano badania oparte na analizowaniu aktywności mózgu 

podczas oglądania fragmentów wideo z wystąpień artystycznych badanego? 

Pytania do artystki:

1.   Czy to było Twoje pierwsze badanie z użyciem rezonansu magnetycznego?
2.   Jakie są Twoje wrażenia po badaniu? (Tutaj podczas rozmowy pojawiły się dodatkowe
       pytania zadane przez Violę Kuś i dr Magdalenę Zamorską – szczegóły w transkrypcji.)

• Grupa realizatorów:
/ Autorka idei eksperymentu, koordynatorka, fotografka / Viola Kuś 
/ Kuratorka projektu / dr Małgorzata Jankowska 
/ Opieka merytoryczna / dr Joanna Dreszer 
/ Artystka poddana badaniu / Aleksandra Sojak-Borodo
/ Radiolog / Aleksandra Wypych 
/ Badacz (fMRI) / Jan Nikadon 
/ Badaczki (wywiad) / Aniela Kokosza, Dagmara Sobczak, dr Magdalena Zamorska
/ Operator kamery / Łukasz Matulewski
/ Asystenka operatora kamery / Monika Grabarek

• Instytucji zaangażowane w projekt:
/ Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii przy UMK w Toruniu
/ Laboratorium Neurokognitywne ICNT 
/ Pracownia funkcjonalnego Jądrowego Rezonansu Magnetycznego ICNT

• Linki:
FUNom http://www.funom.org/
Lnk ICNT http://lnk.icnt.umk.pl/
A. Sojak-Borodo http://www.sojak-borodo.com/
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