
RAPORT Z PRÓBY 2 EKSPERYMENTU_e.1/2015-2017

Artysta: Wacław Kuczma
Tytuł: „Ukrzyżowanie”
Rodzaj: performance
Data: 17 marca 2016 r.
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, sala na pierwszym piętrze. 
Partnerzy eksperymentu: Laboratorium Neurokognitywne ICNT w Toruniu, Zakład Reżyserii 
Dźwięku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, CSW Znaki Czasu w Toruniu.

Wykorzystany sprzęt i oprogramowanie:
• Urządzenie laboratoryjne B-Alert x 24 qEEG, specyfikacja.
• Artysta był także podpięty do mikroportu, co mogło mieć wpływ na zapis sygnału EEG.
• B-Alert Acquisition Software (rejestracja sygnału).
• Edfbrowser v. 1. 58 + Vokoscreen v. 1.9.0 + Pitivi v. 0.95 (poglądowe materiały video).
• Libre Office Calc v. 5.1.5.2 wykresy prezentujące artefakty i funkcje kognitywne.

Cel  próby eksperymentu:  ocena  przydatności  urządzenia  B-Alert  x24 do rejestracji  czynności 
bioelektrycznej mózgu artysty w czasie performance. 

Próba eksperymentu podzielona była na następujące etapy:
• 15 minutowy test wykony przez artystę w celu stworzenia indywidualnego profilu EEG 

służącego do wyznaczenia stanów kognitywnych i poziomu zaangażowania w czasie 
performance. Zrealizowane testy to: 3-Choice Vigilance Task, Visual Psychomotor Vigilance  
Task, Auditory Psychomotor Vigilance Task. Test wykonywany w laboratorium ICNT.

• Nagranie 15 minutowej sesji relaksacyjnej przed performance.
• Nagranie performance. 
• Nagranie 15 minutowej sesji relaksacyjnej po performance.

Problemy badawcze:
• Analiza działania urządzania w kontekście następujących czynników specyficznych dla 

performance: jakość sygnału, mobilność sprzętu, „ciężar wizualny sprzętu”, jakość zapisu, 
możliwości wizualizacji zebranych danych, interfejs oprogramowania. 

• Porównanie stanów kognitywnych artysty w czasie relaksacji oraz w trakcie występu.  
• Analiza wpływu „specyficznych” warunków realizacji performance na praktykę 

prowadzenia badań z wykorzystaniem elektroencefalografu.

Przebieg eksperymentu:

• Przeprowadzono tekst poziomu sygnału urządzenia na drabinie, na której artysta wykonywał 
performance na wysokości około 2 m. 

• Sprawdzenie impedancji: Ref-6,18087, Fp1-13,392241, F7-19,69659, F8-6,936993, T4-
25,102806, T6-62,599625, T5-38,224155, T3-32,718433, Fp2-11,288736, O1-24,963184, 
P3-2,838229, Pz-57,156712, F3-23,454262, Fz-28,224438, F4-18,57126, C4-26,346382, 
P4-26,321819, Poz-41,791447, C3-37,345207, Cz-30,840179, O2-21,883308.

• Relaksacja przebiegała bezpośrednio przed wstępem w pozycji siedzącej, nagrany materiał 
w 90 procentach pozbawiony jest artefaktów. 
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• Nagranie performance rozpoczęła się na znak artysty, który poruszał się zgodnie z przyję-
tym przez siebie planem. Jego ruch był przyczyną licznych artefaktów rozpoznanych przez 
urządzenia takich jak:
- EMG (czynnościowe artefakty mięśniowe)
- EOG (potencjał spoczynkowy w pobliżu gałek ocznych, mruganie)
- saturation
- excursion
- spikes (iglice)
Analiza sygnału po oczyszczeniu z artefaktów wskazuje, że większość zarejestrowanego 
materiału nie nadaje się do interpretacji zgodnie z metodyką klinicznych badan eeg. 
Jednakże z punktu widzenia rejestracji performance interesująca wydaje się możliwość 
wizualizacji występowania poszczególnych artefaktów w określanym czasie. 

• Po zakończeniu występu zarejestrowano 15 minut relaksacji w pozycji siedzącej, nagranie 
o podobnej jakości jak w przypadku relaksacji przed performance. 

Problemy badawcze – wnioski:
I.

• Jakość sygnału - bi-alert jest wysokiej jakości urządzeniem mobilnym niegubiącym sygnału. 
• „Ciężar wizualny sprzętu” - sprzęt nie sprawiał dyskomfortu artyście i widzom. 
• Jakość zapisu – szybkość próbkowania zapewnia pewny zapis danych.
• Możliwości wizualizacji zebranych danych – pliki wynikowe (edf, csv) dają duże 

możliwości ich późniejszej wizualizacji. 
• Interfejs oprogramowania – dołączone do urządzenia oprogramowanie jest stabilne i łatwe 

w użytkowaniu.
II.

• W związku z dużą ilością artefaktów podczas działań artystycznych porównanie stanów 
kognitywnych poszczególnych etapów eksperymentu nie jest możliwe.
III.

• Warunku realizacji nagrania uniemożliwiają kliniczną oceną sygnału EEG, jednakże 
materiał wydaje się interesujący z punktu widzenia rejestracji performance. 

Wniosek końcowy: urządzenia Bi-Alert x24 qEEG może być wykorzystane do rejestracji akcji 
artysty-cznych przy zachowaniu pewnych warunków brzegowych dotyczących ruchu artysty oraz 
prze-strzeni, w której występuje. Zdefiniowanie wszystkich jego zastosowań wymaga 
przeprowadzenia kolejnych eksperymentów. 
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Na zdjęciu Wacław Kuczma  i Łukasz Kędziora 
przed 15 minutowym testem. ICNT, Toruń.

Wacław Kuczma podczas pomiaru impedancji, 
ICNT, Toruń.

http://www.funom.org/

