
Łukasz Kędziora: Na waszej stronie internetowej 
można przeczytać, że Fundacja om używa aparatury 
EEG, okulografów, dronów i kamer termowizyjnych. 
Do czego je wykorzystujecie?

Violka Kuś: Staramy się dokumentować ulot-
ne akty twórcze – szczególnie te, które w swoim 
założeniu są niezapisywalne, czyli w szczególności 
dotyczy to akcji performatywnych. Dokumentacje 
tego typu działań są bardzo częste i stanowią je-
dyny ogląd dzieła, które miało swoje miejsce jakiś 
czas temu. Jednak naszym celem jest konserwacja 
–  to  mój osobisty ukłon w stronę Mariny Abra-

mović, która próbowała odtwarzać swoje dawne 
działania z udziałem młodych artystów. Następnie 
jej idea przekształciła się w Instytut Mariny Abra-
mović, jednak obecnie odchodzi on od praktyki 
angażowania młodych performerów.

Dla Fundacji om konserwacja to zatem odtworze-
nie danego dzieła artystycznego poprzez zapis za po-
mocą naukowych narzędzi, umożliwiających wejście 
w sferę neurobiologii artysty. Nie jest to  niczym 
innym jak pewnym dopowiedzeniem, pomocą wo-
bec działań twórczych. Przyjęliśmy, że każde odtwo-
rzenie dokumentacji to powielenie tego działania. 

Przestrzeń między 
sztuką a nauką

O działalności Fundacji Artystyczno-Badawczej om  
– organizmy i maszyny w kulturze 

z  V i o l k ą  K u ś  i  M a ł g o r z a t ą  J a n k o w s k ą  
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Wywiad

Im więcej informacji udostępni się widzowi na  te-
mat dzieła, które trwało chwilę, tym lepszy będzie 
jego odbiór, bowiem wesprze wyobraźnię odbiorcy. 
Eksperyment, który właśnie realizujemy, nosi nazwę 
skróconą (porządkową) _e.1/2015-2017.

Na czym on konkretnie polega?

Małgorzata Jankowska: W czasie performansu 
to artysta jest generatorem sytuacji: działa w cza-
sie i przestrzeni, które sam wyznacza. Artysta sięga 
do swoich przeżyć, emocji i doświadczeń, stanowi 
medium, które wypowiada komunikat. Może od-
nosić się do historii, pamięci albo wspomnień. Na-
sza wspólna praca z artystą zaczyna się właściwie 
już w momencie pojawienia się pomysłu na akcję 
artystyczną – musimy wiedzieć, jak ten performans 
będzie wyglądał, w jaki sposób wykorzystane bę-
dzie ciało. O tym, jakimi posłużymy się narzędzia-
mi, decydujemy wspólnie z artystą. Chcemy łapać, 
konserwować performans z pozycji ciała artysty. 
Urządzenia badawcze i naukowe metody rejestracji 
pozwalają poznać to, co dzieje się w jego organi-
zmie podczas działania. To ciekawy problem ba-
dawczy, bo chęć dokumentacji performansu sama 
w sobie zawiera pewną sprzeczność. Performans 
jest niepowtarzalny, nie dotyczy tylko konkretnych 
gestów i działania, odbywa się w czasie, przestrze-
ni i określonym kontekście, a tego dokumentować 
właściwie nie można.

Nie boicie się, że taka precyzyjna dokumentacja bę-
dzie ingerować w dzieło?

V.K.: Oczywiście, po zrealizowaniu wszystkich 
akcji może się okazać, że zastosowane narzędzia 
miały wpływ na sam performans. Jednak wtedy po-
wstanie zupełnie nowa jakość, która nie miałaby nic 
wspólnego z ideą, do której dążymy. Naszym celem 
jest zbudowanie swego rodzaju modułu dokumento-
wania tego typu działań artystycznych. Jeżeli się oka-
że, że monitorowanie stanów neurofizjologicznych 
artysty ma nieusuwalny wpływ na przebieg samego 
procesu twórczego, to będziemy od tego odchodzić.

Zatem projekt jest dość ryzykowny. Załóżmy, że artysta 
przeprowadza w waszej obecności performans – co dalej?

V.K.: Zaczynamy od zebrania materiału ba-
dawczego, czyli przeprowadzenia akcji w opar-
ciu o  takie elementy jak rejestracja wideo, zapis 
dźwięku na setkę (na żywo), pomiar jego natężenia, 
monitorowanie stanu aktywności mózgu artysty 
oraz stanu fizjologicznego jego organizmu. Dodat-
kowo rejestrujemy obraz wideo z użyciem mobil-
nego eyetrackera w celu wzbogacenia materiałów 
poglądowych u obserwatorów – przyszłych bada-
czy naszego eksperymentu.

Kolejnym etapem jest analiza zebranego mate-
riału, również z elementami badań statystycznych. 
Dopiero po tym procesie powstają wnioski końco-
we i moduł prezentacji efektów.

Dlaczego w ogóle zdecydowaliście się rejestrować per-
formanse? Nie jest to utopijna idea?

M.J.: Od samego pojawienia się performansu 
bardzo często był on dokumentowany. Oczywiście 
im głębiej w historię, tym mniej tej dokumentacji się 
zachowało (musimy pamiętać, że środki techniczne 
w przeszłości były o wiele mniej precyzyjne niż dziś). 
Niektórzy artyści nie wyobrażają sobie braku doku-
mentowania performansów, inni są temu niechętni. 
To kwestia indywidualna. Zazwyczaj jednak perfor-
manse w jakiejś formie bywają  zapisywane, coraz 
częściej organizuje się również ich wystawy, bazując 
na dokumentacji, co z  jednej strony jest czymś nie-
zwykle wartościowym, a z drugiej strony czymś moc-
no niepokojącym. Miał już taką wystawę Zbigniew 
Warpechowski, ojciec polskiego performansu1, od-
tworzono akcję Ewy Partum2. Potrzeba posiadania 

1 Wystawy prezentujące dokumentację performansów  
Warpechowskiego, m.in.: Zbigniew Warpechowski. Wideo-do-
kumentacja performance z lat 1970 do 2008 w opracowaniu 
Barbary Maroń, Cricoteka, 2009; Zbigniew Warpechowski 
TO, 20.09.–11.11.2014, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki. 
Kuratorzy: Joanna Kordjak-Piotrowska, Dominik Kuryłek.

2 Wystawą zaprojektowaną jako rekonstrukcje pewnych wąt-
ków twórczości Ewy Partum była Legalność Przestrzeni,  
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dokumentacji performansów i korzystania z niej jest 
bardzo silna zarówno wśród artystów, wśród instytu-
cji, jak i w środowiskach naukowych. Czasami artyści 
świadomie korzystają z dokumentacji własnych per-
formansów, włączając je do swoich kolejnych działań. 
Taką praktykę stosuje Artur Tajber, którego zaprosi-
liśmy do naszego eksperymentu. Dokumentacja jest 
więc czymś istotnym dla sztuki na wielu poziomach.

Ciekawe pytanie stanowi właśnie to, co w zasa-
dzie dokumentować? Póki co nie dokumentowano 
doświadczeń uczestników performansów (artysty 
ani widzów) czy emocji, jakie wyzwalają się podczas 
działania. Właściwie dlaczego?

Zatem jeśli wasz eksperyment rejestrowania per-
formansów się uda, będzie to nowa jakość również 
w dziedzinie sztuki?

V.K.: Zakładany przez nas cel eksperymentu 
może okazać się zupełnie nieistotny, gdy jego od-
biorcami staną się sami artyści. Już w tej chwili widzi-
my, że performerzy współpracujący z naszą fundacją 
sami są ciekawi, co się z nimi dzieje w trakcie działań 
artystycznych. Jest tak szczególnie w tej sztuce, gdzie 
koncentracja i dyscyplina ciała stanowią elementy 
generujące przekaz energetyczny z odbiorcą. Czasem 
artysta na tyle „afirmuje się w sobie”, w swoim dzia-
łaniu, że pewnych rzeczy nie daje rady kontrolować. 
Myślę, że wiedza o nim samym od strony biologicz-
nej jest bardzo ciekawa, a jednocześnie deprymująca. 
Mimo tego od artystów, którzy odbyli z nami próby, 
dostajemy kolejne zaproszenia do udziału w ich per-
formansach. Oni chcą mieć zaplecze dokumentacji, 
które my proponujemy.

M.J.: Pewne ramy projektu są założone, ale chce-
my, aby podążał on za artystą i jego odczuwaniem. 
Otrzymujemy sygnały od niektórych twórców, 

17.06–15.08.2006, Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk, kurator: 
Aneta Szyłak. Podczas przygotowywania wystawy odbyły się 
warsztaty dla artystów i studentów zatytułowane Reproducing 
the Past (Modelarnia, Gdańsk), ich kuratorką była córka artyst-
ki Berenica Partum. Artystka wspólnie z uczestnikami warszta-
tów odtworzyła własne działanie Poem by Ewa z 1971. Uczest-
nicy samodzielnie odtwarzali również inne jej działania i akcje.

że chętnie pokazaliby stworzoną przez nas dokumen-
tację na swojej wystawie albo że interesują ich urzą-
dzenia, za pomocą których pracujemy. Nie wiemy 
więc na razie dokładnie, jak to się dalej potoczy. 
Ciekawe natomiast, że wielu artystów pozwala nam 
na  głębokie wkroczenie w  ich osobistą przestrzeń 
– poznawanie ich na tym poziomie to jak odkrywa-
nie tajemnicy. Dokumentacja performansów poka-
zuje nam w nich coś, czego nie widać na pierwszy 
rzut oka i czego nawet się nie spodziewaliśmy.

Ile dotychczas eksperymentów przeprowadziliście?

V.K.: Udało się zrealizować dwie z trzech prób, 
nad jedną wciąż pracujemy. Wszystkie służyły wery-
fikacji narzędzi, które miałyby zostać wykorzystane 
do monitorowania artystów. Chodziło w nich głów-
nie o mobilne urządzenia do śledzenia aktywności 
bioelektrycznej mózgu (EEG). Jest z nimi ogromny 
problem, ponieważ narzędzia dostępne w popular-
nym obiegu niestety nie spełniają naszych wymagań. 
Z kolei te przeznaczone do badań laboratoryjnych 
są bardzo trudno dostępne i jest ich niewiele.

Przekonaliśmy się o tym już przy pierwszej próbie 
rejestracji performansu pt. Patrzenie w dal z udziałem 
Danuty Milewskiej. Była to praca polegająca na per-
manentnym akcie patrzenia w dal w pozycji siedzącej, 
w bezruchu. Artystka umiejscowiła się w przestrzeni 
osiedla Na Skarpie w Toruniu. Próbowaliśmy zare-
jestrować poziom jej koncentracji i relaksacji za po-
mocą urządzenia Mind Wave Mobile. Dodatkowo, 
w czasie akcji podjęliśmy decyzję o  wykorzystaniu 
mobilnego okulografu (Tobii Glasses 2) do monito-
rowania aktywności okoruchowej artystki3.

Jakie były wnioski z tej próby?

V.K.: Bardzo praktyczne. Uznaliśmy, że wyeli-
minujemy ww. mobilne narzędzia do rejestracji fal 
mózgowych, ponieważ zupełnie nie zdały egzami-
nu. Nie  sprawdził się także miniaturowy helikopter 
(Puzzle Box Orbit), który miał wspomóc artystkę 

3 Wyniki można obejrzeć na naszej stronie internetowej: 
www.funom.org/#!e12015-2017-p1/c1p2w.
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w koncentracji. Mieliśmy nadzieję że będziemy mogli 
zwizualizować poziom skupienia performerki poprzez 
ruch helikoptera sprzężonego z opaską EEG. Nieste-
ty, okazało się to być bardzo trudne i mało realne.

Na ile ten projekt jest innowacyjny w szerszej skali?

M.J.: Materiał, który obecnie zdobywamy, jest 
innowacyjny w stosunku do sposobów dokumen-
tacji performansów, a także w stosunku do tego, 
jak rozumie się dokumentację sztuki. Wyzwania 
stawiane przez artystów, na przykład tych działa-
jących w  obszarze nowych mediów, nie pozwalają 
na zaprzestanie zmian w udoskonalaniu metod ba-
dawczych. Kilkadziesiąt lat po wynalezieniu kaset 
wideo ruszyły programy służące ich konserwa-
cji. Zarówno MoMA, jak i Guggenheim z uwagi 
na dzieła zgromadzone w kolekcji stworzyły modele 
nowej dokumentacji, np. dotyczące instalacji wideo. 
Tate Modern w Londynie z początkiem nowego ty-
siąclecia po raz kolejny i zapewne nie ostatni zmie-
niało sposób katalogowania obiektów sztuki nowych 
mediów. Musimy pamiętać, że proces dokumentacji 
musi nadążać za tym, co proponują artyści, dlatego 
zawsze będzie wyzwaniem i eksperymentem.

Sztuka współczesna podąża za technologią, 
obecnie wielu artystów na świecie (niekoniecz-
nie w Polsce) wykorzystuje np. EEG4. Dzięki tym 
urządzeniom artyści pokazują naprawdę niebywałe 
rzeczy i zdarza się, że nasze doświadczenie dema-
skuje np. umowność używania opasek EEG w sztu-
ce. To,  co  proponujemy w eksperymencie, musi 
uwzględniać obszar artystyczny, naukowy i techno-
logiczny na równym poziomie.

V.K.: I właśnie taka jest różnica między Funda-
cją om a działaniami czysto artystycznymi. Twórca 
może pozwolić sobie na pewną nadinterpretację, 
natomiast my, jako fundacja artystyczno-badaw-
cza, musimy zachować naukową rzetelność.

4 Z ważniejszych artystów wymienić można Janinę Antoni 
(Slumber 1994); Adi Hoesle’a (Pingo ergo sum, 2012), Mari-
nę Abramovic (Mutual Wave Machine 2013) czy z młodsze-
go pokolenia Lisę Park. 

M.J.: Sztuka w ogóle powinna być rzetelna, jeśli 
wykorzystuje konkretne narzędzia.

V.K.: Ja jednak będę bronić artystów – oni mają 
prawo użyć każdego sprzętu przy pewnej ogólnej 
wiedzy na jego temat, najlepiej we współpracy ze spe-
cjalistami. Nadinterpretacja badań, jaką zastosuje ar-
tysta, może okazać się sednem jego działania, a wy-
niki, jakie otrzyma z urządzeń monitorujących jego 
ciało, mogą mieć dla niego zupełnie inne zastosowa-
nie niż dla – dajmy na to – kognitywistów. Przy ta-
kim podejściu, będzie on artystą jak  najbardziej 
rzetelnym. Oczywiście nie zawsze tak jest. Zupełnie 
czym innym jest posługiwać się danym urządzeniem 
w działaniu czysto artystycznym, a czym innym, kie-
dy dzieje się to podczas naszego eksperymentu.

Czy wykorzystanie okulografu przełożyło się na jakiś 
analityczny materiał?

V.K.: Tak, opracował go Robert Lauks i stano-
wi on istotną część raportu z eksperymentu Danuty 
Milewskiej Patrzenie w dal. Myślę, że ciekawym ma-
teriałem w odbiorze była rejestracja wideo, pokazu-
jąca fiksacje wzroku artystki. Można znaleźć na niej 
moment, w którym pole fiksacji wzroku skupiło się 
w jednym punkcie przez dłuższą chwilę. Fizjologicz-
nie jest to rzadka sytuacja, więc stanowi to dla od-
biorcy niezwykle interesujący materiał.

Czyli dzięki waszej rejestracji ten performans w ja-
kimś sensie się zwizualizował?

V.K.: Tak, ale niestety okazało się, że dla samej ar-
tystki okulary, czyli mobilne narzędzie okulograficz-
ne, stanowiły problem. Jest to jednak kwestia indy-
widualna. W niektórych sytuacjach może okazać się, 
że to, co zainstalujemy na performerach, będzie sta-
nowić dla nich przeszkodę w działaniu. Zobaczymy...

Te wnioski stanowią pokłosie pierwszej próby ekspery-
mentu. Na czym polegała druga?

M.J.: Do drugiej próby zaprosiliśmy grupę od-
biorców oraz Irenę Lipińską – tancerkę, choreografkę 
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i performerkę. Performans get out. get in. prezento-
wano w ramach konferencji Czego pragną drony, 
zorganizowanej przez Laboratorium Humanistyki 
Współczesnej we Wrocławiu. Impreza była świet-
nym kontekstem dla przyglądania się przez nas or-
ganizmom i maszynom. Sam performans odbył się 
na terenie Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
W próbie wykorzystaliśmy EEG (EMOTIV EPOC), 
drona (wielowirnikowiec typu Hexacopter) z zamon-
towaną kamerą termowizyjną (Tamarisk 320 Sierra 
Olympic) oraz mobilny okulograf (Tobii Galsses 2). 
Rejestracja dźwięku i nagranie wideo prowadzone 
były w ścisłej współpracy z Ośrodkiem Dokumenta-
cji ASP we Wrocławiu. Pierwsza część akcji odbyła się 
na zewnątrz i nieoczekiwanie, jej uczestnikiem stał się 
wielowirnikowiec. Jego operatorem był Tomasz Jan-
kowski, który wystartował zaraz po otrzymaniu zgody 
na lot z wrocławskiej wieży kontroli lotów. Dron miał 
tylko obserwować artystkę w podczerwieni, ale uzna-
ła ona, że odbiorcą jej działania zostanie właśnie ma-
szyna. Zarejestrowany podczas tej części materiał był 
wyświetlany następnie w budynku ASP.

V.K.: Artystka sama nie potrafiła uzasadnić, dla-
czego weszła w kontakt z dronem. Oczywiście była 
to nieplanowana ingerencja w akt twórczy.

Co się działo w budynku?

M.J.: Artystka kontynuowała akcję, ale już w in-
nym rytmie. Na głowie miała EMOTIV EPOC 
w formie rozbudowanej opaski, która odczytuje sy-
gnał fal mózgowych. Co ciekawe – pomimo dosko-
nałych umiejętności Pauliny Markiewicz, która ob-
sługiwała mobilne urządzenie EEG, sprzęt zawiódł.

Dlaczego?

V.K.: Mamy klika podejrzeń. Może być to kwestia 
konstrukcji budynku; pracownicy mówili, że czasami 
mają problem z urządzeniami mobilnymi w tej prze-
strzeni. Emotiv wprawdzie udało się uruchomić, aby 
nagrać stan relaksacji przed akcją, natomiast w mo-
mencie, kiedy weszła duża grupa ludzi, maszyna za-
częła źle działać. Mamy podejrzenie, że wiele osób 

miało włączony bluetooth w telefonach komórko-
wych i to mogło wywołać ten problem. W przyszłości 
będziemy prosić o wyłączenie komórek.

A badania wykonywane okulografem udały się?

V.K.: Tak, ale wydarzyła się dziwna rzecz. Mate-
riał wideo z widocznymi punktami fiksacji nie zapi-
sał się. Dopiero odtwarzany w programie do wykre-
ślania map cieplnych działa prawidłowo. Osobnym 
problemem jest to, że niezwykle trudno opracowuje 
się rzetelną mapę cieplną na obiekcie ruchomym. 
Kiedy mamy do czynienia z filmem składającym się 
z wielu planów, a artysta porusza się w czasie perfor-
mansu, jest to bardzo trudne.

Wasz projekt opiera się na współpracy między różnymi 
dziedzinami aktywności ludzkiej: nauki oraz sztuki. 
Co myślicie o idei transdyscyplinarności?

V.K.: Jednym z naszych celów jest budowanie 
platformy międzydziedzinowej, ale w rzetelnym 
podejściu do transdyscyplinarności. To długi pro-
ces, zarówno w przypadku Laboratorium Neuro-
kognitywnego w Toruniu, jak i innych naszych 
partnerów. Współpraca rodzi się w czasie wielo-
godzinnych spotkań, podczas których próbujemy 
znaleźć wspólny język do konkretnego działania 
i analiz teoretycznych. Myślę, że interdyscyplinarna 
tendencja to wynik pewnej polityki, która wreszcie 
zaczęła funkcjonować w Polsce. Również ze wzglę-
du na kwestie biznesowe i humanistyczne podejście 
do badań zaczęto otwierać laboratoria przed artysta-
mi. Sztuka powoli zaczyna być traktowana poważ-
nie, jak każda inna dziedzina nauki.

M.J.: Nie wiem, czy właściwszym przedrostkiem 
jest „trans” czy „inter”. Myślę, że dąży się do tego, 
żeby wszystko było bardziej „trans”. My jako Fun-
dacja jesteśmy raczej interdyscyplinarni. Staramy się 
wyprodukować jakieś nowe ciało na bazie dwóch ob-
szarów, wchodzimy pomiędzy i tworzymy przestrzeń 
do wspólnych rozmów. To jest niezwykłe, że poja-
wiły się instytucje, które przeczuwają, iż nie wszyst-
ko powinno dziać się za zamkniętymi drzwiami. 
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Próba 1 eksperymentu _e1/2015-2017 Fundacji om, test urządzenia mobilnego Mind Wave Mobile EEG,  
z towarzyszeniem performansu Danuty Milewskiej pt.: Patrzenie w Dal, Toruń, 26 września 2015 roku
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Wywiad

Właściwie już teraz większe ośrodki uniwersyteckie, 
np. niektóre wydziały biologii, poszukują kontaktu 
z artystami. Zupełnie inaczej wygląda to w obszarze 
medycyny, ale to zapewne kwestia czasu.

Czy w kontaktach z badaczami różnych dyscyplin 
nie macie wrażenia braku kompetencji?

M.J.: Oczywiście, że tak! Ja nigdy nie będę kogni-
tywistką i chyba nie mam potrzeby, żeby tak głęboko 
wchodzić w ten temat. To jest ogromny obszar wiedzy!

V.K.: Między nami a naukowcami odbywa 
się ciągła edukacja. Z naszej strony możemy po-
kazać badaczom pewne wartości, które dla nich 
są nie do końca zrozumiałe. Chociażby to, jak można 
przenieść analizy okulograficzne ze świata zleceń ko-
mercyjnych w przestrzeń sztuki. Jednak żeby to za-
działało, musimy mieć pewną podstawową wiedzę, 
służącą do zrozumienia siebie wzajemnie.

Czy taki model prowadzenia badań to przyszłość?

V.K.: Myślę, że w konstrukcję artysty wpisana 
jest otwartość, dlatego będzie on dopuszczał znacz-
nie więcej niż naukowiec – nawet futurologiczne 
myślenie. Dzięki temu artysta może być dla bada-
cza inspiracją, symbolem pewnej odwagi, na którą 
naukowiec nie może sobie pozwolić. Z drugiej stro-
ny, artysta czasem potrzebuje potwierdzenia pew-
nej własnej fenomenologicznej myśli czy działania 
w oparciu o intuicję. Sądzę, że proponowany przez 
nas model współpracy umożliwia tego typu dialog.

A jak to wygląda w historii sztuki?

M.J.: Realizowany przez nas projekt bazuje 
na czymś, czego historia sztuki właściwie nie anali-
zuje. Próbujemy patrzeć na artystę jak na organizm. 
Kwestie takie jak emocje, przeżywanie i doświad-
czenie nie znajdują w historii sztuki zainteresowa-
nia, ponieważ nie dotyczą ich kategorie estetyczne. 
Myślę, że fuzja obszarów sztuki i nauki pozwala po-
szerzyć krąg zainteresowanych albo po prostu cieka-
wych tego, co może się wydarzyć. Nie oszukujmy się 

jednak, że zniknie problem „elitarności” sztuki albo 
hermetycznych tematów, niezależnie od dyscyplin. 
Sztuka nie jest dla masowego odbiorcy i nie będzie. 
Możliwe za to, że przez połączenie sztuki oraz nauki 
zyskają one kolejnych miłośników. Pokazuje to suk-
ces festiwali dedykowanych sztuce i technologii, 
które przyciągają nie tyle koneserów, co ludzi czuj-
nych i zainteresowanych nowymi rzeczami5. A może 
po prostu za bardzo jesteśmy przywiązani do pojęcia 
sztuka, a raczej do tego, co przez nie rozumiemy…

Jak udaje się wam porozumieć z osobami o tak róż-
nych kompetencjach?

V.K.: W naszym eksperymencie trudność po-
jawiła się już na etapie projektu. Wielokrotnie do-
świadczyłyśmy tego na spotkaniach w Laboratorium 
Neurokognitywnym w Toruniu. Mimo że rozma-
wialiśmy w jednym języku, pojawiały się momenty, 
kiedy nie potrafiliśmy się zrozumieć. Wielu spotkań 
wymagało, aby intuicyjnie nauczyć się wyczuwać, 
która strona w jakim kierunku zmierza i o czym 
mówi. Język świata nauki jest zupełnie inny niż ję-
zyk sztuki. Jednym z naszych celów było znalezienie 
uniwersalnego sposobu komunikowania się, chociaż 
na początku zarówno jedna, jak i druga strona mia-
ła wrażenie, że stanowi tylko pomoc w projekcie. 
Mamy nadzieję, że przyjdzie taki moment, iż znaj-
dziemy wspólny mianownik. To jednak wymaga 
nie roku czy dwóch, ale kilku lat współpracy.

M.J.: Nauka jest raczej niezrozumiała dla więk-
szości ludzi ze względu na ogromną specjalizację, 
jaka obecnie panuje w badaniach. Z kolei my, jako 
historycy sztuki, nie mamy przygotowania technolo-
gicznego, nie znamy nawet historii technologii. Jeśli 
nawet coś na ten temat czytamy, to najczęściej inte-
resują nas tylko wybrane zagadnienia. Dlatego też 
zarówno wśród naukowców, jak i wśród historyków 

5 Festiwale dedykowane sztuce i technologii: Ars Electronica 
(Linz, Austria od 1979), DEAF - Dutch Electronic Art 
Festival (jako Manifestation for the Unstable Media 
od 1987), Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO, 
Wrocław (jako Międzynarodowy Festiwal Wizualnych 
Realizacji Okołomuzycznych od 1989). 
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Próba 2 eksperymentu _e1/2015-2017 Fundacji om, test urządzenia 
mobilnego EEG B-Alert x 24, z towarzyszeniem performansu Wacława 
Kuczmy pt.: Ukrzyżowanie, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu 
w Toruniu, 17 marca 2016 roku, podczas Światowych Dni Mózgu
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Wywiad

sztuki tak rzadko podejmowane są próby mówienia 
do siebie nawzajem. Cały czas są  to  osobne świa-
ty. Z naszych obserwacji i rozmów wynika, że obie 
strony – przedstawiciele nauki i sztuki – potrzebują 
otwarcia i możliwości współpracy, którą na  przy-
kład umożliwiają międzydziedzinowe spotkania. 
Na Zachodzie dzieje się to zresztą już od lat 50., zaś 
w Polsce ten proces tak naprawdę dopiero się za-
czyna. Chociaż jeszcze tego nie przepracowaliśmy, 
to istnieje jakiś magnes między sztuką a nauką.

Widzicie inny model niż transdyscyplinarność?

M.J.: Widzę to, co artyści robią od lat, a od nie-
dawna historycy sztuki, kuratorzy i teoretycy. 

Ci pierwsi są najczęściej albo podwójnie wykształ-
ceni, albo tak głęboko poznają konteksty inne 
niż artystyczne, że nabywają wiedzę profesjonalną. 
Najproduktywniejsze okazuje się podwójne wy-
kształcenie, dla przykładu Donna Haraway – bio-
lożka i  filozofka feministyczna, Lev Manovich, 
który studiował m.in. malarstwo, architekturę oraz 
computer science, i wielu innych. My, przygoto-
wując się do bycia historykami sztuki, otrzymali-
śmy bardzo jednokierunkową, klasyczną edukację. 
W historii sztuki nie ma jeszcze spójnej metodo-
logii ani sposobu mówienia o nowych mediach 
– nie nadążamy za współczesnymi projektami arty-
stycznymi. Może to będzie punkt wyjścia do nasze-
go następnego projektu.

What is in the space between art and science? On the activities of the ‘om – organisms and machines 
in culture’ Art & Science Research Foundation

Contemporary art becomes increasingly connected with technology and science. This connection falls 
beyond the scope of traditional education in the fields of the arts and art history. We talked with Violka 
Kuś (performer artist, CEO of the om Foundation) and Małgorzata Jankowska, PhD (academic scho-
lar, exhibition curator, Deputy CEO of the om Foundation), about the importance of this relationship 
and the activities of the “om– organisms and machines in culture” Art & Science Research Foundation. 
The researchers describe three experiments, in which a drone, an eye tracker, and electroencephalography 
were used to record the performance. In the interview, they mention cooperation between the repre-
sentatives of the humanities and science (which is not easy but very effective). At the end, the authors 
try to answer a question of whether art historians should be more transdisciplinary or interdisciplinary.

Keywords:
organism, performance, art & science, media, art theory, documentation of artworks, body, artists’ neu-
rophysiology, eye tracking, electroencephalography, interdisciplinarity, transdisciplinarity
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Próba 3 eksperymentu _e1/2015-2017 Fundacji om, test urządzenia mobilnego EMOTIV EPOC EEG,   
z towarzyszeniem performansu Ireny Lipińskiej pt.: get out. get in., Pracownia Mediacji Sztuki ASP Wro-
cław, 29 października 2015 roku, podczas Konferencji Czego pragną drony?, organizowanej przez Labora-
torium Humanistyki Współczesnej Uniwersytetu Wrocławskiego
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