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PRÓBA 1. EKSPERYMENTU_e.1/2015-2017 

-------------------------------------------------------------

Patrzenie w dal – akcja artystyczna Danuty Milewskiej, 

ul. Przy Skarpie, Toruń 26.09.2015, godz.16.00

• Założenia 

Performance Patrzenie w dal jest pierwszą próbą - akcją artystyczną, poprzedzającą realizację 

eksperymentu _e.1/2015-2017, pt. Opracowanie metod zapisu i konserwacji ulotnych aktów 

twórczych (performance, interwencje, czasowa interaktywność). W tym przypadku konserwacja 

to idea, którą należy rozumieć jako odtworzenie dzieła poprzez analizę jego zapisu video, stanu 

aktywności mózgu, a także stanu fizjologicznego organizmu artysty podczas podejmowanej akcji. 

Finalnym efektem projektu będzie innowacyjna, oparta na badaniach kognitywnych 

i neuropsychologicznych, metoda dokumentowania i archiwizowania działań artystycznych. 

Eksperyment Fundacji om, podejmujący problem zapisu sztuk ulotnych w kontekście badań 

kognitywnych, jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. 

W swoim działaniu Danuta Milewska ćwiczyć będzie patrzenie w dal, skupiając swoją uwagę na 

przestrzeni wielkich blokowisk (Osiedle Mieszkaniowe na Skarpie). Patrzenie w dal to działanie 

artystki realizowane cyklicznie na terenie kraju, nad Wisłą i nad Morzem Bałtyckim od 2013 roku. 

Poziom koncentracji performerki będzie monitorowany za pomocą mobilnego urządzenia 

do pomiaru czynności bioelektrycznej mózgu MindWave Mobile, który będzie sprzężony 

z miniaturowej wielkości helikopterem. Zmiany w poziomie skupienia i relaksacji artystki będą 

miały bezpośredni wpływ na ruch latającej maszyny. Należy zaznaczyć, że urządzenia mobilne 

MindWave Mobile i Puzzlebox Orbit nie należą do grupy narzędzi laboratoryjnych. 

Z pola widowni będą prowadzone obserwacje przy użyciu mobilnych urządzeń okulograficznych 

(Eyetracker Tobii Glasses 2). 

Patrzenie w dal będzie miało charakter eksperymentu naturalnego. W przypadku braku komunikacji 

z ww. narzędziami mobilnymi akcja artystki nie zostanie przerwana.



• Plan działania po wstępnej weryfikacji testowanego sprzętu: 

/ MindWave Mobile i Puzzlebox Orbit, (testujący urządzenia: Łukasz Kędziora i Viola Kuś)

1. Zapis sygnału czynności bioelektrycznej mózgu (EEG) podczas relaksacji przed akcją 

performatywną.

2. Ćwiczenie na koncentrację artystki z użyciem Puzzlebox Orbit.

3. Zapis sygnału czynności bioelektrycznej mózgu (EEG) podczas Patrzenia w dal.

4. Zapis sygnału czynności bioelektrycznej mózgu (EEG) podczas relaksacji po akcji performatywnej.

Wprowadzenie etapów relaksacji pozwoli zweryfikować zmiany w wykresach krzywych powstałych 

z zapisów sygnału EEG artystki (Danuty Milewskiej) podczas akcji.

Plan działania został zrealizowany (punkty 1-4).  Z wyłączeniem punktu 3, do którego wprowadzono 

zmianę (Łukasz Kędziora): akcję przerwano i zaopatrzono artystkę w urządzenie okulograficzne 

(Eyetracker Tobii Glasses 2) w celu opracowania map cieplnych fiksacji wzroku artystki podczas 

Patrzenia w dal. 

Z pola odbiorcy obserwacje prowadzili: badacz – Robert Lauks (EEG EMOTIV EPOC, SMI Eye 

Tracking Glasses 2.0), Karol Stachowiak (Eyetracker Tobii Glasses 2) 

• Wnioski 

MindWave Mobile – urządzenie niestabilne, na poziomie kontaktu urządzenia z ciałem często 

traci sygnał, nawet w przypadku tak statycznych akcji performatywnych jak Patrzenie w dal 

Danuty Milewskiej

Puzzlebox Orbit – założenie (Viola Kuś) wykorzystania Puzzlebox Orbit jako narzędzia

wizualizującego poziom koncentracji artystki zostało negatywnie zweryfikowane. Urządzenie służy 

wyłącznie do ćwiczeń na koncentrację, uzyskanie pożądanych rezultatów wymaga wielu godzin prób 

oraz odpowiednich warunków przestrzennych i atmosferycznych. 

Mobilne narzędzia okulograficzne – użycie Eyetracker Tobii Glasses 2 stanowiło dla artystki 

przeszkodę w czasie przeprowadzania akcji Patrzenia w dal, urządzenie nie pozwoliło na swobodny 

przebieg procesu twórczego. 

Użycie okularów z pola widowni (Eyetracker Tobii Glasses 2, SMI Eye Tracking Glasses 2.0) 

miało charakter poglądowy – użycie urządzeń okulograficznych przez grupę 5-7 osób zapewnia 

efekt badawczy

Planowany był również zapis obrazu video z użyciem drona, jednak siła wiatru uniemożliwiła jego 

użycie. 



• Wizualny materiał do analizy i dane cyfrowe 

/ Fotografie z przebiegu próby 1. eksperymentu_e.1/2015-2017 
               (realizacja i opracowanie - Viola Kuś)

/ Informacyjny materiał wideo, dokumentacja wideo
  (realizacja i postprodukcja Kasia Rumińska, opieka merytoryczna dr Małgorzata Jankowska)

/ Zapis z urządzenia Eyetracker Tobii Glasses 2

  (rejestracja ruchu gałek ocznych artystki i obserwatorów) 

/ Zapis wartości liczbowych danych cyfrowych z MindWave Mobile 
               (poziom koncentracji, poziom relaksacji, siła mrugnięcia)

• Analiza zebranych materiałów

/ Wykresy zapisu sygnału czynności bioelektrycznej mózgu (EEG) podczas akcji performatywnej, 

   a także z czynności relaksacji przed i po akcji Patrzenia w dal  Danuty Milewskiej
   (realizacja i opracowanie Łukasz Kędziora)

/ Mapy cieplne fiksacji wzroku odbiorcy i artystki podczas akcji Patrzenia w dal 
   (realizacja i opracowanie Robert Lauks)

Artystka w próbie 1. eksperymentu _e.1/2015-2017
/ Danuta Milewska 

       Idea i opracowanie zasad eksperymentu _e.1/2015-2017
/ Viola Kuś 
Koordynatorka obszaru badań przy eksperymencie _e.1/2015-2017
/ dr Joanna Dreszer - Drogorób 

       Opiekunka merytoryczna projektu 
/ dr Małgorzata Jankowska 
Obserwatorzy / Badacze próby 1. eksperymentu _e.1/2015-2017
/ Łukasz Kędziora 
/ Robert Lauks 
Partnerzy próby 1. eksperymentu _e.1/2015-2017
/ Laboratorium Neurokognitywne ICNT w Toruniu
/ Pracownia Neuropsychologii i Użyteczności WSG w Bydgoszczy
/ Zakład Plastyki Intermedialnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK
  - Katarzyna Rumińska - obraz wideo

linki
/ eksperyment _e1/2015-2017 / http://www.funom.org/#!experiments/c1nio     
/ eksperyment _e1/2015-2017-p1 / http://www.funom.org/#!e12015-2017-p1/c1p2w     
/ opis techniczny MindWave Mobile / http://media.wix.com/ugd/4738f4_11fc648fb4654ef4bfc1a3922c5329d2.pdf 
/ artystka / http://www.funom.org/#!artists/c1l6s      
/ obrazy video Fundacji om / https://www.youtube.com/channel/UCclZlX3S822uyoe_wKCArxg     

/ Projekt realizowany przy udziale środków Toruńskiej Agendy Kulturalnej 
  w ramach programu Mikrowsparcie 2/2015

http://www.funom.org/#!experiments/c1nio
http://www.funom.org/#!e12015-2017-p1/c1p2w
http://www.funom.org/#!artists/c1l6s
https://www.youtube.com/channel/UCclZlX3S822uyoe_wKCArxg
http://media.wix.com/ugd/4738f4_11fc648fb4654ef4bfc1a3922c5329d2.pdf

