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– DNI MÓZGU –

Performance Ukrzyżowanie Wacława Kuczmy, w ramach współpracy z Laboratorium 

Neurokognitywnym Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii w Toruniu

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

CSW Znaki Czasu w Toruniu, 17.03.2016 godz. 16.00

Założenia 

Przedsięwzięcie stanowiło część szeroko zakrojonego eksperymentu zainicjowanego przez Fundację 

om, którego celem jest opracowanie metod zapisu ulotnych aktów twórczych. Performance Wacława 

Kuczmy  jest  drugą  próbą  (prezentowana  jako  trzecia)  –  akcją  performatywną  eksperymentu 

_e.1/2015-2017- 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. Próba 2 eksperymentu_e.1/2015-2017 skupia się na wdrożeniu laboratoryjnego urządzenia 

mobilnego B-Alert x 24 qEEG. Performance ma charakter eksperymentu naturalnego. W przypadku 

braku komunikacji z mobilną aparaturą pomiarową akcja artysty nie zostanie przerwana.



/ B-Alert x 24 qEEG

Przebieg  2. próby eksperymentu_e.1/2015-2017

1. Zapis sygnału czynności bioelektrycznej mózgu (EEG) podczas relaksacji przed akcją 
performatywną – przeprowadzono  zgodnie z założeniami.

2. Performance Wacława Kuczmy  – zapis sygnału czynności bioelektrycznej mózgu (EEG) 
z transmisją obrazu w czasie rzeczywistym – przeprowadzono  zgodnie z założeniami.

3. Wrażenia artysty po odbytej akcji – zapis audio – przeprowadzono  zgodnie z założeniami.
(raport szczegółowy Dagmary Sobczak)

4. Zapis sygnału czynności bioelektrycznej mózgu (EEG) podczas relaksacji po akcji 
performatywnej – przeprowadzono  zgodnie z założeniami.

• Wprowadzenie etapów relaksacji pozwoli zweryfikować zmiany w wykresach krzywych powstałych 
z zapisów sygnału EEG podczas akcji artysty.

• Warstwa dźwiękowa przebiegu performance rejestrowana był na setkę.
(raport szczegółowy Kamila Kęski)

/ Czas trwania: 60-90 minut, akcja performance trwała około 10 minut /

Wnioski 

B-Alert x 24 qEEG – urządzenie może być wykorzystane do rejestracji akcji artystycznych przy 

zachowaniu pewnych warunków brzegowych dotyczących ruchu artysty oraz przestrzeni, w której 

występuje. Zdefiniowanie wszystkich jego zastosowań wymaga przeprowadzenia kolejnych 

eksperymentów. (raport szczegółowy Łukasza Kędziory)



Etap relaksacji przed wystąpieniem artysty

E
Performance – zapowiedź 

Performance Wacława Kuczmy – Ukrzyżowanie 

Artysta w próbie 2. eksperymentu _e.1/2015-2017  

• Wacław Kuczma – malarz, performer.

Autor i kurator wielu wystaw współczesnej sztuki polskiej i obcej w kraju i za granicą. 
Pomysłodawca i realizator cyklu wystaw Nowe tendencje w malarstwie polskim. Laureat Nagrody 
Stowarzyszenia Krytyki Artystycznej POKAZ za rok 2007. Członek Stowarzyszenia Sztuki Graz 
w Regensburgu. Obszar zainteresowań; twórczy komentarz akcyjny i tekstowy.

      



Idea i opracowanie eksperymentu _e.1/2015-2017
• Viola Kuś

Kuratorka projektu 
• dr Małgorzata Jankowska 

Koordynatorka obszaru badań przy eksperymencie _e.1/2015-2017
• dr Joanna Dreszer-Drogorób 

Koordynacja techniczna B-Alert x 24 qEEG
• Łukasz Kędziora we współpracy z LNK

Nagranie dźwięku na setkę
• Kamil Kęska

Opracowanie wywiadu z artystą 
• Dagmara Sobczak

Partnerzy próby 2. eksperymentu _e.1/2015-2017
• Laboratorium Neurokognitywne ICNT w Toruniu
• Zakład Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
• CSW Znaki Czasu w Toruniu
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