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PRÓBA 3. EKSPERYMENTU_e.1/2015-2017 

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

get out. get in. - performance Ireny Lipińskiej, w ramach działań towarzyszących Konferencji 

Czego pragną drony? TECHNOLOGIA, ETYKA I SZTUKA

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

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, ul. Traugutta 19/21, 29.10.2015 godz. 18.00

Założenia 

Performance get out. get in. jest trzecią próbą (prezentowana jako druga) – 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. 

Performance  get  out.get  in. Ireny  Lipińskiej oparty  był   na  ruchu  improwizowanym  artystki 

uwarunkowanym zastaną przestrzenią i poziomem zaangażowania widzów.

Podczas wrocławskiej próby eksperymentu_e.1/2015-2017 testowane było urządzenie mobilne EEG 

EMOTIV  EPOC  oraz  wielowirnikowiec  typu  Hexacopter  klasy  680  z  zamontowaną  kamerą 

termowizyjną  Tamarisk  320 Sierra  Olympic.  Wystąpienie  Ireny lipińskiej  get  out.  get  in.  miało 

charakter  eksperymentu  naturalnego.  W przypadku braku komunikacji  z  narzędziami  mobilnymi 

akcja artystki nie została przerwana.



/ EEG EMOTIV EPOC

 

/ wielowirnikowiec typu Hexacopter klasy 680 

  & kamera termowizyjna Tamarisk 320 Sierra Olympic

Przebieg  3. próby eksperymentu_e.1/2015-2017

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

performatywną Ireny Lipińskiej (bez udziału widzów – 15 min.) – przeprowadzono  zgodnie 

z założeniami.

2. I część performance get out. get in. na dziedzińcu ASP we Wrocławiu z rejestracją obrazu kamerą 

termowizyjną z wykorzystaniem drona  (z udziałem widzów – 5 min.) – przeprowadzono  zgodnie 

z założeniami.

3. II część performance get out. get in. w budynku ASP we Wrocławiu – zapis sygnału czynności 

bioelektrycznej mózgu (EEG) z podglądem obrazu w czasie rzeczywistym i projekcją obrazu 

termowizji (przygotowanie artystki bez udziału widzów – około 5 min., akcja z udziałem widzów – 

15 min.) – zapis sygnału czynności bioelektrycznej mózgu (EEG) nie powiódł się, reszta przebiegła 

zgodnie z założeniami.

4. Wrażenia artystki po odbytej akcji (bez udziału widzów – około 5 min.) – wywiad przeprowadzony 

zgodnie z założeniami.



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

Ireny Lipińskiej (bez udziału widzów – 15 min.)  –  zrezygnowano z tego etapu relaksacji, ze 

względu na brak sygnału podczas wystąpienia artystki.

Wprowadzenie  etapów  relaksacji  miało  na  celu  zweryfikować  zmiany  w  wykresach  krzywych 

powstałych z zapisów sygnału EEG podczas akcji artystki.

• Z pola widowni – poglądowo prowadzone były obserwacje za pomocą mobilnego narzędzia 

okulograficznego (Eyetracker Tobii Glasses 2).

• Czas trwania: 60 minut, obserwacja widza w ciągu 25-30 minut

Wnioski 

EMOTIV EPOC EEG – urządzenie niestabilne, opaska urządzenia ma stały rozmiar, a zatem 

powstaje problem w przypadku zbyt małej głowy, co miało miejsce w ww. próbie. W przypadku 

ruchu artystki kontakt urządzenia ze skórą głowy ulegał pogorszeniu. Doszło do zmiany impedancji 

wielu elektrod podczas performance, co spowodowało brak sygnału i tym samym zapisu danych.

Wielowirnikowiec typu Hexacopter klasy 680 & kamera termowizyjna Tamarisk 320 Sierra 

Olympic  – użycie  wielowirnikowca  ze  względu  na  mocno  zaznaczający  się  dźwięk  maszyny 

eliminuje ją z dalszych prac przy eksperymencie, dotyczy to również kamery termowizyjnej, która 

mogłaby  się  sprawdzić  tylko  w  przypadku  szczególnych  akcji  artystycznych,  gdzie  różnica 

temperatur ciała artysty i otoczenia byłaby znacznie większa niż podczas próby 3.

Biorąc pod uwagę doświadczenie z próby 3. należałoby w przypadku kolejnych realizacji 

uwzględnić w planie działania:

– weryfikację przestrzeni pod względem jakości sygnału z użyciem aparatury pomiarowej,

– synchronizację czasu ze wszystkimi urządzeniami pomiarowymi i dokumentującymi działanie,

– wyłączenie wszystkich telefonów wśród publiczności i realizatorów – większość używanej 

mobilnej aparatury pomiarowej pracuje z użyciem Bluetooth’a.

Wrażenia Artystki – Ireny Lipińskiej po odbytej sesji:

Relaksacja

Ten etap był dość trudny, sytuacja odbywała się tuż przed performansem i możliwe, że stres 
z tym związany mógł utrudniać wejście w stan relaksacji. Dodatkowo problem 
z podłączeniem opaski EEG, niesprzyjające otoczenie (duszna sala, bardzo jasne 
oświetlenie), a także poczucie bycia obserwowaną powodowały problem z uzyskaniem 
pełnego wyciszenia. Jednak po kilku chwilach udało mi się ten stan relaksu osiągnąć, 
tak przynajmniej mi się wydawało, moje ciało, mimo pozycji siedzącej odpoczęło, a umysł 
uspokoił się i ukoił. Może byłoby mi łatwiej, gdyby udało się przeprowadzić relaksację dużo 
wcześniej, może nawet w innym dniu i w bardziej sprzyjających warunkach.



Performance - część pierwsza

Artystka o obecności maszyny podczas akcji:
Od samego początku nie mogłam nie zauważyć jego silnej, fascynującej obecności. To z jego  
inicjatywy (choć to brzmi może absurdalnie) weszliśmy we współdziałanie. Nie potrafię 
powiedzieć dlaczego, czy to niesamowity dźwięk, czy jakaś specyficzna moc. Oczekiwałam 
od siebie współdziałania z przestrzenią, nie z maszyną, a stało się inaczej.

Performance - część druga

Początkowo czułam się zestresowana, faktem, że sprzęt nie chce działać, a także pewnym 
ograniczeniem ruchów mając urządzenie EEG na głowie. Jednak kiedy zaczęłam działać, 
poruszać się i współdziałać z uczestnikami, całkowicie, ale to w 100% zapomniałam 
o urządzeniu. Przypomniałam sobie o nim jedynie dwa razy, raz, gdy coś z niego odpadło 
i drugi raz, gdy podskakując, poczułam jego ruch na głowie, ale pomimo to kontynuowałam 
już rozpoczętą akcję. Sądzę więc, że moje działanie i pojawienie się „Becky” stało się dla 
mnie o wiele wiele ważniejsze niż urządzenie, które się po prostu we mnie wtopiło.
Sama  świadomość obserwacji przez widzów zapisu sygnału czynności bioelektrycznej 
mojego mózgu wydała mi się czymś fascynującym. W moim przekonaniu tego typu działanie 
może stać się, jak najbardziej częścią performansu, odzierając, a jednocześnie dodając 
innych wartości performerowi, urealnienia i odrealnienia jednocześnie, bo przecież 
uczestnik do końca nie wie, co tam się tak naprawdę wydarza - na tych wykresach:) 



Artystka w próbie 3. eksperymentu _e.1/2015-2017  

• Irena Lipińska / http://irenalipinska.com/

Performerka,  choreografka  i  tancerka.  Stypendystka  Alternatywnej  Akademii  Tańca  w  Poznaniu  (2011), 
rezydentka programu dla młodych choreografów Solo Projekt Art Stations Foundation (2011). Przygotowała 
własne  projekty  solowe: hydrohypno,  line,  Kompilacje,  DNACE, dwa  na  jeden,  LU2077.  W  ramach 
stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z artystą sztuki nowych  
mediów Pawłem Janickim zrealizowała projekt!GROT! (2014). W tym samym roku wzięła udział w programie 
choreograficznej wymiany pomiędzy Polską i Filadelfią; aktualnie uczestniczy w projekcie choreograficznym 
Isabelle Schad Collective Jumps. 

      

Idea i opracowanie zasad eksperymentu 
• Viola Kuś

Koordynatorka obszaru badań
• dr Joanna Dreszer-Drogorób 

Opiekunka merytoryczna projektu 
• dr Małgorzata Jankowska 

Obserwatorzy / Badacze 
• Paulina Markiewicz – zapis sygnału czynności bioelektrycznej mózgu artystki 

(EEG EMOTIV EPOC) 
•  Łukasz Kędziora – obserwacje z użyciem mobilnego narzędzia okulograficznego 

(Eyetracker Tobii Glasses 2)
• dr Magdalena Zamorska

Partnerzy
• Laboratorium Humanistyki Współczesnej UWr – organizatorzy konferencji: dr Rafał Nahirny, 

dr Magdalena Zamorska, Aleksandra Kil, Mateusz Gietner
• Katedra Mediacji Sztuki ASP we Wrocławiu / Ośrodek Dokumentacji Sztuki ASP we Wrocławiu

– koordynacja: Janusz Czyżewicz, Marcin Mierzicki, Krzysztof Pachurka, Ewa Zarzycka
• Pracownia Neuropsychologii i Użyteczności WSG w Bydgoszczy
• Centrum Transferu Technologii UMK w Toruniu – operator bezzałogowego statku powietrznego – 

Tomasz Jankowski  
• Laboratorium Neurokognitywne ICNT w Toruniu
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