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ZAPIS WIZUALNY I OPRACOWANIE  

AKCJI NEUROFIZJOLOGIA ARTYSTY W PERFORMANCE 

 

  

  

Piotr Szymański1
 

Pracownia Neuropsychologii i Użyteczności WSG w Bydgoszczy  

 

 

W sprawozdaniu opisano akcję artystyczną Neurofizjologia artysty w performance przeprowadzoną w Galerii 

Wozownia w Toruniu w dniu 25.11.2017 o godz. 17:00. W trakcie eksperymentu artystycznego dokonano 

rejestracji obrazu widzianego przez widza oraz rejestracji sygnału EEG artystów biorących udział  

w eksperymencie. Użyto urządzenia Tobii Glasses 2 pozwalającego rejestrować przestrzeń przed widzem  

i szczegółowo wskazywać punkty skupienia wzroku oraz mobilnego urządzenia EEG Emotiv EPOC. Urządzenia 

EEG były zamontowane na głowach artystów: Aleksandra Sojak, Michał Kowalski oraz Anna Leśniak. 

 

Przebieg eksperymentu 

 

Na kilka minut przed eksperymentem na głowie obserwatora (widza) zainstalowano okulograf Tobii Glasses 22 

(Ilustracja 1). Urządzenie składa się z okularów oraz przekaźnika połączonego z kablem. Urządzenie posiada 

własne zasilanie. 
Ilustracja 1 Tobii Glasses 2. 

 
Autor: Piotr Szymański. 

                                                           
1 Dyrektor dział B+R w Emotin sp. z o. o. 
2 Adres producentw www.tobiipro.com 
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Przekaźnik przesyła informację do programu Tobii Pro Glasses Controller (Ilustracja 2) oraz pełni rolę rejestratora. 

Łączenie z urządzeniem odbywa się poprzez sieć WIFI. 

 

 
Ilustracja 2 Okno startowe aplikacji Tobii Pro Glasses Controller. 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Po założeniu okularów na głowę osoby badanej przystępujemy do procesu kalibracji. Kalibracja polegała na 

umieszczeniu w pewnej odległości od badanego tabliczki z kółkiem i okręgiem, na której osoba badana skupia 

wzrok. 

 

 

Poprawna kalibracja pozwala rozpocząć rejestrację doświadczenia. Po zakończeniu rejestracji obrazu należy 

przełożyć kartę SD do komputera, na którym jest zainstalowane oprogramowanie Tobii Pro Glasses Analyzer 

(Ilustracja 3)3 
Ilustracja 3 Okno aplikacji Tobii Pro Glasses Analyzer. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Pracę rozpoczyna się od utworzenia nowego projektu albo wybraniu wcześniej stworzonego. Kolejnym krokiem 

jest zaimportowanie danych z karty SD.  

Program pozwala na podgląd miejsc, na które skupia wzrok badana osoba. Niestety nie jest możliwe automatyczne 

tworzenie map skupienia wzroku. Osoba obsługująca musi przenieść punkty skupienia na wcześniej 

zaimportowane do programu zdjęcia (Ilustracja 4).  

                                                           
3 Alternatywnie można stosować oprogramowanie Tobii Pro Lab https://www.tobiipro.com/product-listing/tobii-

pro-lab/ 

https://www.tobiipro.com/product-listing/tobii-pro-lab/
https://www.tobiipro.com/product-listing/tobii-pro-lab/
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Ilustracja 4 Okno aplikacji Tobii Pro Glasses Analyzer – zaznaczanie skupień wzroku. 

 
 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Cały proces jest bardzo żmudnym zajęciem. Skupień wzroku może być kilka w ciągu sekundy i wszystkie one 

muszą być oznaczone na zdjęciu. 

 

W trakcie eksperymentu używano również mobilnego urządzenia EEG Emotiv EPOC4 (Ilustracja 4). W pierwszej 

części eksperymentu urządzenie zamontowano artyście Michałowi Kowalskiemu (artysta 1) oraz Aleksandrza 

Sojak–Borodo. Ta druga, brała udział w zarówno w pierwszej jak i drugiej części eksperymentu. W drugiej części 

urządzenie EEG było zamontowane również na głowie artystki Anny Leśniak (artysta 2). 

 

 
Ilustracja 5 Urządzenie Emotiv EPOC. 

 
Źródło: www.emotiv.com/epoc/ 

 

Urządzenie EEG Emotiv EPOC montowane są na głowach. Proces ten trwa kilka minut, bo wymaga namoczenia 

gąbek znajdujących się na końcach elektrod i odpowiednim ich dopasowaniu do głowy. Urządzenie włączy się  

z komputerem za pomocą Bluetooth® Smart5. Do rejestracji czystego sygnału EEG stosuje się oprogramowanie 

TestBench (Ilustracja 3). Program umożliwia wyświetlanie surowych danych oraz wykresów pokazujących 

emocja osoby badanej. 

 

                                                           
4 https://www.emotiv.com/epoc/ 
5 Jest to technologia komunikacji bezprzewodowej. Charakteryzuje się o wiele mniejszym zużyciem energii w 

porównaniu z klasyczną technologią Bluetooth. 
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Ilustracja 6 Widok głównego okna programu TestBench. – surowe dane.. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Ilustracja 7 Zakładka FFT okna programu TestBench. - emocje.. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Program umożliwia zapis sygnału w formacie edf6 oraz konwersję do pliku csv. 

 

 

Rejestracja obrazu – Tobii Glasses 2 

W trakcie eksperymentu dokonano dwukrotnej rejestracji obrazu (artysta 1 i artysta 2). Pliki w formacie mp4 

załączono do raportu. 

 

 

Na Ilustracji 7 przedstawiono przykładowy obraz pokazujący punkt skupienia obserwatora (widza) na obiekcie. 

Dwa kółka sygnalizują aktualne skupienie wzroku widza. 

 

 

                                                           
6 https://en.wikipedia.org/wiki/European_Data_Format 
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Ilustracja 7 Widok zarejestrowany z kamery obserwatora używającego Tobii Glasses 2. 

 
Autor: Piotr Szymański. 

 

Za pomocą oprogramowania Tobii Pro Glasses Analyzer (Ilustracja 8) przygotowano mapy cieplne pokazujące 

statystycznie najczęstsze miejsca spojrzeń widza podczas pierwszego występu. 

 

 
Ilustracja 8 Mapa cieplna dla eksperymentu pierwszego. 

 
Autor: Piotr Szymański. 

 

 

Zgodnie z oczekiwaniami widz skupiał wzrok na głowie artysty oraz na krześle, na którym znajdował się projektor. 

Wzrok widza przyciągały również wybrane elementy wyświetlane na ścianie. 

 

Na Ilustracji 9 zamieszczono mapy cieplne dla wybranej sceny w eksperymencie drugim.  
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Ilustracja 9 Mapa cieplna dla eksperymentu drugiego. 

 
Autor: Piotr Szymański. 

 

 

W trakcie eksperymentu dostęp do światła był ograniczony. Widać to na Ilustracji 9 – obraz jest bardzo ciemny. 

Mimo to wzrok widza przyciągała głowa oraz teksty, które artystka pisała na szybie. 

 

Na Ilustracji 10 pokazano kolejne mapy cieplne z eksperymentu drugiego. Przy analizowanej scenie dostęp światłą 

był również bardzo ograniczony. Poza twarzą wyświetlaną na ścianie, która była wyraźnie jaśniejsza, pozostałe 

elementy widoczne są jedynie w zarysie. W efekcie widz spoglądał przede wszystkim na okolice obszarów 

jaśniejszych. 

 
Ilustracja 10 Mapa cieplna dla eksperymentu drugiego. 

 
Autor: Piotr Szymański. 

 

 

Rejestracja eksperymentów z użyciem Emotiv Epoc zakończyła się niepowodzeniem. Powstało jedno nagranie 

(artysta 1) ale próba jego ponownego odtworzenia nie jest możliwa. Oprogramowanie TestBench  informuje, że 

plik nie jest w formacie edf (próbowano również otwierać plik za pomocą innego oprogramowania). Jest to dość 

zaskakujące, ponieważ ten sam program pozwala na przekonwertowanie pliku edf do formatu csv. Ze względu na 

problemy z odczytem plików nie zademonstrowano wyników w formie wizualnej. 

 

Prawdopodobną przyczyną problemów z rejestracją sygnału EEG było samo urządzenie a precyzyjnie sposób 

komunikacji urządzenia z komputerem. Odbywa się to za pomocą technologii Bluetooth® Smart. Warunki  

w jakich były przeprowadzane eksperymenty powodowały zrywanie połączeń między nadajnikiem i odbiornikiem. 

 

Eksperyment prowadzony był w stosunkowo niewielkim pomieszczeniu, w którym znajdowała się duża ilość 

widzów. Dodatkowo występowały przeszkody w postaci betonowych balustrad oraz szklanej ściany oddzielającej 

jedno z pomieszczeń. 



 
 Sesja 7. eksperymentu Fundacji Artystyczno-Badawczej om, Galeria Wozownia w Toruniu / 25.11.2017 

 

7 
 

Zebrane dane podczas eksperymentu  

 

W trakcie eksperymentu zebrano następujący materiał: 

1. Dwa obrazy z mobilnego eyetrackera z punktu widzenia widza bez skupień – obrazy w formacie mp4. 

2. Dwa obrazy z mobilnego eyetrackera z punktu widzenia widza ze skupieniami – obrazy w formacie mp4. 

3. Obraz z mobilnego eyetrackera z punktu widzenia widza – pliki w formacie programu Tobii Glasses 2. 

4. Zapisy z Emotiv Epoc w formacie edf oraz  csv po przekonwertowaniu z formatu edf. 

 

 

Wnioski z przygotowania warstwy graficznej 

 

Eksperyment przebiegł zgodnie z przyjętym schematem. Zebrano materiał filmowy. Eksperyment potwierdził, że 

urządzenie Tobii Glasses 2 nie pozwala na w pełni poprawną rejestrację przy słabszym oświetleniu. Przy dobrym 

oświetleniu urządzenie może być wykorzystywane przy rejestracji wydarzeń artystycznych. 

 

Użycie mobilnego rejestratora EEG nie powiodło się. Ograniczona przestrzeń, duża ilość widzów oraz liczne 

przeszkody w postaci elementów wyposażenia pomieszczenia powodowały ciągłe zrywanie połączenia za pomocą 

Bluetooth® Smart. Urządzenie Emotiv Epoc jest mało przydatny do rejestracji EEG w przedstawionych 

warunkach. Okazuje się, że dwa urządzenia Emotiv Epoc bardzo źle spisują się w niewielkiej przestrzeni  

z przeszkodami w postaci ścian i dużej ilości widowni. 

 

Zebrany materiał oraz przedstawione wniosku posłużyć mogą do planowania kolejnych eksperymentów  

z udziałem artystów. 

 


