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SESJA 1 _ NEUROFIZJOLOGIA ARTYSTY_eksperyment_e.1/2015 - 2017 

czas realizacji: 18.11.2016, godz. 19.00
miejsce: Dom Muz w Toruniu, przy ulicy Poznańskiej 52

CEL 
Celem działania jest wypracowanie nowego sposobu zapisu zjawisk w działaniach ulotnych 
w sztuce (performance, interwencje, czasowa interaktywność). 

ZAŁOŻENIA
• Kontakt bezpośredni artysty z mobilną aparaturą pomiarową nie zdeterminuje ruchów 

performera. (dotyczy artysty)
• Zapis danych z aparatury pomiarowej bez zakłóceń (bez zmiany impedancji) w odczycie 

sygnału z elektrod. (dotyczy eksperymentu i aparatury pomiarowej)
• Innowacyjna forma dokumentowania sztuki pozostanie podczas akcji tak samo 

niezauważona jak standardowe nagranie z użyciem kamery wideo. (dotyczy odbioru 
performance)

METODY BADAWCZE
Studium przypadku w oparciu o eksperyment naturalny (obserwacja, rejestracja-zapis-wizualizacja,
wywiad).  Działamy w oparciu o środowisko naturalne artysty  w performance i  z  tego powodu
eksperyment nie został przerwany w sytuacji problemów technicznych z aparaturą pomiarową.

I / Realizacja eksperymentu: 
     Przestrzeń akcji podzielona na dwa główne plany:
     1 plan  – ARTYSTA / ODBIORCA / akcja performatywna i publiczność

     Performance: "Partytura na głosy zwierzęce" 
W akcji artystycznej „Partytura na głosy zwierzęce“ artystka, Elżbieta Jabłońska, posługuje 
się narzędziem w postaci dźwięków wykonywanych przez chór. Dźwięki te powstały 



w oparciu o pierwotnie nagrane przez artystkę głosy zwierząt i zinterpretowane w utworze 
muzycznym Marcina Gumieli. Utwór ten jest odtwarzany przez „Chór Akademicki 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy” pod dyrekcją Agnieszki Sowy.

• informacje o akcji artystycznej „Partytura na głosy zwierzęce“: http://naglosy.pl/

     Artyści: ELŻBIETA JABŁOŃSKA – autorka performance
                   MARCINEM GUMIELA – kompozytor
                   AGNIESZKI SOWA – dyrygentka 
                   Chór UTP w  Bydgoszcz

     _Kuratorka projektu: dr Małgorzata Jankowska

     2 plan  – BADACZE / rejestracja zapisu aktywności mózgu i stanów fizjologicznych artystów
     Planowane:
     A / rejestracja wideo / zapis aktywności ruchowych dyrygentki, kamera wideo HD (stały punkt
                                              zapisu) i kamera GoPro Hero 4 Black Edition Surf z perspektywy chóru
                                             (montaż czołówki z kamerą na głowie chórzystki)
     B / rejestracja audio / zapis „na setkę” ścieżki dźwiękowej wykonywanego utworu, a także 
                                             rejestracja głosu jednej z chórzystek i dźwięków, oddechów dyrygentki
     C / pomiar natężenia dźwięku / sonometr, rejestrator DT-173 z oprogramowaniem
     D / monitorowanie aktywności mózgu artystów / mobilne urządzenia do zapisu sygnału EEG: 
             / B-Alert X24 qEEG System: 

1. dyrygentka Agnieszka Sowa

/ EEG EMOTIV EPOC:
1. autorka performance Elżbieta Jabłońska
2. kompozytor Marcin Gumiela

http://naglosy.pl/


Przebieg badania z użyciem aparatury zapisu sygnału czynności bioelektrycznej mózgu 
powinien uwzględniać etap relaksacji artysty przed i po odbytej akcji performatywnej. 
Wprowadzenie etapów relaksacji pozwoli zweryfikować zmiany w wykresach krzywych 
powstałych z zapisów sygnału EEG podczas wystąpienia artysty. B-Alert X24 qEEG System 
w wersji Lab wymaga dodatkowo wykonania 15 minutowego testu przed badaniem artysty, 
w celu stworzenia indywidualnego profilu EEG służącego do wyznaczenia stanów 
kognitywnych i poziomu zaangażowania w czasie performance. 

     E / monitorowanie stanu fizjologicznego organizmu / urządzenie mobilne:
             / Equivital EQ02 sem:
                - zapis pracy serca (ECG) wraz z częstotliwością oddechów i temperaturą ciała,
                - zapis reakcji skórno-galwanicznej (GSR)

1. dyrygentka Agnieszka Sowa

Realizacja: 

Sesja 1_e.1/2015-2017

LP Aparatura Artyści Pomiar / Rejestracja / Uwagi

A Kamera HD Bez uwag Zapis z jednego punktu, kadr 
ukierunkowany na Dyrygentkę.

GoPro Hero 4 Black 
Edition Surf 

Bez uwag Ze względu na bardzo trudne 
warunki oświetleniowe zapis 
z kamery odbył się z perspektywy
widowni, a nie jak zakładano. 
Czołówka wraz z kamerą miała 
zostać osadzona na głowie jednej 
z Chórzystek.

/ Poniżej oczekiwań.

B  Specjalistyczny sprzęt 
/ 4 mikrofony na 
statywach / 1 mikroport
/ konsola audio  
z wewnętrznym 
rejestratorem dźwięku

Członkowie chóru odczuwali 
niewielki stres spowodowany 
ilością mikrofonów do zapisu 
dźwięku na setkę. Najbardziej 
odczuła to Chórzystka, która 
miała również podpięty 
mikroport.

/ Szczegóły w wywiadzie,
  transkrypcje D. Sobczak

Nie udało się podpiąć mikroportu
Dyrygentce, ze względu na jej 
aktywność ruchową podczas 
wystąpienia. Mikroport został 
zastąpiony dodatkowym 
mikrofonem umocowanym na 
statywie, co pozwoliło na zapis 
ukierunkowany na dźwięki 
wydawane przez Artystkę.

/ Zgodnie z oczekiwaniami.
/ Szczegóły w raporcie K. Kęski

C Sonometr - rejestrator Bez uwag / Zgodnie z oczekiwaniami.
/ Szczegóły w raporcie K. Kęski



D B-Alert x24 qEEG Dyrygentka / Artystce 
towarzyszyło odczucie 
dyskomfortu przed 
i po wykonaniu utworu, 
ale w trakcie wystąpienia
aparatura nie powodowała 
żadnych ograniczeń.

/ Zgodnie z oczekiwaniami.
/ Szczegóły w wywiadzie,
  transkrypcje D. Sobczak

Ze względu na problemy 
techniczne z B-Alert-Lab zapis 
sygnału EEG mógł odbyć się tylko 
w wersji podstawowej 
oprogramowania aparatury.
Na skutek ww. problemów nie 
mógł odbyć się 15 minutowy test 
poprzedzający badanie. 
Nie zapisano sygnału EEG 
podczas relaksacji, po odbytej 
akcji, ze względu na ograniczony 
czas artystki, reszta zgodnie 
z założeniami. 

/ Poniżej oczekiwań.
/ Szczegóły w raporcie Ł. Kędziory

EEG EMOTIV EPOC Autorka performance / 
artystce towarzyszył duży 
dyskomfort psychofizyczny, 
opaska z elektrodami mocno 
ingerowała w proces 
obserwacji na poziomie 
emocjonalnym jak i fizycznym.

/ Poniżej oczekiwań.
/ Szczegóły w wywiadzie,
  transkrypcje D. Sobczak

Bez uwag

/ Zgodnie z oczekiwaniami.
/ Szczegóły w raporcie 
   dr P. Szymańskiego

Kompozytor / odbiór 
pozytywny, duży stopień 
ciekawości ze strony muzyka, 
co powodowało pewne 
poruszenie na poziomie 
emocjonalnym.

/ Zgodnie z oczekiwaniami.
/ Szczegóły w wywiadzie,
  transkrypcje D. Sobczak

Bez uwag

/ Zgodnie z oczekiwaniami.
/ Szczegóły w raporcie 
   dr P. Szymańskiego

E Equivital EQ02 sem Dyrygentka / kamizelka wraz 
mobilnym urządzeniem 
pomiarowym w bezpośrednim
kontakcie z ciałem 
powodowała pewne trudności
przy głębokim oddechu, 
co powodowało pewne 
ograniczenia podczas 
wykonywania utworu.

Dane dotyczące częstotliwości 
oddechów nie zostały 
zarejestrowane, a także pomiar 
reakcji skórno-galwanicznej 
(GSR), reszta zgodnie z planem.

/ Poniżej oczekiwań.
/ Szczegóły w raporcie Ł. Kędziory



/ Poniżej oczekiwań.
/ Szczegóły w wywiadzie,
  transkrypcje D. Sobczak

* Eyetracker Tobii Glasses 2

/ obserwacja 
performance

Bez uwag, pozytywnie.

/ Szczegóły w wywiadzie,
  transkrypcje D. Sobczak

Bez uwag

/ Zgodnie z oczekiwaniami.
/ Szczegóły w raporcie 
  dr P. Szymańskiego

Odbiorcy

4 odbiorców z 5 ankietowanych stwierdziło, że forma dokumentowania performance nie miała
wpływu na ich odbiór akcji artystycznej – zgodnie  z oczekiwaniami.

Badacze: ŁUKASZ KĘDZIORA, KAMIL KĘSKA, DAGMARA SOBCZAK, dr PIOTR SZYMAŃSKI 
_Koordynator obszaru badań: Łukasz Kędziora
_Opieka merytoryczna: dr Joanna Dreszer

      3 plan – DOKUMENTACJA 1 i 2 planu:
                     / fotograficzna,
                     / rejestr wideo obu planów,
                     / obserwacje przez grupę badaczy i odbiorców,
                     / rejestracja aktywności wzrokowej odbiorcy/badacza podczas akcji z użyciem   
                       mobilnego fotoelektrycznego urządzenia okulograficznego Tobii Glasses 2.
                       W przypadku SESJI 1 zapis dotyczy artystki – autorki akcji Elżbiety Jabłońskiej, 
                       która występuje w roli obserwatorki performance (materiał poglądowy).



II / Wrażenia artystów i grupy odbiorców (5 osób) po akcji performance:
       - wywiad wg opracowanego zestawu pytań przebiegł zgodnie z planem:

1. nagrania – mp3
2. transkrypcja nagranych wywiadów

_Idea i opracowanie raportu, koordynatorka_e.1/2015-2017: Viola Kuś

 Instytucji zaangażowane w projekt:

/ DOM MUZ w Toruniu
/ Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu
/ Laboratorium Neurokognitywne Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii
   przy UMK w Toruniu
/ Pracownia Neuropsychologii i Użyteczności WSG w Bydgoszczy
/ Wydział Nauk Historycznych, Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK w Toruniu
/ Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej 
   im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
/ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Projekt realizowany przy udziale środków Toruńskiej Agendy Kulturalnej 
w ramach programu Mikrowsparcie 3/2016


