
Neurofizjologia artysty w performance

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

Sesja druga eksperymentu _e.1/2015-2017 Fundacji Artystyczno-Badawczej om – organizmy 

i maszyny w kulturze we współpracy z Laboratorium Neurokognitywnym i Pracownią 

funkcjonalnego Jądrowego Rezonansu Magnetycznego (fMRI) ICNT w Toruniu.

 18 marca 2017 roku, godz. 17.30 
 ICNT / ul. Wileńska 4 / Toruń 

–  TYDZIEŃ  MÓZGU – 

Sesja  2  eksperymentu_e.1/2015-2017  dotyczyć  będzie  badania  z  użyciem  funkcjonalnego 

Jądrowego Rezonansu Magnetycznego w Pracowni fMRI we współpracy z Laboratorium Neuro-

kognitywnym ICNT przy UMK w Toruniu. W czasie badania artystka (Aleksandra Sojak-Borodo), 

korzystając z gogli, oglądać będzie fragmenty wideo z autorskiej realizacji performance oraz obrazy 

wideo z zarejestrowanymi codziennymi czynnościami. Codzienne czynności zostały wybrane w ten 

sposób, aby były możliwie zbliżone do tych wykonywanych przez artystkę podczas performance. 

Neuroobrazowanie ma pozwolić na uchwycenie subtelnej  różnicy w aktywności  mózgu artystki 

podczas  obu  form aktywności.  Wykorzystane  fragmenty  performance  pochodzą  z  działania  pt. 

Próżnia, realizowanego w 2007 roku w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. Eksperyment ten jest 

elementem badań nad opracowaniem metod zapisu ulotnych aktów twórczych.

/ Komentarz autorski – Aleksandra Sojak-Borodo

–  fragment wideo z performance – Próżnia, Galeria Miejskiej bwa w Bydgoszcz, 2007 rok

–  czas trwania akcji – 3 godziny

Zostałam zamknięta w specjalnie przygotowanej przestrzeni – białym sześcianie o wymiarach 3/3m 

Jedynym sposobem kontaktu odbiorcy ze mną  było podglądanie mojego działania – dwa wizjery 

umieszczone w ścianach. Pomieszczenie symbolizowało fragment sterylnej rzeczywistości, miejsce 

jak poza czasem. Dominująca biel wnętrza pozbawiona była przedmiotów, zostało wymazane to, co 

zbędne. Próżnia to również był mój manifest izolacji wobec grupy /otoczenia/ publiczności. To było 

sprawdzenie własnych możliwości, czy stworzone przeze mnie miejsce jest rzeczywiście tak kom-

fortowe, jak mi się początkowo wydawało, czy też to poczucie obecności samej siebie jest tylko 

możliwe na poziomie wyobrażenia i nie zaistnieje w performance. Podczas akcji zatraciłam orien-

tację w przestrzeni, ale jednocześnie wyostrzył mi się zmysł słuchu, który spowodował, że mój kon-

takt z tym co na zewnątrz został zachowany.



Aleksandra Sojak-Borodo – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunku 

grafika ze specjalnością rysunek (2005). Doktor nauk w dziedzinie sztuk plastycznych Wydziału 

Sztuk Pięknych UMK (2011). Pracuje w Zakładzie Rysunku UMK. Jest artystką intermedialną: zaj-

muje się rysunkiem, performance, tworzy obiekty, instalacje. Obok wątków medytacyjnych, ascety-

cznych, pojawia się w jej pracach humor i dowcip. Koordynatorka Ogólnopolskiej Wystawy Ry-

sunku Studenckiego RYSOWAĆ (od 2008). Prowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży. 

/ Autorka idei eksperymentu, koordynatorka _e.1/2015-2017 / Viola Kuś / FUNom

/ Kuratorka projektu _e.1 dr Małgorzata Jankowska / FUNom

/ Opieka merytoryczna _e.1 / dr Joanna Dreszer / Lnk ICNT, FUNom

/ Radiolog / Aleksandra Wypych / ICNT

/ Badacz (fMRI) / Jan Nikadon / Lnk ICNT

/ Badaczki (wywiad) / Aniela Kokosza, Dagmara Sobczak, dr Magdalena Zamorska

/ Operator kamery / Łukasz Matulewski

/ ograniczona liczba miejsc –  zapisy 

zapowiedź – https://youtu.be/Vssckvkm6DI

Linki:

FUNom http://www.funom.org/

Lnk ICNT http://lnk.icnt.umk.pl/

A. Sojak-Borodo http://www.sojak-borodo.com/
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