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get out. get in. - performance Ireny Lipińskiej, próba trzecia 

eksperymentu_e.1/2015-2017 Fundacji om 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

„Fundacja Artystyczno - Badawcza om - organizmy i maszyny w kulturze” zaprasza, wraz z organizatorami 

Konferencji  Czego  pragną  drony?  TECHNOLOGIA,  ETYKA I  SZTUKA  i  Pracownią  Katedry  Mediacji 

Sztuki i Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 

na akcję artystyczną get out. get in. realizowaną przez performerkę Irenę Lipińską. Przedsięwzięcie stanowi 

część  szeroko  zakrojonego  eksperymentu  zainicjowanego  przez  Fundację  om,  którego  celem  jest 

opracowanie metod zapisu ulotnych aktów twórczych. Zapraszamy uczestników Konferencji, pracowników 

Laboratorium  Humanistyki  Współczesnej  Uniwersytetu  Wrocławskiego,  studentów  Akademii  Sztuk 

Pięknych we Wrocławiu oraz wszystkich zainteresowanych.

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

zastaną przestrzenią i poziomem zaangażowania widzów.

Performance  get  out.  get  in.  jest  trzecią  próbą  –  akcją  performatywną,  która  poprzedza  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. 



Wrocławska  próba  eksperymentu_e.1/2015-2017 testuje  urządzenia  mobilne  EEG  EMOTIV  EPOC  oraz 

wielowirnikowca typu Hexacopter  klasy 680 z zamontowaną kamerą termowizyjną Tamarisk 320 Sierra 

Olympic.  get  out.  get  in.  ma  charakter  eksperymentu  naturalnego.  W przypadku  braku  komunikacji  z 

narzędziami mobilnymi akcja artystki nie zostanie 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.)

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.)

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.)

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

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

Ireny Lipińskiej (bez udziału widzów  - 15 min.)

Wprowadzenie etapów relaksacji pozwoli zweryfikować zmiany w wykresach krzywych powstałych 

z zapisów sygnału EEG podczas akcji artystki.

• Z pola widowni prowadzone będą obserwacje za pomocą mobilnego narzędzia okulograficznego, 

o charakterze poglądowym (wymierny proces badawczy to 5-7 uczestników obserwacji).

• Dokumentacja planu akcji:

- obraz wideo, rejestracja dźwięku na setkę (Marcin Mierzicki i Janusz Czyżewicz),

- fotografie (Viola Kuś).

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

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 _e.1/2015-2017

• Viola Kuś

Koordynatorka obszaru badań przy eksperymencie _e.1/2015-2017

• dr Joanna Dreszer-Drogorób 

http://irenalipinska.com/


Opiekunka merytoryczna projektu 

• dr Małgorzata Jankowska 

Obserwatorzy / Badacze próby 3. eksperymentu _e.1/2015-2017

• Łukasz Kędziora 

- zapis sygnału czynności bioelektrycznej mózgu artystki (EEG EMOTIV EPOC) 

• Paulina Markiewicz 

- obserwacje z użyciem mobilnego narzędzia okulograficznego (Eyetracker Tobii Glasses 2)

• dr Magdalena Zamorska

Partnerzy próby 3. eksperymentu _e.1/2015-2017

• 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

linki

• eksperyment _e1/2015-2017  http://www.funom.org/#!experiments/c1nio     

• wydarzenie na FB  https://www.facebook.com/events/1054759727890361/ 
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