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OPINIA

o rozprawie mgr Kariny Czernek pt. Jutro uszyję siebie od nowa
opracowanej w związku z przewodem doktorskim przeprowadzanym przez Wydział

Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Karina Czernek we wstępie swej rozprawy doktorskiej sformułowała jednoznacznie
swoje artystyczne credo. Chcę zwrocić uwagę na charakter wspołczesnej kultury,
ktora buduje Wzorce cielesności będqce często źrodłem mocnych ingerencjiw wygtqd
ciała oraz fakt, Że to kobiety stajq się często ofiarami fałszywie rozumianego pojęcia
piękna'

UwaŻa, Że kobiety obecnie w pogoni za wykreowanym przez media idea|nym
wizerunkiem, ktory staje się obowiązującym kanonem piękna, podejmują nawet
działania ekstrema|ne _ z ingerencjami chirurgicznymi włącznie. Zachowują się tak,
jakby moina było uszyć siebie samq od nowa i zadaje pytanie - Czy warto?

Aby odpowiedzieć sobie i nam na to pytanie w pienruszej części swego tekstu dokonała
,,wprowadzenia'' w temat, czego dowodem mogą byÓ tytuty rozdziałow tej części pracy'

Skqd przychodzimy? Piękno w kontekście fi|ozoficznym. W tym rozdzia|e
odwołuje się do ,,DziejÓw sześciu pojęć'' Władysława Tatarkiewicza. Powołuje się takze
na Marię Gołaszewską ijej opracowanie: ,,Świadomość piękna. Prob|ematyka genezy,
funkcji, struktury i wartości w estetyce,, oraz na głośne dzieła Umbeńo Eco: ,,Historia
piękna'' i ,,Historia brzydoty''. W konk|uĄi uwaŻa, ze piękno wspołczeŚnie stało się
wyrazeniem kolokwialnym i funkcjonuje: w mowie potocznej, gdzie mniej chodzi o
ścislość i jednoznaczność i ubo|ewa, jak mogę sądziÓ, Że przestało zajmowac
centralne miejsce w europejskiej kulturze filozofii i teorii sztuki.

IN rozdzia|e || przedstawia Teorie będące obszarem odniesień do autorskich
rozwazan. omawia załoŻenia feminizmu korpora|nego E|izabeth Grosz, somaestetyki
- koncepcji filozoficznej Richarda Shustermana oraz teorii dysonansu poznawczego i
porownań społecznych Leona Festingera' Stara się w tym kontekście przedstawiÓ
swoje ref|eksje na temat piękna, kobiecości, zmienności akceptowanej estetyki oraz
znaczenia środkow przekazu w |ansowaniu okreś|onych gustow iwartości.



W rozdzia|e ||| ana|izuje Związek postawionego problemu badawczego z pracami
wybranych twórców - inspiracje i odniesienia. Wazne dla niej są takie zagadnienia
jak:

1. Eksploracja cie|esnoŚci i zmysłowosci w pracach Magda|eny Moskwy;
2. Rózowy ko|or ifigury kobiece Marii Pinińskiej-Bereś;
3. Poszukiwanie przez Magdalenę Abakanowicz nowych rozwiązań forma|nych w

ce|u ukazania kondycji i pozycji człowieka we współczesnym świecie;
4. ZałoŻenie wie|ofi g u rowych kom pozycj i Zofii Ku l i k;
5' TwórczośÓ Vanessy Beecroft wymierzona przeciwko władzy mediow i

biznesowi kosmetycznem u ;
6. Deslrukcja pojęcia piękna francuskiej performerki or|an.

Są to kobiety ,,Wyzwo|one'', kreujące swoj Świat i nie anonimowe W swych
ańystycznych działaniach. osobowoŚci si|ne i spełnione w swojej twórczości, jak
Magdalena Abakanowicz, ktÓra od wie|kich ,,kobiecych form'', Abakanów przeszła do
rzeib postaci człowieka, a nawet ty|ko jego fragmentów, człowieka zmu|tip|ikowanego,
pozbawionego indywidua|nych cech' Jako spetnioną moŻna zapewne uznac
peńormerkę or|an, d|a ktorej sa|a operacyjna jest warsztatem i pracownią, a ko|ejne
operacje - kreacje na ZyWo transmitowane Są w ga|eriach sztuki'

Wybor tych ańystek, jak tez specyfika ich tworczości sugerują, Że Karina Czernek
wpisuje się w nurt tzw. sztuki feministycznej _ coko|wiek by to znaczyło - dla ktorej
kobiecoŚć jest jednocześnie ,,podmiotem i tworzywem''' WyraŻa przekonanie, Że
kobieta wspołczesna zna|azta się pod presją układow patriarcha|nych oraz terroru
narzucających standardy mediów.

A tak na marginesie, w kwietniu 1996 roku miatem przyjemnośĆ uczestnictwa w
spotkaniu z Umberto Eco' na ktorego takŻe w swych rozwaŻaniach powołuje się Karina
Czernek - Doctorem honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Podczas
nieoficjalnej rozmowy opowiadał, nad czym wÓwczas pracował, a byta to właŚnie
,,Historia piękna',' Teza jego przemyś|eń na ten temat: piękno jest zawsze
uwarunkowane, brzydota nie Zna ograniczen' Piękno musi mieĆ akceptację, musi byc
zgodne z oczekiwaniami estetycznymi, z akceptowanymi kanonami w okreŚ|onym
Środowisku i czasie. Musi odpowiadac na oczekiwania, brzydota natomiast jest wo|na,
na nią nie ma reguł i zasad, tu wszystko moze się zdarzyć'

Karina Czernek W swej rozprawie odwołuje Się do funkcjonujących dzisiaj i
|ansowanych form piękna, takŻe kobiecego. Ma na myś|i wie|e jego aspektow. Kanony
urody kobiecej zmienne są jak Sama kobieta _ |a donna e mobi|e, jak mawiają Włosi'
A|e czy moze byc w ocenie kobiecego piękna obiektywn a miara?

Nie ma tu stałych wartoŚci' Kryterium to akceptacja tu i teraz, MoŹna się nie zgadzać,
moŻna buntowaÓ, jak to w swych działaniach manifestują niektore feministki, ale takie
uwarunkowania niema| wymusza tradyĄa, ku|tura czy obyczajowośÓ środowiska.
Moda narzuca pewną standaryzację pojęcia piękna, ktore jest na ty|e szerokie, ze w



SWym ogolnym zakresie jest wańością nie do końca definiowa|ną, tak jak kaŻdy z
e|ementów wie|kiej ku|turowej triady - piękno, dobro, prawda.

Co oczywiŚcie, o czym stara się przekonaÓ w SWym tekŚcie autorka, nie powinno
zniechęcaÓ do poszukiwań swych własnych interpretacji tych pojęć' Zarowno
odnosząc się do otaczającej nas rzeczywistości, jakteŻ do fenomenu sztuki iswojej
tworczości, szczegÓ|nie wtedy' gdy dotyczy ona re|acji społecznych. Jakim językiem
się Medy posługiwaĆ, dostępnym Wszystkim, tak |ansuje popkultura , czy teŻ kodem
dostępnym d|a wybranych, d|a tych, ktÓrzy mogą zrozumieć dy|ematy i ref|eksje i z
nimi się identyfikować. Sądzę, ze właŚnie takie za|oŻenie przyjęta w swej tworczości
Karina Czernek.

Wszystkię obrazy mają identyczne rozmiary 140 x 100 cm' Tworząodczucie fragmentu
większych rea|izaĄi. Są jakby wycinkiem układu nie do ogarnięcia, Czy jest to
informacja, ze motyw prezentowany jest tym jednym jedynym, najwazniejszym, czy teŻ
przypadkowo wybranym jednym z wielu. Rytmiczne e|ementy prezentowane na takŻe
rytmicznym podłozu gotowej tkaniny są swoistą wizualną synkopą wobec gotowego
Wzoru. Wszystkie obrazy mają układ pionowy; co jak wiadomo, sakra|izuje i podnosi
rangę tematu. Wobec podmiotow tekstu pisemnej rozprawy - piękno, kobieta, erotyzm,
destrukcja ciała - tematów, ktorymi zywi się popku|tura, jej prace są zaprzeczeniem
łatwej estetyki i są naprawdę ofeńą d|a wybranych.

o problemach, o ktorych inni krzyczą opowiada sfeptem. Jest w opozycji do całego
świata rek|amy inacha|nej pub|icystyki, mimo, Ze.SWe prace dedykuje waznym i
aktua|nym społecznym prob|emom ' PozyĄa społeczna kobiety, je1 zwyczajowe i
ku|turowe uwarunkowania temat niewyczerpany jako powÓd działaIności
ańystycznej, jak teŻ rozpraw socjo|ogow i filozofow'

Jak deklaruje: tematem mojego malarstwa iesf odzwierciedlenie autorskich
przemyśIeń zwiqzanych ze stereotypami kobiecego piękna, Jej twÓrczośÓ, podobnie
jak kaida, ponoÓ oddaje psychikę autora - tak twierdzą niektÓrzy teoretycy _ a zatem
moŻna przyjąc, ze wspÓ|na d|a wszystkich prezentowanych w dokumentacji prac
szara, bez ostrych ko|orystycznych kontrastów gama okreŚla autorkę jako ref|eksyjną
inte|ektua|istkę' odnosząc się do tekstów i komentarzy moŻna przyjąc, Że ta teza jest
słuszna' Układ kompozycyjny jak tez stosowaną gamę, byĆ moŻe, powinniŚmy tak
ana|izowaÓ jak grafolog ana|izuje podpis.

Dokumentacja, nawet dobrze i starannie przygotowana, nigdy nie oddaje całej prawdy
o obiekcie. Nie działa ona ska|ą, materią i tymi nie do końca okreś|onymi f|uidami
autorskich emocji' Dokumentacja standaryzuje, duze staje się małe, a małe moŻna
powiększyć - moze wprowadziÓ w błąd. W przypadku p. Kariny Czernek mam
od czu cie, Że prezentowa ne re p rod u kcje n ie, przekazująw petn i wa |orÓw wizu a I nych jej
prac' Nie pokazują charakterystycznej d|a niej techniki, ko|orystyki, jak tez specyfiki
materiałow, których uŻywa w swych rea|izacjach i o ktorych pisze.



ona nie yva|czy, ona się zwierza' Jak w pracach Kwestia wyboru, gdzie formy
kojarzące się z ruskimi matrioszkami rytmicznie dekorują wzorzystą płaszczyznę
blejtramu' Czy to symbo|e kobiety - |a|ki, czy teŻ po prostu jest to znak bezosobowej
istoty, ktorej powtarza|noŚć niszczy znaczenie jednostki. Czy odniesienie się do
konkretnego kręgu ku|turowego ma tu znaczenie, czy tez jest probą uniwersa|izacji
znaku i pojęcia?

Piękny umysł znawcy tematu speku|ują o róŻnicach budowy kobiecego i męskiego
mózgu, myślę, Że w tym przypadku nie jest to istotne, a|e mierząc do pracy Być
kobietą, chyba w gamie rÓŻowej, moina zakładac, ie są to mozgi męskie. W obu tych
obrazach, W charakterystyczny d|a siebie sposÓb znaki mózgów potraktowała
niema|ie, jak poMarza|ny e|ement dekoracyjny na i tak bogatym wizua|nie podłozu,
prawie jak wielokrotny stempel na kopercie listu do nas wszystkich.

Portret zbiorowy kobiet - tytut to najkrotszy list do odbiorcy, warunkuje on
postrzeganie iwyjaśnia intencje autora, bez ktÓrego, przypominając pojęcie pareido|ii,
nie sądzę, by widz zobaczylt treści zawarte W tytu|e. ByÓ moŻe potencjalna
dekoracyjnośÓ tego obrazu ma byÓ uniwersa|ną cechą kazdej z kobiet, o ktorych myśli
autorka. Piękno ma byÓ ich wspo|nym mianownikiem, a poniewaz nie ma
jednoznacznego wymiaru piękna widz ma szerokie po|e interpretacji.

Zupełnie inne obrazowanie konkretow będących symbo|em kobiecości (ga|eria
modnych butow) mozemy zobaczyc w pracach Artefakty. Tu wszystko jest oczywiste.
Udekorowane W kwieciste wzory kobiece obuwie stanowi głowny rytmiczny motyw, w
którym równieŻ ko|orystyczną dominantą są obute nogi, odziane W bardzo wzorzyste
pończochy.

Uszyją siebie od nowa Amazonkl. Rysunkowe sylwety damskiej bielizny, przez
sposÓb prezentacjikojarząsię z kiedyś tak popu|arnymiwykrojami iwzorami do szycia
Samemu. Zapewne jest to sugestia, ze w ten sposób moŻna zniwe|ować anatomiczne
defekty, na co wskazywałby tytuł - wszystko W aurze ko|orystycznej tajemnicy'

oczywiste w swej warstwie informacyjnej są prace Uszyte na miarę babcia siostra
kochanka oraz Formy idealne. Doceniam specyficzne poczucie humoru autorki
bawiącej się tytułami' W tych pracach takŻe nie mamy wątp|iwoŚci, Że podmiotem są
kobiety, Że d|a nich są sukienki, ktÓre je definiują.

Wszystkie obrazy Kariny Czernek mają wspÓ|ną zasadę kompozycyjną oraz
rea|izowane są tą samą autorską techniką. Charakteryzują się zamiłowaniem autorki
do układÓw rytmicznych' gęstych, często dekoracyjnych wzorÓw, które w kontekŚcie
płaszczyzn obrazow można by okreś|iÓ jako horror vacui' Deseń podłoza zapewne
dekoruje i ,,ukobieca'' tworząc swoiste wizua|ne vibrato na całoŚci powierzchni
obrazÓw, na ich t|e pojawiają się dominujące elementy. W sumie jest 17 obrazow
prezentowanych w dokumentacji..



Przy dzisiejszej łatwoŚci technicznego obrazowania i reprodukcji zaskakującym jest
fakt prezentacji przez autorkę swych prac W jakości gorszej niŻ moŻna by oczekiwaÓ
ana|izując jakośÓ merytoryczną całości rozprawy. Dopiero tytuty _ te najkrotsze |isty
do widza, byÓ moze, zasugerują mu treśÓ i cel oraz przesłanie obrazu, zgodnie z
załoŻeniami tworcy. WańoŚcią dodaną do kazdej z reprodukowanych w dokumentacji
prac jest zawarty, rÓwniez tam, autorski komentarz. Znając ten tekst głębiej
postrzegamy i ana|izujemy obrazy _ a|e jest to przecieŻ informacja dla wybranych, nie
d|a wszystkich potencja|nych odbiorcow. Jak twierdząmądrzy, obraz winien bronić się
Sam sWą ańystyczną jakoŚcią oraz ewentua|ną treścią. Dotykając tak istotnego
zagadnienia, jakim jest szeroko rozumiana kobiecośÓ, jej ro|a i społeczna pozyi1a,
sądzę, ze mimo dek|arowanej swej niechęci do tatwego obrazowania winna operować
bardziej zrozumiatym d|a wszystkich językiem p|astycznym. oczywiście, jeśli by
chciała, by jej prace staty.się swoistym manifestem - jak dek|aruje w tekstach.

Nie zna|azłem informacji o dotychczasowej działa|noŚci artystycznej autorki'

Reasumując _ doceniając merytoryczne wartości rozprawy, bogatą bib|iografię,
komunikatywny ibogaty język oraz istotę prob|emów, do ktorych autorka się donosi'
wysoko oceniam jej pisemną rozprawę.

Doceniam rÓwnież prace p|astyczne przy pewnych zastrzezeniach do jakości ich
dokumentacji.

Zwracamsię do Wysokiej Rady o przyznanie mgr Karinie Czernek tytutu, do ktorego
aspiruje.
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