
dr hab. Aleksandra Gieraga, prof. ASP
Akademia Sztuk Pięknych im. Wtadystawa Strzemińskiego w Łodzi

Recenzja pracY doktorskiej zatytułowanej

tutro uszyję siebie od nowa. Młt piękna
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Zleceniodawca : U niwersytet J a na Kocha nows kiego w Kielcach,

!1łdziat Pedagogiczny i ArtysĘczny

otrzYmatam następujący dokument: dwujęzyczny opis prary doktorskiej wraz z dokumentacja fotografi'czna

prary doktorskiej do któĘ się praca pisemna odnosi oraz-cyfrowy zapis w/w dokumentu, co stanowi

podstawę napisania poniższej recenzji.

Szfuka nie istnieje w izolacji, artyści nie isfrrieją w izolacii. Powiązani systemem utaczefi,

konstrukcji rueezywistych lub nierzeczywistych, określają siebie wobec siebie lub siębię

wobec świata. Jutro uszyję siebie od nowa, ta poetyck a frarajest pienrszą częścią tytułu

pracy doklorskiej mgr Kariny Czernek. Pierwsza osoba liczby pojedynczej jest

komunikatem, fa mamy do czynienia z osobistym doświadczenięm pownych prawd" o

których mowa w pracy doktorskiej. Drugim członem tematu jest Mit piękn,a, czyli piękrro

tłtopijne" do ttórego się dąży' pozostające w niespehionej sferze wyobtaieĄ marzefy

pragnień.

Podjęta tematyka ciała, cielesności z jego licznymi dysfunkcjami, jcst tematem nienowym.

W szfuce na przesftzoni wieków temat ciała był permanentnie obecny, a w ostatnich

dwóch, trzech dekadach wysoce wyeksploatowany w szeroko pojętym dyskursie

artystycznym, takŹe polskim. Niemniej jodnak temat jest i będzie zawsz€ akt$alny'

chociażby w wymiarze eschatologiczn5rm, ale nie to le{ u podstaw zainteresowan Pani

Kariny Czernek. Teza,którą postawiła Autorka w formie pytania retorycznego btz-rrti: czy

warto poddawać się presji wspÓłczesnego kanonu piękna w kontekście ludzkiego ciałą ze

szczególnym uwdędnieniem ciała kobiecego. Isfuiejąca obecnig presją a w p{Irze z niq
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przemysł chirurgii plastycarej \ryraz z olbrzymim lobby kosmetycznym i medialnym,

rływołuje nifleks;e. Praca doktorska staje się niejako świadectwem ustosunkowania się

wobec zauważonego zjawiska i proponuje formę artystyczną która wyraŹa osobisty

stosłrgekAusorki.

We wstępie dysertacji Pani Karina Czernek okreśIa zakres swoich działań ąrtystycznych'
Poprzez malarstwo, którejest podstawowym medium dlaArtystki, pochyla się nad obliczem

kobiecego ciała i poświęca uwagę szczegÓInej grupie kobiet tj. okaleczonym przez lcs, trro
mastektomiio po operacjach plasĘcznych, kobietom które poddają się polrrewnym

zabiegom anĘiające wygląd. Tym ostatnim Artystka nadaje imiona: matrioszka i lalka.

Jak pisze: ?b nój sposób na ,,radzenie sobie,, ze starzeł,ien się i przenijaniem. Poświęca

Śwoją uwagę tak'fę ęIementom towarzyszącyrn zabiegom interwencji' ingerencji w obr$ie

ciała. Więcej na temat podwalin tej koncepcji czy właściwie ideogramu znajduje się w

ostatnim rozdziale pracy pisemnej' To w tej części zawierają się refleksje i konlrrętrre

informacje doĘcz4ce manipulacji medialnej, rynku kosmetycznego, chirurgii plasĘcznej

itd. vr skrajnych przypadkach, i chyba te Ieżą w obszałze największego zainteresowłnia

ArĘstki' moze dojść w skutek nadmiernej pielęgnacji i dbania o swoją fizyczność, do

zachwiania tożsamości. Mit piękna w jakiś sensie może niszczyć zycie. Jeden z trzęch

fi|arów triady platońskiej w pewnych uwarunkorraniach moŹe staó się nośnikiem destukcji.

Te obserwacje ukazują postawę Artystki wobec zjawiska i niewęĘliwie sq wartością ssr$ą

w sobie.

ZłoŹoność tę tm. prezentowaną wielowątkowośó postaw kobiet uzalożnionych od losu,

potrzeby ingerencji, po samookalsczerńe czy śIepą dązrrość do piękną wsrys*ie te

wymienione aspekty łąery potrzeba mriany siebie, ktÓrej sugesĘwne przesłanie

pobranriewa nieustanłie w tytrrle : juttv uszyj7 siebie od nowa,

w jakimś sensie fu następuje punkt zwrotny. Cał€j tej przeogromnej treści Artystka nadaje
jednolĘ subtelną, uevję dodatkowego prąnniotrrika" onirycaną formę wizualnq. UĄ{e

środki wyftlzu sprawiają b to nie freŚć, jak sugerowała w prologu Atrtorką jest wioĘcym

ęlęmentem obrazów. ornamenĘka' shukturą arabeska sprowadza poszczególne obrazy do

estetycznych komporycji, miast byó może do manifestu kobiecego, feministycznęo, cry

ĘĘcznego komentarza etc. Tak się nie stało i moźs być to porrodem do polemiki. Ch$r

zap|eoze ar{ystyczne w postaci twórczości artystek, którę przedstawiła w opisie prscy
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, doktorskięj są w większości bliskie temu nurtowi jaki reprezenfują przykładowo orlan,

Yenessa Beecioft czy Magdalena Moskwa" to Karina Czernek wybierą idąc n svroja

intuicją i swoją naturą, Środek łagodny. To odniesienia symbolicane stały się wykładnią

obrazów i nośnikiem tych treści, o ktÓrych polYyŹej' a więc nie dokumenĘ akcja cz inne

drastycane działania artystyczne, ,,pStararn się malować wielowarstwovło, pozostaułiajqc

dużo przestrzeni na wtasne interpretacje odbiorców-, tego rodzaju stwierdzenie Autor*i w

Flynym sensie ucina potencjalne dywagacje i pokusę polemiki w tym zakresie.

Przedmioty uĘwane ptzea, Artystkę jako symbole to: mafiios*i' szablony laleĘ

przedmioty w3ęte z garderoby, protezy, organy ludzkie takie jak serce i mózg. Symbole te

delikatrrie domalowaną jeśli tak mogę zabię ten nazwać, niemalŹe ty|ko dotkrrięte,

wpisane są w ornamentykę wybranych tkanin dekoracyjnych, tworząc jednolĘ strukturę.

Dodatkowo Artystka nakłada prawie na wszystkie obmz5ro tym samym łąsząc je, linię

przerywaną - element wzięty z rzemiosła krawieckiego tzw. stębnówka lub wykrój

wymiennie stosowany z innym imttujący schematyczny rysunek nanoszony w ffakcie

operacji plastycmych. Słowo sryeie niesie fu dodatkowe konotacje' a uĄi\trana jako

podłoŹe ornamentalna tkanina przemysłowa" jest dodatkourą metaforątego procesu.

To są składowe elementy praktycznie wszystkich prac.-obrary nie przedstawiają nawet

nie sugerują dramafu. Te refleksje jedynie towarryszą Artystce. Kompozrycje rytmiczną

raportowe w parze z ornamentyką tkanin przemysłowo drukowanych moźna postrzegać

jako bufor bólu fizycanego i psychicznego towarzyszący kobietom doŚwiadczon;rm przez

los lub własne niespełnienie (mit piękna). Artystka wybiera piękno. Ładność' obrazów

niejako wycisza pierwotny ptz.ekaz, a ten syfuuje się pomiędzy uk{ytą treścią a ich

estetyczną formą.

Na pracę doktorsĘ składa się 17 obraeów, wszystkie o formalach 140 x l00 cnl o nośnych

t5rtułach np.: ,$westia wyb ,fiękne inaczej", ,'Portret zbiorowy kobiet", ,,Formy

idealne''o ',Piękny umysł-, ,,.Wpisane w scheinat-, o,Jeszcze zataircz{o ooUsz5rte na miarę-.

Wszystkie zrealizowane są w autorskiej techniceo która sama w sobię jest unikalną formą

artystyczną

Praca pisemna składa się z pięciu rozdziałów plus wstęp i zakończenie, posiada bogaĘ

bibliografię, dwie wersje językowe: polską i angielsĘ oraz dokumentację fotograficzną

obrazów. Rozdział | Skąd prrycho&imy7 Pięboo w kontekściefiłozoJicznymjest niezgodny z
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. zawartością. Wybiórcze poglądy znakomitych polskich naukowcÓw nie są wystarczająco

reprezentatywne dla tak szeroko zakreślonego pola w Ęrtule. Jako podsumowanie dość

polemiczne stwierdzanie co do usytuowania obecnie pojęcia piękna: cytuję za AutorĘ:

Piękno słato się wyrtżeniem kotokwiałnym i u#rymato się w mowie pntocznej, gdzie nniej

chodzi o ścistość i jednoznaezność. Taki jest tos pojęcia, które przez wieki zajmowato

centralne mĘsce w ewopłejskiej fułtilłze, wfiłozofii i teofii sztuki.

Rozdział II bez z'astrzeżę{l- dotycry autorskiego wyboru tzech koncepcji wspÓłczesnych

naukowców tj. Elisabeth Groszn Richarda Shustermana oraz Leona Festingerą sfuĘce za

wsparcie idec5re wtasnej koncepcji artystycznej i jednoczeŚnie dające pogląd o

teoreĘcznej wiedzy Autorki. W rozdziale III omawia trafuie rłybrane post.a}Yy artysĘczne

szeŚciu artystek, wyMr i omówienie w kontekście problęmu cielesności w szersz5im jego

spektrum. Rozdział IV to wnikliwe omówienie poszczególnych prac składających się na

praĘ doktorską tak pod względem zawartych tam treści' jak i procesu twórczegoo z duŹ1rm

naciskiem na warsztat artysĘcmy i wypracowaną autorską technikę, ta część jest wiodąca w

pracy pisemnej. Rozdział V to omówięnie mifu piękna w kontekście współczesnego

dązenia do kanonu pięknego ciała i zawarte wcześniej wspomniane treści nafury społecarej

i osobisĘ

Co do konstrukcji pracy pisemnej brakuje, wedfug mojej opinii' zarysu lub choćby kilkl

przykładów kanonów piękna ciała ludzkiego w wiekach minionych. Interesującym

byłoby teŹ podjąć prrĘ zbadania jaki kanon obecnie isfuieje w kulturach poza

europocenĘcznych. Kolejny aspekt' który automatycanie się nasuvra czytając pracęo to

ptzy ęzyny 1 uwarunkorryania tego zjawiska" zakres, podtoże socjologicme.

W pracy pisemnej niepotrzebnie ma|azł się ląpsus językowy: praca doktorska jak pisze

Autorka: jest podsunowaniem doĘchczasottej twórczości i zakłfrczeniem pewrrego etapru

procesu twórezego, Hóry tna być kantynuowąny w prrysztoścl, strona 4 dysertacji, dn'gl

akapit. Natomiast na stronie 5 znajduję stwierdzenio, *tórę nie pozwala mi być na nie

obojęftymo poniewaŹ uważalT' że inspirowanie się twórczością innych artystóą a tak

deklaruje Autorka pracy, jest na poziomie do*torskim naduĘciem

Wyzej wymienione uwagi nie wpływają na ocęnę neceftzowanej pracy- Doceniam przede
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. wsfystkim e'&'otr tematrr (A*ystka okreśIiła symptorn naszych czasów}' waŹąrm

ęIementem piacy Ę odrriesienia tsretycan€' przedstawienio róźrroro&rych praktyk

artystycunych wobrębieokreślonegop'roblemu oraz znalezienie nowej,autorskiej formy

wizuanęj.

KonBIuz{*:

Praca doktorska wraz zpftcąpisemną o f3rm samJiln tytsle ",JtI&o uszyję siebie od rrowa.

Mit piękna" mgr Kariny Czernek spe^łnia ustaworro okreśIone u.yrnagania' Biorąc pd

ulivagę zbadanj pruez Autorkę pracy dokuskiej zjawisko społocmą l(oil$sk$t w j*kie

zosfało usJłtttovrarteo a przede wsrystkim wypracowaną własną formę aĘoĘcaną

zaprezentowaną łY pracy doktorskiei porytywnis weniam sffz;ńman€ r€rułtety ffysyems

i tym samym przychylam się do wniosku o nadanie stopnia doktora z dziedzny szttlki

ptastyczrrą dysc;rytina sztriki piękne.

Ąuut<'V ĄwĄ Ę.^yl
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