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AkademiaSztukPięknychw Warszawie
OPINIA
o rozprawiemgr KarinyCzernekpt.Jutro uszyjęsiebie od nowa
opracowanej
przeprowadzanym
w związkuz przewodemdoktorskim
przezWydział
Pedagogicznyi ArtystycznyUniwersytetu
Jana Kochanowskiego
w Kielcach
KarinaCzernekwe wstępieswej rozprawydoktorskiejsformułowała
jednoznacznie
swoje artystycznecredo. Chcę zwrocićuwagę na charakterwspołczesnejkultury,
ktorabudujeWzorcecielesności
będqceczęstoźrodłem
mocnychingerencjiwwygtqd
ciałaoraz fakt, Że to kobiety stajq się często ofiaramifałszywierozumianegopojęcia
piękna'
UwaŻa,Że kobietyobecnie w pogoni za wykreowanymprzez media idea|nym
wizerunkiem,
ktory staje się obowiązującym
kanonempiękna,podejmująnawet
_
działania
ekstrema|ne z ingerencjami
chirurgicznymi
włącznie.
Zachowująsię tak,
jakbymoina byłouszyć siebiesamq od nowai zadajepytanie- Czy warto?
Aby odpowiedzieć
sobiei nam na to pytaniew pienruszej
częściswegotekstudokonała
w
temat,
czego
dowodem
mogąbyÓ tytutyrozdziałow
,,wprowadzenia''
tejczęścipracy'
Skqd przychodzimy? Piękno w kontekście fi|ozoficznym. W tym rozdzia|e
odwołuje
pojęć''
się do ,,DziejÓw
sześciu
Władysława
Tatarkiewicza.
Powołuje
siętakze
na MarięGołaszewską
ijej opracowanie:
piękna.Prob|ematyka
genezy,
,,Świadomość
funkcji,strukturyi wartości
w estetyce,,
oraz na głośne
dziełaUmbeńo Eco: ,,Historia
piękna''i ,,Historia
brzydoty''.
W konk|uĄiuwaŻa,ze pięknowspołczeŚnie
stałosię
wyrazeniemkolokwialnymi funkcjonuje:
w mowiepotocznej,gdzie mniej chodzi o
jednoznaczność
ścislość
i
i ubo|ewa,jak mogę sądziÓ, Że przestałozajmowac
centralnemiejsce w europejskiejkulturzefilozofiii teoriisztuki.
IN rozdzia|e|| przedstawiaTeorie będące obszarem odniesień do autorskich
rozwazan.omawia załoŻenia
feminizmukorpora|nego
E|izabethGrosz,somaestetyki
- koncepcjifilozoficznej
RichardaShustermanaoraz teoriidysonansupoznawczegoi
porownańspołecznychLeona Festingera'Stara się w tym kontekście
przedstawiÓ
swojeref|eksjena tematpiękna,kobiecości,
zmienności
akceptowanej
estetykioraz
przekazuw |ansowaniu
znaczeniaśrodkow
gustow
okreś|onych
iwartości.

W rozdzia|e|||ana|izujeZwiązekpostawionegoproblemu badawczegoz pracami
wybranychtwórców - inspiracjei odniesienia.Waznedla niejsą takiezagadnienia
jak:
1. Eksploracja
cie|esnoŚci
i zmysłowosci
w pracachMagda|eny
Moskwy;
2. Rózowyko|orifigurykobieceMariiPinińskiej-Bereś;
3. Poszukiwanieprzez MagdalenęAbakanowicznowychrozwiązańforma|nych
w
ce|uukazaniakondycjii pozycjiczłowieka
we współczesnym
świecie;
gurowychkompozycji Zofii Kulik;
4. ZałoŻenie
wie|ofi
5' TwórczośÓVanessy Beecroft wymierzona przeciwko władzy mediow i
biznesowikosmetycznem
u;
pojęciapięknafrancuskiej
6. Deslrukcja
performerki
or|an.
Są to kobiety ,,Wyzwo|one'',
kreujące swoj Świat i nie anonimoweW swych
ańystycznychdziałaniach.
jak
osobowoŚci si|ne i spełnionew swojej twórczości,
MagdalenaAbakanowicz,ktÓraod wie|kich,,kobiecych
form'',Abakanówprzeszłado
rzeib postaciczłowieka,
a nawetty|kojegofragmentów,
człowieka
zmu|tip|ikowanego,
pozbawionegoindywidua|nychcech' Jako spetnioną moŻna zapewne uznac
peńormerkę
jestwarsztatem
or|an,d|aktorejsa|aoperacyjna
i pracownią,
a ko|ejne
operacje- kreacjena ZyWotransmitowane
Sąw ga|eriach
sztuki'
Wybortych ańystek,jak tez specyfikaich tworczości
sugerują,Że Karina Czernek
_
wpisujesię w nurttzw. sztukifeministycznej coko|wiekby to znaczyło- dla ktorej
kobiecoŚćjest jednocześnie
i tworzywem'''
WyraŻaprzekonanie,
Że
,,podmiotem
kobietawspołczesnazna|aztasię pod presjąukładowpatriarcha|nych
oraz terroru
narzucających
standardymediów.
A tak na marginesie,w kwietniu1996 roku miatemprzyjemnośĆ
uczestnictwa
w
spotkaniuz UmbertoEco' na ktoregotakŻew swychrozwaŻaniach
powołuje
się Karina
Czernek- DoctoremhonoriscausaAkademiiSztukPięknychw Warszawie.Podczas
nieoficjalnej
rozmowyopowiadał,
nad czym wÓwczas pracował,
a bytato właŚnie
jego
piękna','
przemyś|eń
jest zawsze
Teza
piękno
na
ten
temat:
,,Historia
uwarunkowane,
brzydotanieZnaograniczen'
PięknomusimieĆakceptację,
musibyc
zgodne z oczekiwaniamiestetycznymi,
z akceptowanymi
kanonamiw okreŚ|onym
i czasie.Musiodpowiadac
Środowisku
jestwo|na,
na oczekiwania,
brzydotanatomiast
na niąnie ma regułi zasad,tu wszystkomoze sięzdarzyć'
Karina Czernek W swej rozprawie odwołujeSię do funkcjonującychdzisiaj i
|ansowanych
formpiękna,takŻekobiecego.
Ma na myś|i
wie|ejegoaspektow.
Kanony
_
jak
urodykobiecejzmiennesą
jak mawiająWłosi'
Samakobieta |adonnae mobi|e,
A|e czy moze byc w oceniekobiecegopięknaobiektywn
a miara?
Nie ma tu stałychwartoŚci'Kryterium
to akceptacjatu i teraz,MoŹnasię nie zgadzać,
jak to w swych działaniach
moŻnabuntowaÓ,
manifestują
niektorefeministki,
ale takie
uwarunkowania
niema|wymusza tradyĄa,ku|turaczy obyczajowośÓ
środowiska.
Moda narzucapewnąstandaryzację
pojęciapiękna,ktorejest na ty|eszerokie,ze w

SWymogolnymzakresiejest wańościąnie do końca definiowa|ną,
tak jak kaŻdyz
e|ementów
wie|kiej
ku|turowej
triady- piękno,dobro,prawda.
Co oczywiŚcie,o czym stara się przekonaÓw SWymtekŚcie autorka,nie powinno
zniechęcaÓ do poszukiwań swych własnychinterpretacjitych pojęć' Zarowno
jakteŻdo fenomenusztukiiswojej
odnoszącsię do otaczającej
nas rzeczywistości,
tworczości,
szczegÓ|niewtedy'gdy dotyczyona re|acjispołecznych.
Jakimjęzykiem
się Medy posługiwaĆ,
dostępnymWszystkim,
tak |ansujepopkultura
, czy teŻkodem
dostępnymd|a wybranych,d|a tych, ktÓrzy mogą zrozumiećdy|ematyi ref|eksjei z
nimisię identyfikować.
Sądzę,ze właŚnietakie za|oŻenie
przyjętaw swej tworczości
KarinaCzernek.
Wszystkięobrazymająidentycznerozmiary140x 100cm' Tworząodczucie
fragmentu
większychrea|izaĄi.Są jakby wycinkiemukładunie do ogarnięcia,Czy jest to
jesttymjednymjedynym,najwazniejszym,
informacja,
ze motywprezentowany
czy teŻ
jednym
przypadkowo
wybranym
z wielu.Rytmicznee|ementyprezentowane
na takŻe
podłozu
gotowej
tkaninysą swoistąwizualnąsynkopąwobec gotowego
rytmicznym
Wzoru.Wszystkieobrazymająukładpionowy;
co jak wiadomo,sakra|izuje
i podnosi
rangętematu.Wobecpodmiotow
tekstupisemnejrozprawy piękno,kobieta,erotyzm,
destrukcjaciała- tematów,ktorymizywi się popku|tura,
jej prace są zaprzeczeniem
łatwej
estetykii są naprawdęofeńąd|awybranych.
o problemach,
o ktorychinni krzycząopowiadasfeptem.Jest w opozycjido całego
światarek|amyinacha|nejpub|icystyki,
mimo,Ze.SWeprace dedykujewaznymi
aktua|nymspołecznymprob|emom
' PozyĄa społecznakobiety,je1 zwyczajowei
ku|turoweuwarunkowania temat niewyczerpanyjako powÓd działaIności
jak teŻrozprawsocjo|ogow
ańystycznej,
i filozofow'
Jak deklaruje: tematem mojego malarstwa iesf odzwierciedlenie autorskich
przemyśIeń
zwiqzanychze stereotypamikobiecegopiękna,Jej twÓrczośÓ,podobnie
jak kaida, ponoÓoddajepsychikęautora- tak twierdząniektÓrzyteoretycy_ a zatem
moŻnaprzyjąc,ze wspÓ|na d|a wszystkichprezentowanych
w dokumentacjiprac
szara,bez ostrychko|orystycznych
kontrastówgama okreŚlaautorkęjako ref|eksyjną
inte|ektua|istkę'
odnoszącsię do tekstówi komentarzymoŻnaprzyjąc,Żeta tezajest
jak tez stosowanągamę,byĆmoŻe,powinniŚmy
słuszna'Układkompozycyjny
tak
jak
grafolog
ana|izowaÓ
podpis.
ana|izuje
Dokumentacja,
nawetdobrzei starannieprzygotowana,
nigdynie oddajecałejprawdy
o obiekcie.Nie działaona ska|ą,materiąi tymi nie do końca okreś|onymi
f|uidami
autorskichemocji'Dokumentacja
standaryzuje,
duze stajesię małe,a małemoŻna
- moze wprowadziÓw błąd.W przypadkup. Kariny Czernek mam
powiększyć
odczucie, Że prezentowa
ne reprodukcje nie,przekazująwpetni wa|orÓwwizuaInychjej
prac' Nie pokazującharakterystycznej
jak tez specyfiki
d|a niejtechniki,ko|orystyki,
materiałow,
którychuŻywaw swych rea|izacjachi o ktorychpisze.

ona nie yva|czy,ona się zwierza'Jak w pracach Kwestia wyboru, gdzie formy
kojarzącesię z ruskimi matrioszkamirytmiczniedekorująwzorzystąpłaszczyznę
blejtramu'
Czy to symbo|ekobiety- |a|ki,czy teŻpo prostujest to znak bezosobowej
istoty,ktorejpowtarza|noŚć
niszczy znaczeniejednostki.Czy odniesieniesię do
ma tu znaczenie,czy tez jest probąuniwersa|izacji
konkretnego
kręguku|turowego
znakui pojęcia?
Piękny umysłznawcytematuspeku|ują
o róŻnicachbudowykobiecegoi męskiego
mózgu, myślę,Że w tym przypadkunie jest to istotne,a|e mierzącdo pracy Być
ie są to mozgimęskie.W obutych
kobietą,chybaw gamierÓŻowej,moina zakładac,
d|a siebie sposÓb znaki mózgów potraktowała
obrazach,W charakterystyczny
jak
niema|ie, poMarza|nye|ementdekoracyjny
na i tak bogatymwizua|niepodłozu,
jak
prawie wielokrotny
stempelna kopercielistudo nas wszystkich.
Portret zbiorowy kobiet - tytut to najkrotszylist do odbiorcy,warunkujeon
postrzeganie
pojęciepareido|ii,
iwyjaśnia
intencje
autora,bez ktÓrego,przypominając
nie sądzę, by widz zobaczylttreścizawarte W tytu|e. ByÓ moŻe potencjalna
tego obrazuma byÓ uniwersa|ną
cechąkazdejz kobiet,o ktorychmyśli
dekoracyjnośÓ
autorka.Piękno ma byÓ ich wspo|nymmianownikiem,a poniewaz nie ma
jednoznacznego
wymiarupięknawidzma szerokiepo|einterpretacji.
(ga|eria
Zupełnieinne obrazowaniekonkretowbędącychsymbo|emkobiecości
modnychbutow)mozemyzobaczycw pracachArtefakty.Tu wszystkojestoczywiste.
Udekorowane
W kwiecistewzorykobieceobuwiestanowigłownyrytmicznymotyw,w
którymrównieŻko|orystyczną
dominantąsą obutenogi,odzianeW bardzowzorzyste
pończochy.
Uszyją siebie od nowa Amazonkl. Rysunkowesylwetydamskiejbielizny,przez
sposÓbprezentacjikojarząsię
z kiedyś
takpopu|arnymiwykrojami
iwzoramido szycia
Zapewnejestto sugestia,ze w tensposóbmoŻnazniwe|ować
Samemu.
anatomiczne
defekty,na co wskazywałby
tytuł- wszystkoW aurzeko|orystycznej
tajemnicy'
oczywistew swej warstwieinformacyjnej
są prace Uszyte na miarę babcia siostra
kochanka oraz Formy idealne. Doceniamspecyficznepoczuciehumoruautorki
bawiącejsię tytułami'
W tych pracachtakŻenie mamywątp|iwoŚci,
Że podmiotemsą
kobiety,
Żed|anichsą sukienki,ktÓreje definiują.
Wszystkie obrazy Kariny Czernek mają wspÓ|ną zasadę kompozycyjnąoraz
rea|izowane
są tą samą autorskątechniką.Charakteryzują
się zamiłowaniem
autorki
gęstych,częstodekoracyjnych
do układÓwrytmicznych'
wzorÓw,które w kontekŚcie
jako horrorvacui' Deseń podłozazapewne
płaszczyznobrazowmożnaby okreś|iÓ
dekorujei ,,ukobieca''
tworzącswoistewizua|nevibratona całoŚcipowierzchni
obrazÓw,na ich t|e pojawiają
się dominujące
elementy.W sumiejest 17 obrazow
prezentowanych
w dokumentacji..

jest
Przy dzisiejszejłatwoŚcitechnicznegoobrazowaniai reprodukcjizaskakującym
gorszejniŻmoŻnaby oczekiwaÓ
przez autorkęswychpracW jakości
faktprezentacji
jakośÓmerytoryczną
ana|izując
całości
rozprawy.Dopierotytuty_ te najkrotsze|isty
obrazu,zgodniez
do widza,byÓ moze,zasugerująmu treśÓi cel oraz przesłanie
w dokumentacji
załoŻeniami
tworcy.WańoŚciądodanądo kazdejz reprodukowanych
prac jest zawarty, rÓwniez tam, autorski komentarz.Znając ten tekst głębiej
postrzegamy
nie
i ana|izujemy
obrazy_ a|ejestto przecieŻ
informacja
dlawybranych,
d|awszystkichpotencja|nych
odbiorcow.
Jak twierdząmądrzy,
obrazwinienbronićsię
Sam sWą ańystycznąjakoŚcią oraz ewentua|nątreścią.Dotykająctak istotnego
jakimjest szerokorozumianakobiecośÓ,
jej ro|ai społecznapozyi1a,
zagadnienia,
winnaoperować
sądzę,ze mimodek|arowanej
swejniechęcido tatwegoobrazowania
bardziejzrozumiatymd|a wszystkichjęzykiem p|astycznym.oczywiście,jeśliby
- jak dek|aruje
chciała,
by jej pracestaty.sięswoistymmanifestem
w tekstach.
Nie zna|azłem
informacji
o dotychczasowej
działa|noŚci
artystycznej
autorki'
Reasumując_ doceniającmerytorycznewartościrozprawy,bogatą bib|iografię,
komunikatywny
ibogatyjęzykoraz istotęprob|emów,
do ktorychautorkasię donosi'
wysokooceniamjej pisemnąrozprawę.
DoceniamrÓwnieżprace p|astyczneprzy pewnychzastrzezeniachdo jakościich
dokumentacji.
Zwracamsiędo WysokiejRady o przyznanie
mgr KarinieCzernektytutu,do ktorego
aspiruje.
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