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Na niniejszą recenzję składają się następujące części analizy osiągnięć i dorobku kandydatki 
oraz kontekstu jej działalności: 

 

1. Sylwetka doktorantki i ocena przedstawionego dorobku 
2. Opis materiału, na podstawie którego powstała recenzja 
3. Ocena ogólna 
4. Znaczenie problematyki podjętej w recenzowanej rozprawie 
5. Struktura, ocena merytoryczna i metodologiczna rozprawy teoretycznej 
6. Ocena części artystycznej doktoratu w kontekście rozprawy i artystycznych realiów 
7. Konkluzja recenzji. 
  



 

 

1. Sylwetka doktorantki i ocena przedstawionego dorobku 
 
Pani Aleksandra Młynarczyk-Gemza ukończyła studia wyższe na Wydziale Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, gdzie uzyskała dyplom magistry 
sztuki. Magistra Aleksandra Młynarczyk-Gemza posiada spory interdyscyplinarny dorobek 
artystyczny, na który składają się projekty fotograficzne, prace graficzne, kolaże, jak również 
realizacje o charakterze performatywnym i arteterapeutycznym. Po studiach związana była ze 
środowiskiem twórczym Fundacji Razem Pamoja i Kraków Art House. Jest laureatką 
Nagrody Obraz Roku II Krakowskiego Salonu Sztuki 2019 oraz stypendystką Funduszu 
Popierania Twórczości ZAIKS. W ramach programu Socrates+ odbyła praktyki w Pałacu 
Sztuki Współczesnej Galerii Narodowej w Pradze. Doktorantka brała udział w wielu 
wystawach indywidualnych, zbiorowych oraz festiwalach. W dossier wyszczególniam 
wystawy: Fundacja Razem Pamoja, Cracow Art Week KRAKERS, „Jak odebrać władzę 
staremu oku, które wie” (2021) – wystawa indywidualna, Pałac Sztuki, „II Krakowski Salon 
Sztuki” – wystawa grupowa (2019, 2018), Krakow Art House, „House in general, house in 
particular” – wystawa grupowa (2018), The Public Works SF, „Breasts. A Fantastic 
Exploration of Art and Identity” – wystawa grupowa, San Francisco (2018), Otwarta 
Pracownia, „BODY Fragile” (2016). Doktorantka posiada również doświadczenie w pracy 
pedagogicznej, które zdobyła podczas praktyk dydaktycznych, prowadząc przedmiot 
fotografia artystyczna na kierunku Sztuka i Media ASP w Krakowie oraz liczne warsztaty 
edukacyjne, np. w Fundacji Uniwersytet Dzieci, Fundacji Razem Pamoja, w Muzeum 
Narodowym w Krakowie („Re-kreacyjny kolaż. Sytuacja się zmieniła”). 
 Z twórczością pani Aleksandry Młynarczyk-Gemzy zetknąłem się w roku 2018, 
podczas studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, kiedy to była studentką Pracowni 
Sztuki Performance, w której pełnię funkcję kierownika. Swoją opinię opieram więc na 
podstawie przedstawionych powyżej osiągnięć doktorantki, na jej artystycznych 
i pokrewnych zainteresowaniach, współpracy w ramach pracowni oraz dokumentacji 
udostępnionej mi podczas przewodu doktorskiego. Dorobek artystyczny kandydatki 
prezentuje się zadowalająco zarówno w aspekcie intensywności, jak i wagi poruszanych 
zagadnień. Moja wiedza na temat tego dorobku, formalnego wykształcenia, doświadczenia 
zawodowego kandydatki i deklarowanych aspiracji pozwala na przedstawienie państwu 
z dużym entuzjazmem swojej – z założenia zobiektywizowanej – recenzji. 
 

2. Opis materiału, na podstawie którego powstała recenzja 
 
Recenzję oraz ocenę formalną opieram o dostarczone mi miarodajne i kompletne materiały. 
Wydrukowi rozprawy doktorskiej towarzyszy dokumentacja wymagana w procedurze, 
książka z ilustracjami prac, biografia artystyczna świadcząca o szerokich zainteresowaniach 
kandydatki, jej licznych doświadczeniach oraz osiągnięciach z zakresu sztuk wizualnych: 
fotografia, sztuka performance i działania z pogranicza arteterapii i sztuki społecznej. 
Dokumentacja fotograficzna dorobku artystycznego oraz opisy poszczególnych dzieł są 
wyczerpujące i wszechstronne. 
 
 



 

 

3. Ocena ogólna 
 
Przedłożona mi do recenzji dysertacja doktorska oraz dokumentacja przygotowana przez 
magistrę Aleksandrę Młynarczyk-Gemzę są opracowaniem, które należy ocenić jako 
zadowalające. To komplet materiałów dokumentujący dobrą orientację autorki w zakresie 
sztuki współczesnej, jej terminologii, a także w obszarze historii sztuki i zagadnień 
warsztatowych związanych z realizacją interdyscyplinarnego projektu. Podjęty w pracy 
teoretycznej i artystycznej temat jest aktualny i istotny dla definicji sztuki intermedialnej. 
Analizę problematyki sztuki performance uważam za wyczerpującą, a użytą argumentację 
oraz wnioski za wnikliwe. Dorobek artystyczny oraz część artystyczną doktoratu z kolei 
oceniam bardzo dobrze. Dzieła opracowane są na zadowalającym poziomie artystycznym, 
zrealizowane w ramie dojrzałej koncepcji własnej praktyki, która ma istotny wpływ na 
poszerzenie idiomu sztuki zaangażowanej, sztuki performance i sztuki społecznej. 
 
4. Znaczenie problematyki podjętej w recenzowanej rozprawie 
 
Podjęta w rozprawie „W stronę integracji cienia. Kobiecy foto-rytuał” problematyka dotyczy 
pojęcia kobiecości w kulturze i sztuce współczesnej ukazanej na przykładach sztuki 
feministycznej i sztuki krytycznej. W swoich rozważaniach doktorantka zwraca uwagę na 
patriarchalny wpływ na kreowanie roli i pozycji kobiety oraz dokonuje próby dekonstrukcji 
narzuconego konstruktu kobiety idealnej. Drugim poruszanym w rozprawie wątkiem jest 
pojęcie cienia, które wynika z fascynacji Jungowską teorią integracji cienia, gdzie cień 
rozumiany jest metaforycznie jako balast nieakceptowalnych kulturowo znaczeń 
i kompleksów: „Ciało staje się cieniem konstruktu kobiety idealnej”. Zagadnienia poruszone 
w rozprawie oparte są na osobistych wątkach oraz własnej praktyce, która wyznaczyła oś do 
budowania autorskich wypowiedzi artystyczno-badawczych.  
 Zadaniem artystyczno-badawczym pracy jest również analiza mechanizmów 
twórczych podejmowanych przez artystki sztuk wizualnych, konsekwencji wynikających 
z intuicyjnej decyzji, kolażu kulturowego, społecznego i kolektywnego, które wpływały na 
tworzone fotografie i działania artystyczne. Doktorantka opiera analizę tych zagadnień na 
przykładach prac artystek przedstawionych w publikacji oraz na przykładzie własnej 
twórczości. Dodatkowo jej badania skupiają się na niezwykle cennych arteterapeutycznych 
funkcjach pracy kolektywnej w sztuce performance. 
 
5. Struktura, ocena merytoryczna i metodologiczna rozprawy teoretycznej 
  
Recenzowana rozprawa liczy osiemdziesiąt trzy ilustrowane strony i składa się z siedemnastu 
rozdziałów. „Wstęp” klarownie wprowadza czytelnika w problematykę pracy, przybliża 
metody twórczo-badawcze oraz przedstawia inspiracje takimi artystkami jak: Marina 
Abramović, Katarzyna Kozyra, Alicja Żebrowska, Judy Chicago, Valie Export, Orlan, Gina 
Pane, Cindy Sherman. Dysertację wieńczą bogata bibliografia oraz inne źródła, a całość 
zamknięta jest wymaganymi materiałami tekstowymi (abstraktem w języku angielskim). 
Aneksem rozprawy jest „Dokumentacja pracy artystycznej” doktoratu licząca kolejne 
dwadzieścia stron.  



 

 

 W rozdziale pierwszym „Instrukcje: pierwsze intuicje” doktorantka wskazuje 
zainteresowania kulturą i filozofią Wschodu, praktykami medytacyjnymi, holistyczną pracą 
z ciałem, medycyną chińską, ajurwedą, Feldenkreisem, jogą, buddyzmem, tańcem kontakt 
improwizacja i bioenergią Lowena. „Uwierzyłam, że zachodnia medycyna bazuje na projekcji 
strachu i lęku, że rozczłonkowuje ciało, które samo w sobie jest dobre, dąży do zachowania 
holistycznego zdrowia, odradzania się, płynnego przechodzenia przez cykle natury”. 
W dalszej części rozdziału doktorantka zwraca uwagę na „tajemne związki Kobiety 
z Księżycem o rodzeniu się i umieraniu energii wraz z cyklem miesiączkowym, o mogącej 
przynieść katharsis menstruacji, którą przeżywa się jako mini-rytuał”. „Benefity Podróży na 
Wschód” to osobiste wyznanie ujawniające przewartościowanie i zmęczenie wyżej 
wymienionymi praktykami oraz zwrócenie się w kierunku sztuki, a w szczególności sztuki 
performance.  
 Rozdział „Rola Carla Gustava Junga” wskazuje dodatkową inspirację Jungowską 
koncepcją indywidualizacji oraz ujawnia po raz pierwszy koneksję z tytułowym cieniem, 
„płodną inspiracją” wywodzącą się z „koncepcji konfrontacji z własnym cieniem i próbą jego 
integracji”. „Geneza tytułu oraz przewodniego tematu pracy” – w moim odczuciu 
najistotniejszy rozdział rozprawy – dotyczy „kontrowersji związanych z obecnością wymiaru 
kobiecości w kulturze”, gdzie doświadczenie kobiecej cielesności odnosi się do 
indywidualnego i świadomego, uważnego przeżywania – gloryfikowania wszystkiego tego, 
co kulturowo kojarzone jest z kobietą, a kulturowo i patriarchalnie umniejszane. „Moim 
pierwotnym pomysłem było skonstruowanie scenariusza działań artystycznych 
(performatywnych i fotograficznych), stwarzającego ramy, swego rodzaju scenę sprzyjającą 
wykreowaniu sytuacji, w której obnaża się sfera cienia związana z kulturowym pojmowaniem 
kobiecości i równocześnie poprzez to odsłonięcie – sfera ta integruje się”. W rozdziale 
„Kobiece doświadczenie” doktorantka wskazuje na jeszcze jeden ciekawy aspekt będący 
istotnym drogowskazem dla czytania jej twórczości. To kolektywność, „siostrzeństwo”1 
i „koncepcja performatywności płci” Judith Butler, w myśl której kobiecość kształtowana jest 
w większym stopniu kulturowo, a w mniejszym biologicznie. W rozdziale tym znajdziemy 
również szerzej omówione formy kulturowej opresji kobiet, które narzucone są z jednej 
strony przez Kościół katolicki, z drugiej wynikają z wykreowanego przez masową reklamę 
i przemysł filmowy mitu urody, mitu macierzyństwa czy np. przez literaturę mitu dziewictwa.  
 W rozdziale „Artystyczna adaptacja Indywidualizacji Carla Gustava Junga” 
doktorantka wskazuje Jungowską koncepcję jako symboliczny punkt wyjścia do pracy, nad 
którą się pochylamy:  „W stronę integracji cienia. Kobiecy foto-rytuał”. To „Źródło inspiracji, 
konfrontacji z archetypami figury cienia, osobowości manicznych oraz jaźni”. Według tej 
teorii głównym zadaniem jednostki jest zmierzenie się z własnym wnętrzem (cieniem), które 
wykreowane, narzucone i schowane zostało przez archetypy, kulturę, tradycje i religie. Celem 
jest więc „pogodzenie się ze swoim własnym wnętrzem i osiągnięcie pełni człowieczeństwa – 
a więc stanie się individuo, czyli niepodzielną jednostką”. Funkcjonuje metafora ukrytego 
cienia, któremu przypisywane są negatywne cechy osobowości. Niezintegrowany 
i niepogodzony egzystencjalnie cień ma destrukcyjny wpływ na naszą społeczną symbiozę. 

                                                
1 Definicja A. Mrozik, Siostrzeństwo [w:] Encyklopedia Gender. Płeć w kulturze, Warszawa 2014. 



 

 

Dopuszczenie natomiast tej sfery cienia do świadomości ma niebagatelny wpływ na np. 
zmniejszenie poziomu stresu, autoagresji, nietolerancji, rasizmu i różnych form dyskryminacji 
czy leczenie niektórych zaburzeń psychicznych. Rozdział „Od męskiego oka, przez oko 
aparatu do sojuszu czułego spojrzenia” ujawnia pseudokanony piękna wykreowane podczas 
konkursów piękności, przez kinematografię, reklamę, gdzie kryteria ustalane są zazwyczaj 
męskim okiem, zza obiektywu kamery. Według Simone de Beauvoir zainteresowanie kobiety 
własnym ciałem nie jest przejawem emancypacji, a przeciwnie: jest pułapką 
uprzedmiotawiającą. Istotą kobiety jest sprostanie mitowi idealnej kobiety – kulturowego 
konstruktu wytworzonego przez patriarchat, który przenika całą kulturę każdej szerokości 
geograficznej. Zdaniem Beauvoir „kobieta powinna zachować czujność względem tej 
pułapki, powinna zachować dystans wobec swojego kulturowego skojarzenia”2. Ciekawą 
konsekwencją braku wspomnianej czujności będzie aspekt, na który zwraca uwagę prof. 
Agata Zbylut, a mianowicie: na niebezpieczeństwo kreatywnej karykaturyzacji, która 
wykracza często poza naśladownictwo mainstreamowego kanonu piękna i tworzy 
nonkonformistyczne, przerysowane operacjami plastycznymi wersje piękna: „Coraz trudniej 
sprostać własnym wyobrażeniom konfrontowanym z tym, co widać. Pojawia się podwójność, 
niespójność przekazu i odbioru. Patrzę na te osoby z czułością, ta aspiracja, kreacja zawsze 
mnie wzrusza” 3 . Pragnę zwrócić uwagę w tym miejscu na przejmującą szczerość 
i autentyczność zeznań doktorantki: „gdy patrzę na swoje nagie odbicie w lustrze, podobnie 
jak wiele innych kobiet, nigdy nie widzę siebie nagiej, a zawsze obraz, akt, kliszę znaną 
z licznych przedstawień kobiet. Nie potrafię pozbyć się tej bariery, która uniemożliwia mi 
kontakt ze sobą, nie potrafię być naga, autentyczna i prawdziwa”.  
 Rozdział „Kwestionowanie dychotomii: autoportret i portret” tłumaczy decyzję 
wyboru medium fotografii i funkcji portretu. Przedstawienie kobiet przez kobiety to próba 
oczyszczenia portretu z feudalno-patriarchalnego kontekstu i zaproponowanie obiektywnych 
wizji. Demokratyczne i intuicyjne narzędzie stało się poniekąd pretekstem do stworzenia 
swoistej społeczności fotograficznej. Doktorantka przyznaje, że perspektywa, którą przyjęła 
„zainspirowała mnie do swego rodzaju przechwycenia idei sesji fotograficznej i kobiecego 
portretu”. Przechwycenie w tym wypadku jest rozumiane w podobny sposób jak u filozofów 
XIX wieku, gdzie wypowiedź przechwycona fragmentarycznie traci swój pierwotny sens i 
nadany zostaje jej nowy, nadpisany. W dalszej części rozdziału doktorantka tłumaczy decyzje 
formalne podjęte podczas realizacji projektu, wybór czarno-białej fotografii i strategicznych 
czynników. „W pracy z modelkami istotne było doświadczanie wspólnego działania, aktu – 
nazwanego przez nie ostatecznie foto-rytuałem”. Nie do końca jestem przekonany do tego 
skrótu i zestawienia narzędzia foto z czymś tak mistycznym jak rytuał. Owszem, zarówno 
RoseLee Goldberg, jak i Grzegorz Dziamski omawiają sam w sobie rytuał w kontekście 
performatyki, ale oddzielają go jednak od kontekstu artystycznego. „Rytuał jest powtarzalną 
inscenizacją mitu”. Performance w odróżnieniu od rytuału, który cechuje powtarzalność, jest 
działaniem efemerycznym, nieuchwytnym. Dla rytuału z kolei nadrzędnym jest silny kontekst 
sytuacyjny, kulturowy, duchowy. Możemy więc rozważyć przypadek, w którym rytuał 

                                                
2 S. de Beauvoir, Druga płeć, Warszawa 2011. 
3 A. Zbylut, Muka/ Circle Game, Szczecin 2019. 



 

 

spotkań jest powtarzany cyklicznie, a aparat fotograficzny jest totemem, wokół którego 
odbywa się mit integracji z cieniem.  
 Pozostaje jeszcze poruszenie najważniejszej kwestii, czyli utopijnego i romantycznego 
zarazem celu, jaki wyznaczyła sobie doktorantka podczas badań artystyczno- 
-metodologicznych: „Idealnymi rezultatami i celem wykonanej z modelkami pracy są: 
hermeneutyka, emancypacja, autorefleksja, polepszenie samooceny, zmiana postrzegania 
i myślenia o swoim ciele, tak by stało się bardziej czułe i afirmatywne oraz celebrowanie 
współpracy między kobietami i dokonujące się w trakcie sesji – a także i później, po jej 
zakończeniu – emocjonalne odreagowanie, a więc swoiste katharsis”. „Cień jest tym, czym 
osoba nie chce być”4 – w pracy doktorantki celem było, by fotografowane kobiety pogodziły 
się z nim. Jak przyznaje doktorantka „w dużej mierze się to udało”. 
  
Konkluzja 
 
Uzasadnienie wyboru tematu pracy jest wyczerpujące, wynika z osobistego doświadczenia 
i dorobku artystycznego kandydatki. Doktorantka w sposób przekonujący przedstawia 
i analizuje swoją drogę badawczą podejmowanej problematyki. Uważam osobiście powyższe 
zagadnienie za niezwykle ciekawe i bliskie osobistej metodyce pracy. Dysertację czytałem 
z olbrzymim zainteresowaniem i przyznam, że znalazłem w niej mnóstwo nieznanych mi 
dotąd pouczających wątków.  
 Najmocniejszą stroną rozprawy jest wnikliwie przedstawiona osobista relacja 
względem podjętych tematów, sugestywne opisy prac, przedstawione konteksty kulturowe, 
a całość wzbogacona jest adekwatnymi ilustracjami. Zawarta w niej ilość dzieł twórczości 
artystek współczesnych, jak i przykładów z własnej praktyki, jest godna wyróżnienia. Baza 
użytych pojęć, jak i wachlarz przytoczonych autorytetów, są niezwykle obszerne.  
 Dostrzegam w konstrukcji całości tekstu bardzo ciekawy pomysł na strukturę 
i logiczny konspekt rozprawy. Wykorzystana w pracy doktorantki literatura  sprawia, że wątki 
rozprawy przedstawiane są nietuzinkowo i niezwykle ciekawie. Uważam jednak, że 
dysertacja mogłaby być poszerzona o jeszcze kilka dodatkowych, a niektóre wymagałyby 
szerszego rozwinięcia – tym bardziej, że podejmowane tematy są niezwykle inspirujące 
i wieloznaczne. To jedynie drobne sugestie, które nie mają wpływu na pozytywny odbiór 
całości rozprawy. Omawiając tekst od strony semantycznej, układu treści, wzajemnych relacji 
poruszonych wątków, kompozycji, oprawy fotograficznej, dochodzę do wniosku, że całość 
została uargumentowana racjonalnie i merytorycznie. Język pracy i piśmiennictwo są 
poprawne, ujęte w bibliografii (literatura naukowa, czasopisma, opracowania artystyczne, 
netografia) pozycje to sumarycznie lista pięćdziesięciu jeden elementów. Są to pozycje 
aktualne, większość opracowana w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Oceniam całość na bardzo 
dobry.  
 

 

                                                
4 A. Samuels, B. Shorter, F. Plaut, Krytyczny słownik analizy jungowskiej, redakcja O. Tokarczuk, 
Wrocław 1994. 



 

 

6. Ocena części artystycznej doktoratu w kontekście rozprawy i artystycznych realiów 
  
Część artystyczna doktoratu Aleksandry Młynarczyk-Gemzy jest autorską formą wypowiedzi, 
złożoną z kilku dziedzin: fotografii, filmu, książki i działań o charakterze performatywnym. 
Cykl fotografii spójny tematycznie i stylistycznie przedstawia zestaw autoportretów 
i portretów kobiet ochotniczek biorących udział w projekcie. Sesje pozowane są 
w naturalnych i minimalistycznych przestrzeniach pozbawionych sztucznych elementów 
scenograficznych. Domowa, wręcz uboga atmosfera fotodokumentu jest niebanalna 
i intrygująca. Autorka zastosowała czarno-białą taktykę, gdzie proste, jednokierunkowe 
światło eksponuje tytułowe cienie – powidoki rytualnych terapii. Fotografie przywołują 
skojarzenie z twórczością takich artystek jak Francesca Woodman, Natalia LL, Vivian Maier 
czy Ana Mendieta, nie tylko ze względu na wspomnianą strategię, ale również na 
terapeutyczny wydźwięk, ekshibicjonistyczną funkcję portretu i niemy mistycyzm. Kobiety 
na zdjęciach odkrywają wiele, ale przede wszystkim siebie –  poprzez zabiegi pomalowania 
twarzy farbą, przybieranie odważnych póz i lekkość obecności epatują poczuciem akceptacji 
i bezpieczeństwa. Prostota ustępuje jednak miejsca czemuś o wiele ważniejszemu: spotkaniu 
kobiecości, intymności i autentyczności.  
 Istotną częścią doktoratu jest również książka „W stronę integracji cienia. Kobiecy 
foto-rytuał”, w której zawarte są kolekcje zdjęć z sesji, intymne monologi fotografowanych 
bohaterek przedstawione również w aneksie filmowym. Zdjęcia Aleksandry Młynarczyk- 
-Gemzy nie są estetycznie ani artystycznie nowatorskie, ale forma ta mówi o jej treści 
i potrzebie ponownego jej przepracowania. Paradoksalnie powtarzalność, brak 
innowacyjności, brak zaskoczenia u odbiorcy podkreślają ciężar tematu. Interpretacje 
fotograficzne kobiecości nie są niczym nowym i znane są z historii sztuki już od lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Niekiedy są to nawet dużo odważniejsze, radykalne, 
przekraczające tabu manifesty feministyczne, o których istnieniu zresztą doktorantka ma 
świadomość. Projekt Aleksandry Młynarczyk-Gemzy nie jest nowatorski, ale istota tego 
dzieła tkwi zupełnie gdzie indziej: jest ukryta za fizyczną fasadą formalizmu.  
 

„Manifest nie jest po prostu nieudanym performatywem, lecz raczej odsłania trudności 
związane z teraźniejszością, jakie napotyka przyszłość”5. 

 
 Po pierwsze treść. Pewne treści należy wciąż przywoływać, ponieważ nie zostały one 
do końca przepracowane. Tematy, które nieprzerwanie są kontestowane – zwłaszcza 
w naszym kraju – przybierają ostatnio obrót niezwykle niekorzystny dla egzystencjalnej 
sytuacji kobiet. Każda aktywność artystyczna manifestująca poglądy samoistnie staje się 
aktem „oporu wobec władzy, opresji, supremacji, dyskryminacji czy krzywdzie. I już samo 
nazwanie tej krzywdy jest wyjątkowo ważne” 6 . Tematy gender, homoseksualizmu, 
kobiecości, wykluczenia, nierówności, postaw krytycznych w sztuce są nieustannie zgłębiane, 
poddawane ciągłej analizie, obecne w dyskursie artystycznym. Sytuacja kobiet w sztuce nie 

                                                
5 S. McBean, Feminism’s Queer Temporalities, New York 2016. 
6 J. Krakowska Odmieńcza rewolucja performans na cudzej ziemi, Kraków-Warszawa 2020. 



 

 

jest równa, o czym niby wszyscy wiemy, ale niewielu istotnie ją zmienia. Jako społeczeństwo 
nie jesteśmy jeszcze w punkcie równości, czyli współtworzenia rzeczywistości w sposób 
realny. Wciąż odbywają się wystawy zbiorowe, na których nazwisko kobiety albo nie figuruje 
w ogóle, albo istnieje jedynie w postaci parytetowego pozoru. Ilość kobiet prowadzących 
pracownie na uczelniach artystycznych jest wciąż znikoma, co z kolei tworzy przeogromną 
lukę w możliwości przepracowania niektórych emocji, zrozumienia swojego ciała jako 
symbolu i narzędzia w sztuce nie tylko feministycznej. Skoro nie ma z kim rozmawiać na 
uczelni, nie ma z kim dyskutować o takim procesie twórczym. Tematy te będą pomijane 
i nigdy do końca przepracowane (vide: „Marne szanse na awanse. Raport z badania na temat 
obecności kobiet na uczelniach artystycznych w Polsce” Katarzyny Kozyry). Na palcach 
jednej ręki można policzyć ilość konferencji artystycznych, akademickich, w których 
zachowywane są parytety. A to są peryferia sztuki, na których często porusza się po raz 
pierwszy wrażliwe zagadnienia, tematy, które zaraz przenikną do mainstreamu. Jeśli nie ma 
przestrzeni w nim dla pełnoprawnego istnienia kobiet, studentek, artystek poprzez systemowe 
wykluczenie ich, to jak możemy mówić o realnej równości.  
 Po drugie metoda twórcza. „Myśl jak obłok przesłania przejrzystość świadomości 
fotografa, naruszającego autonomię fotografowanego obiektu. Chcą dowieść, że fotograf jest 
w stanie – a jeśli jest dobry, potrafi to zrobić – wykroczyć poza dosłowność, wielu 
poważnych twórców uczyniło z fotografii epistemologiczny paradoks” 7 . Jeden artysta 
przyzna, że najlepiej wychodzą mu portrety osób, które dobrze zna. Inny, że najlepsze 
wychodzą mu wtedy, kiedy spotyka kogoś inspirującego po raz pierwszy w życiu. Jeden 
uważał będzie, że aby stworzyć dobre dzieło, należy je wcześniej zobaczyć w wyobraźni, 
inny, że dzieło pojawi się wyjątkowo w akcie całkowicie nieprzewidywalnym. Dodatkowym 
obciążeniem dla portretującego będzie dociekliwa obsesja upiększenia, czyli użycie zestawu 
estetycznych prawideł, których należy się trzymać, aby utrzymać kryteria fotografii 
artystycznej: światła, kompozycji, proporcji itp. Aleksandra Młynarczyk-Gemza zdaje sobie 
sprawę z istnienia powyższych dylematów i świadomie je ignoruje. Ważne jest to, co 
poznawane i czym jest samo poznawanie. Rezygnuje z roli inscenizatorki i degraduje do roli 
równoprawnej inicjatorki. Proponuje pozawarsztatowe myślenie: zakneblować ambicje 
i stworzyć naturalną przestrzeń wzajemnej relacji opartej przede wszystkim na zaufaniu. 
Spotkania nazywa „alternatywnymi sesjami fotograficznymi, które wydobywałyby 
i pokazywały inny rodzaj piękna”. Dostrzegam, że wilczą część pracy, jaką doktorantka 
wykonała podczas jej realizacji, było stworzenie odpowiedniej, jak się wyraziła „sceny 
obnażenia i integracji z cieniem”. Owe ramy komfortu wypracowywane były zapewne przez 
wiele dni i oparte zostały na szacunku i zaufaniu, dzięki którym można było uwiecznić 
ponadprzeciętność relacji fotograficznej diaspory. „Zastosowana metoda polegała na 
zaaranżowaniu sesji fotograficznych ze zgłaszającymi się na ochotnika kobietami. Każda 
sesja poprzedzona była otwierającym spotkaniem i pisemnym wywiadem. Sesja następowała 
w momencie, kiedy nawiązałam już wstępne porozumienie z modelką”. Osobiście bardzo jest 
mi bliska tego typu praca oparta na ludzkich emocjach i tworzeniu wyjątkowości spotkania. 
Również przekonująca jest koncepcja postrzegania niektórych elementów projektu za 
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performatywne, efemeryczne i nieprzedstawialne, które nie zostają ujęte w finalnej ekspozycji 
projektu. To opary przypadku, wyjątkowości chwili, tego wszystkiego, czego nie uchwyci ani 
obiektyw aparatu, ani kamera. „Docelową wartością nie są tylko same powstałe w efekcie 
prace, ale – w co najmniej równym stopniu – wykreowane w trakcie jego realizacji sytuacji, 
podjęte działania, nawiązane relacje, procesy jakimi były poszczególne sesje fotograficzne  
i – last but not least – wynikające z nich, wspólne doświadczenia wszystkich uczestniczek. 
Były to sytuacje bliskie zwykłemu życiu: rozmowy przy kawie, przebieranie się, strojenie 
przed lustrem, malowanie – zabawa własnym wizerunkiem i tym co klasycznie rozumiane 
jest jako poza czy pozowanie do zdjęcia”. Pięknem w fotografii nie jest sam portret kobiety, 
a chwila portretowania. Kiedy zaczyna się kolektywny performance? Czy w momencie 
konfrontacji z widzem i realiami wystawy, czy być może dużo wcześniej? Już na etapie 
logistycznych przygotowań, konfrontacji, poznawania się oraz wspólnego improwizowania? 
Popieram równoprawne traktowanie etapu przygotowań, jak i studzenie po ukończonym akcie 
twórczym. Ekspozycja efektów jest już tylko mirażem doświadczeń, framugą, w której 
uwiecznione zostały odległe emocje. 
 Precyzyjnie przygotowana książka „W stronę integracji cienia. Kobiecy foto-rytuał” 
jest integralną częścią pracy doktorskiej, na którą składa się kolekcja fotografii 
uwiecznionych na nich kobiet oraz spisane ich wypowiedzi. To niezwykle intymna wędrówka 
po kobiecości, ciele, zmysłach. Przygotowany przez autorkę zestaw szczerych pytań 
wywołuje u większości partycypantek bezpośrednie odpowiedzi (vide: „libido uwiera mnie 
jak kamień w bucie”). Melville uważał, że zdjęcia poniżają, a malarstwo upatetycznia. 
Wypracowana przez Aleksandrę przestrzeń do intymnych zwierzeń amputuje tę 
autorytatywną funkcję fotografii i buduje wspólnotę na tyle silną, aby swą odwagą poniżyć 
cień, a tym samym go zaakceptować. Temu przedsięwzięciu musiał towarzyszyć aparat. 
„Gdybym potrafił opowiedzieć historię słowami, nie musiałbym dźwigać aparatu 
fotograficznego” mawiał Lewis Hine. Za niezwykle cenny uważam również ujęty w książce 
tekst, który jest integralną, wręcz nierozerwalną częścią performatywno-fotograficznego 
przepracowywania. Zbiór odpowiedzi na pytania negliżuje najintymniejsze sfery życia 
kobiety: czym jest libido, menstruacja, łono matki, orgazm, pożądanie? Ukazuje pouczający 
gradient, czasem wręcz wykluczających się sposobów postrzegania powyższych sfer życia. 
Ze wszystkich tych odpowiedzi wyłania się bardzo intymny i przede wszystkim złożony 
portret kobiety, emocjonalny i bogaty na wielu poziomach.  
 Po trzecie wyjątkowość fotografii nie do końca inscenizowanej. Hipolit Bayard w 1840 
roku z poczucia niesprawiedliwości, ignorancji rządu i środowisk akademickich względem 
jego dokonań wykonał inscenizowany autoportret, na którym przedstawił siebie w roli 
topielca-samobójcy. Była to jedna z pierwszych konfabulowanych, inscenizowanych 
fotografii. Fotografia ta była na tyle przekonująca, że wielu w nią uwierzyło. Siłą przekazu 
w tym przypadku był akt desperacji i bezsilności. Tradycja fotografii domowych czy 
amatorskich, inscenizowanych ma to do siebie, że wymusza sztuczność, usztywnia 
rzeczywistość, udaje coś innego. Jeśli dołączymy do tego wątek osobisty, traumy, autoterapii 
– fotografia ma szansę zbliżyć się do krzyczącego dokumentu. Dostrzegam w fotografiach 



 

 

doktorantki interesujący dysonans pomiędzy fotografią „codzienności potocznej”8, kategorii 
szczególnie ważnej dla twórczości Natalii LL a rytualizacją codzienności. Mamy tutaj pewne 
odwrócenie roli: obecność artystki i jej uczestnictwo w działaniu zostało z wyczuciem 
wycofane do roli obserwatorki i inicjatorki. Doktorantka tworzy niczym niezobligowane pole 
do działania, dla osób niezwiązanych na co dzień ze sztuką. To potoczność ujawnia 
skłonności i negliżuje przy tym tabu. Pozowanie i inscenizowanie zastąpione zostaje 
terapeutycznym odkrywaniem siebie. Performatywny aspekt inscenizowania fotograficznego 
w cyklu zdjęć doktorantki przyrównałbym do koncepcji Denisa Holliera, który uznawał cień 
„nie tyle będący reprezentacją przedmiotu, ile skutkiem wydarzenia”, gdzie fotografia podąża 
za wydarzeniem, nie wiedząc z góry, jaki będzie rezultat. Nie możemy tym samym mówić 
o gestach iteracji, rytualnych powtórzeniach przewidywalnych aktów w twórczości 
doktorantki, a raczej o przypadkach intymnych improwizacji i rejestracji gestów, impulsów 
niepowtarzalnych chwil. 
 
7. Konkluzja recenzji 
 
Konfrontując raz jeszcze dorobek kandydatki z własnymi interpretacjami i próbami analizy 
jej twórczości, dokonując zestawienia wynikających z tego uogólnień i wniosków 
z osobistym doświadczeniem oraz kierując się ustawą z dnia 14 marca 2003 roku 
(z późniejszymi zmianami) o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki, wnioskuję o przyznanie pani Aleksandrze Młynarczyk-Gemzie 
tytułu doktory w dziedzinie sztuki, dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.  
 Materiały, które otrzymałem, a więc rozprawa doktorska i dokumentacja dorobku 
artystycznego, spełniają wymogi stawiane przez ustawę. Praca teoretyczna, jak i artystyczna –  
wsparta materiałem ilustracyjnym, dokumentacją i bibliografią – są bez wątpienia ciekawą 
propozycją poznawczą, twórczą, potwierdzającą w pełni wysokie kompetencje kandydatki, jej 
znajomość tematu i podejmowanej problematyki.  
 W związku z powyższym wnioskuję wobec Rady Dyscypliny Sztuk Plastycznych 
i Konserwacji Dzieł Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie o nadanie pani Aleksandrze Młynarczyk-Gemzie stopnia naukowego doktory 
sztuki.  
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