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DANE PERSONALENE I DROGA TWÓRCZA: 
Aleksandra Młynarczyk-Gemza, urodzona w 1988, artystka multimedialna, fotografka, 
performerka, pochodzi z ziemi żywieckiej, od 2008 mieszka i pracuje w Krakowie. Jest 
absolwentką Wydziału Malarstwa ASP im. Jana Matejki w Krakowie, a obecnie doktorantką 
na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN.  
 
WYKSZTAŁCENIE:  
2018 – obecnie studia doktoranckie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego  
im. KEN w Krakowie 
2012 – 2015 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Malarstwa, 
Kierunek – Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, magister sztuki  
2010 – 2013 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kierunek – Grafika, licencjat  
pt. Nie tylko ikonografia waginalna. Różne sposoby wykorzystania problematyki ciała w 
sztuce kobiet (2013r., Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)   
2008 – 2011 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kierunek – Edukacja Artystyczna 
w Zakresie Sztuk Plastycznych, licencjat Ciało i ograniczenia. Sztuka performance Mariny 
Abramovic (2011 r., Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). 
 
Oprócz studiów, a także swojej praktyki twórczej skupionej na fotografii portretowej artystka 
tworzy też w różnorodnych mediach (malarstwo, rysunek, komiks, wideo, soundart, 
performance, fotografia i tekst), a także odbyła liczne staże w galeriach sztuki współczesnej 
(m.in. w Pałacu Sztuki Współczesnej Galerii Narodowej w Pradze). Od zakończenia studiów 
współpracuje zarówno ze środowiskiem twórców i animatorów kultury i sztuki wokół Fundacji 
Razem Pamoja, jak i Kraków Art House. W swoich intermedialnych projektach chętnie 
przyjmuje perspektywę arteterapeutyczną, w której praca z wizerunkiem człowieka staje się 
jej wizualną metodą zmiany obrazowania i widzenia, a przez to rozumienia swojej obecności 
w przekształcającej się na naszych oczach tradycyjnej wizji kobiecości, męskości wobec 
otaczającego świata. Artystka, jak sama opisuje w biografii, ostatnie lata skupia się  
na cyklu fotograficznym przedstawiającym alternatywne portrety kobiet. W swojej twórczości 
potrafi wykorzystać nowe platformy komunikacji, jak Instagram, gdzie publikuje jedną  
z najciekawszych linii portretów, zaskakująco wyróżniających się profesjonalnym i odważnym 
podejściem do fotografii,  na tle niepoliczalnych wręcz działań na tym medium. 
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NAJWAŻNIEJSZE WYSTAWY I POKAZY ARTYSTKI: 
 
2021 Fundacja Razem Pamoja, Cracow Art Week KRAKERS, „Jak odebrać władzę staremu 
oku, które wie”, wystawa indywidualna, Kraków 
2021 F.A.I.T & PAON, „Strictly commercial”, wystawa grupowa, Kraków 
2021 Galeria ASP, „Pamięć fotograficzna”, wystawa grupowa, Kraków  
2020 Video Art Miden, „Confession”, wystawa grupowa, on-line 
2020 Galeria NAGA, „Wcielenie”, wystawa grupowa, Sosnowiec 
2020 Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY, „Trzy ćwierci”, wystawa grupowa, Kraków 2019 
Pałac Sztuki, „II Krakowski Salon Sztuki”, wystawa grupowa, Kraków 
2019 MOMus, „Videolands”, wystawa grupowa, Saloniki, Grecja 
2019 Galeria Domek na Kasprowicza, „On Women”, wystawa indywidualna, Kraków 
2018 Pałac Sztuki, „Krakowski Salon Sztuki”, wystawa grupowa, Kraków 
2018 Galeria AG, „Romantic Kung-fu”, Aleksandra Młynarczyk Gemza i Katarzyna Kukuła, 
Kraków 
2018 Video Art Miden Festival, zbiorowy pokaz wideo, Kalamata, Grecja 
2018 8th Under the Subway Video Art Night, zbiorowy pokaz wideo, JCC HARLEM (Nowy 
Jork, USA), Centre del Carme Cultura Contemporània (Walencja, Hiszpania), Verbeke Foun- 
dation (Belgia), Taller Gorria Gallery (Havana, Kuba), Cervantes Institute (Sao Paulo, Brazy- 
lia) 
2018 Galeria Pauza, „Zawód: artysta”, Festiwal OFF Camera, Photo Fringe, wystawa indywi- 
dualna, Kraków 
2018 Krakow Art House, „House in general, house in particular”, wystawa grupowa, Kraków 
2018 The Public Works SF, „Breasts. A Fantastic Exploration of Art and Identity”, wystawa 
grupowa, San Francisco, USA 
2017 Ksiegarnia | Wystawa, Razem Pamoja Foundation, „Fedaa Alwaer / I am here / Jestem 
tu”, wystawa grupowa, Kraków 
2017 Galeria ASP, „Uśmierzanie bólu”, Grupa MULTImedia, wystawa grupowa, Kraków 2016 
Otwarta Pracownia, „BODY Fragile”, wystawa grupowa, Kraków 
2015 Galeria ASP, „Ilustracja powyżej”, wystawa grupowa, Kraków 
2014 Zamek na Wawelu, „7xInaczej”, wystawa grupowa, Kraków  
Laureatka Nagrody Obraz Roku na II Krakowskim Salonie Sztuki 2019, stypendystka 
Funduszu Popierania Twórczości ZAIKS.  
 
 
W biografii załączonej do dokumentów artystka pisze o sobie w sposób ciekawy, świadomy; 
przytaczam fragmenty dla przedstawienia osobowości artystki poprzez jej autoprezentację: 

 
Zawsze interesowałam się sztuką jako narzędziem posiadającym uzdrawiającą 

(arteterapeutyczną) moc. Działania twórcze podejmowane na przestrzeni lat w różnorodnych 
mediach (malarstwo, rysunek, komiks, wideo, soundart, performance, fotografia i tekst) 

często służyły mi jako swoiste rytuały pozwalające przebrnąć przez gąszcz emocji.  
(…) 

Sztukę współczesną postrzegam jako swego rodzaju magiczny język, którego gramatyka 
bazuje na artystycznej intuicji twórcy, a jego stylistyka dookreślana jest przez kontekst 

biograficzny, społeczny i/lub polityczny.  
(…) 

(AM-G).  
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Artystka wyznaje, że czerpie wiele z doświadczeń innych artystek polskich i zagranicznych, 
wymieniają zarówno fotografkę i myślicielkę Susan Sontag jak performerkę Marinę 
Abramovic czy VALIE EXPORT, Ginę Pane, Judy Chicago, Tracey Emin, Barbarę Kruger, Cindy 
Sherman, a także Katarzynę Kozyrę, Joannę Rajkowską i Alicję Żebrowską.  
 
Artystka obszernie opisuje swoją drogę do twórczości:  
 

W 2015 r. obroniłam dyplom magisterski na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  
w Krakowie na Wydziale Malarstwa. Wtedy po raz pierwszy zajęłam się pracą, w której 
konsekwentnie starałam się powiązać poetykę komiksu z rozbudowaną narracją opartą  

o wątki autobiograficzne. W ten sposób stworzyłam sui generis komiks arteterapeutyczny – 
książkę artystyczną o relacjach międzyludzkich pt. 88 Spotyka 99, w której pierwowzorami 

bohaterek byłam ja oraz córka mojego ówczesnego partnera – Maja. Materiał badawczy  
i inspirację dla historii obrazkowych stanowiły autentyczne rozmowy prowadzone na 

Facebooku przez 4 lata. Z perspektywy czasu widzę, że to właśnie wtedy po raz pierwszy w 
mojej twórczości, pojawił się wątek relacji między kobietami – siostrzeństwa, który 

częściowo kontynuuję w pracy doktorskiej. 
(…)  

  
Po ukończeniu studiów magisterskich pozostałam aktywna artystycznie i otworzyłam się na 

liczne eksperymenty, współprace twórcze – działania mniej akademickie. Miałam okazję 
współtworzyć Galerię Księgarnia | Wystawa (Fundacja Razem Pamoja) i Art House w 

Krakowie. Na początku 2016 r. w ramach programu Erasmus+ odbyłam trzymiesięczne 
praktyki jako asystentka menadżera w Pałacu Sztuki Współczesnej Galerii Narodowej w 
Pradze. w tym samym roku zaliczyłam trwającą dwa miesiące praktykę absolwencką w 

Galerii ASP w Krakowie. w 2018 r. miałam okazję umocnić swoją wiedzę na temat sztuki 
współczesnej pracując na stanowisku specjalistki do spraw sztuki współczesnej w MOCAK 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Po tych cennych doświadczeniach zrozumiałam, 
że chcę skupić się na rozwoju własnej ścieżki artystycznej.  

Szczególnie owocna była dla mnie praca nad performancem The Beauty Myth, którego 
bezpośrednią inspirację stanowiła książka Naomi Wolf pod tym samym tytułem. 

Prezentowałam go w Krakowie trzykrotnie: w 2017 r. w Art House, w 2018 r. w Galerii Cellar 
oraz w 2019 r. w Galerii Domek na Kasprowicza. 

(…)  
 

Jestem autorką kilku wystaw indywidualnych: w kwietniu 2018 r. w Galerii Pauza w ramach 
festiwalu OFF Camera – Zawód: artysta, w tym samym roku w październiku w Galerii AG 
razem z Katarzyną Kukułą prezentowałyśmy wystawę malarstwa Romantic Kung-Fu, we 
wrześniu 2019 r. w Galerii Domek na Kasprowicza wystawę On Women. Uczestniczyłam 

także w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Wszystkie one są 
wyszczególnione w moim życiorysie artystycznym. w 2018 roku zaczęłam w bardziej 

systematyczny sposób posługiwać się medium fotografii, a tematem przewodnim swoich 
prac uczyniłam portrety – własne oraz innych kobiet. Równocześnie rozpoczęłam studia 

doktoranckie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. 
(…) 

(AM-G).  
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OCENA PRACY DOKTORSKIEJ 
W stronę integracji cienia. Kobiecy foto-rytuał.  
 
ZAŁOŻENIA: 
Na wstępie opisu pracy artystka wprowadza nas w założenia swojej dysertacji, która podąża 
za jej konsekwentną próbą znalezienia nowej wizualizacji wizerunku kobiety, jak mówi 
artystka „obrazu kobiety we współczesnej kulturze”, bazując na jungowskim pojęciu Integracji 
cienia.  
 
Zabieg ten otwiera dwie podstawowe drogi twórcze w tym procesie - jedna to nad wydobycie 
z wewnątrz  skrywanej, czy wypartej artykulacji zgodnej z autentycznym ja,  artykulacji siebie, 
ujawnienie tego, co wyparte, zapomniane, niechciane, wstydliwe, które usunięto w bogatego 
wizerunku kobiety okrajając go do obiektu pożądania lub wzoru naśladowania stabilizacji  
i stałości oraz życzeniowego, nierealnego wzoru „piękności’, co artystka wskazuje, jako 
fałszywą definicję, podając przykłady, wzorów „piękności” sprowadzających się do „wzoru 
parametrów wyglądu”, daleko odbiegających od pojęcia piękna jako mądrości, czy piękna jako 
prawdy. Swoimi pracami autorka potrafi odkryć, jak wielka jest przepaść między pięknem,  
a „pięknością”, wywodząc z tej różnicy nieznośną kulturowa opresję, a tym samym poszukując 
nie tyle współczesnego, co oczywiste, ale przede wszystkim autentycznego wizerunku 
kobiety.  
 
Druga droga, poprzez nieodłączną relację z zastaną kulturą i przyzwyczajeniami obrazowania, 
tworzy przewartościowanie nie tylko kobiecości, ale także męskości; wizualizacji ich 
wizerunków, a tym samym poszerzenia granic akceptacji postrzegania różnorodności, splotu, 
wnikania i przenikania oraz tworzenia relacji na dużo głębszych podstawach niż tradycyjne, 
rozumiane, jako konserwatywne post-dziewiętnastowiecznie, post-romantyczne 
postrzeganie płci poprzez różnice, sprzeczności, kontrasty.  W pracy Aleksandry Młynarczyk-
Gemzy sprzeczności się osłabiają, zlewają, zmieniają, tak w obrębie relacji kobiety i otoczenia, 
jak między kobietami czy między kobietami a mężczyznami. Jej prace niosą potencjał tej 
zmiany, dają możliwość otworzenia pozamykanych, wypartych wizualnie obrazów, a tym 
samym pojęć oraz, co ważne, mechanizmów pozwalających na poznanie i zrozumienie tych 
relacji w ich autentycznym bogactwie, otwartych na dalsze rozwijanie i wzbogacanie. 
 
Jeśli cień jest częścią dwuistnienia: postać/cień lub wewnętrzne/zewnętrzne, to dla artystki 
praca nad zmianą wizerunku kobiety jest pracą nad pokazaniem ciała, jakim jest odczute  
i odczuwalne od wewnątrz, a nie jakim jest widziane z zewnątrz. Jej integracją cienia jest pracą 
nad zmianą cienia, upodmiotowieniem cienia, jako integralnej części tożsamości. Odrzucenie 
obcego i u(od)zyskaniem własnego cienia. Nie byciem tłem do cienia, ale bycie wzorem dla 
cienia, nie odbijaniem cudzego cienia, a rzucaniem swojego cienia. 
 
W pracach Aleksandry Mikołajczyk-Gemzy kobiety posiadają pełnię wolności w sposobie 
mówienia o sobie i pokazania siebie. Jej twórcze oko wyłapuje te chwile, kiedy zapomniane 
wyparte łączy się z oczywistym tworząc nierozerwalną całość, przez swoją otwartość na 
performatywności i nowe drogi poznania. To właśnie proces jest ową zmianą - proces staje 
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się całościowy, rozumiejąc całość jako zagarnięcie tego, czego nie było, a pełnię, jako 
pokazanie tego, co wcześniej niepokazane.  
 
Te proste wydawałoby się refleksje nad złożonością jej dzieł i metody twórczej nakłada się na 
bogatą analizę i rozważania oraz wszelkie próby działań podjęte przez samą artystę; jej 
nowatorstwo i odwaga połączone z wnikliwymi obserwacjami autorki, która podkreśla już na 
wstępie, że obraz kobiety, sam uwikłany w wymagania jemu stawiane, wiąże się z negatywną 
dychotomią, nieosiągalną anty-harmonią, podlegają sprzecznym presjom, rozpiętym między 
pojęciem piękna i wstydu jednocześnie, foremności i jej zaprzeczenia, mitu bezbłędności i 
dyktatowi młodości, które nawzajem się wykluczają. Włączając i analizując pojęcie cienia, 
metaforycznego, subwersywnego elementu postaci i światła  – artystka pozbywa się tych 
ograniczeń, pozwalając swoim partnerkom-modelkom ujawnić własną osobowość, pokazaną 
poprzez wydobycie różnymi sposobami ,niewyrażonej auto-świadomości ciała odczuwanego 
i słuchanego od środka. Tę postawę demonstrują osoby po obu stronach kamery: zarówno 
artystka, jak i jej modelki dążą do tego sam(ego). 
 
Ciekawym fragmentem pracy doktorskiej, jest opis drogi prowadzącej do podjęcia pracy nad 
rozprawą doktorską o integracji cienia, jako obcego źródła, w którym artystka między innymi 
przywołuje swoje odczucia i wnioski wynikające z szukania znaczeń i sensów, ale też 
zrozumienia własnego ciała w praktykach religijnych, medytacji, poznaniu alternatywnych 
praktyk duchowych: 

(…) wierzyłam wtedy mocno, (…) że ciało ujawnia specyficzną unikalną wiedzę  
(…)  

żyłam wtedy wizją, że zło naszej zachodniej cywilizacji polega głownie na tym, że ciało jest  
represjonowane, uprzedmiotawiane (…)  

(AM-G). 
 
Wydaje się, że te doświadczenie ujawniają się w jej pracy artystycznej w odczuciu opresji, jako 
bólu, który tu może być także subwersywnie odczytany, jako ukryty pod pojęciem cienia – 
ponieważ, jej fotografia wydaje się być wsłuchaniem w język ciała, jako nośnika informacji, 
bólu, mozołu, emocji, właśnie jako konsekwencja studiowania innych alternatywnych technik 
percepcji ciała: ciało szepcze, mówi, krzyczy, choć nie opowiada, należy nauczyć się go słuchać. 
Artystka w swojej pracy wyczula siebie, a tym samym nas, na wsłuchanie się w niemówiący, 
wizualny obraz ciała, uwrażliwia odbiorców na wsłuchanie się w usłyszenie komunikatów 
innych, niż te dotychczas artykułowane i poznane. Odwraca się – siebie i nas – od 
przyzwyczajenia powtarzalności i uczula na nienazwane. Aleksandra Młynarczyk-Gemza swoją 
metodą twórczą wydobywa wizję i wiedzę z partnerek-modelek, z którymi pracuje, by 
następnie, to co zobaczy i usłyszy, zaadoptować i zastosować w swojej twórczości. Jest to 
swoiste działanie zwrotne, napędzające się nawzajem perpetuum mobile, tworzące energię 
zmiany, odkrycia, odczytanie ukrytych komunikatów. Fenomenem sztuki jest to, że 
wizualizuje, a nie opowiada. I to jest także jej największym potencjałem poznania, bowiem 
trafia niewerbalnie wprost do zasobów rozumu i emocji, wiedzy i wrażliwości, uruchamiając 
dla każdego swoisty potencjał odkrycia siebie samej/samego i siebie wobec otoczenia. Skoro 
sztuka jest nienarracyjną formą komunikacji (jeśli rozumiemy narrację jako opowieść liniową, 
opowiadającą, werbalną), to Aleksandra Młynarczyk-Gemza potrafi w swojej sztuce stworzyć 
właśnie taką relację z widzem: w nienarracyjny, wizualny sposób pokazać nieznane, wydobyć 
ukryte, przekazać wizualnie jednocześnie to, co jest wywodzące się z siebie i to, co wzajemnie 
nawarstwiające. 
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FORMALNA KONSTRUKACJA PROJEKTU: 
Artystka przedstawia rozbudowany i zróżnicowany formalnie zestaw, w którym media - 
fotografia, wideo, książka  - wspólnie tworzą zwartą i dojrzałą całość, oddającą założenia  
i konsekwentnie wizualizującą poszukiwany efekt. Na jej pracę składają się właśnie owe trzy 
podstawowe elementy: zestaw fotografii, książka i wideo przestawiające zaproszone 
partnerki-modelki, wybrane z kręgu środowiska sztuki, mówiące o obserwacji ciała, a tym 
samym werbalizujące artykulację swojego ciała.  
 

Kolejnym krokiem były sesje zdjęciowe, które zrobiłyśmy z uczestniczkami projektu  
i autoportrety. Fotografia możliwa jest dzięki światłu - ono też jest w moim koncepcie 

symboliczne, podobnie jak cień. Fotografie pojawiają się tam, gdzie nastaje kobiece 
porozumienie, wspólne działanie, dialog – wbrew narzuconym wzorcom kulturowym. 

Sytuacja fotografowania, przynależna do przemysłu kosmetycznego i modowego, wydała mi 
się symbolem kreowania zafałszowanego obrazu kobiety, dlatego postanowiłam ją 

„przechwycić” (zgodnie z postulatem Deborda), zamienić w performens dokamerowy  
i zbudować obrazy, które będą mówić o innej kobiecości niż ta medialna. Oprócz fotografii 

powstała w efekcie mojej pracy książka artystyczna z fotografiami oraz fragmentami 
wywiadów z kobietami, które wzięły udział w projekcie. Jako trzeci – ostatni element pracy 

powstało wideo prezentujące monologi moich bohaterek. W rozprawie doktorskiej 
poddałam szczegółowej analizie opisane powyżej (skrótowo) zjawiska. 

(AM-G) 
 
Większość prac w dorobku Aleksandry Młynarczyk-Gemzy, w tym tych przedstwionych  
w załączonym do pracy doktorskiej portfolio, to czarno-białe fotografie, które wyciszając 
kompozycję kadru, upraszczają paletę rzeczywistych barw w paletę szarości, niepokazując 
kolorowych detali pozwalają na większą kontrolę znaczeń. Ta metoda, zderzająca skrywanie 
(formalne) z ujawnianiem (treści i znaczeń), jest świadomym gestem artystki, zderzenia cech 
sztuki przynależących jednocześnie do całkowicie innych kategorii i daje zaskakujące efekty 
obrazowania ukrytego. Gest skrycia i uproszczenia należy do tradycyjnej techniki fotografii 
czarno-białej, a gest ujawnienia należy do doświadczenia po-emancypacyjnej epoki XX wieku, 
myśli feministycznej, nowoczesnego myślenia i poznania kobiet z ich relacji o sobie,  
a tym samym (samo)nadania im nowego, innego obrazu, co było założeniem pracy artystki. 
Wolność wyrażenia siebie „od wewnątrz”, daje efekt odkrycia, ciekawości, złożoności, 
odkłamania ograniczeń, uproszczeń, odwrócenia się od życzeniowego obrazu kobiet, 
wynikającego ze stereotypów, kulturowych kalek i wpasowań, pozostałych przed-
emancypacyjnych, czy niekiedy reakcyjnych patrialchalnych przyzwyczajeń, narzucanych  
na kobiety z zewnątrz.  
 
Tak rozumiana praca z medium jest niemal doskonałą platformą do wizualnego rozważania 
nad przywołanym w tytule jungowskim pojęciem integracji cienia, rozumianym jako archetyp 
osobowości człowieka, integralna cześć tożsamości. Aleksandra Młynarczyk-Gemza swoją 
konsekwentną i złożoną pracą zdaje się realizować tezę, mówiącą, że aby tożsamość stała się 
harmonijna, a informacja autentyczna, cień (jako nieodłączna część całości), musi być 
zintegrowany z postacią, musi być własnym cieniem rzucanym na to co poza (mną), 
dopełnieniem tła za (mną), musi iść za (mną). Swoją pracą artystka konsekwentnie dąży do 
nazwanego procesu integracji cienia przenosząc proces oświetlenia z męskiej perspektywy na 
perspektywę kobiet, co realizuje po obu stronach kamery, oświetlając zastane dotychczas 
zacienionie wizerunki nowym, własnym światłem, dzięki którym stary (zastany) cień zanika, a 
zintegrowany cień połączony z oświetloną postacią, kładzie się za nią, tworząc całość. 



 7 

Niweluje zacienienie wynikającego z innego światła rzucanego na inną postać, która rzuca cień 
na (mnie). Artystka udowadnia, że tylko własny cień kładąc się po drugiej stronie światła, 
pozwala na zobaczenie autentycznego wizerunku. Jest też efektem oświetlenia, a więc 
pozwala na zobaczenie / poznanie podmiotu. Poprzez te metafory artystka pokazuje, 
mechanizmy dezintegracji obrazu i wskazuje na możliwości odzyskiwania i jego integracji. 
Interpretacja adaptacji teorii jungowskiej w pracy Aleksandry Młynarczyk-Gemzy jest otwarta, 
a jej sposób działania wobec mediów i swobodnej umiejętności użycia i przeplatania 
różnorodności multimedialnych wypowiedzi, daje szerokie możliwości interpretacji, których 
ta recenzja nie obejmuje, a jedynie uwidacznia i ujawnia możliwość ich odczytania i dalszego 
poszerzenia. 
 
GŁÓWNE CECHY PROJEKTU: 

Pomyślana jest ona jako posiadająca równocześnie wymiar intermedialny  
i arteterapeutyczny. Częściowo jest to wynik moich doświadczeń związanych  

z odnajdywaniem roli i obrazu współczesnej kobiety w kulturze, a cześciowo wiąże się  
z fascynacją Jungowską teorią Integracji Cienia. Cień rozumiem w sposób metaforyczny:  

w naszej kulturze ciało staje się nośnikiem znaczeń i treści. Przestaje być żywym 
organizmem, zamienia się w narzędzie – przedmiot mający spełniać określone funkcje  

i zadania. W przypadku kobiet można pokusić się o metaforę, iż kultura projektuje na ciało 
cień. Ciało staje się cieniem konstruktu kobiety idealnej. Kierowane do kobiet przekazy  

są schizofreniczne i niespójne, a wymagania, które się im stawia – niemożliwe do spełnienia. 
(AM-G) 

 
Aleksandra Młynarczyk-Gemza jest autorką świadomą, która konsekwentnie realizuje 
poszerzeone spektrum swoich zainteresowanń w najbardziej jej bliskim medium: fotografii, 
głównie czarno-białej, (ale także umiejętnie i ciekawie operuje fotografią kolorową). Artystka 
poprzez wybrany przez siebie proces i metody swojej pracy, pozwala swoim partnerkom-
modelkom i sobie samej, na rozpoznanie wiedzy o ciele, jako źrodle energii, szczerości, 
autentyczności, które możemy w pełni poznać tylko z wewnątrz, ciale jako aktywnym 
wehikułe życia, pragnień i emocji, a nie pasywnej figurze, swoistego „pomnika 
pożądania/życzenia innego”. To poznanie, ta artykulacja z/od wewnątrz, będąca energią 
emanującą pozytywnie, powraca jako dodatkowe wzmocnienie, jako spojrzenie autorki / „oko 
artystki”, poprzez czuły i szczery dotyk z zewnątrz tego, co wyrażone wcześniej przez siebie 
od wewnątrz.  Autorce udaje się w tej pracy przeprowadzić artystyczne badanie pozwalające 
wyodrębnić, czym jest życie w zgodzie z sygnałami ciała z wewnątrz, w zgodzie  
z własnym ciałem, jako harmonii wehikułu własnego istnienia. Udało się jej stworzyć 
artykulację podmiotowości samego dzieła sztuki, wobec niezgody na opresję wizerunku, 
jako życzeniowego pragnienia innego, uprzedmiotowienia narzuconego z zewnątrz.  
 
Ta aktywna i skuteczna metoda twórcza prowadzi do realnej zmiany. Artystka w swojej pracy 
doktorskiej konsekwentnie wprowadza nowy obraz kobiety, zgodnie z pierwotnym 
założeniem pracy, którą cechuje odwaga, indywidualizm, zróżnicowanie przez cały proces 
twórczy, na różnych poziomach poznania, czego konsekwencją jest skuteczne odkrywanie 
wypartego (zacienionego), jako jeden z najważniejszych elementów jej pracy, obok 
bezkompromisowości i drapieżności, a także delikatności i czułości prac artystki. 
 
PODSUMOWANIE: 
Bogaty dorobek tej młodej artystki jest zaskakujący w swej wizualnej dojrzalości. Artystka jest 
niewątpliwie wyjątkowo uczuloną na rzeczywistość fotografką, co potwierdzają nie tylko jej 
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wizualne odważne i pogłębione psychologicznie portrety i autoportrety skupiające się na 
wizualizacji tego, co ukryte, zasłonięte, wstydliwe, tego co od-wewnątrz zagłuszone, 
wyciszone i przemilczane, ale także poetyckie fotografie pejzaży miasta, detali natury, mikro-
detali pór roku, które przenikają i wnikają w pejzaż miasta, zauważone, tam, gdzie może 
zastałyby pomięte, gdyby nie czujne i czułe oko obserwatorki, gdyby nie wyjątkowy zmysł 
odkrywczy spojrzenia i rejestracji jakim operuje artystka. Jej kolaże wykonane w czasie 
pandemii dodatkowo udowadniają wysoki poziom artystyczny jej dorobku w kolejnej 
aktywności twórczej. Krótkie formy wideo, rejestracje chwil, rozmów, znaczeń, niekiedy 
zasłanianych, trudnych, niekomfortowych, tabu wstydu i milczenia, dzięki metodzie  
i szczerości artystki, wydobywają okryte kulturowym wstydem tajemnice na światło dzienne, 
co ujawnia się przez (nie)zwykłość wyrażanych emocji osób uczestniczących w projekcie. 
 
I choć niekiedy wydaje się, że jej bohaterki mówią jezykiem zapożyczonym, wręcz sprawiają 
wrażenie jakby szukały narzędzi do nazwania tego, co czują i obserwują, to jednak sens pytań 
i sposób zadawania pytań poprzez wnikanie w obszary wstydu i tabu – „ciało”, ”cykl 
menstruacyjny”, „orgazm”, „wagina”, „twarz”, „libido”, „łono”, „matka”, dotykające 
najbardziej skrywanych, opresyjnych, ale i kluczowych i kryzysowych, problemów 
współczesności; i dalej „księżyc’, „czas”, „uroda”, „apetyt” –  pozwalają na tworzenie 
szerokiego spektrum narracji, w którym te niedoszacowane pytania o kondycję ludzką, 
kobiecość i męskość oraz niebinarne postrzeganie tożsamości wobec cywilizacji konsumpcji, 
sukcesu i bezwzględnej kapitalizacji każdego aspektu życia, przesuwają efekty i ciężar wideo-
rozmów w obszar głęboko odkrywczy, ciekawy, poznawczo nie do przecenienia. Połączenie 
prostych wypowiedzi łamiących tabu i milczenie oraz od-wewnętrzna perspektywa narzucona 
i jednocześnie przejęta przez odpowiadające, tworzy zwarty konsekwenty obraz wizualnego  
i zarazem poetyckiego multimedialnego rozważania, którego obszarem jest to, co wyparte, 
(nie)znane, (nie)widzialne. Artystka badając obszary opresji odnosi się między innymi do „mitu 
urody”, „mitu macierzyństwa” jako nadbudowanych medialnie narzędzi kontroli, będącym 
źródłem krzywdy i przemocy współczesnej kultury, religii, rynku i polityki. 
 
Budując taką formę wypowiedzi artystka odnosi się także krytycznie do krępującego  
i jednocześnie wyniszczającego, tak fizycznie, jak i psychicznie, „ideału piękna”, który bazuje 
na przemocy „męskiego oka”, życzeniowego, uproszonego wizerunku kobiety, inaczej mówiąc 
uzewnętrzeniu męskiego pragnienia, (a nie kobiecej harmonijnej i złożonej tożsamości), 
narzucającaniu kobiecemu ciału zewnętrznych wizji, blokując i boleśnie zagłuszając 
autentyczne wewnętrzne odczucia. Artystka wypierając ten wizerunek na rzecz od-
wewnętrznej relacji rzeczywistości, postrzegania przez kobiety otoczenia i siebie, przez 
pryzmat zgody z własnym ciałem, daje pole przemiany i stwarza performatywne metody 
akceptacji siebie. Kreuje wzory nowego obrazu kobiet, oddając kobietom ich własne 
spojrzenie. Poprzez proces dzieła i perfomatywne podejście do swoich partnerek-modelek, 
artystka nie tylko sama staje się władczynią spojrzenia (mówiąc za Małgorzatą Radkiewicz1), 
ale daje swoim rozmowczyniom i modelkom parnerską władzę, przez co, nie są już biernym 
elementem narracji z zewnątrz, ale stają się aktywną, świadomą częścią przejętej sprawczości 
i władzy nad ciałem, nad wizerunkiem, nad sobą; nie tylko w sensie fizycznym, ale kulturowym 
i symbolicznym. Artystka oddając kobietom władzę spojrzenia, władzę nad ciałem, jakim go 
czujemy od środka, od-siebie, a nie jakim ma się stać sztucznie widziane od-zewnątrz, stwarza 
przestrzeń realnego sprzeciwu wobec tradycyjnego jego zawłaszczenia przez przemocową 

 
1 Małgorzata Radkiewicz „Władczynie spojrzenia”, teoria filmu a praktyka reżyserek i artystek, korporacja 
ha1art, Kraków 2010 



 9 

pasywnie (i aktywnie), krępującą kulturę spojrzenia „męskiego oka”. Autorka zabiera 
obrazowi uprzedmiotowienie, zastępując je podmiotową obecnością. 

Wyjątkowo interesująca możliwość pojawia się, jeśli, zgodnie z intencjami Junga, odczytać 
cień nie w sposób absolutny, lecz relatywny, nie jako symbol zła absolutnego, lecz 

wyobrażenie zła charakterystyczne dla danej kultury, jej konkretnej formy, czy postaci. 
(AM-G) 

 
Idąc tym tropem, artystka, jednocześnie podkreśla, że to właśnie mężczyzna uwalniając swoje 
ciało, rzuca cień „męskiego spojrzenia” na kobietę i  więzi kobietę w jej ciele, a budując kulturę 
ujawnienia swoich emocji – tworzy kobietę biernym obiektem owych pragnień i odczuć.  

Mężczyzna nie czuje się w takim stopniu jak kobieta więźniem ciała, dla niego jest czymś, co 
łączy go ze światem. 

(AM-G) 
 
Artystka w swojej twórczości tworzy konsekwentną przeciwwagę dla męskiej narracji,  
z czułością i wrażliwością podchodząc do swoich modelek, szuka dla kobiet odbicia ich 
widzenia świata, ujawnia w ten sposób, że, to, co nazywamy sztuką, kulturą i narracją 
generalnie – jest w gruncie rzeczy tylko fragmentem, nie dlatego, że zajmuje się częścią 
całości, ale dlatego, że robi to z perspektywy mężczyzny, pomijając perspektywę kobiet. Tę 
cechę widać przywołując np. Fragmenty dyskursu miłosnego Rolanda Barthesa, pozycję, którą 
można tu subwersywnie włączyć do poruszanych przez artystkę pojęć, nie tylko, jako swoisty 
manifest autora, świadomego, iż tytułowe „fragmenty” to dzieło niepełne, jednak nie 
dlatego, że nie zawiera wszystkich / możliwych/ absolutnych rozważań o relacji miłosnej, lecz 
dlatego, że nie zawiera optyki kobiet, nie wypełnia, nawet fragmentarycznie obrazowania 
zgodnego ze spojrzeniem i odczuciem kobiet. Pozycja ta staje się materią do krytycznego 
spojrzenia na kulturę już zastaną, pomoże zrozumieć ogrom założeń artystki, w pracy nad tym, 
co ma powstać, bowiem, czytając Fragmenty dyskursu miłosnego Rolanda Barthesa – od 
Wertera do Haiku – borykamy się z zawartą w tytule autora fragmentarycznością, jedyną 
perspektywą męskiego oglądu, do której kobiety muszą się pasywnie dopasować. Przywołana 
pozycja wypełnia, więc analizowane przez artystkę jungowskie pojęcie cienia rzucanego na 
kobiety, a nie przez kobiety, przywołane przez artystkę w rozprawie i jej tytule. Sądzę, że 
między tymi dwoma pojęciami: fragmentem i cieniem rozciąga się materia pracy Aleksandry 
Młynarczyk-Gemzy. To napięcie pomaga zrozumieć jak szerokiego zadania podejmuje się 
Aleksandra Młynarczyk-Gemza, jaki obszerny jest zasięg i proces przemiany przyjęty, jako 
założenie w jej pracy W stronę integracji cienia. Kobiecy foto-rytuał, którą artystka realizuje 
wobec skutkującej zafałszowaniem, zatarciem autentycznego obrazu „kulturze fragmentu” i 
pojęcia cienia jako „wyobrażenia zła”.  
 
OCENA: 
Artystka osiąga zamierzony cel przez precyzyjnie i logicznie skonstruowany multimedialny 
proces, nazwany przez nią w stronę integracji cienia. W ten sposób ujęte, złożone  
i zróżnicowane badania wizualne uwidocznione w pracy doktorskiej, bogaty proces twórczy 
dochodzenia do poszukiwanego efektu zarówno formalnie, jak i znaczeniowo, od wyjścia od 
własnej adaptacji archetypu cienia Junga, poprzez autorskie podejście do medium fotografii, 
zwieńczone pracą z kamerą i autentycznymi wypowiedziami fotografowanych osób  
w krótkich formach wideo, w końcu zapisy i dopowiedzenia tych znaczeń zawarte w wydanej 
książce, pokazuje dojrzałą drogę performatywnego procesu artystki korzystającej w swojej 
pracy z szerokiego spektrum form. 
 




