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Akademia Sztuk Pigknych w Katowicach

Recenzia rozprawy wrazz ocenq dorobku artystycznego i dydaktycznego

Pani dr Karoliny Breguly, spor:zqdzona w aliqzku z postgpowanlem habllltacyjnym

w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinle afistycznei - sztuki pigkne

przeprowadzanym na Wydzlale Sztuki Medi6w

Uniwersytetu Afistycznego w Poznaniu.

Edukacja, kariera naukowa

Karolina Bregda urodzita sig w 1979 roku. W latach 2000 - 2W2 studiowata fotografig na

Folkuniversitetet w Sztokholmie. W latach 2002 - 2004 studiowata w EuropejskiejAkademii

Fotografiiw Warszawie. W 2O1O roku obronlla pracg magisterskq w PafistwowejWy2szej

Szkole Filmowei, Telewizyjnej iTeatralnej im. Leona Schillera w todzi. W tej samej uczelni

w 2016 roku uzyskala tytul doktora w dziedzinie sztuk filmowych. Od pa2dziernika 2016

roku pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii Sztuki w Szczecinie, prowadz4c

Pracownig Filmu Krytycznego w katedrze Filmu Eksperymentalnego na wydziale

Malarstwa i Nowych Medi6w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Dorobek afistyczny
Karolina Breguta to artystka o bogatym dorobku i ugruntowanej pozycji na polskiej scenie

artystycznej. Jei konsekwentnie realizowana droga artystyczna, od lat przebiegai4ca na

styku sztuk wizualnych i kina nie ma w sztuce polskiej precedensu. Oczywi6cie trudno

zliczy0 polskie artystki i artyst6w, K6rzy w swojej praktyce zajmujq sig sztuk4 wideo, ale w

przypadku Karoliny Breguly mamy do czynienia z artystkq, kt6ra Swiadomie, ju2 na etapie

edukacji podjgta decyzjg o wyborze swojego medium, co sprawllo, 2e dysponuje ona w

petni profesionalnq wiedzq i warsztatem filmowym. Jednocze6nie ju2 na etapie edukacji,

Karolina Bregula miala Swiadomo66,2e nie bgdzie filmowcem w stereotypovyym sensie

tego slowa. Zapewne pomocna w rozwoju tego rodzaju samoSwiadomo6ci byla te2 osoba

jej mistaa i mentora - J6zeta Robakowskiego.

Jednym z wymienianych przez artystkg formujqcych do6wiadczefi bylo zetknigcie sig na

wczesnym etapie tw6rczoSci z polsk4 sztukq krytycznq lat 90-tych XX wieku. Wa2n4
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lekturq byly rozmowy przeprowadzone z artystami pnezArtura Zmijewskiego, zebrane w

opracowanejprzez niego ksiq2ce Dr2qce cia*a. Pierwszy wazny projekt Karoliny Breguly -

kampania spoteczna Niech nas zobaczq, to modelowa realizacja w duchu postulatu o

skuteczno6ci stosowanych sztuk spoNecznych. Projekt okazal sig wielkim sukcesem, stajqc

sig pzyczynkiem do zmian mentalno6ciowych plskiego spoleczefistwa na pcz4tku XXI

wieku. Co ciekawe, pomimo tego sukcesu, sama autorka zachowata w pelni krytyczn4

postawg tak2e w stosunku do samego zjawiska sztuki krytycznej, i szybko zdata sobie

sprawg zograniczef iiluzoryczno6cijej postulat6w, a cozatym idzie, nabratawqtpliwo6ci

co do sily sprawczeinangdzi kt6rymi sztuka jako taka dysponuje. By6 mo2e byla to tez

kwestia Swiadomo5ci momentu historycznego w kt6rym sig jest - po prostu pewne

zjawiska ju2 wybrzmialy i okazatrc sig, 2e nie sq one narzedziem realnej spotecznej

zmiany, a bardziejwa2nym artystycznym gestem, kt6rego powtarzanie nie mialo sensu.

Stusznie wigc Karolina Breguta nazywana jest przez niekt6rych afistkq postkrytycznq.

Postkfficzna refleksia stala sig dla Karoliny Breguly podstawowq sitq sprawczq wielu

kolgjnych realizacji. W przypadku kilku z nich refleksja ta polegata na zaakceptowaniu

niewielkiej sily sprawczej sauki i przekonaniu 2e pomimo to, warto zrobi6 coS dobrego,

nawet je6li nie bgdA to dzialania kt6re wstrzqsn4 posadami Swiata. To akcie w ramach

p@ektu Dobrzy s4siedzi{2007 - 2009), to akcia Pqgotowie afistyczne (2008), w ramach

kt6rejwielkie reflektory ustawione zimq w hali dworcowej przestajq by6 na chwilg

elementem infrastruktury do produkcji sztuki, a stajq sig po prostu 2r6dlem ciefia dla

oczekujqcych podr62nych. Refleksja nad przydatno6ciq spoNecznq sztukijest te2 obecna w

p6Zniejszych realizacjach, takich iak Zupa (20141, czy lnstrumenty do robienia hafasu

(2016). Realnywp[ryv na spolecznqaeczp,tisto66 mialte2 miniserial Ktotam (2016),

kt6rego g*6wnym priorytetem nie byta artystyczna jako56 korlcowego efektu, ale bgdEca

wynikiem partycypacyjnego trybu pracy integracja mieszkafic6w jednego z Wroc*awskich

osiedli. Nawiasem m6wi4c, *ta2ywszy na tempo i improwizowany charakter pracy,

artystyczna jako56 tak powstatego mini-serialu jest bardzo satysfakcjonujaca.

Jednak gl6wnym, cho6 oczywi6cie nie jedynym przedmiotem postkrytycznej refleksji

Karoliny Breguly stda sig z czasem sama sztuka (gt6wnie sztuka wsp6lczesna),

nieprzystgpnoS6 iqzyka opisujqcego jej idee, aen zatym idzie jej hermetyczno56,

wsobno56, ignorowanie odbiorcy. Do tak postawionych kwestii odnoszq sig bezpo6rednio

takie realizacje jak 66 rozm6w o sztuce wspfilczesneiQAOTI, Nie rozumiem (2009), ezy

Biuro tfumaczefi sztuki(2010), kt6re to przedsigwzigcie kontynuowane w 2011 roku w

ramach akcii Tfumaczenie sztukibyftc ironicznym komentarzem do arbitralnego

insfftucionalnego sposobu interpretowania sztuki. To bardzo w mojej ocenie ciekawe,
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partyzanckie dzialania polegaiqce na wpuszczaniu wirusa do usankcjonowanego,

wewngtrznie sffinego systemu obiegu informacji, majqce w zamiezeniu autorki

przywr6ci6, dziefiom ich otwarto66. Oczywi6cie wszyscy,lqcznie z autorkq zdaiemy sobie

sprawg z paradoksalno6ci sytuacii, w kt6rej artystka bgd4ca pelnoprawnq uczestniczkq

ekosystemu sztuki, kwestionuje elementy mechanizmu w oparciu o kt6re system ten

funkcjonuje. Karolina Breguta jest Swiadoma ograniczefi takiej perspektywy iw arigku z
tym zaprasza czasem do wsp6lpracy ekspert6w spoza hermetycznej bafki Swiata sztuki.

Tak bylo w ramach Biura tlumaczerl sztukioraz w arcyciekayvym przedsigwzigciu z roku

2012 Formy przestrzenne wobec katastrofy, kt6re to przedsigwzigcie, opieraj4c sig na

opiniach ekspert6w rozmaitych dziedzin bylo imponujqca pr6b4 dekonstrukcji

pomnikowego i poprzez to calkowicie spetndikowanego interpretacyinie zjawiska w sztuce

polskiej, czyli materialnego dziedzictwa Biennale Form Przestrzennych w Elblqgu.

Dzialanie to mialo adekwatnq formg konferencji naukowej potqczonej z podsumowujqcq

publikacj4.

Refleksja nad kondycjq sztukiwsp6tczesnej ze szczeg6lnym wskazaniem na kwestig jej

miejsca i roli w strukturze wsp6Nczesnych spoNeczefistw jest te2 tematem klasycznej

filmowei realizacji Fire-Followersz2012 roku. To oniryczno-paradokumentalna opowie66 o

mie6cie kt6rego mieszkaficy jak sig okazuje nienawidzq sztuki. Ta jednak praca jest mi

znana jedynie z bardzo precyzyjnego opisu w tek6cie Marii Poprzgckiej. Filmu nie

znalaz*em w materiatach dolqczonych do dokumentacji, czego niezmiemie 2afujg.

Do tych realizaqi Karoliny Breguly, kt6re podejmujq problem hermetyczno6ci jgzyka sztuki

wsp6lczesneizaliczy6 jeszcze trzeba instalacig Ciasteczka Kippenbergeraz roku 2011 i

bedqcy podobnym nawiganiem do kwestii komunikacyjnych nieporozumiefi, rozpoczgty w

2015 roku i wciq2 kontynuowany cykl fotografii Historie sztuki. Karolina Bregula W te
kolejny udowadnia w tych realizacjach, 2e w kwestii recepcji sztukiwsp6lczesnej potrafi

stanqd p stronie zar6wno artysty jak i odbiorcy, nie zawsze uzbroionego w instrumenty do

rozkodowyntania jgzyka sztuki. ZdolnoS6 ogarnigcia spojrzeniem rozlegej panoramy

udowadnia habilitantka tak2e, wskazujqc na fakt, 2e zar6wno sztuka wsp6lczesna jak i

dawna mo2e by6 2r6dlem dylemat6w. Praca 22013 roku Ulica pokazuje, 2e wsp6lczesny

obiekt sztuki mo2e stosunkowo szybko sta6 sig niezwykle trudnym problemem dla

konserwator6w dziel sztuki zatrudnionych w insgrtucjach muzealnych. Z drugiej strony,

osobisty performans dokamerovty CuWemicaz2AlS roku pokazuje, 2elak2e sztuka

dawna moie byl parali2ujqcym wszelkie dziatania balastem.

Wydaje misig, 2e dogQbna krficzna refleksja Karoliny Breguly nad mechanizmami

funkcionowania Swiata sztuki, doprowadzifa iq do szerszego spoirzenia, obejmujqcego

3

T't^'



system spoleczny i polityczny. Filmy dajqce mo2liwo56 interpretacjiw kontek6cie

og6lnospolecznym zwiqzane sq na qbl ze zjawiskiem, kt6re mo2na nazwa| kryzysem idei

nowoczesno6ci. Najbardziejwidoczne jest to w filmie Wie2az2O14 roku. Mo2e

problematyczno66 nowoczesno6cijest w tw6rczo6ci Bregulyl4cznikiem pozwalalqcym na

przejScie od hermetycznych problem6w Swiata sztuki do szerszej perspektywy. OczywiScie

granice sq tu finne, jak na przyklad w filmie Zupa, czy Obraza kt6re mo2naczylafna

r62nych poziomach - jako opis sytuacji specyficznie Srodowiskowej lub jako opis sytuacji

og6lnospotecznel, politycznej. Dla mnie najciekawsze w tym sensie sq dwa filmy - lnsgut
budowy pomnikai Swiattowsfrgf. Sq to filmy zdaiqce sig przedstawiad nieodlegrtq

przyszloS6 (przynajmniejja nie mogg sig opze6 takiemu wra2eniu), w kt6rei instytucje

okreSlai4ce spos6b funkcjonowania spoleczefistwa sq w stanie grlgbokiego kryzysu, w

zasadzie rozkladu, dzialajq tylko sitq bezwtadu, by6 mo2e tylko dlatego 2e nie wyobra2amy

sobie rzeczywisto6ci poza nimi. Jedynq alternatywnA strategiq pzetrwania w takiej sytuacji

jest oddanie sig jakiej6 wqsko sprofilowanej obsesii. Ten kto sig odda takiej obsesii, ma

ieszcze przezjaki6 czas szansg na poczucie posiadania kontroli nad do6wiadczanq

rzeczywistoSciq. Je$litego nie zrobi mo2e by6 tylko petentem, calymi dniami siedzqcym

pod drzwiami niefunkcjonujqcego gabinetu w jakim6 urzgdzie.

Pieczolowicie pielggnowana obsesja mo2e byd oczywiScie metaforq sztuki, Karolina

Bregula tego nie precyzuje, i w tym le2y migdzy innymi sita i dojrzalo66 jej wizji.

Autoreferat i wskazane dzielo artystyczne

Wskazanym przez Karoling Bregutg dzietem habilitacyjnym jest Slcwer - wielokanalowa

instalacja filmowo-dZwigkowa, zrealizowana w roku 2017, prezentowana w warszawskiej

Kr6likarni od marca do maja 2018 roku. W tei stylistycznie zlo2onej realizacii splatajq sig

chyba wszystkie wqtki, problemy, i stylistyczne Srodki znane z wczeSniejszych prac

Karoliny Breguly. Plus kilka nowych. Mamy tu bli2ej nieokre6lony czas i egzotyczne

miejsce. Jest senna, monotonna egzystencja mabj zbiorowo6ci. Jest rodzqca sig nadzieja

jednych, i poczucie zagro2enia drugich. W reakcji na zagro2enie pojawiajq sig totalitarne

hasta. Jest pytanie o skuteczno66 / nieskutecznoS6 sztuki, choc sicwo ,sztuka" sig w filmie

nie poiawia.Sq pytania o relacje migdzy zagadnieniamiestetycznymi a ideowymi. W

powietrzu wisi pytanie o cig2ar i skutki niepaepracowanych traum. Stylistycznie jest tu

fabula, teatr, dokument, performans dokamerowy w konwencii selfie. Slcwer, zar6wno w

warstwie tre6cijak i formy, zostat ptzez autorkg precyzyjnie wymy6lony, zaplanowany,

zrealizowany i zaprezentowany. Karolina Bregula pracujqc nad tym proiektem stangla nie

tylko po dw6ch stronach kamery ale tak2e po dw6ch stronach ekranu, starannie aran2ujqc
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przestrzefi kolejnych pomieszczefi Kr6likarni, w kt6rej odbywaly sig projekcje. Wa2ny byl

nie tylko wzajemny uktad ekran6w, ale te2 to, czy widz bgdzie stal, czy siedziat, na jakich

poduszkach bgdzie siedzial, na jakich dywanach te poduszki bgdq lezaly. W sensie

przestrzennym, centralnym punktem prezentacji bylo miejsce spotka6, gdzie odwiedzajqcy

mieli mo2liwo66 usiq56 i porozmawial, czylizadal sobie pytania, ispr6bowad na nie

odpowiedzie6. To miejsce w realnej przestrzeni ekspozycji, byb w zamy6le autorki

odpowiednikiem tytubwego Sl<weru - centrum anonimowego miasta, na kt6rym ukryta w

krzaku rzeilba, pr6buje zadat pytanie w formie tak pigknego 6piewu, 2e ostatecznie,

wyrafinowanie estetyczne nie pozwala dolrzel do jego tre6ci. Potencjat obna2enia bli2ej

niesprecyzowanej prawdy w niewypowiedzianym pytaniu niepokoi mieszkaic6w miasta,

jego tre56 iest zagro2eniem dla sfafus guo sennej harmonii. Historia wydaje sig by6 prosta,

lecz naszpikowana przez Karoling Bregutg subtelnymi detalami, pozwala na Qczenie
poszczeg6lnych dziewigciu projekcjiw trudnq do przewidzenia iloS6 kombinacji. Rzeflbaz

krzaka zadale pytanie w umy6le odbiorcy-uczestnika, zapewne w ka2dym przypadku jest

ong trochg inne.

Tekst Autoreferatu nie budzi zaslrze2efi, ma klarownq strukturg, jest precyzyjnym opisem

projektu, w wyczerpuiqcy spos6b objaSniaiqcym poszczeg6lne formalne decyzje i

narracyjne detale. Dowodziw petnidojrzatej artystycznejSwiadomo6ciautorki. Dodatkowo,

opisy wcze$niejszych realizacji, w kt6rych pojawialy sig rozwijanew Sl<werze wqtki,

uwiarygadniajq dzienr habilitacyjne jako wa2ny etap wieloletniego procesu tw6rczego.

Uzupetnieniem Autoreferatu jest rzeczowy opis aktywno6ci pedagogicznei habilitantki.

Dzialalno66 dydaktyczna i popularyzatorska

Pierwsze dydaktyczne do6wiadczenia Karoliny Breguty to prowadzone w latach 20A7 -

2014 zajgcia ze studentamiw Warszawskiej Szkole Reklamy. Zalgciadotyczyly

wsp6tczesnejfotografii, pracy nad projektamifotograficznymi i sztukiw przestrzeni

publicznej. Od 2016 roku Karolina Bregula prowadzi Pracownig Filmu Krytycznego w

katedrze Filmu Eksperymentalnego na wydziale Malarstwa i Nowych Medi6wAkademii

Sztukiw Szczecinie. Niewqtpliwie, w regularnej pracy pedagogicznej pomagajq

habilitantce do6wiadczenia zdobyte w ramach licznych wyklad6w, warsztat6w i spotkad

autorskich na polskich izagranicznych uczelniach, w polskich izagranicznych instytucjach

sztuki. Bogata lista tego typu dzialafi zostala zamieszczona w przygotowanejprzez

habilitantkg dokumentacji. Partycypacyjny charakter dzialalnoSci artystycznej Karoliny

Breguly r6wniez pozwala na bezpo6rednie przelohenie wlasnej pracy tw6rczej na inwencig

pedagogiczn4. Emblema$/cznym przykladem tego typu sprzg2enia mo2e by6 tutaj
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dziatanie z 2017 roku, polegajqce na budowie ze studentami stolu do spotkari z sqsiadami

Budowa stofu na placu przed szczecifiskq Akademiq Sztuki miala performatywno -

integruj4cy wymiar, a sam mebeljest do dzi6 stalym elementem przestrzeni spotkari i

dyskusjiw pracowni.

Kolektywny z natury charakter pracy nad filmem jest r6wnie2pnet<tadany przez Karoling

Bregulg na dwiczenia ze studentami. Na uwagg zasluguje te2 dfugoterminowy projekt

badawczy rozpoczgty w 2019 roku ze studentami kilku tajwariskich uczelni, polegajqcy na

dokumentowani u budynk6w nieistniejqcych kin.

Karolina Breguta pelnila funkcjg opiekuna dyplomu magisterskiego patrycii Kuracirlskiej

(2018 r.). Jest te2 opiekunkq dw6ch dyplom6w licencjackich w procesie - przemyslawa

Pniaka i Barbary Bendyk.

Szczeg6ftcwy wykaz wraz z opisem wszystkich aktywno5ci jest tak2e dostgpny w

skrupulatnie i przeirzy6cie przygotowanei przez habititantkg dokumentacji.

Ko,nkluzia

Po przeanalizowaniu przeslanej mi dokumentacji, przygotowanej na potrzeby wszczgcia

postgpowania habilitacyjnego, uwzglgdniaj4c wybitny dorobek artystyczny, oraz dorobek

dydaktyczny Pani dr Karoliny Breguly, stwierdzam, 2e spetnia ona wszetkie wymagania

stawiane przez ustawodawce. W zwl4zhu Z tym, z pelnym przekonaniem popieram

nadanie Panidr Karolinie Bregule Mutu dokora habilitowanego w dziedzinie sztuk
plastycznych, w dyscyplinie sztuki pigkne.
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