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RECENZA ROZPRAWY DOKTORSKLE,] PANI MGR ALEKSANDRY POTOCKLE}KUC ,, KRA]OBRAZ

SYNTETYCZNY. OD ANALIZY DO SYNTEZY,, 'WYKONANEI POD KIERUNKIEIV] PROMOTORA PROF' ZW'

WŁADYsLAWA sZcZEPAŃsKIEGo, sPoRZĄDfoNA NA WNIosEK UCHWAŁY RADY WYDZ|AŁU

PEDAGOGICf NEGO I ARTYSTYCZNEGO UNIWERSYTETU IANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

zostało mi poWierfone przez Radę Wydziału Pedagogicznego iArtystycznego UJK w Kie|Ćach fadanie

napisania recenzji pracy dokto.ski € j  Pani mgr A|eksandry Potockiej Kuc zatytułowanej ,,Krajobraz

syntetyczny. od analify do syntefy,, '  spróbuję sprostać temu fadaniu. Na początek przytocfę ki lka

faktóW f biografi i  autorki. ALeksandra Potocka Kuc urodfiła 5ię w 1969 W Kielcach, gdzie w |atach

1984.1989 ucfęsfczała do Liceum sftUk PLastycfnych kończąc je ],ako najIepsfa wóWczas

abso Wentka. w 1989 wvjechała do szwajcari i  na naUkę nowoczesnych technik graficfnych' W Iatach

1991 1997 studiowała na WydziaIe sftuk Pięknych im' l '  Riepina w 5ankt-Petersburgu kończqc

uczeInie z bardfo dobrYm Wynikiem' lako nauczYcieI konsu|tant od 2oo8 pracuje W sWiętol.rfyskim

Centrum DoskonaIenia NaUczycieIi W KieIcach i jednocześnie prowadzi Za]ęciŹ na stL]d1ach

podyplomowych Terapia Pedagogiczna i OligotrenopedaSogika na Kieleckim UniwersYtecie lana

Kochanowskiego. swoje prace Wystawia W kra].! i za 8ranicq, bierze udfiał W penerach róWnież

miedzynarodowych, ucfestnicfy W konkUrsach p|astycfnych organizowanych w róźnych miastach

Po|ski ' także W Jesiennvm 5aonie PLastykóW w ostrowcu śWiętokrfyskim, 8dfie W 1999 została

nominowana do nagrody,,Homo Quadratus ostroviensis,, '  od 2oo4 prowadzi Własną ga]erię W WoIi

Kopcowel', a od 2012 w Masłowie' MiŹła do tej pory 13 wystaw indywidua|nych między innyrni W

Sankt-Petersburgu, Srwaicari i , Austri i , ChicaSo, a w 2013 w czterech mieiscach: kieLeckim BWA, w

centrum Ku|tury i sztuki W Połańcu, W Ratusfu miasta Aurolfmr]nster w Al]stri i  i  w MUfeUm

DiecefjaInym w Kie|cach' ostatnio wystawiała swoje prace w Galeria,,ZieIona,,W Bt]sku Zdroju, w

Ga|eri i  ,,Na Antreso|i ' , na Wydzia|e sztuki im- Mikołaja Kopernika wToruniu iwGa|eri i  nowacji na

Un]Wersytecie Technicfno.Prfyrodniczym W Bydgoszczy. szczegółowe dane z całej dfiała ności

anystyczno.organizacyjnej autorki zawarte sq W załączonej dokumentacji prfewodu dokto15kiego'

RozpraWa doktorska A|eksandry Potockiej.Kuc jest Wykonana pod kierUnkiem prof' fW' WładysłaWa

szczepańskie8o' Tekst zawiera 19 stron, w tYm spis bib|iograficzny ksiqżek i tekstów f którYch

korzYstała autorka i których rodza] daje róWnież peWien pog ąd co do jej zainteresowań i posft]kiwań

merytorycfnych' sq to eseje o sftuce, propofycje f dziedfiny f i|ofofi i , estetyki, histori i  sztuki,

WywiadY z ańystami, fapisy autorskich przemyśLeń, również z histori i  iWarsztatu graficfnego' Inne

części rofprawY to reprodukcje 6.ciu obrazóW olej.nych, 20tu monotypi] ipróby,,Pejfażu

interaktywnego,, . czy|i coś na wzór ekranu bardfo prostego tabIetu ze zrnieniajacym się

ko|orvstvcznie uprosfczonym pofiomym pe].fażem' Łacznie fe spisami prac' całość tekstu

prfetłumacfona fostała na język angjeIski. cfęść teoretycfna to aUtorska wypowiedź na temat



tajnikóW własneBo Warsftatu artystycznego, swoich doświadczeń, przemyś|eń, WyboróW iosiągniĘc

twórczych. MóWi o ro|i rysunku, dośWiadcfeniach W ma|owaniu z natury i o jej syntetycznym

prfetwarfaniu' Nie bez 2naczenia jest W pracach nastrój, który buduje ko|orem i gdzie pornocna ]est

Wiedza na zg1ębianiu zasad perspektywy podcfas studióW W Petersburgu. Ważne są posfUkiwania w

sferze duchowności i sacrum, które powinny być w pracach niejednoznacznością' sięga W tyrn

miejscu do pjsm M' Gołasfewskjej i do innych autoróW' Ważną postacią d|a niej jeśt cezanne ze

swoją nieL]stannq wędrówką do syntefy, Józef cfapski, Leon Tarasewicf, lssak Lewitan i inni ' W

zrozumieniu na c7ym poIega istota konstrukcjj świata Wyraźana w dziele p]astycfnym pomocny ]est

twórca Piet Mondrian i myś|, że podstawĘ tej budowy świata jest pion i poziom oraz Wsze|kie

konotacje znaczenlowe z tym zw|qzane. Ten wybitny ho|enderski twórca jest ważnvm d|a Wie|u

poszukujących maIarfy, również stałYm ogniwem W szeroko pojętej ku|turze' A|eksandra Potocka'Kuc

widzi w tim twórcy k|uczowe dIa Śiebie odniesienia, i jedynie nie do końca bym się fEodził f autorką

co do oceny je8o prac teoretycfnych' ByWa, że u Wielkich tWórców ważne prawdy Wypowiadane są

niezwyk|e prosto, w sposób oczywisty, niemaI banaInie, aIe na tym poIega ich WieIkość, właśnie na

syntetycznej prostocie' Rozprawa teoretyczna A|eksandry Potockiej-Kuc Wypełnia wymogi prfepisóW

uniwersyteckich w przewodach naukowych, jednakże beZ umniejsfania ich znaczenia, trzon istotny to

WizuaIne obiekty pIastycfne, obrazy' one ostatecfnie decydują o jakości przewodu. Podejmujący

drogę naukowq dydaktyk winien być w pelni śWiadom Własnej drogi twórczej, kierunku i obszaru

poslukiwań oraz potrafić zwerba|izować swoje myś|i, róWnież W formie prfekazu pisemnego' Autorka

iwjedrlym iw dru8im wypowiada się swobodnie.

Aleksandra Potocka Kuc lubi ma|ować cyk|e tematycfne |!rb kompozyryjne. stosuje sprawdzoną

metodę sfkiców przygotowawcfych, notatek, by potem swobodnie zna|eźć się W większym

formacie. nysuje, ma|uje, wykonuje grafiki. Techniki miesza ze sobq, jedne wynikajq z drugich'

Przygoda f grafiką Wzbogaca maIarstwo' Najclekawszą częścią p]astyczną w prfewodfie doktorskim,

tak sądfę, są monotypie. I\lonotypia przypisana grafice ostatecznie sytuuje się pomiędzy- lest grafiką

i maIarstwem jednocześnie, jest techniką jednostkowego wYkonania dzieła i dzięki temu stwarfa

sfansę na Wyjqtkowy p|astYczny prfekaf' lako grafika wYzwolona od rygorów 8rafiki, iak też od

malarskich reguł, posiadając jednocześnie Walory jednej i drugiej, powstale W aurfe

niespodziewanych efektów, W które natura|nie wpisany jest przypadek. W tekście pracy jest

obszernv opis techniki, sposobóW jej reaIizacji oraz Ujawnione Warsftatowe odkrycia pIastyczne8o

Wyrazu W odbitkach wykonanych na nietypowych podkładach z płyt pleksi '  ]est to W duŹym stopniu

zabieg nowatorski, autorskie osiągnięcie. og|ądając te prace na żywo dostrzega się w nich niefwykle

bo8actwo materi i  graficzno'maIarskiej. W żadnej innej technice takie efekty trudno uzvskaĆ'

Graficzność miesfa się f ma]arstwem or8anicfnie, bez sftuczności i tzw' przypadkowe efekty, p|amki,

kreski, zadrapania, drobne rofIania farby tworfą nową jakość. Ta nowa p|astyczna jakość WVrafowa

to nic inne8o jak indywidua|ny jęfyk malarskj autorki. To jęfyk ańystyczny na który składa się

,,charakter pisma odręcfne8o p|astycznego,, artystki. lego ni €powtarfajna ekspresja i forma

ustanawiają je8o Wyjątkowość i odrębność' Nastrój Wywołany koIorem, którego pocfUcie i

zastosowanie jest róWnież jednostkowe, aIe nade wszystko dukt pędf|a, ś|ady narzędfia i napięcie

położeń WszeIkich ]ini i , pIam faktury, catej tej struktury ciała obrazu przesądfa o niepowtarzaIności

tWórcy. W tyrn Aleksandra Potocka-Kuc znaIazła swój o5obny wyraz, dIatego jej prace naIeży oglqdać

W oryginale, bowiem reprodukcje to nie pełna informacja o nich' Temat w tym ma|arstwie jest

oczywl-ście ważny 1 nie należy go pomijać' od czegoś wszYstko się zacfyna. Ważne jest mje].sce, sztuka

bowiem Wyrasta f konkretu' To, Bdzie i jak jesteśmy uksztattowani' co się fawiera W naszej

Wyobraźni, pamięci, W myś|ach, nafnacfa nasze wybory również ańYstycfne, nasfą dociek|iwość |ub

sprfeciw. A|eksandra Potocka.Kuc ma fdek|arowane inspiracje. lest to pejfaż świętokrfyski,

specyficzny, objawipny w postaci maIoWnicfych, ZwYk|e drobnych pa5m WijącYch się pó| na stokach,



łagodnie faIujących Wfgórf ' Temat WYbiera f prfekonaniem, Źe to jej Ważne miejsce na z;emi, bIiskje,
nawet ]eże|i bierfe w tyrn udział ta]emnjcfy impu]s nosta|gi i. Pejzaż jako temat dość popu|arny W
histori] sftuki i jest to w zwiąfku f tym duża trudność, a|e większa fa|eta' Ma|owany pejzaż jest
bowiern frofumiałym komunikatem fnacfeniowym dIa innych; b]iski, znanY, służy jako wYfwanie do
Wyfwo|enia własnej ekspres]. i. stwarfa duźe moż|iwości' pod warunkiem, że się nie poprzestaje na
jego odtwarzaniu' Na eży wóWczas pójść ba|dfo da|eko W interpretacji, zaryzykować f Wiarq We
własne niepowtarzaIne w]dfenie' Ańystka mając już'fa sobq dośWiadczenia W odwzoroWyWan]u
natury, decydul.e się na śrniałe kroki W fnalezien]U uproszczeń maIarsk]ch W tej przestrzeni ' W naturze
rofbt]dowane śWiętokrfyskie poIa f rofpostartym niebem . na swoich płótnach Uprasfcfa
płasfczyfnamiodIegłymiod obserwowane8o konkretu, a bl iskim abstrakcyjnejsubIimacji, temu co w
ma|arstwie jest na].bardfiej istotne' W pofiomych Iiniach i płaszczyznach odnajduje ukryty specyficzny
rYtm natury, zamienia budując od nowa w obrazie rytm tych płasfczyfn już prawie abstrakcyjnie,
istotowo, 8dzie o tyrr decyduje już ty]ko ko|or i światło' KoIor]est Wysnrakowany, peten nastrojowych
tonacji, W których półtony i je8o temperatury są Wysokiego |otu, przewaga nasyconych brązóW,
ugróW, zie|eni z przebłyskami błękitóW i cferwieni ' srnugami i Warstwowo ułożone śWiatlo nadaje ton
powagi, ta]emnicy' ostatecfnie Wsfystko W tym ma|arstwie zm]erza do Więksfej prostoty, syntezy' i  o
czym Wcześnie]. nie Wspomniałem' do harrnonii '  Można róWnieź odcfytać tęsknotę fa uspokojeniem,
a horyzontaIne roz|egłe komponowanie, jest jak sądZę. w zgodzie f wewnętrfnYm usposobieniem
autorki '  Tak więc cała droga tWórcza doktorantki . od studióW W Petersbur8u, poprfez szwajcarskie
dośWiadczenia, po głębokq więŹ i przygodę ma|arskq 2e świętokrzyskim pej2ażem . śWiadomą swojch
moż|iwości i potrfeby korfystania z dobrodfie].stw WyobraŹni, zaprowadziły jq do syntetycznego
obrafowania prfestrzeni ' ważnego d a niej miejsca W pejfaŹu iw życiu' W szczegó]nie zasługujqcych
na uwa8ę monotypiach, wykonywanych odważnje i f ryfYkiem pIastyc2nym pojawił się nowy, ciekawy
osobny śWiat ma]arskiA eksandry Potockiej Kuc'

Na fakońcfenie, ufny ciekaWym relacjom, jakje moźna usłYszeć na temat umiejętności dydaktYcznych
doktorantki, wobec jej drogi twórcfej, Wartości artystycznej pracy doktorskiej.w całości ]o czyrn
powyźej napisałem, stwierdfam mojq pofytywna opjnię' Rozprawa doktorska l.est ciekawą próbq
odpowiedzi na fałożony temat, oceniam jq pofytywnie i prfychy|am s]ę do Wniosku Rady Wydfiału
Pedagogicrnego iArtystyczneBo lJniwersytetu lana Kochanowskiego w Kielcach o nadanie stopnia
doktora W dziedzinie sztuk pIastycfnych, w dyscyp]inie sztuki piękne Pani mgr A|eksandzre Potockiej.
Kuc,


