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|. Dane persona|ne, kariera zawodowa i dorobek twórczy

A|eksandra Potocka Kuc urodziła się W 1969 r. W Kie|cach. W 1984 rofpoczęła naukę

w Liceum sztuk Plastycfnych w Kielcach, które ukończyła w 1989 jako naj|epsza absolwentka

szkołv. W tym samym roku Uczyła 5ię nowoczesnych technik 8raficznych W atelier buł8arskiej

ańystki Marii Dundakowej W szwajcarii. W 1991r. rozpoczęła studia ańystyczne na Wydziale

grafiki Akademii sztuk Pięknych im' J. Riepina W sankt Petersburgu. W 1997r. obroniła

z Wynikiem bardzo dobrym pracę dyp|omowę W technice Iinorytu na temat ,,seria i|ustracji

do WierszY Bo|estawa Leśmiana,'.

A|eksandra Potocka-Kuc jest aktywnym twórcą. Bierze czynny udział W krajowym życiu

Wystawienniczym, p|enerach i przeg|qdach, m.in. W BWA w Kie|cach (Przedwiośnie 2001,

2oo2, 2073), BWA W ostrowcu świętokrzyskim (lV i V'Jesienny sa|on Plastyki 1999, 2000).

W 1999 r. była nominowana przez Jury |V lesiennego salonu Plastyki w ostrowcu

swiętokrfyskim do nagrody,,Homo Quadratus ostrovie5i5,,.

W 2ooo roku odbvta się jej indywidualna fa8raniczna Wystawa prac w sissach

(sfwajcaria), W roku 2002 w miejscowości Ried W Austrii, W roku 2005 w chicago W UsA oraz

ponownie w Sissach (Szwajcaria).

Przez okres trwania studiów doktoranckich {3 |ata) prezentowata - co jest imponujQcq

Iiczbą - 18 Wystaw indywiduaInych, W tym 2 zagranicfne oraz uczestniczyła W 16. zbiorowych'

Prezentowała swoje prace m'in. w Galerii BWA W Kie|cach, Galerii Wydziału sztuk Pięknych



w Toruniu, Galerii Innowacji UTP w Bydgosrczy, w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach.
W marcu 2013 r. uczestniczyła W wystawie zbiorowej ,,Postawy', zorganizowanej przez

wydziat artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego W Kie|cach a ostatnia obszernĘ
prezentację swoich prac miata W maju tego roku W ga|erii BWA W Busku-zdroju. W |ipcu tego
roku była Współorganizatorem Wyjazdu W ramach projektu badawczego ,' lstnienie . krajobraz
poza czasem,, do Austlii, czech i Węgier, W trakcie którego m.in. prezentowała swoje
najnowsze prace malarskie.

Ma bogate doświadczenie zawodowe. od 2008 roku pracuje W swiętoknyskim centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na stanowisku nauczyciela - konsultanta przedmiotu
plastyka, wiedza o kulturze. Ma w swym dorobku m.in. Kurs Kwalifikacyjny z Pedago8iki
specjalnej . o|igofrenopedagogiki i kurs języka migowego Istopnia dla nauczycieli oraz
przeprowadzenie cyk|u-zajęć dydaktycznych iWarsztatowych na studiach podyplomowych

UJK W Kielcach Terapia pedagogiczna oraz Pedagogika osób z niepełnosprawnościa
umys|oWa.

W 2009 r. zyskawszy biegłość w poslugiwaniu 5ię nowoczesnymi techno|ogiami
informatycznymi została trenerem i prowadfiła szkolenia W projekcie ,,Nauczycie| XX|
Wieku,,' W tym samym roku szko|iła także |iczne rady pedagogiczne dotyczące nowej
podstawy programowej.

Jej imponujaca aktywność obejmuje także doskonaIenie nauczycieli Wszystkich etapów
edukacyjnych W sferze artystycznej, a w szczegó|ności nauczycieli przedmiotu plastyka,

Wiedza o kulturze. Jej praca WYróżnia się profesjona|izmem zaróWno pod Wzg|ędem
merytorycznym, jak iorganizacyjnym. Umiejętnie tqczy teorię z praktyka. Folmy, które
prowadzi to: kursy doskona|ące, warsztaty artystyczne dla nauczycieIi, seminaria,
konferencje metodyczne, projekty edukacyjne. objęta teź patronatem młodzież Uzdo|niona
plastycznie, biorqcq udzia,ł w olimpiadzie ańystycznej (|' Lo w skarżysku Kamiennej)' Na

sfczegóIna uWagę fasługuje projekt edukacyjny: ,,Wychowanie przez sztukę,,skierowany do
nauczycieIi edukacji Wczesnoszko|nej, majqcy na ceIu przybIiźenie prob|ematyki Wychowania
przez sztukę' organizuje ponadto wystawy prac plastycznych nauczycieli imłodzieży,
promuje ich osiqgnięcia artystyczne na łamach czasopisma ,,Inspiracje,,; jest ju.orkq

konkursóW plastycznych' Korzysta z dośWiadczeń zagranicznych, Uczestnicfqc W Wizytach
studyjnych w Wielkiej Brytanii i Sloweni..

A|eksandrę Potocka.Kuc poznałam W maju 2014 r. iWóWczas miałam okazję po raz
pierwsry obejrzeć jej pracownię, która jest potwierdzeniem tefy, iż odbiciem cech artysty
jest przestrzeń, która Wokół siebie kreuje. Pomieszczenie jest jasne, schludne,

uporzQdkowane, z meb|ami i przedmiotami z pocfqtku Wieku XX, profesjonalnq p.asq

i dwustronnq sztaIugQ przywiefiona z sankt-Petersburga, pamiatka z okresu studiów.
Wypetniona jest okazatym dorobkiem twórczym, śWiadczqcym o niezwykłej pracowitości

autorki, WypowiadajQcej się zarówno w ma|arstwie o|ejnym jak iw grafice' Pośród prac



pojedynczych istanowiacych obsferne cyk|e sa realistyczne ibardziej syntetyczne; Wszystkie
jednak odnoszą się do natury sa bogate ko|orYstycznie iformaInie.

Pierwsze Wfażenie, jakie towarzyszyto mi, gdy oglqdałam te prace, które Wyraziłam
spontanicznie, to Widoczny W nich duży |adunek jednocześnie męskości i kobiecości.
odczytywałam zdecydowane, mocne podzia|y, zamaszysty gest połQczony z de|ikatnymi
przejściami tona|nymi i 5ubtelnymi, precyzyjnie narysowanymi deta|ami.

Aleksandra Potocka-Kuc jest osoba pogodnĘ, serdeczna, empatyczna i otwartą na
dru8iego człowieka. Rzeczywistość postrzega całościowo. W życiu zor8anizowana,
funkcjonująca W Wielu jego wYmiarach, gdy trzeba drobiazgowa, dokładnie wiedzqca, co
w życiu jest najistotniejsze'

Podobne Wrażenie można odnieść W kontakcie z jej sztukq, b|iskQ człowiekowi, otwartq
na interpretacje, nie zakreś|ajQca ram odbioru, dajacq poczucie siły, skupienia ireJ|eksji,

a zarazem radości i zachwytu nad otac2ajacym na5 śWiatem.

ll. Praca doktorska .

Cykl ,,Krajobraz syntetyczny. Od analizy do syntery" licry 21 prac - w technice olejnej na
ptótnie, monotypii iobrazu interaktywnego. Na szczegó|ną uWagę zastugujq prace graficzne:
,,Bieszczady 1,,,,,Góry śWiętokrzyskie 2,,,,,Góry śWiętokrzyskie 3,,, Wykonane na papierze

technikq monotypii. Majq szczegó|na moc i siłę oddziaływania. 5q jednocześnie mocne
i5ubteIne. Jedne konstruowane zamasfystym gestem (Góry świętokrzyskie), drugie
tworzone akware|owo, przeźroczyście, metodą trzymanej W karbach rozlanej farby

{Bieszczady). Artystka uzyskuje wyjqtkowe efekty malarskie w technice monotypii. ŁaczY

monotypię addytywnQ i redUkcyjna tworzQc formę mieszanq, a używajac farb offsetowych,
fnajduje własny język Wypowiedzi. Ów zespół Własnych środków wyrazu jest niewqtp|iwie
metodq nowatorską, otwierajqcq kolejne ścieżki artystycznych poszukiwań.

|nnq Wańość stanowiQ obrazy o|ejne, w których vvyraźnie widoczne jest dojrzewanie
maIarstwa artYstki' Można dostrzec to porównujqc wczesny tryptyk,,Rzeka,' . dynamiczny,
ojasno zaznaczonych p|anach ikolorach przepojonych intensywnym świattem z,,Jeziorem
1,,, W którym gama kolorystyczna staje się bardziej Wyrafinowana, a mocne podziaĘ ustępują
subte|nym przenikaniem 5ię Wa|orowych i ko|orystycznych stref pejzażu. Pojawia 5ię tam
nuta poezji, która jest, jak się Wydaje, jedynq formq odczytywania malarstwa.

NiewatpIiwie nowatorskie spojrzenie prezentuje obraz interaktywny, którego potenc.jat

daje Wyobrażenie intrygujqcego kierunkU poszukiwań, pozwaIajac 5nuć p|any na kolejny cykl.
Byłby on zwiqzany jeszcze bardziej z odbiorcq, z którym kontakt jest d|a niej bardzo istotnY.

ZaróWno W życiu jak iW sztuce WaŹne miejsce zajmuje u niej drugi człowiek. Jej Wlasny,
autonomiczny świat zawarty W pracach pragnie odkrywać przed Widzem, dzie|ić 5ię nowym



rozumieniem przestrzeni. chociaż znanej, jednak mającej potencjał przewYższajqry
dośWiadcf enie odbiorcy.

całość prac jest śWiadectwem ciekawej ewo|ucji róWno|egtej: W sferze śWiadomości - od
ana|izy do syntezy, W sferze technoIogicznej . od ma|arstwa o|ejnego poprzez technikę
graficznĘ do obrazu interaktywnego.

A|eksandra Potocka-Kuc ma|uje znany jej dobrze od najmtodszych lat pejzaż; czuje się
z nim zwiazana tajemnica osobistYch odniesień, s\łoich nastrojów: smutkóW, radości,
zamYś|eń iref|eksji. Przez odczuwana przez niq intymność taczności z pejzażem ma 5ię
wrażenie, że W jego kierunku biegnie Wzrok, kiedy ańystka szuka rozwiqzania trudnych
spraw, W nim odnajduje ukojenie; że jest wyrazem jej dziękczynienia i ekspiacji

cykl ostatnich prac może urzekać |apidarnościa i prostotQ przekazu, co niewqtp|iwie
stanowi zawsze wie|ka Wańość w sztuce. Analizując drobne e|ementy pejzażu autorka,
zapisuje je za pomocQ prostych znaków. To zakomponowane terytorium jest czymś nowYm
W jej twórczości, syntetycznYm ujęciem znanego, utrwalanego często W obrazach,
zachwycajacego pejza żu po+ó|za'

oszczędność użytych środkóW, de|ikatne przenikanie się stref ko|orystycznych dajQ nam
poczucie uniwersalności pejzażu, skłaniajac myś|i ku metafizyce. A przekaz jest wtedy jak
zaznaczona ko|orem iIiniq, lapidarna imocna poezja haiku'

Wymiar sztuki, w którym istotę aktu twórczego Wyraża redukcja' dzieło ujmuje się
fa|edWie W plamach, skrótowych znakach maIarskich i8raficznych, W oszczędnych tonaciach
koIorystycznych, jest autorce szczególnie bliski.

To wyciszenie pejzażu przywodzi na myśl pogłębiona refleksję, która dzięki duchowemu
przeżyciu rodzi W Wyobraźni a później przenosi na papier i płótno to, co W rzeczywistościjest
ulotne, czego nie da 5ię zapisać przy pomocy najIepszych urządzeń technicznYch. odczuwać
zatem moźemy, jak odwieczne pragnienie przezwyciężenia cfasu, zatrzymane chwi|e/
krótkotrwate zjawiska, jak róWnież piękno ukryte' To przeczucie piękna jest jak darowany
zmYs|, tqczacy waIory wszystkich pozostatych.

Ańystka Wierzy bowiem, podobnie jak '|erzy Mierzejewski, że świat niewidzia|ny jest
Ważniejszy od Widzia|ne8o. Traktujac obiekty inspiracji w sposób intYmnie pogłębiony,
poprzez uszlachetniony jakby stanem Wyższej łaskawości proces twórczy przydaje swoim
portretom natury dUchowy Wymiar, nie odbierajac odbiorcy szansy docenienia go i zachwytu
nao n lm.

Prace A. Potockiej-Kuc charakterYzują się specyficznq ko|orystyka. z jednej strony pełen
Wachlarz ko|orystyczny od ciepłych szarości po chłodne fio|ety igłębokie indyga, z drugiej
silne kontrasty z mocnymi lecz nie surowymitonami.



Poczqtkowe prace obfitowały w dostowności kolorystyczne; później powstatv prace
bardziej przetworzone, uporzadkowane, Wyrafinowane i tajemnicze. Ańystka Wy.zyściła je
z nadmiaru detaIi i podziałóW.

Tonacja kolorystyczna posfczególnych prac pozwa|a nam gtębiej odczuÓ rozsmakować
się W porze roku czy dnia, bądź W cieple zachodzqcego słońca, czy W Eeśkości mroźne8o
poranka. Autorka powfaca do motywóW z poczqtku swojej twórczości, które teIaz odna|azłv
mocna abstrakcyjna strukturę. Wykorzystujac umiejętności operowania intensywnvm
ko|orem, uzyskuje maksyma|ne jego natężenie, z drugiej zaś strony subte|nie przenika
zjednego tonu barwnego w dru8i' Buduje dzięki temu intrygu,iĘce widza napięcia,
poglębiajęc sensuaInV odbiór dzieła.

Istotne dIa niej geometrYzowane kompozycje, budowane kolorem, są |ogiczne
!precyzyjne' Jedne opańe na kwadratach _ te stanowią dyptyki itryptyki oraz inne, które
stanowia Wydłużone poziome prostokąty o horyzonta|nej dynamice .

D|a twórcY często trudna jest rezygnacja 2 ozdobników. Ańystka miała odwagę przejścia
z kompozycji nasyconych WieIoma e|ementamj, Wie|owqtkowych, bogatycn, wręcz
ornamenta|nYch, z Wczesnego okresu twórczości, do wyczyszcfonego, zmysłowego,
natchniętego metafizykQ pejfażu. Można odnieść wrażenie, że autorka zmierza ku svntezie,
majqc siInQ potrzebę postrze8ania rzeczy z dystansu i z szerokiego kadru'

W swych pracach stosuje formę otwańa; hofyzontaIny format sugefuje, że pejzaż się nie
kończy - ciag|e trwa. To niezwykle krzepiące'

Swiatło w pracach Potockiej-Kuc, Wpisane W barwę, odkrywa ko|ejne przestrzenie
pejzaźu, ożywia je swoim źródłem, którym jest zachwyt. Jak mawiał Je.fyrchórzewski ,,Kożdy
prowdziwy mąlorz musi oświetlić - ożywić prze\trzeń, którq kreuje, swoim Włqsnym świdtłem
pochodzącym z molorskiego tworzywg. Wszyscy wiedzq, że świotło jest pod\tąwowym
problemem w malarstwie, ole więksfość musi ndd przestrzeniq swojego malorstwą zopolić
inne, dlo niej Wyłqcznie przeznoczone. źyciodojne,,słońco,,.

swiatło W pracach artystki jest dyskretne, odkrywane w drugim og|adzie, Wygasajqce
bqdź Wyczekujqce na moż|iwość wynurzenia się. Jakby nieśmiałe, uchylajqce jedynie rabek
tajemnicy o pięknie tej ziemi. To śWiatto budujace atmosferę ściszenia, cichej mod|itwy
o zachowanie tego, co piękne, o harmoniĘ, o śWiatło dnia następnego.

sztukę często kojarzymy z miejscem i czasem jej powstania. Artystka pfzytacza słowa
Leona Tarasewicza o Mondrianie, który ,,(.'.) nomalował swoje Boogie-woogie w Nowym
Yorku, o nigdy nie namalowąłby tego w Ho|ondii. Koźdo twórczość zdleży od miejscd i źycia.,,

Twórczość Potockiej-Kuc jest istotnie integra|nie związana z. miejscem jej życia i choć
ma|arz nie przYpisuje Większej pozytywnej roli szko|e, jaka artysta kończy, niewQtpliwie
Akademia PetersbUrska Wywarła 5iIny Wptyw na osobowość tWórczQ ańystki.



Kończy|i ja m.in. ma|arze: Henryk siemi.adzki, Ferdynand Ruszczyc, Wojciech Gerson

iJanusz Kaczmarski oraz architekt Ado|f szyszko.Bohusz. oni jednak po studiach dokształcali

się na innych europejskich uczeIniach, 8łóWnie w Monachium i We Włoszech.

system nauczania W petersburskiej Akademii dawał abso|Wentom znakomity warsztat

rysunku realistycznego' pozwalający na Wierne odtwarzanie rzeczywistości' często Wszakże

bywało to przeszkodq W oddawaniu się przestrzeni myślenia metaforycznego,

symbolicrnego czy abstrakcyjnego.
Niektórzy absolwenci Akademii, jak np. Janusz (aczmarski, nie pofostawaIi długo wierni

szko|e rea|istycznej. Podobnie Aleksandra Potocka-Kuc, która będąc świadoma swego

potencjału, dzięki swej odWadze twórczej podjęła studia doktoranckie. Zetknę|a się na nich

zinnvm svstemem nauczania imyś|enia o sztuce. To wmoim przekonaniu byt zasadniczy

etap W dojrzałej twórczości artystki, Zetknięcie się zinnymi pog|Qdami na tematy sztuki,

fi|ozofii iestetyki otworzy|o umysł na inne postawy ańystyczne i nowe mediaj wyostrzyło

spojrzenie, da|o impuls do jeszcze więksfych eksperymentóW ideowych iforma|nych.

Podążajac drogą od głębokiego rea|ifmu ku abstrakcji miała przed oczyma Wzorzec Pieta

Mondriana, jego ideowość iodwa8ę W porzuceniu osiqgnięteBo Wysokiego statusu

W malarstwie ho|enderskim na rzecz nieznanej, trudnej drogi ko|ejnych eksperymentóW

tWÓrczych.
W pracach z prfedstawionego cyk|u możemy obserwować zderfenie de|ikatnej materii

przenikajQcych się tonóW barwnych z siłq fdecydowanego koloru iokreś|onej tonacji.

Nie ma W nich jednoznaczności. Nie wiemy do końca czY drży horyzont nad Wodq czy
po|e fa|uje od nadmiaru ciepła' zawierajq Wszakże dużY |adunek emocjonalny, sa si|ne

iautonomiczne. Pejzaże wabiq światłem, ko|orem, tajemnicq, sq scen4 dIa osobIiwego teatru
przYrody; swojQ trwalościQ i niezmiennościa prowokują do kreowania obrazóW Wyobraźni,

mogQcych uspokajać jak również zwiastować nadchodzqcą dramaturg|ę'

Jak W każdym życiu dramat egzvstencji łaczy się 2 poszukiwaniem harmonii. Tak

iW pracach ańystki, co szcze8ó|nie Widoczne jest W grafikach opatrzonych tytulem ,,Góry
sWiętokrzyskie 7,2,3,,, zderzają się dynamiczne formy i silne Walory budujqce WeWnętrzne

napięcia, by za chwilę dostrzegane drobiny ko|oru, pojedyncze znaki, łagodzity narastajqce

niepokoje. A ponad nimi- da|eki horyzont z ledwie oświet|onymi zarysami ko|ejnYch p|anów
- rzeczywistość niemierzalna, stawiajqca pwanie, co jest istotq |udzkiej drogi i celem

os!atecznvm.

KoIorystyczne dysonanse, zgrzyt|iwe ko|ory, ryfykowne zestawienia, to częste zabiegi

stosowane przez wspótczesnych malarzy i innych twórców, których pociqga oryginalność

badź ryzykowność zestawienia barwnego, odpowiednie proporcje szokujqcej domlnanty oraz

5ubte|ności, szepty koIorystYczne, wysublimowane, tworzqce intymne śWiaty, które

pochłaniajq odbiorcóW bez reszty. W pracach A. PotockieiKuc trudno byłoby znaleźć
przejawy maIarskie8o wyrachowania, przeciwnie,.iej dzielo ściś|e zwiĘzane z jej osobowością,



jest naturaIne, dające odbiorcy przez swój autentyzm poczucie osobiste8o przeżycia, kwant

udziału w prezentowanym zjawisku w pnyrodzie.

TWórczość ańystki przwotuje nieco przytłUmione klimatem postmodernizmu pojęcia,
jak pasja, poezja, jak piękno. Na uznanie zasługuje także wdobie Wszechobecnych

doskonałych wizua|ifacji postawa ańystki, dla której Ważne są manua|ne umiejętności

i tradycyjny warsztat, a p|ama barwna, gest iosobiste pismo sq głównymi środkami Wyrazu.

t . Konkluzja

A|eksandra Potocka-Kuc jest obecnie niewqtpIiwie dojrzałq artystką śWiadoma celóW

swej sztuki, chcQca 5ię rozwljać, poszukujqcą nowych ańystycznych Wyzwań iotwartq

róWnież na inne niż graficzne ima|arskie media. W dobie si|nej specjalizacji i skupieniu się

ańystóW na akcyjności sztuki, z konsekwencjq okreś|a swojq tożsamość jako artysty

iczłowieka. Łączy Wlasny .ięzyk wypowiedzi artystycznej z nowymi mediami, tradycję

z nowoczesnością, co zasługuje na szczegó|nQ uwagę.

Wyaawałoby 5ię, że W pejzażu Wszystko zostało już odkryte, Wszystko zostało
powiedziane, a może nas ty|ko zaskoczyć człowiek ze swoja zmienną naturą. A jednak to

raczej cfłowiek i je8o dzielo bywajq bardziej przewidywalne niż przYoda, która ciągle

zaskakuje, odradza się, tworfąc stare-nowe pejzaże. sq artyści, Wśród nich Aleksandra

Potocka-Kuc, którzy dostrzegajq w pejzażu to, co d|a innych jest niewidoczne, potrafią

oczarować odbiorcę, swoim intymnYm światem, zaskoczyć mocnym impu|sem itowarzyszacą

mU cisza, ukryta żywotnościQ, surowym spojrzeniem i ref|eksja' zachwycjć potencjalem

trzymanego w ryzach czasu.

Rozprawa doktorska Iiczaca 19 stron, w tym bib|iografia złożona z 16 istotnych

Wku|turfe Współczesnej pozycji, ujmuje najistotniejsze zagadnienia twórczości jej autorki,

która pisze rzeczowo o poszczegó|nych elementach sktadajqcych się na koncepcję i proces

pracy doktorskiej.

Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że poziom pracy doktorskiej paniA|eksandry Kuc-

Potockiej, jej oryginaIny, obszerny dorobek twórczy i WystaWienniczy, osobowość

artystvczna, doświadczenie zawodowe, kompetencje pedagogiczne i inte|ektuaIne

kwaIifikują do ot2ymanla tytułu doktora sztuk p|astycznych W dyscyplinie sztuki piękne.


