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Dane persona|ne,karierazawodowai dorobektwórczy

A|eksandraPotocka Kuc urodziłasię W 1969 r. W Kie|cach.W 1984 rofpoczęłanaukę
w 1989jako naj|epszaabsolwentka
w Liceumsztuk Plastycfnychw Kielcach,które ukończyła
technik8raficznychW atelierbuł8arskiej
5ięnowoczesnych
szkołv.W tym samymroku Uczyła
na Wydziale
studiaańystyczne
W szwajcarii.
W 1991r.rozpoczęła
ańystkiMariiDundakowej
W 1997r.obroniła
grafikiAkademiisztuk Pięknychim' J. RiepinaW sankt Petersburgu.
z Wynikiembardzodobrym pracędyp|omowęW techniceIinorytuna temat ,,seriai|ustracji
Leśmiana,'.
do WierszYBo|estawa
A|eksandraPotocka-Kucjest aktywnymtwórcą. BierzeczynnyudziałW krajowymżyciu
(Przedwiośnie
2001,
p|enerach
i przeg|qdach,
m.in.W BWA w Kie|cach
Wystawienniczym,
(lV i V'Jesiennysa|on Plastyki1999, 2000).
2oo2, 2073),BWA W ostrowcu świętokrzyskim
W 1999 r. była nominowana przez Jury |V lesiennego salonu Plastyki w ostrowcu
do nagrody,,Homo
swiętokrfyskim
Quadratusostrovie5i5,,.
W 2ooo roku odbvta się jej indywidualnafa8ranicznaWystawaprac w sissach
(sfwajcaria),
RiedW Austrii,W roku 2005w chicagoW UsA oraz
W roku 2002w miejscowości
ponowniew Sissach(Szwajcaria).
- co jest imponujQcq
Przez okrestrwaniastudiów doktoranckich{3 |ata)prezentowata
W 16.zbiorowych'
W tym 2 zagranicfneoraz uczestniczyła
Iiczbą- 18 WystawindywiduaInych,
Prezentowała
swoje pracem'in.w Galerii BWA W Kie|cach,GaleriiWydziałusztuk Pięknych

w Toruniu,GaleriiInnowacjiUTP w Bydgosrczy,
w Muzeum Diecezjalnym
w Kielcach.
W marcu 2013 r. uczestniczyła
W wystawie zbiorowej ,,Postawy',zorganizowanejprzez
wydziatartystycznyUniwersytetuJana KochanowskiegoW Kie|cach a ostatnia obszernĘ
prezentację
swoichpracmiataW majutegorokuW ga|eriiBWAW Busku-zdroju.
W |ipcutego
roku byłaWspółorganizatorem
WyjazduW ramachprojektubadawczego,'lstnienie. krajobraz
poza czasem,,do Austlii, czech i Węgier, W trakcie którego m.in. prezentowałaswoje
pracemalarskie.
najnowsze
Ma bogatedoświadczenie
zawodowe.
od 2008rokupracujeW swiętoknyskim
centrum
- konsultanta
przedmiotu
Doskonalenia
Nauczycieli
w Kielcachna stanowisku
nauczyciela
plastyka,wiedzao kulturze.Ma w swym dorobkum.in.Kurs Kwalifikacyjny
z Pedago8iki
.
specjalnej o|igofrenopedagogiki
i kurs językamigowegoIstopniadla nauczycieli
oraz
przeprowadzeniecyk|u-zajęć
dydaktycznychiWarsztatowychna studiachpodyplomowych
UJK W KielcachTerapia pedagogicznaoraz Pedagogikaosób z niepełnosprawnościa
umys|oWa.
W 2009 r. zyskawszybiegłość
w poslugiwaniu5ię nowoczesnymi
techno|ogiami
informatycznymizostałatrenerem i prowadfiłaszkolenia W projekcie ,,Nauczycie|XX|
Wieku,,'W tym samym roku szko|iła
także|icznerady pedagogiczne
dotyczącenowej
podstawyprogramowej.
Jej imponujaca
aktywność
obejmujetakżedoskonaIenie
nauczycieli
Wszystkich
etapów
edukacyjnych W sferze artystycznej,a w szczegó|ności
nauczycieliprzedmiotuplastyka,
Wiedza o kulturze. Jej praca WYróżniasię profesjona|izmemzaróWno pod Wzg|ędem
merytorycznym,jak iorganizacyjnym.Umiejętnietqczy teorię z praktyka.Folmy, które
prowadzi to: kursy doskona|ące,warsztaty artystyczne dla nauczycieIi,seminaria,
projektyedukacyjne.
konferencje
metodyczne,
objętateźpatronatem
młodzież
Uzdo|niona
plastycznie,
biorqcqudzia,ł
w olimpiadzieańystycznej(|' Lo w skarżysku
Kamiennej)'
Na
projektedukacyjny:
przezsztukę,,skierowany
sfczegóIna
uWagęfasługuje
do
,,Wychowanie
prob|ematyki
nauczycieIi
edukacjiWczesnoszko|nej,
majqcyna ceIuprzybIiźenie
Wychowania
przez sztukę' organizujeponadto wystawyprac plastycznych
nauczycieliimłodzieży,
jest ju.orkq
promuje ich osiqgnięciaartystycznena łamachczasopisma,,Inspiracje,,;
konkursóWplastycznych'Korzystaz dośWiadczeń
zagranicznych,UczestnicfqcW Wizytach
w WielkiejBrytaniii Sloweni..
studyjnych
poznałam
A|eksandrę
Potocka.Kuc
W maju 2014 r. iWóWczasmiałamokazjępo raz
jej pracownię,
pierwsryobejrzeć
którajest potwierdzeniem
tefy, iżodbiciemcechartysty
jest przestrzeń,która Wokół siebie kreuje. Pomieszczeniejest jasne, schludne,
p.asq
uporzQdkowane,
z meb|amii przedmiotami
z pocfqtkuWieku XX, profesjonalnq
i dwustronnq sztaIugQprzywiefiona z sankt-Petersburga,pamiatka z okresu studiów.
Wypetnionajest okazatymdorobkiemtwórczym, śWiadczqcym
o niezwykłejpracowitości
autorki,WypowiadajQcej
się zarównow ma|arstwie
o|ejnymjak iw grafice'Pośródprac

pojedynczychistanowiacychobsfernecyk|esa realistyczneibardziej syntetyczne;
Wszystkie
jednakodnosząsiędo naturysa bogateko|orYstycznie
iformaInie.
PierwszeWfażenie,jakie towarzyszytomi, gdy oglqdałamte prace, które Wyraziłam
spontanicznie,
to WidocznyW nich duży|adunekjednocześnie
męskości
i kobiecości.
odczytywałamzdecydowane,mocne podzia|y,zamaszystygest połQczonyz de|ikatnymi
przejściami
precyzyjnie
tona|nymi
i 5ubtelnymi,
narysowanymi
deta|ami.
jest
AleksandraPotocka-Kuc osoba pogodnĘ,serdeczna,empatycznai otwartąna
postrzega całościowo.W życiu zor8anizowana,
dru8iego człowieka. Rzeczywistość
funkcjonującaW Wielujego wYmiarach,gdy trzeba drobiazgowa,dokładniewiedzqca,co
w życiujestnajistotniejsze'
PodobneWrażeniemożnaodnieść
W kontakciez jej sztukq,b|iskQczłowiekowi,
otwartq
na interpretacje,
nie zakreś|ajQca
ram odbioru,dajacqpoczuciesiły,skupieniaireJ|eksji,
i zachwytunad otac2ajacym
a zarazemradości
na5śWiatem.
ll.

Pracadoktorska

.

Cykl,,Krajobraz
syntetyczny.
Od analizydo syntery" licry 21 prac- w techniceolejnejna
ptótnie,monotypiiiobrazuinteraktywnego.
pracegraficzne:
Na szczegó|ną
uWagęzastugujq
,,Bieszczady
1,,,,,GóryśWiętokrzyskie
2,,,,,GóryśWiętokrzyskie
3,,,Wykonanena papierze
technikqmonotypii.Majq szczegó|na
moc i siłęoddziaływania.
5q jednocześnie
mocne
i5ubteIne.Jedne konstruowanezamasfystymgestem (Góry świętokrzyskie),
drugie
metodą trzymanej W karbach rozlanej farby
tworzone akware|owo,przeźroczyście,
Artystka uzyskujewyjqtkoweefekty malarskiew technice monotypii.ŁaczY
{Bieszczady).
monotypięaddytywnQi redUkcyjnatworzQcformę mieszanq,a używajac
farb offsetowych,
fnajdujewłasnyjęzykWypowiedzi.Ów zespółWłasnych
środkówwyrazujest niewqtp|iwie
poszukiwań.
metodqnowatorską,
otwierajqcqkolejneścieżki
artystycznych
|nnqWańośćstanowiQobrazy o|ejne,w których vvyraźnie
widocznejest dojrzewanie
. dynamiczny,
maIarstwaartYstki'Możnadostrzecto porównujqcwczesnytryptyk,,Rzeka,'
p|anachikolorachprzepojonych
ojasno zaznaczonych
intensywnym
świattem
z,,Jeziorem
1,,,W którymgamakolorystyczna
stajesię bardziejWyrafinowana,
a mocnepodziaĘustępują
subte|nymprzenikaniem5ię Wa|orowychi ko|orystycznych
stref pejzażu.Pojawia5ię tam
nuta poezji,którajest,jak się Wydaje,jedynqformqodczytywaniamalarstwa.
NiewatpIiwienowatorskiespojrzenieprezentujeobraz interaktywny,którego potenc.jat
poszukiwań,
pozwaIajac
dajeWyobrażenie
intrygujqcego
kierunkU
5nućp|anyna kolejnycykl.
Byłbyon zwiqzanyjeszczebardziejz odbiorcq,z którym kontaktjest d|a niej bardzoistotnY.
ZaróWnoW życiujak iW sztuce WaŹnemiejscezajmujeu niej drugi człowiek.Jej Wlasny,
autonomicznyświatzawartyW pracachpragnieodkrywaćprzed Widzem,dzie|ić5ię nowym

rozumieniemprzestrzeni.chociażznanej, jednak mającej potencjałprzewYższajqry
dośWiadcf
enieodbiorcy.
- od
pracjest śWiadectwem
całość
ciekawejewo|ucjiróWno|egtej:
W sferześWiadomości
. od ma|arstwa
ana|izydo syntezy, W sferzetechnoIogicznej
o|ejnegopoprzeztechnikę
graficznĘdo obrazuinteraktywnego.
A|eksandra
Potocka-Kuc
ma|ujeznanyjej dobrzeod najmtodszych
lat pejzaż;
czujesię
z nim zwiazana tajemnica osobistYchodniesień, s\łoich nastrojów: smutkóW, radości,
zamYś|eń
iref|eksji.Przez odczuwanaprzez niq intymność
taczności
z pejzażemma 5ię
wrażenie,że W jego kierunku biegnie Wzrok,kiedy ańystka szuka rozwiqzaniatrudnych
spraw,W nim odnajdujeukojenie;żejest wyrazemjej dziękczynienia
i ekspiacji
cykl ostatnichprac możeurzekać|apidarnościa
i prostotQprzekazu,co niewqtp|iwie
stanowizawszewie|kaWańość
w sztuce.Analizującdrobnee|ementypejzażuautorka,
zapisujeje za pomocQprostychznaków.To zakomponowaneterytoriumjest czymśnowYm
W jej twórczości,syntetycznYm ujęciem znanego, utrwalanego często W obrazach,
pejzażupo+ó|za'
zachwycajacego
oszczędność
użytychśrodkóW,
de|ikatneprzenikaniesię stref ko|orystycznych
dajQnam
poczucie uniwersalności
pejzażu,skłaniajac
jest
myś|iku metafizyce.A przekaz
wtedy jak
zaznaczona
ko|orem
iIiniq,lapidarna
imocnapoezjahaiku'
Wymiar sztuki, w którym istotę aktu twórczego Wyrażaredukcja'dziełoujmuje się
fa|edWie
W plamach,
skrótowychznakachmaIarskich
i8raficznych,
W oszczędnych
tonaciach
jest
koIorystycznych, autorceszczególniebliski.
To wyciszeniepejzażuprzywodzina myślpogłębionarefleksję,która dzięki duchowemu
przeżyciu
rodziW Wyobraźni
przenosina papieri płótnoto, co W rzeczywistościjest
a później
ulotne,czegonie da 5ięzapisaćprzypomocynajIepszych
urządzeń
technicznYch.
odczuwać
zatem moźemy,jak odwiecznepragnienieprzezwyciężenia
cfasu, zatrzymanechwi|e/
jak
krótkotrwatezjawiska, róWnieżpięknoukryte' To przeczuciepięknajest jak darowany
zmYs|,tqczacywaIorywszystkichpozostatych.
Ańystka Wierzybowiem, podobniejak '|erzyMierzejewski,że światniewidzia|nyjest
Ważniejszyod Widzia|ne8o.Traktujacobiekty inspiracjiw sposób intYmnie pogłębiony,
poprzez uszlachetnionyjakby stanem Wyższejłaskawości
proces twórczy przydajeswoim
portretomnaturydUchowyWymiar,nie odbierajacodbiorcyszansydocenieniago i zachwytu
n a on l m .
PraceA. Potockiej-Kuc
charakterYzują
się specyficznqko|orystyka.
z jednejstronypełen
Wachlarzko|orystyczny
po chłodnefio|etyigłębokieindyga,z drugiej
od ciepłychszarości
silnekontrasty
z mocnymileczniesurowymitonami.

Poczqtkoweprace obfitowaływ dostowności
kolorystyczne;późniejpowstatvprace
bardziejprzetworzone,uporzadkowane,
je
Wyrafinowanei tajemnicze.Ańystka Wy.zyściła
z nadmiarudetaIii podziałóW.
Tonacjakolorystycznaposfczególnychprac pozwa|anam gtębiejodczuÓ rozsmakować
się W porze roku czy dnia, bądźW cieple zachodzqcegosłońca,czy W Eeśkości
mroźne8o
poranka.Autorkapowfacado motywóWz poczqtkuswojejtwórczości,
które teIaz odna|azłv
mocna abstrakcyjnastrukturę.Wykorzystujacumiejętności
operowaniaintensywnvm
jego
ko|orem, uzyskujemaksyma|ne
natężenie,
z drugiejzaśstronysubte|nieprzenika
zjednego tonu barwnegow dru8i' Buduje dzięki temu intrygu,iĘce
widza napięcia,
poglębiajęc
sensuaInV
odbiórdzieła.
Istotne dIa niej geometrYzowanekompozycje, budowane kolorem, są |ogiczne
_ te stanowiądyptykiitryptyki oraz inne,które
!precyzyjne'
Jedneopańe na kwadratach
stanowiaWydłużone
poziomeprostokąty o horyzonta|nej
dynamice.
D|atwórcYczęstotrudnajest rezygnacja2 ozdobników.Ańystka miałaodwagę przejścia
z kompozycji nasyconych WieIoma e|ementamj, Wie|owqtkowych,bogatycn, wręcz
ornamenta|nYch,z Wczesnego okresu twórczości,do wyczyszcfonego,zmysłowego,
natchniętegometafizykQpejfażu.Możnaodnieść
wrażenie,żeautorkazmierzaku svntezie,
majqcsiInQpotrzebępostrze8ania
rzeczyz dystansui z szerokiegokadru'
W swychpracachstosujeformęotwańa; hofyzontaIny
formatsugefuje,żepejzażsię nie
kończy ciag|etrwa.To niezwykle
krzepiące'
Swiatłow pracach Potockiej-Kuc,Wpisane W barwę, odkrywa ko|ejne przestrzenie
pejzaźu,
ożywiaje swoimźródłem,
którymjest zachwyt.Jak mawiałJe.fyrchórzewski,,Kożdy
prowdziwy mąlorz musi oświetlić- ożywićprze\trzeń, którq kreuje,swoim Włqsnymświdtłem
pochodzącym z molorskiego tworzywg. Wszyscy wiedzq, że świotłojest pod\tąwowym
problemem w malarstwie, ole więksfośćmusi ndd przestrzeniq swojego malorstwą zopolić
inne, dlo niej Wyłqcznie
przeznoczone.źyciodojne,,słońco,,.
swiatłoW pracachartystkijest dyskretne,odkrywanew drugim og|adzie,Wygasajqce
bqdźWyczekujqce
na moż|iwość
wynurzeniasię. Jakby nieśmiałe,
uchylajqcejedynie rabek
tajemnicyo pięknietej ziemi. To śWiattobudujaceatmosferęściszenia,
cichej mod|itwy
o zachowanie
tego,co piękne,o harmoniĘ,
o śWiatło
dnianastępnego.
sztukę częstokojarzymyz miejscemi czasemjej powstania.Artystkapfzytaczasłowa
Leona Tarasewiczao Mondrianie,który ,,(.'.)nomalowałswoje Boogie-woogiew Nowym
Yorku,o nigdy nie namalowąłbytego w Ho|ondii.Koźdotwórczośćzdleżyod miejscd i źycia.,,
jest istotnieintegra|niezwiązanaz.miejscemjej życiai choć
Twórczość
Potockiej-Kuc
ma|arznie przYpisujeWiększejpozytywnejroli szko|e,jaka artysta kończy, niewQtpliwie
AkademiaPetersbUrska
Wywarła
5iInyWptywna osobowość
tWórczQańystki.

ja m.in.ma|arze:
WojciechGerson
FerdynandRuszczyc,
Henryksiemi.adzki,
Kończy|i
Ado|fszyszko.Bohusz.
oni jednakpo studiachdokształcali
orazarchitekt
iJanuszKaczmarski
w Monachiumi WeWłoszech.
uczeIniach,
sięna innycheuropejskich
8łóWnie
znakomitywarsztat
Akademiidawałabso|Wentom
systemnauczania
W petersburskiej
pozwalającyna Wierneodtwarzanierzeczywistości'
częstoWszakże
rysunkurealistycznego'
bywało to przeszkodq W oddawaniu się przestrzeni myślenia metaforycznego,
symbolicrnegoczy abstrakcyjnego.
jak np.Janusz(aczmarski,
nie pofostawaIi
długowierni
Niektórzyabsolwenci
Akademii,
szko|e rea|istycznej.Podobnie Aleksandra Potocka-Kuc,która będąc świadomaswego
potencjału,
dziękiswej odWadzetwórczej podjęłastudiadoktoranckie.Zetknę|asię na nich
byt zasadniczy
o sztuce.To wmoim przekonaniu
zinnvm svstememnauczaniaimyś|enia
etap W dojrzałejtwórczościartystki,Zetknięciesię zinnymi pog|Qdamina tematy sztuki,
fi|ozofiiiestetyki otworzy|oumysłna inne postawyańystycznei nowe mediaj wyostrzyło
ideowychiforma|nych.
spojrzenie,da|o impuls do jeszczewięksfycheksperymentóW
miałaprzedoczymaWzorzecPieta
drogąod głębokiego
rea|ifmuku abstrakcji
Podążajac
Mondriana,jego ideowośćiodwa8ę W porzuceniuosiqgnięteBoWysokiegostatusu
W malarstwieho|enderskimna rzecz nieznanej,trudnej drogi ko|ejnycheksperymentóW
tWÓrczych.
W pracachz prfedstawionegocyk|umożemyobserwowaćzderfenie de|ikatnejmaterii
tonacji.
przenikajQcych
siętonóWbarwnychz siłqfdecydowanegokoloruiokreś|onej
Nie wiemydo końcaczYdrżyhoryzontnad Wodqczy
Nie ma W nichjednoznaczności.
po|efa|ujeod nadmiaruciepła'zawierajqWszakże
dużY|adunekemocjonalny,
sa si|ne
sq scen4dIaosobIiwego
teatru
Pejzaże
wabiqświatłem,
ko|orem,
tajemnicq,
iautonomiczne.
prowokujądo kreowaniaobrazóWWyobraźni,
przYrody;swojQtrwalościQ
i niezmiennościa
jak równieżzwiastować
nadchodzqcą
dramaturg|ę'
mogQcych
uspokajać
harmonii.Tak
łaczysię 2 poszukiwaniem
Jak W każdymżyciudramat egzvstencji
jest W grafikachopatrzonych
tytulem,,Góry
Widoczne
iW pracachańystki,co szcze8ó|nie
sWiętokrzyskie7,2,3,,,zderzająsię dynamiczneformy i silne WalorybudujqceWeWnętrzne
narastajqce
znaki,łagodzity
drobinyko|oru,pojedyncze
napięcia,
by za chwilędostrzegane
p|anów
zarysamiko|ejnYch
niepokoje.
A ponadnimi- da|ekihoryzontz ledwieoświet|onymi
- rzeczywistość
niemierzalna,stawiajqcapwanie, co jest istotq |udzkiejdrogi i celem
os!atecznvm.
KoIorystyczne
dysonanse,zgrzyt|iweko|ory,ryfykownezestawienia,to częste zabiegi
stosowaneprzez wspótczesnychmalarzyi innych twórców, których pociqgaoryginalność
proporcje
szokujqcej
domlnanty
oraz
odpowiednie
zestawienia
barwnego,
badźryzykowność
szepty koIorystYczne,wysublimowane,tworzqce intymne śWiaty,które
5ubte|ności,
pochłaniajqodbiorcóW bez reszty. W pracach A. PotockieiKuc trudno byłobyznaleźć
przejawymaIarskie8o
zwiĘzanez jej osobowością,
wyrachowania,przeciwnie,.iej
dzielościś|e

jest naturaIne,dająceodbiorcyprzezswój autentyzmpoczucieosobiste8oprzeżycia,
kwant
w pnyrodzie.
w prezentowanym
zjawisku
udziału
klimatempostmodernizmupojęcia,
TWórczość
ańystki przwotuje nieco przytłUmione
jak pasja, poezja,jak piękno. Na uznaniezasługuje
także wdobie Wszechobecnych
doskonałychwizua|ifacjipostawa ańystki, dla której Ważnesą manua|neumiejętności
Wyrazu.
i tradycyjnywarsztat,a p|amabarwna,gestiosobistepismo sq głównymiśrodkami
t.

Konkluzja

celóW
A|eksandraPotocka-Kucjest obecnie niewqtpIiwiedojrzałqartystkąśWiadoma
swej sztuki, chcQca5ię rozwljać,poszukujqcąnowych ańystycznychWyzwań iotwartq
media.W dobiesi|nejspecjalizacji
i skupieniusię
róWnieżna inne niżgraficzneima|arskie
jako artysty
ańystóW na akcyjnościsztuki, z konsekwencjqokreś|aswojq tożsamość
iczłowieka.Łączy Wlasny .ięzykwypowiedzi artystycznejz nowymi mediami, tradycję
co zasługuje
na szczegó|nQ
uwagę.
z nowoczesnością,
Wyaawałoby5ię, że W pejzażuWszystko zostało już odkryte, Wszystko zostało
powiedziane,a możenas ty|kozaskoczyćczłowiekze swoja zmiennąnaturą.A jednak to
raczej cfłowieki je8o dzielo bywajq bardziej przewidywalneniż przYoda, która ciągle
zaskakuje,odradza się, tworfąc stare-nowepejzaże.sq artyści,Wśródnich Aleksandra
Potocka-Kuc,którzy dostrzegajqw pejzażuto, co d|a innych jest niewidoczne,potrafią
zaskoczyćmocnymimpu|semitowarzyszacą
oczarowaćodbiorcę,swoimintymnYmświatem,
surowym spojrzeniemi ref|eksja'zachwycjćpotencjalem
mU cisza, ukryta żywotnościQ,
trzymanegow ryzachczasu.
Rozprawa doktorska Iiczaca 19 stron, w tym bib|iografiazłożonaz 16 istotnych
pozycji,ujmuje najistotniejsze
zagadnieniatwórczościjej autorki,
Wku|turfeWspółczesnej
elementach sktadajqcych
się na koncepcjęi proces
która pisze rzeczowoo poszczegó|nych
pracydoktorskiej.
paniA|eksandry
przekonaniem
KucZ pełnym
stwierdzam,
żepoziompracydoktorskiej
Potockiej, jej oryginaIny,obszerny dorobek twórczy i WystaWienniczy,osobowość
artystvczna, doświadczeniezawodowe, kompetencje pedagogiczne i inte|ektuaIne
W dyscypliniesztukipiękne.
kwaIifikują
do ot2ymanlatytułudoktorasztukp|astycznych

