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Podstawę przewodu doktorskiego Tycjana Knuta jest cykl obtazów zasliowany obrazy

nie nan,yane otazptacapisemna ściśle zllttqzana z problematyką własnych prac plastycznych.

Autor koncentruje się w niej na opisie prezentowanego cyklu malarskiega, zagadnieniach

zwi4ząrrych z procesem jego powstawania otaz przedstawia kontekst teoretyczny, w jakim go

ujmuje. Ze wzg|ędu na ścisły rwiązek obu części pracy doktorskiej omówię je łącznie,

opis cyklu (stanowiący pierwszy tozdział. rozptary teoreĘcznej Tycjana Knuta) łączy

pechy obrazów zprzyjmowanymiptzez ich autora założeniarti na temat ma]arstwa i uwagami

odnoszącymi się do procesu pracy twórczej. Podkreślona zostaje potrzeba ,,całkowitego

oddzie|ęnit' sfery codzienności zycia od praktyki artystycznej. Ta radykalna autonomizacja

sztuki zna|azła między innymi wYaz w Ęrfule cyklu prac prezentowanych w ramach

przewodu doktorskiego. Sformułowanie ,,obrazy nie nazwane'' to podkreślenie, że prace te

pipzego nie przedstawiają, nie wywodzą się z chęci przedstawialia rzeczywistości i

opowią{pia o jej problemach. Nie oznacza jednak, że pozbawtone są wszelkich fuŃcji

sęmantycznych. Podobnie jak zakJadali niektórzy przedstawiciele awangardy pierwszej

połowy )o(1wieku,ich treśó rodzić, się ma z tego, co zawarte w samym obrazie, co widzimy,

ale co batdzo trudne, albo całkowicie niemożliwe jest do wyraienia w słowach. SĘd wywodzi

się decyzja nie tytułowania, czy szetzej nie nazywania prac. Przedstawiciele awangardy tacy

jak KandinsĘ czy Strzemiński uvtńa|i jednak, ie realizacja zadania polegającego na

wydobyciu sensu form plastycznych i mozliwość operowania nimi w procesie twórczym

wymaga refleksji intelektualnej oruz analiry kształtów i barw. Tymczasem Tycjan Knut pisze:

,,W malowaniu [...] staram się całkowicie zdac na intuicję,bo ta w swojej istocie wydaje mi

się najczystsza. Pielęgnując tę cechę, w swojej ptacy malarskiej rezygnuję zptzygotowań. Do

żadnego z obrazów rue przygotowałem szkiców, żaden nie wynikał zptzemyś(eń i kalkulacji.

Zawarte w ohazach problemy malarskie prowadzone i romitqz.ywarte były w procesie

intuicyjnym".

ByÓ moŻe rueczywiście procesu malowania nie poprdzały studia i szkie$' jednak w

czasie samej pracy nad obrazęm autor wykorzystywał (na szczęście) zdobyĄwiedzę lra temat

komponowania płaszczyzny czy zastosowania be'- i potrafił na fym tle stdlt'id6 i



roz-łtiqzywac ciekawe problemy. Patrząc na realizacje wchodz4ce w skład cyklu

prezentowanego w przewodzie doktorskim wyodrębnii moźmatrzy zagadruenia: 1. problem

unifikacji płaszczyzny malarskiej; 2, negacjijednolitości płaszczyzny poprzez wprowadzenie

form obcych wobec jej ksztattu, sugerującyeh ttzeci wymiar itp.; :. gry międry zamkniętym

charakterem płaszczyzny, a ksńałtarti, które raz go podkreślają, a innym razęm zakJócają.

Pierwsze zagadniente występuje w obrazach, gdzie stosowane plamy barwne na zasadzie

ntanej zvnisĘcznych obrazów Strzemińskiego (a wcześniej peszazy londyńskich Moneta) są

prawie nię odróznialne od tła. Możemy raczej domyślaó się ich zarysów, niż zobaczaó je.

Drqgie polega zwyk7e na zastosowaniu linii pozornie prostych (często biegnących równolegle

do jednej z kławędzi obtazrt)' alę delikatnie zakrzyvńonych. Inne rozwiqzarie zagadnienia

negacji zgodności kształtu płaszczyzny z namalowanymi formami polega na operowaniu

plamami barwnymi zdecydowanie różniącymi się od geomeĘzmu blejtramu, pĘnnymi,

organicznymi. Trzeci rcdzaj prac oparty jest na zwodnicrych grach prowadzonych z

granicami obranl. Namalowane ksztahy zdają się to nalężeó do jego powierzchni, to go

ptzek'raczać lub opuszczać. Tycjan Knut z jednej strony podkreśla więc zamknięty charakter

kompozycji, aby za chwilę zanegować tę cechę, stwarzając wraienie otwierania się jej

obszaru lub nawet zmiarry formatu płaszczyzny.

Qpisane działania wymagają vnedzy plastycznej i pomysłowośpi. Podobrue neszt4 jak

eksperymenty materiałowo-techniczne stosowane w obrazach. Tycjan Knut charakteryruje je

kłótko w swej pracy teoretycznej. W syfuacji, gdy punktem wyjścia obtazujest nieregularna

strukfrna' malarz vtprowadza jej ujednolicenie operując białymi laserunkami. Pozwala to

uzyskiwaó duirc zróinicowanie odcięni bieli w obrazach. Prowaflzi tez eksperymenty z

farbami akrylowymi np. wypłukuj ąc z nich spoiwo, dodając ,,wszelkiej dostępnej chemii'' do

farb akrylowych, stosując spowalniacze schnięcia. Do farb dodaję tei werniksów dla

uzyskania nistandardowej matowości lub poĘsku. V/szystkie te Bksperymenty ponownie

świadczą o wiedzy technologicznej młodego artysty i świadomym korzystaniu ze środków

malarskich.

Tycjan Knut za cel budowy obtazu u.wuŻa osiągnięcie syntezy. MoŻe ona mieć charakter

afirmujący lub negujący.Działaniu temu przypisuje swoiście pojęĘ funkcję poznawczą, gdy

pisze, że stałitaono ,,pytanie o naturę samej syntezy i jej malarski cel''.

Druga część pracy teoretycznej , zaĘtułowana Proces, poŚwięcona jest rorważeniu sensu

uprawianej działalności malarskiej. Autor podkreśla ciągłośó i jednolitość swej działalności.

Jako analogicmy ptzykład prryvvołana zostaje twórczość Ada Reinhatdta, który w swym

późnym okresie zakładał wyjątkowy stopień ascezy artystycznej. Prace Tycjana Knuta nie są



ditakascetyczne. Cechuje j ę, o cTqwspominałem, pewien stopień nóimicowarua ksztahów

i rozlgti4zań kompozycyjnych, jednak tączł z ptacami Reinhardta tendencja do osłabienia

kontrastów i wyciszenia. W rozprawie te obserwowalne cechy obtazów połączone zostĄą z

dążeniani transcendentalnymi, z ,,dotykaniem nieznanego'', a jednocześnie uznane za

,,esencję ma]arstwa',. uDvę do wyeliminowania z obtazgwszelkich napięó i zbLrircnie się tym

samym do wyciszającego stanu misĘcznego,Iecznie pozbawionego całkowicie emocji'' -

pisze autor. Drog6 jaką ma być osiągnięty załoŻony cel, znów są intuicja i emocje.

Spotykamy tu ponownie zdecydowane twierdzenie doĘczące eliminacji vńedzy, ale inaczĄ

zorięntowanę . ,,PodążLan za intuicją i emocją _ pisze Tycjan Knut _ Gdy udaje mi się

uchwycić pierwotny stan, nie staram się go noanrieÓ, zbadai. Na to przyjdzie czas póżniej.

Teraznajwazrńejsze jest by zatym stanem podąiać. Nie mam tu na myśli bezrefleksyjności

owego podĘarua, mówię o zavńeszeniu logicznego myślenią by móc pod4zyć za owym

stanem całym sobą. Chodzi mi o zawieszenie tego, co więm dotychczas. Staram się o tym

zapomnieó . Ztezygnować zpercepcyjnych naleciałości kultury wzrokocentrycznej,,.

Mtody arĘstastawia więc sobie jako cel transcendencję _ przekroczetie tego, co stanowi

txeść Ęciacodziennego. Sądzi, że drogąku temu moircbyć zalfanie intuicji i emocjom, które

wyrwalająsię w stanie czystym podczas ptacy nad obrazem. opisuje więc w swej rozprawie

pro9e6 malowania. Jednak nie jest w stanie całkowicie wyeliminować kontroli racjonalnej, co

g{ąJali się osiągnąć w różmy sposób surrealiści i Jackson Pollock. Malując bierze pod uwagę

ęstetykę obrazv,jego immanentre prawa. ,,W procesie pracy nad obrazem _ pisze - batdzo

wpzną jest ciągła kontrola nad tworzeniem się kompozycji i formy. Za,wsze z vwagą śledzę,

jakkuzdy fragment faktury fuŃcjonuje sam i jakie ma on odniesienie do reszĘ''. Spotyka się

więc zproblemem, który starali siętozwi4zywaćwcześniej inni ma|wzeprzyjmujący dla swej

sztuki odniesienia transcendentne. Jednym z nich był KandinsĘ, wspominany w

recenzowanej rozprawi e. Zamadał on mozliwość potraktowania barw i ksztahów malarskich

jako języka. Idea pojmowania środków plastycznych jako języka zakłada racjonalne

rczpoznalie właściwości stosowanych elementów,po7-nar|ie ich ,,brzmienia wewnętrznego'',

co racjonalizuje proces twórczy, choć, jak podkreślał autor ksiąiki o duchowości w sztuce,

intuicja zawsze powinna pełnió rolę podstawową. Problem podjęty w rozprawie doktorskiej

ptzez Tycjana Knuta pozostaje więc otwarty. odwołanie się do intuicji, mimo ie batdzo

istotne, rue rozvtiqzu1e go prTqajmniej w sensie teoretycznym. Bo praktycmą próbę

roz,it4zania stanowi kuŻdy obraz.

Trueci rczdział. doktorskiej pracy pisemnej poświęcony jest teorii. Kwestie te, jak

zaznaczaŁem, pojawiĄ się również w poprzedtichtozdziałach,jednak Ęmruzem zakres ich



jest ogólni ejszy.Występują odniesienia do Wittgensteina, a spośród artystów do Reinhardta i

Strzemińskiego. Istotn4 kwestią rczwaiań staje się sprawa formy. Dla pierwszęgo z

wymienionych artystów istotna była możliwość jęj przek'roczenia. Reinhardta nie

intęresowała np. ani symbolika greckiego k'tzyża, ani specyficzne właściwości jego kształtu.

SĘd wywodzi się pojęcie,,nie-formy''. Natomiast Strzemiński prąpisywał formie zasadńcze

n:rrczetie definiując sztukę jako ,jedność form" równoległych wobec natury. Tycjan Knut

wyznĄe w podsumowaniu, żrc wiedza na ten temat nie stanowiła źródła jego inspiracji i

podejmowanych decyzji artysĘentych. ,,Pracując caĘ czas i tworząc obrazy _ pisze . nie

zdawatem sobie sprawy z tych wszystkich afilriacji',. Jednak zgadza się, że ,jesteśmy

spadkobiercami doświadczenia i idei poprzedników, ale dzieje się to bańziej nieświadomie,

niz świadomie''. Wierzę jednak, Że zdobycię świadomości pomoże młodemu arĘście w

dalszej twórczości.

Tycjan Knut zarówno w swej działalności plastycmej jak w tekście napisanej rozryaw

podejmuje batdzo istotne zagadnterua aĘstycnte i teoretyczne. Są to kwestie trudne i nie

wiadomo czy moż|iwe do ostatecznego rozslli4zana. D|atęgo za istotną wartość ocenianej

pfacy doktorskiej uwaiampróbę zmieruetia się z nimi. Jeśli nąwet proponowane rcnviqzanta

wywotują pytanią czy wątpliwości' którym tu dawałem wytaz, to rvtiqzane są one ze

stopniem złożoności podejmowanych kwestii. Natomiast na korryśó przedstawionej przez

Tycjana Knuta propozycji artystyczno- teoreĘcznej przemawia nie uleganie presji mody czy

zbiorowych środowiskolYych przeświadczeń. Ma|atstwo jego stanowi ciekawą ptopozycję

świadcząc4 o artystycznej vńedry ma7arua, a jednocześnie otwart4 pa dalsze poszukiwania.

Nie ma sensu w tej chwili wskazywanie zbięiności i zapoĘczeń' od innych twórców. Ważne

jest, ie mamy do czynienia z kształtującą się ciekawą indyw{dualnością. Moina tei

oczehjwać, że wiedza teoretycznao kt&a zna|azła wpaz w rozprawie pisemnej , będzie ptzez

Tycj ana Knuta roz-wijana.

Podsumowując stwietdzam, ie zarówno artystyczna jak teoreĘczna częśi pracy

doktorskiej spełnia stosowne wymagania i wniosĘę o dopuszczenie ich autora do dalszych

części przewodu doktorskiego.
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