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Podstawęprzewodu doktorskiegoTycjana Knuta jest cykl obtazów zasliowany obrazy
zllttqzanaz problematykąwłasnychprac plastycznych.
nie nan,yaneotazptacapisemna ściśle
Autor koncentrujesię w niej na opisie prezentowanegocyklu malarskiega,zagadnieniach
zwi4ząrrychz procesemjego powstawaniaotaz przedstawiakontekstteoretyczny,w jakim go
ujmuje.Ze wzg|ęduna ścisłyrwiązek obu częścipracy doktorskiejomówię je łącznie,
opis cyklu (stanowiącypierwszy tozdział.rozptary teoreĘcznej Tycjana Knuta) łączy
pechy obrazów zprzyjmowanymiptzez ich autora założeniartina tematma]arstwai uwagami
odnoszącymi się do procesu pracy twórczej. Podkreślonazostaje potrzeba ,,całkowitego
oddzie|ęnit' sfery codziennościzycia od praktyki artystycznej.Ta radykalna autonomizacja
sztuki zna|azłamiędzy 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 rzeczywistościi
opowią{pia o jej problemach.Nie oznaczajednak, że pozbawtonesą wszelkich fuŃcji
sęmantycznych. Podobnie jak zakJadali niektórzy przedstawiciele awangardy pierwszej
połowy)o(1wieku,ich treśórodzić,się ma z tego,co zawartew samym obrazie,co widzimy,
ale co batdzo trudne,albo całkowicieniemożliwejest do wyraienia w słowach.SĘd wywodzi
się decyzja nie tytułowania,czy szetzejnie nazywania prac. Przedstawiciele awangardytacy
jak KandinsĘ czy Strzemiński uvtńa|i jednak, ie realizacja zadania polegającego na
wydobyciu sensu form plastycznych i mozliwośćoperowanianimi w procesie twórczym
wymagarefleksji intelektualnejoruz analiry kształtówi barw. TymczasemTycjan Knut pisze:
,,W malowaniu[...]staramsię całkowiciezdac na intuicję,bo ta w swojej istocie wydajemi
się najczystsza.Pielęgnująctę cechę,w swojejptacymalarskiejrezygnujęzptzygotowań.Do
żadnegoz obrazów rue przygotowałemszkiców, żadennie wynikał zptzemyś(eńi kalkulacji.
Zawarte w ohazach problemy malarskie prowadzone i romitqz.ywartebyły w procesie
intuicyjnym".
ByÓ moŻe rueczywiścieprocesu malowania nie poprdzały studia i szkie$' jednak w
czasiesamejpracy nad obrazęmautor wykorzystywał(na szczęście)zdobyĄwiedzę lra temat
komponowania płaszczyzny czy zastosowania be'-
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roz-łtiqzywac ciekawe problemy. Patrząc na realizacje wchodz4ce w skład cyklu
prezentowanegow przewodziedoktorskimwyodrębnii moźmatrzyzagadruenia:1. problem
unifikacji płaszczyznymalarskiej; 2, negacjijednolitościpłaszczyznypoprzez wprowadzenie
form obcych wobec jej ksztattu,sugerującyehttzeci wymiar itp.; :. gry międry zamkniętym
charakterempłaszczyzny,a ksńałtarti, które raz go podkreślają,a innym razęm zakJócają.
Pierwsze zagadnientewystępuje w obrazach, gdzie stosowaneplamy barwne na zasadzie
ntanej zvnisĘcznych obrazów Strzemińskiego(a wcześniejpeszazylondyńskich Moneta) są
prawie nię odróznialne od tła.Możemy raczej domyślaósię ich zarysów, niż zobaczaó je.
Drqgie polega zwyk7ena zastosowaniulinii pozornieprostych(częstobiegnącychrównolegle
do jednej z kławędzi obtazrt)'alę delikatnie zakrzyvńonych. Inne rozwiqzarie zagadnienia
negacji zgodnościkształtu płaszczyznyz 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 nalężeódo jego powierzchni, to go
ptzek'raczaćlub opuszczać.Tycjan Knut z jednej strony podkreślawięc zamknięty charakter
kompozycji, aby za chwilę zanegowaćtę cechę, stwarzającwraienie otwierania się jej
obszarulub nawet zmiarryformatupłaszczyzny.
Podobrue neszt4 jak
Qpisane działaniawymagają vnedzy plastycznej i pomysłowośpi.
stosowanew obrazach.Tycjan Knut charakteryrujeje
eksperymentymateriałowo-techniczne
kłótko w swej pracy teoretycznej.W syfuacji, gdy punktem wyjściaobtazujest nieregularna
strukfrna' malarz vtprowadzajej ujednolicenie operując białymi laserunkami. Pozwala to
uzyskiwaó duirc zróinicowanie odcięni bieli w obrazach. Prowaflzi tez eksperymenty z
farbamiakrylowymi np. wypłukując z nich spoiwo,dodając,,wszelkiejdostępnejchemii'' do
farb akrylowych, stosując spowalniacze schnięcia. Do farb dodaję tei werniksów dla
uzyskania nistandardowej matowościlub poĘsku. V/szystkie te Bksperymentyponownie
świadcząo wiedzy technologicznej młodegoartysty i świadomymkorzystaniu ze środków
malarskich.
Tycjan Knut za cel budowy obtazuu.wuŻaosiągnięciesyntezy. MoŻe ona mieć charakter
afirmującylub negujący.DziałaniutemuprzypisujeswoiściepojęĘ funkcjępoznawczą,gdy
pisze,że stałitaono,,pytanieo naturęsamejsyntezyi jej malarskicel''.
pracy teoretycznej, zaĘtułowanaProces, poŚwięconajest rorważeniusensu
Druga część
i jednolitośćswej działalności.
malarskiej.Autor podkreślaciągłośó
uprawianejdziałalności
Jako analogicmy ptzykład prryvvołanazostaje twórczośćAda Reinhatdta, który w swym
późnymokresie zakładałwyjątkowy stopień ascezy artystycznej.Prace Tycjana Knuta nie są

ditakascetyczne. Cechujej ę, o cTqwspominałem, pewien stopień nóimicowarua ksztahów
i rozlgti4zańkompozycyjnych, jednak tączł z ptacami Reinhardta tendencja do osłabienia
z
kontrastów i wyciszenia. W rozprawie te obserwowalnecechy obtazów połączonezostĄą
jednocześnieuznane za
dążeniani transcendentalnymi,z ,,dotykaniem nieznanego'', a
się tym
uDvę do wyeliminowaniaz obtazgwszelkichnapięói zbLrircnie
,,esencjęma]arstwa',.
samym do wyciszającegostanumisĘcznego,Iecznie pozbawionegocałkowicieemocji''
pisze autor. Drog6 jaką ma być osiągnięty załoŻonycel, znów są intuicja i emocje.
Spotykamy tu ponownie zdecydowanetwierdzenie doĘcząceeliminacji vńedzy, ale inaczĄ
za intuicją i emocją _ pisze Tycjan Knut _ Gdy udaje mi się
. ,,PodążLan
zorięntowanę
uchwycić pierwotny stan,nie staramsię go noanrieÓ, zbadai. Na to przyjdzie czas póżniej.
jest by zatym stanempodąiać.Nie mam tu na myślibezrefleksyjności
Teraznajwazrńejsze
owego podĘarua, mówię o zavńeszeniu logicznego myślenią by móc pod4zyć za owym
stanem całymsobą. Chodzi mi o zawieszenie tego, co więm dotychczas. Staram się o tym
kultury wzrokocentrycznej,,.
zapomnieó. Ztezygnowaćzpercepcyjnychnaleciałości
_
Mtody arĘstastawiawięc sobiejako cel transcendencję przekroczetie tego, co stanowi
intuicji i emocjom,które
txeść
Ęciacodziennego.Sądzi,że drogąkutemu moircbyćzalfanie
wyrwalająsię w stanieczystym podczas ptacy nad obrazem.opisuje więc w swej rozprawie
pro9e6malowania.Jednaknie jest w staniecałkowiciewyeliminowaćkontroli racjonalnej,co
g{ąJalisię osiągnąćw różmysposób surrealiścii JacksonPollock. Malując bierze pod uwagę
prawa. ,,W procesie pracy nad obrazem _ pisze - batdzo
ęstetykę obrazv,jego immanentre
śledzę,
wpznąjest ciągłakontrola nad tworzeniem się kompozycji i formy. Za,wszez vwagą
jakkuzdy fragmentfakturyfuŃcjonuje sam i jakie ma on odniesieniedo reszĘ''. Spotykasię
więc zproblemem,który starali siętozwi4zywaćwcześniejinni ma|wzeprzyjmującydla swej

sztuki odniesienia transcendentne. Jednym z nich był KandinsĘ, wspominany w
recenzowanejrozprawie. Zamadałon mozliwośćpotraktowaniabarw i ksztahów malarskich
jako języka. Idea pojmowania środków plastycznych jako języka zakłada racjonalne
ich ,,brzmieniawewnętrznego'',
stosowanychelementów,po7-nar|ie
rczpoznalie właściwości
w sztuce,
autor ksiąiki o duchowości
co racjonalizujeprocestwórczy, choć,jak podkreślał
intuicja zawszepowinna pełnió rolę podstawową.Problem podjęty w rozprawie doktorskiej
ptzez Tycjana Knuta pozostajewięc otwarty. odwołanie się do intuicji, mimo ie batdzo
istotne, rue rozvtiqzu1ego prTqajmniej w sensie teoretycznym. Bo praktycmą próbę
roz,it4zania stanowikuŻdyobraz.

jak
Trueci rczdział.doktorskiej pracy pisemnej poświęconyjest teorii. Kwestie te,
pojawiĄ się równieżw poprzedtichtozdziałach,jednakĘmruzem zakresich
zaznaczaŁem,

jest ogólni ejszy.Występująodniesieniado Wittgensteina,a spośródartystówdo Reinhardtai
Strzemińskiego. Istotn4 kwestią rczwaiań staje się sprawa formy. Dla pierwszęgo z
wymienionych artystów istotna była możliwośćjęj przek'roczenia. Reinhardta nie
jego kształtu.
intęresowałanp. ani symbolika greckiego k'tzyża,ani specyficzne właściwości
SĘd wywodzi się pojęcie,,nie-formy''.NatomiastStrzemińskiprąpisywał formie zasadńcze
n:rrczetie definiując sztukęjako ,jednośćform" równoległych wobec natury. Tycjan Knut
wyznĄe w podsumowaniu, żrcwiedza na ten temat nie stanowiłaźródłajego 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
spadkobiercamidoświadczeniai idei poprzedników, ale dzieje się to bańziej nieświadomie,
pomożemłodemuarĘściew
niz świadomie''.Wierzę jednak, Że zdobycię świadomości
dalszejtwórczości.
plastycmej jak w tekścienapisanej rozryaw
Tycjan Knut zarówno w swej działalności
podejmuje batdzo istotne zagadnteruaaĘstycnte i teoretyczne.Są to kwestie trudne i nie
wiadomo czy moż|iwedo ostatecznegorozslli4zana. D|atęgo za istotną wartośćocenianej
pfacy doktorskiej uwaiampróbę zmieruetia się z nimi. Jeślinąwetproponowanercnviqzanta
wywotują pytanią czy wątpliwości'którym tu dawałem wytaz, to rvtiqzane są one ze
podejmowanychkwestii. Natomiast na korryśó przedstawionejprzez
stopniem złożoności
Tycjana Knuta propozycji artystyczno-teoreĘcznejprzemawia nie uleganie presji mody czy
zbiorowych środowiskolYychprzeświadczeń.Ma|atstwo jego stanowi ciekawą ptopozycję
o artystycznej vńedry ma7arua,a jednocześnieotwart4 pa dalsze poszukiwania.
świadcząc4
Nie ma sensuw tej chwili wskazywanie zbięinościi zapoĘczeń' od innych twórców. Ważne
jest, ie mamy do czynienia z kształtującąsię ciekawą indyw{dualnością.Moina tei
oczehjwać,że wiedza teoretycznaokt&a zna|azławpaz w rozprawie pisemnej, będzie ptzez
Tycj anaKnuta roz-wijana.
Podsumowując stwietdzam, ie zarówno artystyczna jak teoreĘczna częśi pracy
doktorskiej spełniastosownewymagania i wniosĘę o dopuszczenieich autorado dalszych
częściprzewodudoktorskiego.

, i0,(e
4s.ue

[tisflĄid'łu"

4

