
64 Artysta i sztuka

ROZMAWIA  SAMANTA BELLING

[  wywiady AiS  ]  malarstwo

St
ro

na
 6

5:
 K

ob
ie

ty
, o

le
j n

a 
pł

ót
ni

e,
 1

30
 x

 1
00

 c
m

TO NIE SĄ 
ŁADNE OBRAZKI

Malarstwo Doroty Kuźnik to nie tylko „ładny obrazek”, wręcz przeciwnie, 
czasami działając na widza celową deformacją bądź też bardzo odważnym tematem, 

nie pozwala mu na poddanie się łatwemu pięknu. Za to wciąga odbiorców w grę, 
działa na emocje, skłania do refleksji i zachęca do własnych poszukiwań. Artystka swoją 

sztukę wpisuje w nurt realizmu i figuracji, z powinowactwem stylistycznym okresu 
włoskiego quattrocenta. Często nawiązuje dialog ze spuścizną sztuki dawnej, 

redefiniuje ikonosferę, uwspółcześnia średniowieczne przedstawienia, 
stara się zmierzyć z bardzo trudnymi emocjami i traumami. 
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Samanta Belling: Mam wrażenie, że Pani malarstwo 
jest dla widza, który od sztuki oczekuje czegoś więcej 
niż tylko ładnego obrazka?
Dorota Kuźnik: To nie są ładne obrazki. Zaryzykowa-
łabym nawet stwierdzenie, że są brzydkie, w rozumie-
niu brzydoty kwalifikowanej estetycznie pozytywnie, 

jako formosa deformitas/deformis formositas, będącej 
bardziej adekwatnym środkiem ekspresji i artystycz-
nego wyrazu do oddania niepokoju, lęku, sprzeczności, 
stanów wewnętrznych napięć, głębokich przeżyć. Spo-
dziewam się odbiorcy gotowego wniknąć głębiej pod 
naskórkowe piękno, który nie szuka w sztuce powierz-
chownych gier estetycznych. Tworzę obrazy, które 
nie wybrzmiewają na poziomie formy urodą łatwego 
piękna. Wywołują one skrajne emocje, bo nie uwodzą 
urodą piękna rozumianego jedynie jako wartość es-
tetyczna, emanują jakąś trudną do zdefiniowania dla 
mnie samej obsesyjną aurą niepokoju. Sztuka nie jest 

źródłem przyjemności, na etapie zrówno tworzenia, jak  
i odbioru. Jej odbiór nie powinien redukować się do 
doznania przyjemności estetycznej, ma inicjować po-
głębiony namysł, krytyczną refleksję na poziomie po-
znania. Tu nie chodzi o percepcję wyglądów, lecz re-
cepcję idei.

[  wywiady AiS  ]  malarstwo malarstwo  [  wywiady AiS  ] 

To werystyczne przedstawienia pełne niepokoju i lęków, zniekształceń 
i deformacji, prowokujących silne reakcje odbiorców.

SB: Co to znaczy dzisiaj „ładny obraz”?
DK: To obraz powstały zgodnie z wywiedzioną jeszcze 
ze starożytności koncepcją piękna opartego na trwa-
łym kanonie wartości estetycznych, na wielkiej teorii 
piękna i teorii złotego podziału, poprawnie zakompo-
nowany, doskonały w formie, skonstruowany zgodnie 
z zasadą harmonii, ładu, umiaru, dobrze wyważonych 
proporcji, symetrii, równowagi, jedności w różnorod-
ności, doskonały technicznie, charakteryzujący się mi-
strzostwem warsztatowego wykonania, spójny i kon-
sekwentny stylistycznie. Ładny obraz pozwala nam 
jedynie poddać się rozkoszy łatwego piękna, będącego 

Dreifaltgkeit-glaube, liebe, Hoffnung, olej na płótnie, 60 x 80 cm

Adropyne, z cyklu Comme des garcons, olej na płótnie, 120 x 100 cm
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katalizatorem powierzchownego, łatwego odbioru es-
tetycznego. To coś zupełnie odmiennego od pięknego 
obrazu, w którym piękno jest funkcją jakiejś idei czy 
konceptu i kojarzenie go z przyjemnością zmysło-
wą, jaką daje ładny obraz, jest błędem. Dobry obraz 

wznosi się ponad swoją urodę i samozadowolenie es-
tetyczne artysty i odbiorcy, a ładny obraz nie daje nic 
poza rozkoszą doznania i egzaltacji estetycznej.
SB: Jeżeli miałabym gdzieś zaklasyfikować Pani 
twórczość, to pewnie przyporządkowałabym ją do 

nowej figuracji. Jednak kiedy czytam Pani wypowie-
dzi na temat własnego malarstwa, dowiaduję się, że 
Pani sztuka jest na pograniczu abstrakcji i nowej rze-
czowości. Co jest pomiędzy?
DK: Moje obrazy wpisują się w nurt szeroko rozu-

mianego realizmu, stworzyłam też cykl prac będących 
odwołaniem do poetyki modernistycznej, ale moja re-
fleksja na temat sztuki rozciąga się też na poszukiwania 
w kierunku malarstwa autotematycznego (meta malar-
stwo). Cykle obrazów przedstawiające postać kojarzącą  
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Z cyklu Współczesne Madonny, olej na płótnie, 100 x 140 cm

Dorota Kuźnik urodziła się w 1975 roku. W 2000 roku ukończyła studia filologiczne 
na kierunku Filologia Germańska na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2005 roku ukoń-
czyła dwuletnie Studia Podyplomowe w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich 
im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2016 roku otrzymała dyplom ma-
gisterski z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu w Pracowni Malarstwa prof. Aleksandra Dymitrowicza i Pracowni 
Multimediów prof. nadzw. Wojciecha Pukocza. 

DOROTA KUŹNIK

fot. Grzegorz Kwolek
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DK: Dotyka tu Pani dwóch osobnych kwestii. Pierw-
sza dotyczy obecności w mojej refleksji o sztuce dialo-
gu z postrenesansową konwencją malarstwa sztalugo-
wego, z albertiańską definicją malarstwa rozumianego 
jako fenestra perta i rozważań nad fenomenologią 
obrazu, nad obrazem jako reakcją na przewartościo-
wanie dawnej formuły obrazowania i na kryzys re-
prezentacji. Druga dotyczy inspiracji sztuką dawnych 
mistrzów. Jej niewyczerpanym źródłem jest dla mnie 
epoka wczesnego i dojrzałego renesansu, gdzie obok 
konwencji renesansowego sposobu obrazowania swój 

początek ma koncepcja obrazu jako pittura est una 
cosa mentale, widoczna przez połączenie nauki i sztuki  
w twórczości Leonarda da Vinci, także malarstwo 
późnego gotyku, obrazy ołtarzowe, malarstwo tabli-
cowe, sztuka późnego włoskiego średniowiecza, sztu-
ka sieneńska, malarstwo doby quattrocento, głównie 
renesansowej szkoły florenckiej (Masaccio, Domeni-
co Ghirlandaio, Piero della Francesco, Andrea Man-
tegna, Benozzo Gozzoli, Sandro Botticelli, Giovanni 
Bellini) i flamandzkiej ( Jan van Eyck, Rogier van der 
Weyden, Hugo van der Goes, Hans Memling).

mi się raczej ze sztuką nurtu Nowej Rzeczowości po-
przez swoje dopracowanie i specyficzną stylistykę bru-
talnego wręcz realizmu, dbałość o szczegół, precyzyjny 
kontur, znajdującą się w centrum przedstawienia postać. 
Portretowane w nich kobiety dalekie są od dzisiejszych 
kanonów piękna, budzą raczej skojarzenia z malar-
stwem średniowiecznym, malarstwem północnego re-
nesansu co jest ich wspólną cechą z Nową Rzeczowo-
ścią. To werystyczne przedstawienia pełne niepokoju i 
lęków, zniekształceń i deformacji, prowokujących silne 
reakcje odbiorców. 
SB: Jakie zabiegi stosuje Pani, aby odejść od rzeczywi-
stego do abstrakcji?
DK: Próbuję wypracować strategię pozwalającą połą-
czyć te dwa zdawałoby się znoszące się pryncypia. Są 
to sposoby komponowania obrazu będące alternatywą 
dla stosowanej od renesansu kompozycji. Stosując je, 
próbowałam znieść tradycyjne relacje wewnątrzobra-
zowe, wykluczając pojęcie obrazowego centrum rów-
noważącego, i przeformułować relację figura – tło oraz 
jasny podział na nośnik i to, co przedstawione. Zależało 
mi na ukazaniu, jak granice pola obrazowego wygasa-
ją i nie odseparowują już tak drastycznie rzeczywisto-
ści wewnątrzobrazowej od otaczającej przestrzeni, lecz 
generują wrażenie otwartości i możliwości kontynuacji 
multiplikowanego motywu. Zabiegiem dążącym do 
pogodzenia abstrakcji i figuracji jest komponowanie na 
zasadzie all over, stosowanej przy użyciu techniki drip-
pingu, z tą różnicą, że nie pokrywam całej powierzch-
ni płótna farbą w ramach sterowanego przypadku, ale 
szczelnie wypełniam całe pole obrazowe jednym, po-
wtarzalnym motywem, co rytmizuje kompozycję i po-
zwala uzyskać efekt homogeniczności całości przedsta-
wienia.
SB: Czym jest cykl „Powrót realnego”? Dlaczego po-
wstał?
DK: W cyklu tym odwołuję się do rozważań Hala Fo-
stera zawartych w  jego książce o tym samym tytule. 
Jest to dialog z postawionymi przez niego tezami na 
temat tendencji rozwojowych w sztuce ostatnich de-
kad XX wieku, z analizą postmodernistycznych prak-
tyk i strategii artystycznych. To cykl będący odwoła-
niem do malarstwa o modernistycznym rodowodzie, 
gdzie abstrakcja tworzy konfiguracje z poetykami 
realistycznymi, które wykorzystują konkret przedsta-
wienia. Powstały z moich zainteresowań malarstwem 

modernistycznym, skupionym na płaskości, mate-
rii malarskiej i abstrakcyjności powiązanej z iluzją 
optyczną; wynikają z moich refleksji nad  problema-
tyką obrazu jako tworu oscylującego pomiędzy przed-
miotowością a zupełną abstrakcją. 
SB: Czy w swoim malarstwie zawiera Pani pewien 
rodzaj przesłania, morału? Czy te obrazy można 
„przeczytać”?
DK: Obraz jako przekaz wizualny nie jest tak łatwy do 
zwerbalizowania i odczytania jak tekst. Ta jednocze-
sna doskonałość i niedoskonałość obrazu wobec słowa 
pokazuje, że wyciśnięcie z niego całego zawartego po-
tencjału znaczeniowego jest niemożliwe. Jest on prze-
kazem niejednoznacznym, bardzo delikatnym, milczą-
cym, nieuchwytnym, ledwo intuicyjnie przeczutym, 
domyślnie i doraźnie pochwyconym. Cechuje go  nie-
dookreśloność znaczeń i to zarówno na poziomie pro-
cesu twórczego, jego interpretacji, jak i odbioru. Wypo-
wiedź artysty często wyprzedza znaczenie, nie ma w niej 
znaczeń zamierzonych, one się objawiają, bywają często 
zaskoczeniem dla niego samego. Obraz jest przekazem 
tworzonym częściowo intuicyjnie, który jawi się czasem, 
„majaczy”, zanim pochwyci go myśl, i znika. Tworząc, 
przekazuję treści nie do końca dla mnie uświadomio-
ne, które nie do końca miały szanse we mnie zaistnieć.
Są one co najwyżej przejawem, chwilowym przebły-
skiem, migotaniem sensu w procesie powstawania ob-
razu. Obraz nie powinien przekazywać w sposób zbyt 
wyeksplikowany zasad moralnych; odczuwany byłby 
wówczas przez swój moralizatorski ton jako natrętna 
tendencyjność i nachalny dydaktyzm. Próba podania 
przeze mnie gotowych tropów interpretacyjnych, wy-
kładni sensu moich obrazów, obarczona będzie zawsze 
porażką translatorską przekładu prywatności i jej pro-
jekcji na cudze doświadczenie. Obraz jest przekazem, 
który zawiera pewną nieuchronność treści, wymaga 
jednak od odbiorcy podjęcia własnego trudu interpre-
tacyjnego. Dla mnie tworzenie to forma samopoznania  
i samowiedzy, autoanalizy, będąca emanacją i „wytrze-
wianiem” tłumionej prywatności i intymności przeżyć, 
wewnętrznej psychozy i refleksji.
SB: Jak sama Pani twierdzi, wchodzi Pani w dialog  
z „wielowiekową tradycją albertiańśką oraz postrene-
sansową konwencją malarstwa sztalugowego”. Dawni 
mistrzowie, których ślady możemy dostrzec w Pani 
malarstwie, to...?

Powrót realnego, olej na płótnie,100 x 150 cm
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Ta jednoczesna doskonałość i niedoskonałość obrazu wobec 
słowa pokazuje, że wyciśnięcie z obrazu całego zawartego w nim 

potencjału znaczeniowego jest niemożliwe.
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SB: Kim są „Współczesne Madonny”?
DK: To tytuł cyklu prac malarskich przedstawiających 
wizerunek współczesnej kobiety, inspirowany styli-
stycznie malarstwem (tablicowym) gotyckim i wcze-
snorenesansowym oraz językiem ikonograficznych 
schematów malarstwa przeszłości (Sacra Conversa-
tione, Imago Pietatis, Pieta, Maestas, Venus Pudica, 
Mater Dolorosa, Mater Lactans). Poprzez nawiązanie 
dialogu ze spuścizną sztuki dawnej/dawnych mistrzów 
i jej przetransponowanie na język sztuki współcze-
snej dokonuję redefinicji i reinterpretacji schematów 
ikonograficznych sztuki dawnej i uwspółcześniam je, 
osadzając postaci kobiet we współczesnym kontekście 
(w kontekście współczesnej ikonosfery kobiet). Nie 
chodziło mi o proste trawestacje czy kolejne redakcje 
malarstwa dawnych mistrzów. Podjęte przeze mnie 
transpozycje to raczej amplifikacje, wzbogacające  
i rozszerzajace lub redukujące na zasadzie formalnego 
cytatu  konwencje i schematy sztuki dawnej.
SB: Kobiety na Pani obrazach mają mocne rysy twa-
rzy, muskularne figury. Przypominają trochę socre-
alistyczne przodowniczki pracy. Czy to jest jakiś ro-
dzaj nawiązania do tego nurtu w sztuce?
DK: Poza monumentalizmem formy i schematyzmem 
formalnym nie dopatruję się bliższego stylistycznego 
czy formalnego podobieństwa z tym nurtem. Widzia-
łabym tu raczej bliższe powinowactwo stylistyczne  
z monumentalizmem Giotta i quattrocenta. Przedsta-
wione tu figury o solidnym wolumenie, które dzięki 
waloryzowaniu koloru wywołują efekt bryłowatości, 
też mają masę i ciężar. Bohater sztuki socrealistycznej 
zgodnie z kierowanymi wobec niej postulatami ide-
owości, optymizmu, afirmującej postawy w stosunku 
do życia był pozytywny, optymistyczny, a moje postaci 
są raczej zaprzeczeniem tej postawy. Sztuka ta ukazy-
wała postaci mocno osadzone w codzienności, moja 
figura jest zawieszona w próżni, niebycie, w nieważko-
ści na granicy życia i śmierci jakby lewitująca, zwolnio-
na z doczesności, trwa w sennym odrętwieniu, mimo 
swojego wolumenu absolutnie oderwana od rzeczy-
wistości. Formalne wzorce czerpię raczej z konwen-
cji obrazowania sztuki dawnej doby średniowiecza  
i renesansu. Przedstawione przeze mnie postaci ce-
chuje sztywność i hieratyczność ujęcia, płasko, line-
arnie potraktowane sylwetki ze sztucznie pogłębio-
ną przestrzennością, frontalizm postaci, linearyzm, 
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płaskość, surowość, martwota, posągowość i monu-
mentalizm, precyzja rysunkowego opracowania. Po-
traktowana syntetycznie, śmiało stylizowana postać, 
przewaga pionowości w kompozycji centralnej i sy-
metrycznej znamienne są pod względem stylu raczej 
dla wczesnośredniowiecznej sztuki i sztuki bizantyj-
skiej.
SB: Do absolutnego mistrzostwa doszła Pani  
w przedstawianiu materiałów i faktury. Jak udaje się 
osiągnąć taki efekt, pomimo pozornej „płaskości”  
obrazu?
DK: W swoich obrazach staram się rozwiązać kom-
pozycję tak, by pogodzić płaskość obrazu wynikającą 
z dwuwymiarowości medium z iluzją głębi, zderza-
jąc ze sobą płasko, czasem sylwetowo potraktowane 
jej elementy z miejscami, które cechuje drobiazgowa 
precyzyjność w oddaniu anatomii przedmiotu i od-
tworzenia materii oraz skrupulatne odrobienie de-
talu z uwzglednieniem jego cech fakturowych i ma-
teriałowych. Płaskośc ta wynika również ze sposobu  
przedstawienia figury. Używam padającego w jednym 
kierunku źródła światła przy malowaniu wszystkich 
części kompozycji w celu ujednolicenia całości przed-
stawienia, jednocząc postaci w jednej przestrzeni, 
co dodatkowo spłaszcza figurę. Celowo rezygnuję  
z ekspozycji gestu malarskiego jako składowej ekspre-
sji, którą wyraża nie dukt i ekspresyjne pociągnięcia 
pędzla, a gładki naskórek, co dodatkowo pogłębia 
wrażenie płaskości.
SB: Czy jest Pani takim książkowym przykładem na 
to, że można rzucić pracę na etacie i zdecydować się 
na spełnianie marzeń, czyli w tym wypadku na karie-
rę artystyczną?
DK: Była to jedyna słuszna, bezkompromisowa de-
cyzja niezbędna do zagwarantowania sobie wolnego 
czasu i przestrzeni do pracy twórczej. Bycie artystą  
jest postawą poznawczą, a nie zawodem, i nigdy nie 
traktowałam pracy artystycznej jako alternatywy wo-
bec wcześniejszej pracy zawodowej. To nie było speł-
nienie marzeń. Artystą się człowiek rodzi i jakby nie 
ma wyboru. I może dlatego właśnie, że sztuka od za-
wsze była dla mnie rzeczywistością i koniecznością, 
całym moim życiem, nie wymagało to ode mnie pod-
jęcia jakiegoś desperackiego kroku.
SB: Czy warto było?
DK: Tak St
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