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EARTH, LAND, SOIL…
S Y L W I A  S E R A F I N O W I C Z

In Polish, the word “ziemia” may refer to 
the uppermost layer of the Earth’s crust or it 
could denote a geographical land; when capi-
talized, it functions as the proper name of the 
third planet in the Solar System. All these 
three meanings are reflected in the works 
featured at the exhibition, which were made 
between 1958 and today. Thinking about 
earth in terms of an astrophysical phenom-
enon or as material (e.g. clay, sand, stone, 
natural dyes) dates back to the beginning of 
the practice which we call art. This interest 
was integral to human history; in the second 
half of the 20th century it acquired the char-
acter of social and political engagement, and 
became an alternative to existing policies of 
representation.

After the Second World War, earth, na-
ture and biology appeared in matter painting 
and experimental drawing. The combination 
of the subject and the experimental tech-
nique offered an alternative to figurativism 
that was directly connected with pre- and 
post-war political propaganda.1 In the late 
1950s, Lucio Fontana made the series Nature 
Sculptures (1959–1960), originally in clay 
and then in bronze.2 He sculpted circular 
forms with holes and notches, whose abstract 
form was, as lecturer and curator Briony 
Fer has emphasized, unambiguously linked 
with human sexuality.3 Roughly at the same 
time, Zdzisław Jurkiewicz made his paint-
ings Mutations IV (1964) and Arche (1959). 
The artist used oil paint on canvas as a ma-
terial for expressing his interest in nature, 
which he had cultivated since childhood. The 
forms that Jurkiewicz preserved in the thick 
painterly matter resembled the microorgan-
isms that he had painstakingly copied in 
his botany notebook just after the war.4 Jan 
Chwałczyk was absorbed in another aspect 
of the natural world at this time. Around 
1958, he came up with an original technique 
of applying and fixing ink on paper, which 
he used to take up the issue of orogeny in 
the series Legend of the Tatra Mountains. 

Using the laws of surface tension, he split the 
ink particles to achieve characteristic tonal 
transitions, which are also discernible in his 
1960s series The Magic of Earth and The 
Magic of Matter.5 

In visual arts, looking at the Earth as a 
planet is tightly connected with the begin-
ning of contemporary cosmic iconography. 
At the MWW exhibition, this phenomenon 
is represented by a series of photographs 
taken by NASA during the first manned mis-
sion outside the Earth’s orbit in December 
1968. The most famous among them is 
Earthrise, taken by Bill Anders. It shows the 
Earth emerging from the darkness beyond 
the Moon’s horizon.6 Before the analogue 
photo was developed, a TV broadcast show-
ing this view had been made on Christmas 
Eve of that year. During the broadcast, the 
astronauts read out fragments of the Book of 
Genesis.

The bombastic inauguration of pho-
tographic and film documentation of the 
Earth as seen from space continued in an 
equally spectacular fashion. Earthrise was 
reproduced by Time Magazine in January 
1969. Right after the Christmas Eve broad-
cast from the space, Archibald MacLeish, a 
writer, lecturer and three-time winner of the 
Pulitzer Prize7, wrote for New York Times:

To see the Earth as it truly is, small and 
blue and beautiful in that eternal silence 
where it floats, is to see ourselves as riders 
on the Earth together, brothers on that 
bright loveliness in the eternal cold – bro-
thers who know they are truly brothers.8 

MacLeish’s statement is symptomatic of 
an understanding of the intensity and multi-
faceted character of interpreting the new vis-
ual stimulus. This short fragment resonates 
not only with the aesthetic appeal of the pic-
ture, but with deep reflection on the Earth’s 
condition. MacLeish was not alone in this 
interpretation. Also in 1969, the photograph 

was published on the cover of the Whole 
Earth Catalog, edited by Stewart Brand, who 
had graduated in biology, photography and 
design. The target readers of the Catalog 
were those who were willing to look for al-
ternative forms of personal and social life. 
In the 1960s, Brand saw that many of his fel-
low San Francisco dwellers had a tendency 
to move away from the city in favour of the 
nature. Inspired by their attempts to live an 
alternative lifestyle, he put forward the idea 
of a publication that would serve as a how-to 
book for them. It quickly became the bible of 
American counterculture movements.9 

One of the emotional responses triggered 
by the image of the Earth seen from the 
space was concern for the natural environ-
ment. This subject was taken up by visual 
artists in the 1960s and 1970s, in a peculiar 
context of cooperation with large industrial 
centres. John Latham’s film Erth (1971), 
which is also presented at the exhibition, was 
made with funding from the National Coal 
Board. It shows static frontal views of the 
Earth from space, and aerial photographs 
in which cities resemble minerals or micro-
scope photographs of cells. The film was 
produced at a time when the formulation of 
cooperation between artists and industry, of 
which Latham was an ambassador as a mem-
ber of the British group APG, was about to 
break down, largely due to the controversial 
policy of the British government with re-
spect to mining in the late 1960s, and which 
in the 1980s included the closure of open-pit 
mines.10 

The decision to use mining industry 
money to make a film that was essentially a 
pro-environmental meditation seems to be 
paradoxical, although it was highly typical of 
art in the second half of the 1960s and early 
1970s. At that time, in the socialist Poland 
it was large industrial centres that were the 
main patrons of the visual arts, promoting 
cooperation between workers and artists. A 
model implementation of this form of patron-
age was the First Biennale of Spatial Forms 
in Elbląg, supervised by Gerard Kwiatkowski 
and financed by Zamech Mechanical Works, 
a producer of turbines and other ship parts. 
Kwiatkowski was employed at the works as a 
decorator, and from 1961 he ran the El gal-
lery, which he founded on his own initiative 
on behalf of Zamech.11 The artists invited 

to participate in the Biennale were assigned 
the task of designing a series of metal sculp-
tures that would be displayed in various 
points of the city, as specified by architects. 
Kwiatkowski emphasised that the action was 
supposed to transform the city into a paint-
ing that would constitute the background 
for its inhabitants to live a more harmoni-
ous and universal life. While the authorities 
perceived the Biennale as a guiding light, 
for the artists it was a precedence that had 
no chance of continuation. During the dis-
cussion accompanying the Wrocław ’70 
Symposium, Jerzy Ludwiński took up the 
subject of the co-existence of technological 
gigantism and dematerialization, and he was 
in favour of the latter as being more moral 
and environmentally-friendly.12 He gave vent 
to these feelings during the open-air sympo-
sium at the Turów lignite mine, around 100 
km from Wrocław, in 1971. The event was co-
organised by Ludwiński, Jan Chwałczyk and 
Antoni Dzieduszycki under the motto “Arts 
and Sciences in the Process of Protection 
of Man’s Natural Environment”. While the 
organisational frame concurred with the 
conception du jour of state patronage of ar-
tistic production based on the cooperation of 
the industry and art, the symposium’s pro-
gramme and artwork proposals burst it from 
within.13 

During the symposium, the mine served 
the role of the host, background and inspi-
ration for action.14 At the same time, how-
ever, it was the materialisation of a moral 
anxiety that Ludwiński had described, 
stemming from the awareness of being part 
of a creative process sponsored by an in-
dustrial facility, which actively polluted 
the environment.15 Natalia LL captured on 
film Konrad Jarodzki’s action Registration 
of Space (1971), in which we could see the 
artist spreading a white string in the mine. 
Jarodzki’s gesture brought the space and the 
material (in this case – earth) under his con-
trol. This simple visual stimulus emphasised 
the landscape architecture and the spectacu-
lar look of the industrial area while simulta-
neously bringing to our attention the scale of 
human interference with the natural land-
scape of the region. Andrzej Matuszewski, 
in turn, in his work Documentation of a 
Place put earth from the Turów mine behind 
framed glass and thus highlighted the fact 

that the history of this place and how people 
used it was preserved in the rock sample.

The different attitudes revealed during 
the symposium and at the MWW exhibition 
cast light on the multi-dimensional relation-
ship between artistic practice and earth as its 
subject and material. They emphasise a pro-
cess in which reflection on earth (understood 
as material, planet and geographical land), 
which has been so important in art history, 
assumes a new character, radically differ-
ent from the existing political and economic 
order. The Earth exhibition shows but a tiny 
fragment of this rich and varied practice. 

 

1 Among the authors who have taken up 
this subject was Piotr Piotrowski in his book In 
the Shadow of Yalta. The Avant-garde in Eastern 
Europe, 1945–1989, translated by Anna Brzyski, 
Poznań 2005; and Sarah Wilson in the exhibition 
catalogue Paris – Capital of the Arts, 1937–1957, 
London 2002.

2 The sculptures were shown at documenta IV 
in Kassel in 1968.

3 Briony Fer, “Immodest Proposal”, Artforum, 
November 2014, p. 239. Fer emphasises the 
connection between the sculptures and the word 
“nature”, which describes female genitals in Italian 
slang.

4 The date of starting the notebook (26 
September 1945) is given at its beginning.

5 A similar fascination with experimental 
techniques and geophysical processes is what 
motivates Szymon Małecki, a contemporary artist 
and maker of a series of untitled paintings in which 
organic compounds, such as shellac and beeswax, 
make it possible to create an organic living sur-
face, in some places resembling the surface 
of the Moon as it was captured by the NASA in 
December 1968. What is more, the “cosmic” thre-
ad seems to be crucial for Małecki, as evidenced 
by his video clip Visual Paroxysm (2013), in which 
the artist bombards the viewer with his own music 
and a compilation of black and white photographs 
showing the universe, nature, earth, as well as 
architecture and public sculpture.

6 Some of the less well-known photographs 
taken during the 1968 mission show the astronauts’ 
increasingly more creative approach to the subject 
and their playing with coloured filters.

7 The Pulitzer Prize is an award for outstan-
ding achievements in journalism in the United 
States.

8 New York Times, 25 December 1968; 
reprint: F. Spier, The Elusive Apollo 8 Earthrise 
Photo, <http://www.ibhanet.org/resources/
documents/newsletters/spierearthrisephoto.pdf> 
(accessed on 17 December 2014).

9 What Stewart Brand included in his 
catalog were tips and tools that he considered 
useful. However, as Fred Turner noticed, who 
analysed this publication in the context of the then 
counterculture and today’s cyberculture, most of 
Brand’s means were in fact books. He then went 
on to suggest that instead of forming a community 
capable of surviving in the face of danger, Brand 
was more intent on creating a community of tho-
ught, a shared attitude towards the world. See: 
F. Turner, From Counter-culture to Cyberculture, 
Anthropocene Project, Haus der Kulturen der Welt, 
Berlin, <https://www.youtube.com/watch?v=6Py_
P1_cHUE> (accessed on 17 December 2014). 

10 The APG group, formed by Barbara 
Steveni, John Latham, Anna Ridley, Barry 
Flanagan, David Hall and Jeffrey Shaw, functio-
ned in Great Britain from 1966. Among the group’s 
principles was the opening of artistic practice to 
social context. One of the ideas of implementing 
this principle was placing an artist in an industrial 
centre instead of his or her studio. Among the 
artists who participated in this project was Gareth 
Evans, a sculptor and graduate of London-based 
Saint Martins School of Arts, who created a series 
of abstract metal sculptures thanks to a scho-
larship of British Steel Corporation in the years 
1969–1970. See: A. Hudek & A. Sainsbury, The 
Individual and the Organisation: Artist Placement 
Group 1966–79, exhibition guide, Raven Row, 
London, 2012. 

11 Alongside Kwiatkowski, the Biennale orga-
nising committee included representatives of the 
Communist Party.

12 Wrocław ’70, in Notes from the Future of 
Art. Selected Writings by Jerzy Ludwiński, edited by 
M. Ziółkowska, Eindhoven 2007, p. 34.

13 Ludwiński’s approach could have been 
triggered by the tense situation in Poland. In 
December 1970, the strikes of shipyard workers 
in Gdynia, Gdańsk and Szczecin were bloodily 
suppressed. In Great Britain at the same time, 
there was increasingly less social consent to the 
conditions of miners’ work that reached the climax 
during the national strike in 1972, which was sup-
ported by the National Union of Mineworkers. 

14 Igor Grubić’s contemporary film and se-
ries of photographs titled Angels with Dirty Faces 
(Turning Point) (2006), made at the lignite mine in 
the region of Kolubara, Serbia, brings to attention 
the complicated relations between the industry 
and politics, and the position of workers, at the 
time of socialism 

15 The first time the artists voiced their oppo-
sition against environmental pollution by industrial 
centres was during the Symposium in Puławy in 
1966.

ZIEMIA, ZIEMIA, ZIEMIA…
S Y L W I A  S E R A F I N O W I C Z

Słowo ,,ziemia” oznacza w języku 
polskim wierzchnią warstwę skorupy 
ziemskiej, może być także określeniem 
krainy geograficznej; zapisane dużą lite-
rą funkcjonuje jako nazwa własna trze-
ciej planety w Układzie Słonecznym. 
Wszystkie trzy znaczenia znajdują odbi-
cie w pracach powstałych między 1958 
rokiem a czasem obecnym, które są pre-
zentowane na wystawie. Refleksja nad 
ziemią jako zjawiskiem astrofizycznym 
i tworzywem (jak glina, piasek, kamień, 
barwniki naturalne) sięga początków 
praktyki, którą nazywamy sztuką. To 
integralne dla historii ludzkości zainte-
resowanie w drugiej połowie XX wieku 
nabiera cech społecznego i politycznego 
zaangażowania i staje się alternatywą 
wobec istniejących polityk reprezentacji. 

Ziemia, natura i biologia jako temat 
pojawiają się po II wojnie światowej 
w malarstwie materii i rysunku eks-
perymentalnym. Temat, połączony 
z techniką eksperymentalną, oferuje 
alternatywę dla figuratywizmu związa-
nego bezpośrednio z przedwojenną i po-
wojenną propagandą polityczną1. Pod 
koniec lat 50. Lucio Fontana wykonuje 
serię Nature Sculptures (1959–1960), 
pierwotnie w glinie, później w brązie2. 
Rzeźbi koliste formy z nacięciami 
i dziurami, które w swojej abstrakcyjnej 
formie, jak podkreśla Briony Fer, wykła-
dowczyni akademicka i kuratorka, mają 
bezpośredni związek z ludzką seksual-
nością3. W podobnym czasie Zdzisław 
Jurkiewicz maluje obrazy Mutacje IV 

(1964) i Arche (1959). Olej na płótnie 
staje się materiałem, za pomocą którego 
artysta wyraża kultywowane od dzie-
ciństwa zainteresowanie naturą. Formy 
utrwalone przez Jurkiewicza w grubej 
warstwie malarskiej przypominają 
mikroorganizmy pieczołowicie odryso-
wane w jego pierwszym, powojennym 
zeszycie od botaniki4. Inny aspekt świa-
ta naturalnego zajmuje w tym czasie 
Jana Chwałczyka, który ok. 1958 roku 
opracowuje autorską technikę nano-
szenia i utrwalania tuszu na papierze, 
by w serii Legenda Tatr zmierzyć się 
z tematem orogenezy. Wykorzystując 
prawa napięcia powierzchniowego, roz-
bija cząsteczki tuszu, uzyskując charak-
terystyczne przejścia tonalne widoczne 
także w kontynuowanych w latach 60. 
seriach Magia Ziemi i Magia Materii5. 

Spojrzenie na Ziemię jako plane-
tę jest w sztukach wizualnych silnie 
związane z początkami współczesnej 
ikonografii kosmicznej. Zjawisko to 
przywołuje na wystawie prezentacja 
serii zdjęć wykonanych przez NASA 
podczas pierwszego załogowego lotu 
poza orbitę Ziemi w grudniu 1968 roku. 
Najbardziej sławne ujęcie to Earthrise 
wykonane przez Billa Andersa. 
Pokazuje ono Ziemię wyłaniającą się 
z ciemności zza horyzontu Księżyca6. 
Zanim fotografia, wykonana aparatem 
analogowym, mogła zostać wywołana, 
w Wigilię Bożego Narodzenia 1968 
zorganizowano transmisję telewizyjną 
ukazującą ten widok. Towarzyszyło jej 

odczytanie przez astronautów fragmen-
tów z Księgi Rodzaju. Bombastycznemu 
początkowi dokumentacji fotograficznej 
i filmowej Ziemi widzianej z kosmosu 
towarzyszył spektakularny ciąg dalszy. 
Earthrise zostało zreprodukowane na 
okładce magazynu ,,Time” w styczniu 
1969 roku. Tuż po wigilijnej emisji 
z kosmosu Archibald MacLeish, pisarz, 
wykładowca akademicki i trzykrotny 
laureat Nagrody Pulitzera7, napisał dla 
„New York Timesa”: 

Zobaczyć Ziemię taką, jaka napraw-
dę jest w tej wiecznej ciszy, w której 
pływa: mała, niebieska i piękna, to 
zobaczyć nas samych jako jeźdźców 
tej Ziemi, braci będących powabną 
jasnością w tym wiecznym zimnie, 
braci, którzy wiedzą, że są naprawdę 
braćmi8. 

Wypowiedź MacLeisha jest sympto-
matyczna dla zrozumienia intensywno-
ści i wielopłaszczyznowości odczytania 
nowego wizualnego bodźca. W tym 
krótkim fragmencie rozbrzmiewa nie 
tylko zachwyt nad walorami estetycz-
nymi obrazu, ale głęboka refleksja nad 
kondycją świata. Pisarz nie był w swoim 
odczytaniu odosobniony. W 1969 roku 
zdjęcie trafiło na okładkę katalogu 
The Whole Earth Catalog publikacji 
wydanej pod redakcją Stewarta Branda, 
absolwenta biologii, fotografii i dizajnu, 
z myślą o tych, którzy chcą podjąć się 
poszukiwania alternatywnych form 

życia osobistego i społecznego. Brand 
w latach 60. zaobserwował wśród swoich 
znajomych, mieszkających tak jak on 
w San Francisco, tendencję odwrotu od 
miasta w stronę natury. Zainspirowany 
podejmowanymi wokół próbami alter-
natywnego życia zaproponował publi-
kację, która miała funkcjonować jako 
poradnik dla ludzi, którzy podejmowali 
taką decyzję. Książka szybko stała się 
amerykańską biblią ruchów kontrkul-
turowych9. 

Jedną z emocji, którą wywołał widok 
Ziemi widzianej z kosmosu, była troska 
o stan środowiska naturalnego. Temat 
ten został podjęty przez artystów wizu-
alnych w latach 60. i 70. w specyficznym 
kontekście współpracy z dużymi ośrod-
kami przemysłowymi. Prezentowany 
na wystawie film Johna Lathama Erth 
(1971) został zrealizowany za pieniądze 
National Coal Board. Pokazuje statycz-
ne, frontalne ujęcia Ziemi z kosmosu 
oraz zdjęcia lotnicze, na których miasta 
przypominają minerały bądź mikro-
skopowe zdjęcia komórek. Został zre-
alizowany w momencie, kiedy formuła 
współpracy artystów z przemysłem, 
którego Latham był ambasadorem jako 
członek brytyjskiej grupy APG, załama-
ła się ze względu na kontrowersyjną po-
litykę państwa brytyjskiego względem 
górnictwa pod koniec lat 60., na począt-
ku lat 80. obejmującą m.in. zamykanie 
odkrywek10. 

Decyzja o wykorzystaniu pieniędzy 
pochodzących z przemysłu górniczego 

do wyprodukowania filmu będącego 
proekologiczną medytacją jest para-
doksalna, jednocześnie jednak bardzo 
charakterystyczna dla sztuki drugiej po-
łowy lat 60. i początku lat 70. W socja-
listycznej Polsce w tym czasie głównym 
patronem sztuk wizualnych były duże 
zakłady przemysłowe, które promowały 
współpracę robotników z artystami. 
Modelową realizacją tej formy patrona-
tu było I Biennale Form Przestrzennych 
w Elblągu, pod kierownictwem Gerarda 
Kwiatkowskiego, sfinansowane i po-
stawione przez Zakłady Mechaniczne 
Zamech, producenta turbin i innych 
elementów okrętowych. Kwiatkowski 
pracował w zakładach jako dekorator, 
a od 1961 roku prowadził założoną 
z własnej inicjatywy przy Zamechu 
galerię El11. Zaproszeni do udziału 
w biennale artyści zostali zaangażowani 
do zaprojektowania serii metalowych 
rzeźb, które miały pojawić się w wyzna-
czonych przez architektów punktach 
miasta. Jak podkreślał Kwiatkowski, 
działanie to miało zmienić miasto 
w obraz, na tle którego ludzkie życie 
mogłoby rozwijać się w bardziej harmo-
nijny i uniwersalny sposób. Podczas gdy 
dla władzy I Biennale stało się wzorem 
do naśladowania, dla artystów było 
precedensem bez szans na kontynuację. 
Jerzy Ludwiński w trakcie dyskusji 
towarzyszącej Sympozjum Wrocław 
‘70 podjął temat współistnienia w polu 
sztuki gigantyzmu technologicznego 
i dematerializacji i opowiedział się po 
stronie drugiej postawy jako bardziej 
moralnej i ekologicznej12. Znalazło to 
swoje ujście podczas pleneru Ziemia 
Zgorzelecka, zorganizowanego pod 
hasłem ,,Sztuka i nauka w ochronie na-
turalnego środowiska człowieka” przez 
Jerzego Ludwińskiego, Jana Chwałczyka 
i Antoniego Dzieduszyckiego w 1971 
roku w kopalni węgla brunatnego 
Turów, ok. 100 km od Wrocławia. 
Podczas kiedy rama wydarzenia wpisy-
wała się w obowiązującą w tym czasie 
koncepcję patronatu państwowego nad 
produkcją artystyczną opartą na współ-
pracy przemysłu ze sztuką, program 
i zaproponowane realizacje rozsadzały 
ją od środka13. 

Kopalnia, w przypadku pleneru 
Ziemia Zgorzelecka, była gospo-
darzem, tłem i inspiracją działań14. 
Jednocześnie jednak była materiali-
zacją moralnego niepokoju opisanego 
przez Ludwińskiego, wynikającego ze 
świadomości uczestnictwa w proce-
sie twórczym sponsorowanym przez 
zakłady przemysłowe aktywnie zatru-
wające środowisko15. W uwiecznionej 
przez Natalię LL na kliszy fotograficz-
nej akcji Konrada Jarodzkiego Zapis 
przestrzeni (1971) widzimy, jak artysta 
rozciąga na terenie odkrywki biały 
sznur. Gest Jarodzkiego podporząd-
kowuje przestrzeń i materiał, jakim 
w tym przypadku jest ziemia, artyście.
Ten prosty bodziec wizualny podkreśla-
architekturę terenu i spektakularność 
pejzażu przemysłowego, wskazując jed-
nocześnie na skalę ludzkiej ingerencji 
w naturalny pejzaż regionu. Andrzej 
Matuszewski natomiast w pracy 
Dokumentacja miejsca umieszcza zie-
mię z odkrywki w ramie, za szkłem, 
podkreślając tym samym fakt, że hi-
storia tego miejsca, jego użytkowania 
przez ludzi, jest zapisana w materiale  
skalnym. 

Postawy zaprezentowane podczas 
pleneru oraz w innych pracach przed-
stawionych na wystawie Ziemia rzucają 
światło na wielopłaszczyznową relację 
pomiędzy praktyką artystyczną a ziemią 
jako jej tematem i materiałem. Wskazują 
na proces, w którym kluczowa dla 
historii sztuki refleksja nad ziemią ro-
zumianą jako materiał, planeta i kraina 
geograficzna zyskuje nowy, radykalny 
wobec zastanego porządku polityczne-
go i gospodarczego, charakter. Wystawa 
prezentuje jedynie wycinek tej złożonej 
i bogatej praktyki. 

1 Temat ten podjęli m.in. Piotr Piotrowski w 
książce Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka i poli-
tyka w Europie Środkowo-Wschodniej 1945–1989, 
Poznań 2005; oraz Sarah Wilson w katalogu 
wystawy Paris – Capital of the Arts, 1937–1957, 
London 2002.  

2 W 1968 roku rzeźby zostały zaprezentowa-
ne na documenta IV w Kassel.

3 Briony Fer, Immodest Proposals , 
„Artforum”, November 2014, s. 239. Fer podkreśla 
związek między rzeźbami a słowem ,,natura”, któ-
re we włoskim slangu jest określeniem żeńskich 
genitaliów. 

4 Na początku zeszytu widnieje data jego 
założenia: 26.09.1945. 

5 Podobna fascynacja techniką eksperymen-
talną i procesami geofizycznymi współcześnie mo-
tywuje Szymona Małeckiego, autora serii obrazów 
bez tytułu, w których związki organiczne, takie jak 
szelak i wosk pszczeli, pozwalają na uzyskanie 
organicznej, żyjącej powierzchni, miejscami 
przypominającej skorupę Księżyca, uchwyconą 
na zdjęciach wykonanych przez NASA podczas 
grudniowego lotu w 1968 roku. Wątek kosmiczny 
jest zresztą kluczowy dla Małeckiego, jak poka-
zuje chociażby jego klip Visual paroxysm (2013), 
w którym artysta bombarduje widza muzyką wła-
snego autorstwa i kompilacją czarno-białych zdjęć 
przedstawiających kosmos, przyrodę, ziemię, 
a także architekturę i publiczną rzeźbę.

6 Mniej znane zdjęcia z wykonanej w 1968 se-
rii pokazują, jak astronauci w miarę fotografowania 
coraz bardziej kreatywnie podchodzili do tematu 
fotografii, bawiąc się kolorowymi filtrami. 

7 Nagroda Pulitzera jest przyznawana 
w Stanach Zjednoczonych za wybitne osiągnięcia 
w dziennikarstwie. 

8 W oryginale: „To see the Earth as it truly 
is, small and blue and beautiful in that eternal 
silence where it floats, is to see ourselves as ri-
ders on the Earth together, brothers on the bright 
loveliness in that eternal cold – brothers who know 
they are truly brothers”, „New York Times”, 1968, 
25 December, przedruk w: F. Spier, The Elusive 
Apollo 8 Earthrise Photo, < http://www.ibhanet.
org/resources/documents/newsletters/spierear-
thrisephoto.pdf> [dostęp: 17.12.2014].

9 Stewart Brand w katalogu umieszcza wska-
zówki i narzędzia, które postrzega jako przydatne. 
Jak podkreśla Fred Turner, który przeanalizował 
tę pozycję w kontekście ówczesnej kontrkultury 
i współczesnej cyberkultury, wymienione przez 
Branda środki składają się głównie z książek. Tym 
samym, jak sugeruje, Brandowi bardziej niż na 
zbudowaniu wspólnoty, która faktycznie przetrwa 
w konkretnym środowisku, zależy na stworze-
niu wspólnoty myśli, postawy wobec świata. Zob. 
F. Turner, From Counter-culture to Cyberculture, 
Anthropocene project, Haus der Kulturen der Welt, 
Berlin, < https://www.youtube.com/watch?v=6Py_
P1_cHUE> [dostęp: 17.12.2014].

10 W Wielkiej Brytanii od 1966 roku działała 
grupa APG uformowana przez artystów: Barbarę 
Steveni, Johna Lathama, Annę Ridley, Barryego 
Flanagana, Davida Halla i Jeffreya Shawa. Jednym 
z założeń grupy było otwarcie praktyki artystycz-
nej na kontekst społeczny. Pomysłem na realizację 
tego zadania stała się zmiana warunków pracy 
artysty. Twórcy zostali zaproszeni do opuszczenia 
swoich atelier i podjęcia twórczego działania na 
terenie ośrodka przemysłowego. Jednym z ar-
tystów, którzy wzięli udział w takim przedsię-
wzięciu, był Gareth Evans, rzeźbiarz i absolwent 
londyńskiego Saint Martins School of Arts, który 
dzięki stypendium od British Steel Corporation 
między 1969 a 1970 rokiem wykonał zespół abs-
trakcyjnych metalowych rzeźb. Zob. A. Hudek & 
A. Sainsbury, The Individual and the Organisation: 
Artist Placement Group 1966–79, exhibition guide, 
Raven Row, London, 2012.

11 Oprócz Kwiatkowskiego w organizację 
Biennale zaangażowany był komitet, w którego 
skład wchodzili także przedstawiciele Partii. 

12 Wrocław ’70 [w:] Notes from the Future 
of Art. Selected Writings by Jerzy Ludwiński, 
M. Ziółkowska, ed. Van Abbemuseum (Eindhoven, 
2007), s. 34. 

13 Postawa Ludwińskiego mogła mieć swoje 
źródło w napiętej sytuacji panującej w kraju. 
W grudniu 1970 strajki stoczniowców w Gdyni, 
Gdańsku i Szczecinie przeciwko podwyżce cen 
żywności zostały krwawo stłumione. W tym 
samym czasie w Wielkiej Brytanii rosła społecz-
na niezgoda na warunki pracy górników, która 
osiągnęła swoje apogeum w 1972 roku w formie 
ogólnokrajowego strajku wspartego przez National 
Union of Mineworkers (Państwowy Związek 
Górników).

14 Współczesny film i seria fotografii au-
torstwa Igora Grubića Angels with Dirty Faces 
(turning point), 2006, nakręcony w kopalni węgla 
brunatnego w Kolubarze, na terenie Serbii, zwraca 
uwagę na skomplikowane relacje między przemy-
słem a polityką tamtego czasu, oraz na pozycję 
robotnika w systemie socjalistycznym.

15 Po raz pierwszy artyści zademonstro-
wali swój sprzeciw wobec zanieczyszczania 
środowiska przez zakłady przemysłowe podczas 
Sympozjum w Puławach w 1966 roku.

Paolo Barrile

Włoski artysta aktywista, urodzony 
w 1925 roku,  studiował architekturę. Od 
1952 roku przez lata 60. malował obrazy 
inspirowane malarstwem materii. W 1969 
roku zainicjował swoją wieloletnią akcję 
Messagio di Terra, która zakładała m.in. 
międzynarodową wymianę próbek ziemi; 
manifest akcji opublikował w 1975 roku, 
działania w ramach Messagio di Terra 
podejmował aż do lat 90. Uczestniczył 
w wielu akcjach grupowych i wystawach. 
Obecnie żyje i tworzy w Mediolanie.  

An Italian artist and activist, born in 
1925. From 1952 until the late 1960s he 
made matter painting works. In 1969 he 
initiated his years-long action Messagio 
di Terra, as part of which earth samples 
were exchanged internationally; the 
manifesto of this action, which lasted until 
the 1990s, was published in 1975. He has 
participated in numerous group actions and 
exhibitions. He lives and works in Milan.  

Jan Chwałczyk

Urodził się w 1924 roku w Krośnie. Od 
1946 roku mieszka i pracuje we Wrocławiu, 
studiował w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia 
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta) 
we Wrocławiu. Był współzałożycielem grupy 
Funkcja Formy i Koloru istniejącej od 1959 
roku, a następnie grupy Szkoła Wrocławska, 
w latach 1972–1977 prowadził Galerię 
Sztuki Informacji Kreatywnej (słowo 
,,sztuka” było w nazwie przekreślone). 
Chwałczyk posługuje się różnymi gatunkami 
sztuki, takimi, jak: rysunek, malarstwo, 
rzeźba, projekt konceptualny, tekst. 
Jego prace i projekty były prezentowane 
podczas kluczowych wystaw i plenerów 
lat 60. i 70., Chwałczyk działał także jako 
inicjator i współorganizator plenerów. 

Born in Krosno in 1924. Since 1946 he 
has lived and worked in Wrocław, where 
he studied at the State Higher School 
of Fine Arts. In 1959 he cofounded 
the Form and Colour Function group. 
Between 1972 and 1977 he ran the Creative 
Information Art Gallery (with the word 
“Art” crossed out). Chwałczyk works 
in various media, including drawing, 
painting, sculpture, conceptual projects 
and text. His works and projects were 
shown during the pivotal Polish exhibitions 
and festivals of the 1960s and 1970s, some 
of which he initiated or co-organised. 

Jarosław Fliciński

Urodzony w Gdańsku (1963), artysta 
wizualny, z wykształcenia architekt 
i malarz, często tworzący na przecięciu tych 
dwóch dziedzin. Operuje prostymi formami 
geometrycznymi, kolorem i światłem. Swoje 
prace wystawiał w najlepszych europejskich 
i amerykańskich muzeach sztuki i galeriach, 
m.in. w Nowym Jorku i Chicago. Mieszka 
w Warszawie i w Esteval w Portugalii. 

Born in Gdańsk in 1963. He is an architect 
and painter by education who works as a 
visual artist at the intersection of these 
two disciplines. He uses simple geometric 
forms, colour and light. He has had his 
works exhibited at the best European and 
American museums and art galleries, 
including those in New York and Chicago. 
He lives in Warsaw and Esteval, Portugal.

Habima Fuchs

Urodzona w Ostrov (obecnie Czechy) 
w 1977 roku, artystka wielu mediów, 
tworzy rzeźby, fotografie, instalacje 
i rysunki. Jest artystką nomadką. 
W swoich pracach zawiera refleksję 
nad współczesną duchowością oraz 
Ziemią rozumianą jako dom. Jedną z jej 
inspiracji są owady i zwierzęta, które nie 
pozwalają człowiekowi się ujarzmić. 

Born in Ostrov (today’s Czech Republic) 
in 1977. She uses various media, including 
sculpture, photography, installation and 
drawing. Being a nomad-artist, her work 
contains a reflection on contemporary 
spirituality and the Earth perceived 
as our home. Among her sources of 
inspiration are insects and animals 
that cannot be tamed by people. 

Wanda Gołkowska

Urodziła się w 1925 w Rzeszowie, zmarła 
w 2013 we Wrocławiu, polska artystka 
współczesna, jedna z prekursorek polskiego 
konceptualizmu i przedstawicielka op-artu. 
Studiowała i wykładała w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie 
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta) we Wrocławiu. W 2011 została 
uhonorowana Złotą Odznaką ZPAP. 
Integralną częścią praktyki Gołkowskiej 
była teoria, autoanaliza procesu twórczego. 

Born in Rzeszów in 1925 and died in 
Wrocław in 2013. She was one of the 
precursors of Polish Conceptualism and 
a representative of Op-art. She studied 

and later taught at the State Higher 
School of Fine Arts in Wrocław (today: 
the Eugeniusz Geppert Academy of Fine 
Arts and Design). In 2011 she was awarded 
the Gold Badge of the Polish Visual 
Artists’ Association. An integral part of 
her practice consisted of theory and the 
autoanalysis of the creative process.

Igor Grubić

Urodzony w 1969 w Zagrzebiu, artysta 
multimedialny, performer i aktywista, 
studiował teologię, produkcję filmową oraz 
multimedia. W swojej praktyce nawiązuje 
do działań jugosłowiańskiej awangardy, jest 
aktywnym obserwatorem i komentatorem 
współczesnej rzeczywistości politycznej 
i społecznej. W pokazywanej na wystawie 
Ziemia pracy Angels with Dirty Faces 
(2006) zwraca uwagę na współczesną 
medialną i społeczną niewidzialność 
robotników jako grupy zawodowej.

Born in Zagreb in 1969. He studied 
theology, film production and multimedia 
and works as a multimedia artist, 
performer and activist. In his practice he 
draws upon the actions of Yugoslavian 
avant-garde, and he is an active observer 
and commentator on the contemporary 
social and political reality. His work 
Angels with Dirty Faces (2006), featured 
at the Earth exhibition, emphasises the 
invisibility of workers as a professional 
group in today’s media and social reality.  

Konrad Jarodzki

Artysta malarz, wykładowca akademicki, 
urodził się w 1927 roku w Zaklikowie. 
Studiował architekturę na Politechnice 
Wrocławskiej i malarstwo w ówczesnej 
Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych (obecnie Akademia 
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta). Między 1975 a 1978 był 
prezesem wrocławskiego oddziału 
Związku Polskich Artystów i Plastyków. 
Dwukrotnie był rektorem Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 

Painter and lecturer. He was born in 
Zaklików in 1927. He studied Architecture 
at Wrocław Polytechnic and Painting at 
the State Higher School of Fine Arts. 
Between 1975 and 1978 he was the 
president of the Wrocław branch of the 
Polish Visual Artists’ Association. He 
has twice held the position of rector at 
the Academy of Fine Arts in Wrocław.

Zdzisław Jurkiewicz

Artysta malarz, autor rysunków, fotografii 
i instalacji, poeta, urodził się w 1931 
roku w Wolsztynie, zmarł w 2012 roku 
we Wrocławiu, studiował architekturę 
na Politechnice Wrocławskiej. Od 
końca lat 50. przez lata 60. Jurkiewicz 
malował obrazy inspirowane światem 
organicznym i malarstwem materii, 
następnie relacją pomiędzy kolorem 
a światłem. Zainteresowanie światem 
biologicznym i astronomią było 
jego stałym źródłem inspiracji. 

Born in Wolsztyn in 1931 and died in 
Wrocław in 2012. He made paintings, 
drawings, photographs and installations, 
and he wrote poems. Having graduated in 
Architecture from Wrocław Polytechnic, 
from the late 1950s and throughout the 
1960s he made paintings inspired by 
the organic world and matter painting, 
and then – by colour and light. His 
interest in biology and astronomy was a 
permanent source of inspiration for him. 

Natalia LL

Artystka wizualna – urodzona w 1937 
roku w Żywcu, mieszka i pracuje we 
Wrocławiu, zajmuje się malarstwem, 
fotografią, rysunkiem, sztuką performans 
i wideo. Studiowała w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie 
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta) we Wrocławiu, członkini 
Związku Polskich Artystów Fotografików 
od 1964 roku, współzałożycielka galerii 
PERMAFO we Wrocławiu. Od 1975 
roku włączyła się do międzynarodowego 
ruchu sztuki feministycznej, biorąc udział 
w licznych sympozjach i wystawach. 
Starszy wykładowca Akademii Sztuk 
Pięknych w Poznaniu od 2004 roku.

She is a visual artist who was born in 
Żywiec in 1937 and who lives and works in 
Wrocław. She uses painting, photography, 
drawing, performance and video art. 
She studied at the State Higher School 
of Fine Arts in Wrocław. Since 1964 she 
has been a member of the Polish Visual 
Artists’ Association. She was a cofounder 
of the Wrocław-based PERMAFO 
Gallery. After 1975, she became actively 
involved in the international feminist art 
movement by participating in numerous 
symposiums and exhibitions. Since 2004, 
she has worked as a senior lecturer at 
the Academy of Fine Arts in Poznań.  

John Latham

Brytyjski artysta konceptualny, malarz, 
rzeźbiarz, performer, filmowiec, urodzony 
w Zambii (dawniej Rodezja) w 1921 roku, 
zmarł w styczniu 2006 roku, studiował 
w Chelsea School of Art w Londynie, przez 
lata w różnych technikach – malarstwo, 
rzeźba, instalacja – badał zjawisko czasu 
i procesualność sztuki. Wraz z żoną, 
Barbarą Steveni, w 1966 roku założył 
Artist Placement Group, której program 
zakładał umożliwienie artystom pracy 
w zakładach przemysłowych. Jego prace 
były wystawiane w najważniejszych 
muzeach i galeriach na świecie i znajdują 
się w wielu kolekcjach, m.in. londyńskiego 
Tate Modern oraz MoMA w Nowym Jorku.

A British Conceptual artist, painter, 
sculptor, performer and filmmaker. He 
was born in Zambia (former Rhodesia) in 
1921 and died in January 2006. He studied 
at the London-based Chelsea School 
of Art. Throughout the years he used 
various techniques – painting, sculpture, 
installation. In his art he investigated the 
phenomenon of time and the processuality 
of art. In 1966, together with his wife 
Barbara Steveni, he founded the Artist 
Placement Group, whose programme 
was based on placing artists in industrial 
centres. His works were shown at the most 
important museums and art galleries in 
the world, and are nowadays in many 
collections, including Tate Modern in 
London and MoMA in New York. 
 

Szymon Małecki

Artysta wizualny i muzyk, urodzony 
w 1983 roku w Warszawie, uzyskał 
absolutorium na Wydziale Filozofii 
Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje 
się fotografią, wideo, eksperymentalnymi 
technikami malarskimi, hodowlą 
kryształów, więzieniem pigmentu 
i powietrza w wosku i polimerach. 

A visual artist and musician born in 
Warsaw in 1983. He completed his 
studies at the Faculty of Philosophy of 
Warsaw University without defending 
his degree. He uses photography, 
video, experimental painting; he is also 
interested in crystal growing and capturing 
pigments and air in wax and polymers.  

Robert Morris

Amerykański artysta konceptualny, 
rzeźbiarz, pisarz, urodzony w 1931 
roku w Kansas City, studiował m.in. 
sztuki wizualne i filozofię. Jest jednym 
z najważniejszych przedstawicieli 
minimalizmu, był aktywny także na polu 
sztuki Ziemi oraz sztuki procesualnej. 
Jego prace znajdują się m.in. w kolekcji 
MoMA w Nowym Jorku, Guggenheim 
Museum w Nowym Jorku oraz Tate 
w Londynie. Pracuje w Nowym Jorku.

An American Conceptual artist, sculptor 
and writer born in Kansas City in 1931. 
He has studied visual arts and philosophy, 
among other things. He is among the most 
important representatives of Minimal 
Art, and in his practice he was also active 
in the field of Land art and processual 
art. His works can be found in the 
collections of MoMA and the Guggenheim 
Museum in New York as well as Tate 
in London. He works in New York.

Elżbieta Tejchman- 
-Wawrzonowska

Fotografka urodzona w 1934 roku 
w Warszawie, zmarła 9 czerwca 
2014 w Londynie. Ukończyła liceum 
fotograficzne w Warszawie. Od 1965 
pracowała w Instytucie Organizacji 
i Mechanizacji Budownictwa, dzięki czemu 
rozpoczęła realizację projektów dotyczących 
przestrzeni miejskiej. Od 1969 roku była 
członkiem ZPAF. Prowadziła zajęcia 
dydaktyczne, m.in. na ASP w Warszawie, 
przez lata współpracowała z miesięcznikiem 
„Fotografia”, swoje fotografie prezentowała 
w wielu galeriach i muzeach na świecie. 

Born in Warsaw in 1934 and died on 
9 June 2014 in London. She graduated 
from a secondary school of photography. 
In 1965 she began her work at the Institute 
of Organisation and Mechanisation of 
Construction, which enabled her to carry 
out projects concerning the city space. 
From 1969 she was a member of the Polish 
Photographers’ Association. She worked as 
a teacher at the Academy of Fine Arts in 
Warsaw and for many years she cooperated 
with the Fotografia monthly. She had her 
photographs presented at many museums 
and art galleries all over the world. 

ARTYŚCI / ARTISTS

Natalia LL, dokumentacja fotograficzna działania Konrada Jarodzkiego Zapis przestrzeni [photographic documentation of Konrad Jarodzki’s action Registration of Space], 1971, Kopalnia Turów [Turów Mine],  
Plener Ziemia Zgorzelecka [Ziemia Zgorzelecka open-air festival]

Szymon Małecki, Bez tytułu [Untitled], 2013, szelak, 
pigmenty w proszku, klej polimerowy [shellac, 
powdered pigment, polymer glue], 24 × 18 cm

Szymon Małecki, Bez tytułu [Untitled], 2013, akryl, 
pigmenty w proszku, sól kamienna [acrylic, powdered 
pigment, rock salt], 24 × 18 cm

Szymon Małecki, Bez tytułu [Untitled], 2014, akryl, lakier 
poliuretanowy, klej polimerowy [acrylic, polyurethane 
lacquer, polymer glue], 14 × 18 cm

Igor Grubić, Monument, cc 50 min, 2015
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Elżbieta Tejchman, Bez tytułu [Untitled], I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu [First Biennale of Spatial Forms in Elbląg], 1965, dzięki uprzejmości rodziny artystki [courtesy of the artist’s family]

Natalia LL, dokumentacja fotograficzna pleneru Ziemia Zgorzelecka [photographic documentation of Ziemia Zgorzelecka open-air festival], Kopalnia Turów [Turów Mine], 1971

Igor Grubić, Angels with Dirty Faces, 2006
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Tradycja filozofii sugeruje nam strasz-
liwe wyobcowanie ze świata. Pozwala 
widzieć piękno i wzniosłość w zja-
wiskach przyrody, które wskazuje 
gdzieś na zewnątrz, w świecie obcym, 
z którego jesteśmy kategorycznie 
wykluczeni. Jakbyśmy sami nie byli 
przyrodą, tylko luźnym, szklanym 
okiem toczącym się po zewnętrznych 
pejzażach1.

W 1955 roku Nasza Księgarnia – jed-
no z najprężniej działających w tamtym 
okresie polskich wydawnictw, opubli-
kowało obszerny album zatytułowany 
Ziemia rodzinna, w opracowaniu 
poetów Tadeusza Kubiaka i Artura 
Międzyrzeckiego oraz fotografika 
Edwarda Hartwiga. Tom, poprzedzo-
ny mottem zaczerpniętym z wiersza 
Władysława Broniewskiego, składał się 
z wyboru wierszy i fotografii ukazujących 
piękno rodzimego, polskiego pejzażu. 
Wybór zdjęć i utworów poetyckich nosił 
widoczny szczególnie dziś, po latach, 
balast ideologiczny. Przede wszystkim 
jednak przedstawiona w nim przyroda 
stanowiła jedynie przedmiot obserwa-
cji. Była tłem dla ludzkiej refleksji nad 
naturą, którą prezentowano, posługując 
się zestawem stałych, obecnych od wie-
ków w kulturze motywów, służących do 
tworzenia nastrojowych obrazów ukazu-
jących fragment nadwiślańskiej równiny, 
zakręt górskiego potoku czy sosnę na 
piaszczystym brzegu morza2. Pejzaże te 
miały wywoływać nostalgię za ojczystą 
ziemią. Towarzyszyło temu nieusuwal-
ne poczucie bycia wyodrębnionym ze 
świata natury, opuszczenia mitycznej 
krainy Arkadii, miejsca na zawsze utra-
conego. Taki sposób spojrzenia na świat, 
w którym podmiot – jak zauważa Jolanta 
Brach-Czaina – zamienia się w „szklane 
oko”, pozwala jedynie na oglądanie tego, 
co na powierzchni. Wewnętrzna tkanka, 
z którą człowiek nie potrafi nawiązać 
kontaktu, pozostaje ukryta. Jeśli jednak 
zmienimy perspektywę i nie ograniczy-
my się do zatrzymania wzroku na hory-
zoncie, w miejscu, gdzie niebo styka się 
z ziemią, wyłoni się świat wewnętrznego 
pejzażu, którego integralną częścią jest 
także ludzki podmiot:

Nasze doznania nie kończą się prze-
cież na tym, co widzimy, a wewnętrz-
ny pejzaż ma sposoby komunikowania 
się z nami, jeśli tylko nie ustawimy ba-
rykady z pojęć, wierzeń, teorii, które 
wzbraniają nam wstępu do nas3.

Wydany ponad pół wieku temu al-
bum, którego tytuł przywołuje w swo-
im najnowszym projekcie Agnieszka 
Brzeżańska, stał się punktem wyjścia dla 
opowieści o istnieniu w świecie przyro-
dy, jej witalności i płodności, ale i otwar-
ciu, które pozwala człowiekowi wyjść 
z izolacji i poza samego siebie, sytuując 
go w polu wzajemnego oddziaływania 
z innymi organizmami zamieszkującymi 
ziemię. W Ziemi rodzinnej artystka nie 
proponuje nam jednak kontemplacji ro-
dzimych pejzaży, ale organiczny kontakt 
z życiodajną materią ziemi, z której wy-
łania się istnienie. To materia pulsująca, 
pełna potencjalności, płodności i tajem-
nic. Zamiast powierzchownego piękna 
krajobrazów, ofiarowane jest widzowi 
wejście do wnętrza ziemi – kultywowanej 
w wierzeniach wielu kultur – pramatki, 
dawczyni życia, Matki Ziemi, Wielkiej 
Macierzy. Z jednej strony – w serii fo-
tografii grudek ziemi wykonanych pod 
mikroskopem – wyłania się fascynujący 
obraz życiodajnej materii, substancji 
płynnej i rozświetlonej, wypełnionej pę-
cherzami komórek, gęstwiną roślinnych 
nerwów i korzeni. Z drugiej – w serii ob-
razów i prac na papierze, których tytuły 
nawiązują do elementów pochodzących 
z religii dawnych Słowian – artystka 
wydobywa kolejne warstwy pradawnego 
wszechświata – wyobrażanego w tej kul-
turze w postaci drzewa. Światy te wydają 
się sobie niezwykle bliskie, wypełniają 
je bowiem pełne ekspresji abstrakcyjne 
obrazy, tworzone przez splątane, dyna-
miczne linie, obłe, koliste, pęcherzowate 
kształty, w kulturze Zachodu często 
identyfikowane z tym, co żeńskie.

W swoim Słowniku etymologicznym 
z 1927 roku Aleksander Brückner 
podaje, że słowo „ziemia” w języku 
starocerkiewnym zemlja, w języku 
litewskim brzmi żemē (łac. humus), 

z którym łączy się żmuo – „człowiek” 
(łac. homo) i żmona – „kobieta”, żmo-
nes – „ludzie”4. To jedyny przypadek 
w językach baltosłowiańskich, unaocz-
niający bezpośrednio językowy związek 
ziemi i żony (kobiety), a jednocześnie 
wywodzącego się z tego, co żeńskie – 
w kulturze Zachodu identyfikowanego 
zdecydowanie jako męski – człowieka. 
Agnieszka Brzeżańska powraca do kul-
tywowanego w religiach prasłowiańskich 
związku człowieka z ziemią i przyrodą 
w jej matriarchalnym wymiarze, jak też 
do holistycznego myślenia o strukturze 
świata. Artystkę od lat interesują studia 
poświęcone matriarchalnym aspektom 
dawnych kultur, prowadzone przez 
amerykańską historyczkę i badaczkę 
Max Dashu, poszukującą śladów obec-
ności kobiet w ikonografii, archeologii 
oraz źródeł patriarchalnej dominacji. 
W cyklu prac prezentowanych na wy-
stawie Ziemia rodzinna pojawiają się 
bezpośrednie nawiązania do elementów 
mitologii słowiańskiej i kultury łużyckiej 
z jej wazami z wytłaczanymi na pękatych 
brzuchach piersiami (w opisach waz 
łużyckich w literaturze przedmiotu naj-
częściej formy te określane są jako orna-
mentalne guzy/guzki). W serii ceramicz-
nych waz stworzonych przez Brzeżańską 
pojawia się subtelnie zarysowana linia 
piersi umieszczonych w analogicznych 
miejscach. Tu jednak wydobyty kształt 
ma wyraźnie cielesny charakter, a każda 
z wystających z waz piersi zakończona 
jest sutkiem. Dodatkowe znaczenie 
ma użycie gliny – a więc posłużenie 
się jednym z najbardziej pierwotnych 
materiałów służących człowiekowi do 
wyrobu ceramiki, organicznie związa-
nym z ziemią. To złączenie kobiecości, 
stanowiącej źródło życia usytuowane 
w płodnej materii ziemi, z wierzenia-
mi pradawnych Słowian, u których 
wszechświat był wyobrażony w postaci 
drzewa5, ujawnia interesujący obraz 
świata ukrytego pod powierzchnią tego, 
co widzialne – pulsującego życiem utka-
nym z organicznych, wijących się form. 
Ziemia staje się tu żywą tkanką, pełnym 
potencjału organizmem, który daje się 
przeniknąć i dotknąć. Dotknięcie otwie-
ra nasze spojrzenie na to, co dotąd było 
niewidoczne, a co wyłania się nie jako 
bierna materia, ale podmiotowość, z któ-
rą wiele nas łączy. Pejzaż wewnętrzny 
ukryty w ziemi przypomina wewnętrzny 
pejzaż ukryty w ciele człowieka, który 
próbuje uchwycić w swojej książce 
Jolanta Brach-Czaina, zwracając uwagę 
na wspólne cechy ludzkiego organizmu 
i przyrody:

W przenikających się organicznych 
kształtach gąszcz tkanek łączą prze-
pływy wędrujących cieczy. Nasz 
mroczny, wewnętrzny pejzaż, mięk-
kie kształty, obłe wzniesienia, śliskie 
wzgórza. Zagnieżdżona pod skórą 
wewnętrzna przyroda. Nieoglądana, 
bo, jak wiele spraw najważniejszych, 
nieprzeznaczona dla oczu6.

W Ziemi rodzinnej to poszukiwanie 
wewnętrznego pejzażu ziemi odbywa się 
zarówno przez nawiązanie do dawnych 
zabytków kultury łużyckiej – zostały one 
odnalezione podczas wykopalisk i stano-
wią jedną z warstw cywilizacji Słowian 
zapisanych w ziemi, stając się poniekąd 
jednym z jej składników – jak również 
przez odwołanie się w serii obrazów 
i rysunków na papierze do elementów 
prasłowiańskiej wyobraźni religijnej. 
O ile przywołanie waz łużyckich jest ge-
stem sięgnięcia do fizycznie istniejących 
pozostałości tej kultury, o tyle sięgnięcie 
do motywów religijnych staje się działa-
niem o wymiarze symbolicznym. Dwie 
spośród prac Jawia i Nawia przywołują 
bowiem figurę Drzewa Świata zajmują-
cego centralne miejsce w słowiańskim 
wszechświecie. Jawia była usytuowana 
w pniu drzewa, stanowiąc jego centrum, 
i zamieszkiwana była przez ludzi, Nawia 
natomiast należała do zmarłych i znaj-
dowała się w korzeniach drzewa. Obie 
kompozycje prezentowane na wystawie 
Ziemia rodzinna zostały wykonane przy 
użyciu gliny na papierze, z wyraźnym 
zaznaczeniem gestu artystki, kreślą-
cym wijące się, dynamiczne, spętane 
linie, przedstawiające symboliczne sfery 
Drzewa Świata w postaci ekspresyjnie 
malowanych abstrakcyjnych obrazów. 
W tym sensie cały projekt układa się 

w bardzo przemyślaną i ciekawą kon-
strukcję. Jeśli potraktować Jawię i Nawię 
jako próbę przedstawienia wnętrza 
drzewa, w którym usytuowany był pra-
słowiański wszechświat, można dojrzeć 
w nich ukrywającą się pod powierzchnią 
tego, co widoczne, miękką, tkankową 
strukturę, wypełnioną obłymi kształta-
mi i pełną życiodajnej energii7. Jest to 
kolejne wejście do wewnątrz, kolejne 
dotknięcie tajemnicy, ale jednocześnie 
potraktowanie symbolicznych figur jako 
form abstrakcyjnych.

Pełne ekspresji okazują się także 
zdjęcia grudek ziemi wykonane w du-
żym zbliżeniu pod mikroskopem, które 
bliskie są fotografii abstrakcyjnej. W se-
rii zdjęć zatytułowanych Honomeia8 
Brzeżańskiej udało się uchwycić w ka-
drze zdjęcia „miąższ” ziemi. Nazwa 
serii została zaczerpnięta z mitycznego 
języka lemuryjskiego9, którym posługi-
wali się mieszkańcy zaginionej krainy 
Lemurii – rozciągającej się od Australii 
przez Oceanię i Madagaskar (w tym sen-
sie kontynent ten poprzedzał zaginioną 
Atlantydę). Odwołanie się w tytule prac 
do dźwięku znanego jedynie w Lemurii 
pozwala sięgnąć do jeszcze głębszej 
i chronologicznie wcześniejszej warstwy 
„sprzed” historii, a więc czasu mityczne-
go, w którym istniało miejsce opisywane 
jedynie w księgach spirytualistów, teozo-
fów i pismach Rudolfa Steinera. Dzięki 
wykorzystaniu mikroskopu powstały 
zdjęcia wewnętrznej „tkanki” ziemi, 
która, podobnie jak inne badane w ten 
sposób organizmy, została umieszczona 
jako preparat pomiędzy dwoma cien-
kimi szkiełkami i sfotografowana za 
pomocą specjalnego obiektywu. W tym 
przypadku artystka posłużyła się więc 
aparatem naukowym, sprzętem o dużej 
precyzyjności, który daje wyjątkowe 
możliwości badawcze, jednocześnie na-
dając zdjęciom tytuł na poły magiczny, 
odwołujący się do obszaru wyobraźni 
mitycznej. Uzyskane fotografie odsłoni-
ły niedostępne wnętrze ziemi, ujawnia-
jąc fascynującą strukturę tkanki, żywy 
organizm wypełniony życiodajnymi 
płynami, komórkami, sieciami korzeni, 
nerwów i włókien. To podobieństwo 
struktur fotografii i obrazów tworzących 
wystawę wskazuje na niedostrzegalną 
jedność świata we wszystkich jego 
przejawach, wspólnotę istnień, symboli 
i znaków. Ziemia rodzinna jest bowiem 
opowieścią o pejzażu świata, przestrze-
ni ukrytej gdzieś pod powierzchnią 
widzialności, dzięki której możliwe 
staje się poszerzenie granic percepcji 
i dotknięcie tego, czego nigdy byśmy nie 
dostrzegli. 
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The philosophical tradition suggests our 
most terrible alienation from the world. 
It lets us see the beauty and grandeur of 
natural phenomena, which lie somewhere 
in an alien world that we are categorically 
excluded from. As though we were not 
a part of the natural world, but merely 
a glass eye rolling freely atop external 
landscapes.1

In 1955, Nasza Księgarnia, a Polish pub-
lishing house thriving at that time, pub-
lished a weighty book titled Ziemia rodzinna 
[Homeland], which was prepared by poets 
Tadeusz Kubiak and Artur Międzyrzecki, 
and photographer Edward Hartwig. 
Preceded by a motto from Władysław 
Broniewski’s poem, the volume comprised 
a selection of poetry and photographs show-
ing the beauty of the Polish landscape. As is 
particularly clearly visible today, both the 
photographs and the poems were ideologi-
cally burdened. Most importantly, however, 
the natural world presented in the book was 
merely an object of observation. It provided 
the background for human reflection on na-
ture, which was described using a number 
of fixed motifs that had permeated Polish 
culture for centuries to evoke romantic im-
ages, revealing a stretch of land along the 
Vistula, a meandering mountain stream or a 
pine tree on the sandy seashore.2 These land-
scapes were intended to trigger homesick-
ness accompanied by an inescapable feeling 
of being separated from the natural world, 
of having been forced to leave the mythical 
Arcadia forever. This way of viewing the 
world, in which the looking subject turned 
into a “glass eye”, as Jolanta Brach-Czaina 
observed, enabled us to only skim over the 
surface. Being unable to establish contact 
with any internal tissue, it remained hidden 
to us. However, if we shifted perspective 
and looked beyond the horizon, an internal 
landscape would emerge at the intersection 
of earth and sky, whose part and parcel is the 
human being:

After all, our impressions are not limited 
to what we see, and our internal land-
scapes are capable of communicating with 
us provided we do not put up a barricade 
formed from notions, beliefs and theories 
that forbid us from accessing ourselves.3 

Published more than half a century ago, 
the book which lends its title to Agnieszka 
Brzeżańska’s newest project becomes the 
starting point for a tale of living in the natu-
ral world with all its vitality and fertility, as 
well as of an openness that makes it possi-
ble to overcome one’s isolation and reach 
beyond oneself, which thus situates the hu-
man being in a field of mutual interaction 
with other creatures inhabiting the Earth. 
However, in Ma Terra the artist does not 
encourage us to contemplate the beauty of 
Polish landscapes, but rather to come into 
organic contact with the life-giving matter of 
earth, that which gave rise to all that exists. 
This is pulsating matter, full of potentialities, 
fertility and mysteries. Instead of the super-
ficial beauty of landscapes, the viewer is of-
fered an opportunity to venture inside the 
Earth, which is venerated by many cultures 
as the giver and sustainer of life, Mother 
Earth, Mother Goddess. On the one hand, 
a series of microscope photographs of clods 
of earth reveals a fascinating picture of the 
life-giving matter, a liquid and luminescent 
substance teeming with cellular bubbles 
where plant nerves and roots intertwine with 
each other. On the other hand, in her series 
of paintings and works on paper whose titles 
make references to elements taken from an 
ancient Slavic religion, Brzeżańska unearths 
the subsequent layers of primeval universe, 
which in this culture assumed the form of a 
tree. Both these worlds seem to be unexpect-
edly close because they are full of abstract, 
expressionist images made up from interwo-
ven dynamic lines and oval, circular or bub-
bly shapes, which are often identified with 
the feminine element in Western culture.

In his 1927 Etymology Dictionary, 
Aleksander Brückner wrote that the Polish 
word ziemia (earth, land, ground) and the 
Old Church Slavonic zemlja is the equivalent 
of Lithuanian žemė (Latin humus), which 
is related to žmuo – “man” (Latin homo) 
and žmona – “woman”, žmones – “people”.4 
Thus Lithuanian is the only Balto-Slavic lan-
guage that makes the linguistic connection 
between earth and wife (woman) so evident. 
It also derives the word “man” from that 
which is feminine while in Western culture 
it is identified with masculinity. Brzeżańska 

returns to this connection of man with earth 
and nature in its matriarchal dimension, as 
it was cultivated in ancient Slavic religions, 
as well as to a holistic thinking about world 
structure. She has long been interested in 
the studies of the matriarchal aspect of old 
cultures, e.g. in the research of American 
historian and writer Max Dashu, who looks 
for traces of women’s presence in iconogra-
phy and archeology and examines sources of 
patriarchal dominance. The cycle of works 
featured at Ma Terra makes direct referenc-
es to elements of Slavic mythology and the 
Lusatian culture, with its numerous exam-
ples of vases with plump breasts on the belly 
(these forms are usually described as “pro-
tuberances” in literature on the subject). In 
Brzeżanska’s series of ceramic vases, there is 
a subtle line of breasts in analogous places; in 
this case, however, the emerging shapes are 
clearly corporeal, and each of the protruding 
breasts ends with a nipple. Of additional im-
portance is the use of clay, which is one of the 
most basic materials, organically connected 
with earth, used to make pots. This combi-
nation of femininity, which is the source of 
life lying within the fertile matter of earth, 
with the beliefs of ancient Slavs, who used to 
conceive of the world in the form of a tree5, 
reveals an interesting picture of a world hid-
den underneath the visible surface, a world 
that is teeming with life full of twisting or-
ganic forms. Thus earth becomes a living 
tissue, an organism full of potential, which 
could be penetrated and touched. Touching 
is an eye-opening act that brings to light that 
which was previously invisible, emerging not 
as passive matter, but as a subjectivity that 
we have a lot in common with. The internal 
landscape hidden in earth resembles the in-
ternal landscape hidden inside the human 
body, which Brach-Czaina tries to grasp in 
her book, emphasising common features be-
tween the human organism and nature:

The entanglement of tissues in the inter-
connected organic shapes is linked by 
flows of liquids. These soft shapes, oval 
elevations and slippery hills are our dark 
internal landscapes. Our internal nature 
hidden just under the skin. Never seen 
because, just like many other matters of 
key importance, it is not intended for the 
eyes.6 

In Ma Terra, the search for an internal 
landscape is fulfilled both through referenc-
es to old Lusatian culture artifacts – found 
during excavation work and constituting one 
of the layers of Slavic civilization written in 
earth and thus becoming one of its elements 
– and through a series of paintings and draw-
ings on paper which draw upon ancient Slavic 
religious imagery. While the Lusatian vases 
are physically existant relics of this culture, 
referring to religious motifs is a purely sym-
bolic act. Two of the works, Jawia and Nawia, 
make use of the World Tree, which was cru-
cial to the Slavic understanding of the uni-
verse. Jawia occupied the central part of the 
tree, the trunk, and was inhabited by people; 
Nawia belonged to the world of the dead and 
was located in the roots. Both compositions 
featured in Ma Terra are made from clay on 
paper, with the artist clearly marking her 
gestures by drawing twisting, dynamic, en-
tangled lines, which symbolically depict the 
spheres of the World Tree by means of ex-
pressive abstract painting. In this sense, the 
entire project adds up to form a well thought-
-over and interesting construction. If we 
treat Jawia and Nawia as an attempt to de-
pict the inside of the tree where the ancient 
Slavs’ universe was located, we could discern 
the soft structure of the tissue, filled up with 
cylindrical shapes and full of life-giving en-
ergy just under the visible surface.7 It is yet 
another venture inside, another attempt to 
touch mystery, and simultaneously – treating 
symbolic figures as abstract forms.

Equally full of expression are the micro-
scope photographs of lumps of soil, which 
border on abstract photography. In her series 
of photographs under the title Honomeia8, 
Brzeżańska succeeded in capturing the 
“flesh” of earth. The title of the series was 
taken from the mythical Lemurian lan-
guage9, used by the inhabitants of the lost 
land of Lemuria – stretching from Australia 
to Oceania to Madagascar (in this sense, the 
continent preceded the lost Atlantis). The 
eponymous reference to a sound known only 
in Lemuria makes it possible to reach an 
even deeper and chronologically earlier lay-
er from “before” history, i.e. a mythical time 
when a place that is only described in spir-
itualist and theosophic books, and Rudolf 

Steiner’s writings, still existed. Thanks to the 
use of the microscope, it was possible to take 
photographs of the internal “tissue” of earth, 
which, just like any other organism under in-
vestigation, was placed as a preparation be-
tween two thin glass slides and photographed 
with a special lens. Thus in this case the artist 
used high-precision scientific equipment that 
grants extraordinary research possibilities; 
at the same time, she gave the photographs 
a semi-magical title, one which refers to the 
sphere of mythical imagination. The result-
ing photographs revealed earth’s inacces-
sible interior, a fascinating tissue structure, 
a living organism filled up with life-giving 
fluids, cells, networks of roots, nerves and 
fibres. This similarity of photographic struc-
tures and paintings featured at the exhibition 
highlights the invisible unity of the world in 
all its manifestations, a community of exist-
ences, symbols and meanings. For Ma Terra 
is a tale of the world landscape, of a space 
hidden somewhere underneath the visible 
layer, which enables us to broaden the limits 
of perception and touch that which we would 
never be able to see otherwise. 

 

1 J. Brach-Czaina, Błony umysłu, Warsaw 
2003, p. 113.

2 Ziemia rodzinna, poems selected by T. 
Kubiak and A. Międzyrzecki, photographs com-
piled by E. Hartwig, Warsaw 1955, p. 4.

3 J. Brach-Czaina, op. cit., pp. 112–113.
4 The Polish language, unlike other Slavic 

languages, does not retain the original meaning 
of the word żona to denote “woman” – it only 
signifies “wife”. Brückner connects the etymology 
of the word żona with giving birth; he writes that 
the stem is derived from “gen-” (Latin genus – 
“birth, kind”, Indian janami – “I beget”, Greek gynē 
– “wife”), which in Polish has been substituted 
with the word kobieta (“woman”). In other Slavic 
languages, e.g. Slovakian or Croatian, the old 
word žena still retains its original meaning. Cf. A. 
Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, 
Cracow 1927, p. 653. 

5 Cf. A. Makowski, “Bogowie i demony 
Słowian bałtyckich”, Przegląd Religioznawczy 
2011, vol. 2, p. 22. The researcher wrote that 
it could be assumed that Slavs described their 
universe using the form of a tree, which supported 
the cosmos and became a peculiar axis mundi that 
connected the three spheres of the universe, under-
stood as heaven (branches), earth (the trunk) and 
the underworld (roots). 

6 J. Brach-Czaina, op. cit., p. 114.
7 Monika Bakke devoted a significant part 

of her book titled Bio-transfiguracje to research-
ing bio art and the relations between people and 
plants. Cf. M. Bakke, Bio-transfiguracje. Sztuka 
i estetyka posthumanizmu, Poznań 2012. She 
described, among other things, the tradition of 
Western philosophy that investigates the relations 
between people and plants as well as the modern 
conceptions that draw on biotechnological experi-
ments and, last but not least, the practice of those 
artists who are situated in biological art, or bio art. 
It would be interesting to analyse Brzeżanska’s 
practice from this perspective.

8 In Lemurian language, Honomeia signi-
fied a sound used to describe the actual “inside” 
dimension at the heart of all things. See http://
therisingway.com/2014/08/08/on-creating-tonal-
resonance/ (accessed on 3 January 2015).

9 Lemuria was described by, among other 
authors, Helena Bławatska and Rudolf Steiner, 
founder of anthroposophy, in his Akasha Chronicle 
(Aus der Akasha-Chronik, 1904–1908).
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(2012); Back to the Garden, Galerie Kamm, 
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Baselland, Bazylea (2010). Uczestniczyła 
w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, 
m.in.: Co widać, Muzeum Sztuki 
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Outsiders, e-flux, Nowy Jork (2014); Wątłe 
muzy, Muzeum Tatrzańskie, Zakopane 
(2014); Instability of Image, Paradise Row, 
Londyn (2013); Cowboy Style, Marlborough 
Contemporary, Londyn (2013); Samozapłon, 
BWA Galeria Bielska, Bielsko-Biała (2012); 
Piękna pogoda, Fundacja Galerii Foksal, 
Warszawa (2011); Agnieszka Brzeżańska, 
Miriam Cahn and Mária Bartuszová, Harris 
Lieberman, Nowy Jork (2010). Współpracuje 
z galeriami: Karma International w Zurychu, 
Marlborough Contemporary w Londynie 
i Aleksander Bruno w Warszawie.

Born in Gdańsk in 1972; studied at 
the Academy of Fine Arts in Gdańsk 
(1992–1995), at the Academy of Fine Arts 
in Warsaw (1995–1997), and then – at 
Tokyo National University of Fine Arts 
and Music (1998–2001). She has received 
scholarships from the Japanese government 
(1998–2001, Tokyo), DAAD (Berlin, 
2008–2009), Büchsenhausen (Innsbruck, 
2005), and Collegium Helveticum / ETH 
Zürich (Zürich, 2004). She has had 
numerous solo exhibitions in Poland and 
abroad, including Ziemia rodzinna / Ma 
Terra, Aleksander Bruno, Warsaw (2014); 
Kobayashi Maru, Nanzuka, Tokyo (2014); 
I Love You. Be Good, Marlborough 
Contemporary, London (2013); A Painting 
Cycle, Nomas Foundation, Rome (2012); 
Back to the Garden, Galerie Kamm, Berlin 
(2012) and Cosmic Equation, Kunsthaus 
Baselland, Basel (2010). She has participated 
in dozens of group exhibitions, including 
Co widać / As You Can See, Museum 
of Modern Art, Warsaw (2014); We, the 
Outsiders, e-flux, New York (2014); Wątłe 
muzy / Fragile Muses, Tatra Museum, 
Zakopane (2014); Instability of Image, 
Paradise Row, London (2013); Cowboy 
Style, Marlborough Contemporary, London 
(2013); Samozapłon / Self-ignition, BWA 
Galeria Bielska, Bielsko-Biała (2012); 
Piękna pogoda / Beautiful Weather, Foksal 
Gallery Foundation, Warsaw (2011); 
Agnieszka Brzeżańska, Miriam Cahn and 
Mária Bartuszová, Harris Lieberman, 
New York (2010). She cooperates 
with Karma International in Zürich, 
Marlborough Contemporary in London 
and Aleksander Bruno in Warsaw.  
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