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„Scenic vista (punkt widokowy), na którym stoję, jest stworzony tylko
do «konsumpcji», podziwiania widoku (…). Tablice informują, że tę panoramę
proponuje nam Forest Service. «Las, który państwo odwiedzają, został zaprojektowany, jest miejscem wymagającym utrzymania i zarządzania». Następnie można przeczytać całą historię o różnych strefach, na które las jest
podzielony. Większość odwiedzających zachowuje się zgodnie z instrukcją.
Zatrzymują się, siedzą w samochodach, gapią się na krajobraz przed sobą,
jakby to był ekran telewizora, i odjeżdżają do następnej atrakcji po drodze”1.
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Geert Mak, Śladami Steinbecka.

Georg Simmel, Filozofia krajobrazu

W poszukiwaniu Ameryki,
przeł. M. Diederen-Woźniak,
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014,
s. 96.
2
Phil Macnaghten, John Ury,
Alternatywne przyrody. Nowe myślenie

Praktyki patrzenia na przyrodę są różne. Na ich kształt wpływają kultura, czas,
miejsce, w jakich żyjemy. To praktyki przestrzenne2, w wyniku których pewne
obszary pozostają bezludne, oddane wyłącznie oczom podziwiających z oddali, bądź zamieszkane, na stałe czy przejazdem. Niezamieszkany pozostaje
las, o którym Geert Mak pisze w swoich wspomnieniach z podróży po Ameryce. Punkt widokowy zakreśla u niego horyzont patrzenia – widzimy tyle, ile
jest nam z wyznaczonego miejsca dane zobaczyć. Tak dostępność przestrzeni
przekłada się na przedstawienia przyrody.
Przeglądając albumy rodzinne, natrafić można na te same pamiątkowe kadry
Dunajca i Trzech Koron w Pieninach, ujęte z przystani flisackiej, czy na zdjęcia Tatr, wykonane z górnej stacji kolejki linowej na Kasprowym Wierchu.
Fotografie zawodowców nie są wolne od podobnych ograniczeń. Rozpoznać
można je już we wczesnych zdjęciach doliny Yosemite i Mariposa Grove, wykonanych w drugiej połowie dziewiętnastego wieku przez Charlesa Leandera
Weeda, Carletona Watkinsa czy Eadwearda Muybridge’a. Poruszając się tymi
samymi szlakami, fotografowie powielają widoki, dostarczają zbliżonych
do siebie ujęć wodospadów, mamucich sekwoi, urwisk skalnych. Obrazy
te jednak nie tyle przedstawiają przyrodę, co pozwalają uchwycić proces
konstruowania krajobrazu, jaki dokonuje się w wyniku administrowania
przestrzenią3. Na jednej z fotografii Carletona H. Gravesa, przedstawiającej
dolinę Yosemite, widnieje nawet napis: Yosemite Valey from inspiration point.
To między innymi dlatego Phil Macnaghten i John Ury określają Yosemite jako
„pustkowie sterowane, do którego wpuszczano zwierzęta, ale nie wpuszczano ludzi”4. I dodają: „Aby utrzymać dolinę w naturalnym stanie Edenu,
trzeba było poddać ją szczegółowym regulacjom i precyzyjnej administracji”5.
Zatem to ludzkie działania i sformułowane zasady aktywności na danym terenie wprowadzają przyrodę w pole widzenia.
Patrząc, rzadko kiedy jednak widzimy to, co „naturalne”. Dane są nam parki
narodowe, rezerwaty przyrody, grunty rolne, przydomowe ogrody, parki miejskie, dzikie pustkowia – sceneria zbudowana nie tylko z tego, co fizyczne, ale
skonstruowana w toku przemian społecznych, politycznych, gospodarczych.

o przyrodzie i społeczeństwie,
przeł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe
scholar, Warszawa 2005, s. 244.
3
Marianna Michałowska, Człowiek
patrzy na przyrodę, „Kultura
współczesna”, nr 1(67)/2011, Narodowe
Centrum Kultury, Warszawa 2011, s. 92.
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Phil Macnaghten, John Ury,
Alternatywne przyrody…, dz. cyt., s. 242.
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Phil Macnaghten, John Ury,
Alternatywne przyrody…, dz. cyt., s. 242.

Przyroda zostaje pokawałkowana, a każdy jej obraz ujęty w słowa o określonym zabarwieniu znaczeniowym. Proces ten dokonuje się także w twórczo[w:] Most i drzwi. Wybór esejów,
ści malarskiej czy fotograficznej. „Natura nie ma cząstek – zauważa Georg
przeł. M. Łukasiewicz, Oficyna Naukowa,
Simmel – jest jednolitą całością, i z chwilą, gdy coś z niej wydzielamy, przeWarszawa 2006, s. 293.
staje być naturą w pełnym znaczeniu tego słowa, bo naturą może być tylko
w obrębie owej bezgranicznej jedności, tylko jako fala ogólnego strumienia.
Krajobraz zaś jest ze swej istoty ograniczony (…)”6. Twórcy wizualni rozcinają
przyrodę spojrzeniem. Ujęte w jego ramy przedstawienie wyraża indywidualne doświadczenia, odczucia, myśli autora. Może mieć ono charakter rozległej perspektywy, jak i detalu. Wówczas szczegół drobny jak uschnięty liść,
grudki ziemi za paznokciami czy donica w szklarni stanowią wyraz autorskich
interpretacji naszego uwikłania w przyrodę. W zestawieniu detale te tworzą
panoramy intymnych światów, pozwalające przyrodzie uobecnić się w przeżyciu tych, którzy je oglądają.
Na prezentowane w niniejszej publikacji cykle fotograficzne złożyły się prace
studentek i studentów trzeciego roku projektowania graficznego, uczęszczających na zajęcia prowadzone w Pracowni fotografii asp w Katowicach przez ad.
dr Annę Sielską i asyst. Krzysztofa Szewczyka. W semestrze letnim 2015 roku
wraz z wykładowcami, z którymi współtworzę „Fundację Kultura Obrazu”, zaproponowaliśmy zorientowanie spotkań wokół związków człowieka ze światem przyrody. Za punkt wyjścia posłużyła wpisana w nie dwuznaczność: to,
w jaki sposób jesteśmy częścią natury i jednocześnie oddalamy się od niej,
chronimy ją i niszczymy, pielęgnujemy i podporządkowujemy ją sobie.
Wzrok uczestniczek i uczestników zajęć padł na to, co najbliżej. Mimowolnie tłem prac stało się miasto, także tam, gdzie na pierwszy rzut oka go nie
widać. Miasto, z którego wyjeżdża się na wieś lub do pobliskiego lasu. Przestrzeń, której asfaltową strukturę trzeba zaburzyć, by na powrót poczuć grunt
pod nogami. Odczuwanie jest zresztą ważnym motywem powstałych cykli
zdjęć. Odnosząc się do biologiczności ciała, autorki i autorzy przypominają
o ludzkiej przynależności do świata przyrody: jesteśmy tylko ssakami i jak
wszystko, co żyje, umieramy. To z tej perspektywy jest nam dane rozglądać
się po świecie, który, mówiąc słowami Tima Ingolda, „zamieszkujemy”.
Powstałe cykle fotograficzne to dwanaście różnych spojrzeń na doznawanie
kontaktu z przyrodą. Już nie anonimowa, miniaturowa postać sfotografowana pod olbrzymią sekwoją w dolinie Yosemite, ale „ja” i sprawy dotyczące
ludzi z najbliższego otoczenia znajdują się w centrum kadru. Nie przestrzeń
daleka i egzotyczna, ale sąsiedztwo. Tym samym prace te dotykają kwestii,
które każdy z nas może odnieść do siebie samego.
Ewelina Lasota
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NIKOLA KUCHARSKA
MICHAŁ KUBAS
Ścieżki są śladem naszej obecności w naturalnej przestrzeni; zapisem aktywności. Pomagają orientować
się w otoczeniu, ułatwiają poruszanie się, stanowią
alternatywną drogę. Nie są tworem spontanicznym,
przypadkowym. Powstają poprzez powtarzanie, ucieranie danego szlaku. Jako takie obrazują również nasze
przyzwyczajenia, nawyki, a nawet charakter. Dlaczego
ludzie decydują się na wybór tej, a nie innej trasy, czy
na drodze znajduje się coś, z czym czują się związani?
Czy traktujemy ścieżki jedynie jako sposób na szybsze
dotarcie do celu? Inspiracją dla uchwycenia tego zjawiska stała się książka Kevina Lyncha „Obraz Miasta” oraz
zdjęcia satelitarne pokazujące siatkę szlaków wytyczonych przez przechodniów.
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MARIA PROCHACZEK
Zielona głusza ukryta w środku miasteczka. Tu i tam porozrzucane niedbale doniczki z kiełkującymi roślinami
o niespotykanych właściwościach i wyglądzie. Wyraźnie wydeptana ścieżka ciągnąca się wzdłuż całej działki.
Pęknięta szyba w szklarni, zakurzone liście tytoniu
w szopie. Unoszący się przyjemny zapach roślin. W tle
pan Andrzej. Nieco ukryty pośród zarośli sprawdza, czy
dawidia chińska zakwitnie w tym roku.
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JOANNA CYWIŃSKA
Zespół braku kontaktu z naturą (Nature Deficyt Disorder/ndd) jest zjawiskiem badanym od niedawna. Prace
nad nim rozpoczął Richard Louw, według którego kontakt z naturą jest bardzo ważnym elementem życia
dziecka i młodego człowieka. Ograniczona możliwość
obcowania z przyrodą odbija się negatywnie w procesie rozwoju osobowościowego oraz intelektualnego.
World Health Organization nie umieściła jednak do tej
pory NDD na liście oficjalnie leczonych syndromów.
Fotografie przedstawiają osobę, która w warunkach
laboratoryjnych doświadcza ponownego, dawno nie
utrzymywanego kontaktu ze światem organicznym.
Wyobcowanie człowieka z natury skutkuje wzmożonym lękiem przed nią. Przebywanie w niepoznanym
otoczeniu budzi negatywne emocje. Ponowne uczenie
się kontaktu z przyrodą staje się procesem bolesnym
i niezgrabnym.
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PAULINA HANZEL
SYMBIOZA
Fotografowane kobiety to bliskie mi osoby. Rośliny,
z którymi pozują, zostały znalezione w ich codziennym
otoczeniu – wybrałam te najbardziej pasujące, oddające charakter każdej z bohaterek zdjęć. Zestawiając
fragmenty ciał kobiet z roślinami, opowiadam o panującej między nimi symbiozie.
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BARTEK WYWIOŁ
Moja najbliższa rodzina od lat praktykuje ziołolecznictwo. Pijemy nalewki przygotowane przez babcię Helenę
– m.in. na gościec przewlekły, choroby układu krążenia
czy schorzenia wątroby i trzustki. Archiwalne zdjęcia
mojej babci, stare recepty lekarskie, poradniki zielarskie autorstwa Czesława Andrzeja Klimuszko, Aleksandra Ożarowskiego i Wacława Jaroniewskiego, z których
korzysta, układają się w opowieść o jej wieloletnim
kontakcie z roślinami leczniczymi.
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JOANNA LEWANDOWSKA
Opuszczając w czerwcu mieszkanie studenckie, podlałam obficie rośliny i odstawiłam je na biurko. Z każdej
z nich odcięłam gałązkę. Odwiedzałam je raz na tydzień,
czasem częściej. W tych chwilach wracały na parapet.
Wyglądało na to, że nieźle się trzymają. Po powrocie
jednak, który przypadł na koniec września, okazało się,
że stewia trochę zwiędła, lawenda uschła, podobnie
jak mięta truskawkowa, która szczęśliwie później ożyła,
goździk miał się w miarę dobrze. Tylko mięta meksykańska przeżyła rozłąkę niemal bez szwanku.
Suche gałązki zaczęły rozpadać się w rękach. Mięta
meksykańska dalej pachniała, mimo że wyraźnie się
zmieniła – zbrzydła, choć to może zbyt mocne słowo.
Z moimi przyjaciółmi jest podobnie.
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ADAM KIERES
PRZYRODA INSTYTUCJONALNA
Pragniemy kontaktu z przyrodą, otaczamy się nią
w domu, adaptujemy do nowych warunków w miastach. Chcemy, by uczestniczyła w naszym codziennym
życiu, dlatego dyskretnie włączamy ją w świat szpitali,
bibliotek, urzędów czy uczelni. Niestety, niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy z jej istnienia. Zdjęcia
dokumentują elementy przyrody znajdujące się w budynkach użyteczności publicznej.
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IWONA SŁOWIK
Mieszkańcy wsi na co dzień stykają się z przyrodą, która
obejmuje swoim zasięgiem wszelki możliwy byt świata
– zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Odnosi się
do tego, co boskie oraz tego, co idealne. Wyrazem uwikłania w przyrodę jest wszechobecność motywów kwiatowych w domowych przestrzeniach. Można spotkać
je na przedmiotach codziennego użytku, jako ozdoby
na meblach, dekoracje ścienne, przejawy ludowej twórczości czy kiczu. Przenoszone w sferę rękodzieła – haftu,
bibułkarstwa, koronczarstwa – pozwalają podtrzymać
kulturę danego regionu. Tropienie ich obecności w prywatnych domach jest badaniem tego, jak znakowanie
przestrzeni staje się oswajaniem świata.
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MAGDALENA KOBIELSKA
Zainteresowała mnie sytuacja częstego fotografowania
się z roślinami, w otoczeniu przyrody. Zachęciłam moich rozmówców do wspomnień i wspólnych poszukiwań
w domowych archiwach. Istotnym elementem stało się
słuchanie ich opowieści związanych ze zdjęciami. Rozmowy uświadomiły nam, jak bardzo natura obecna jest
w naszym najbliższych otoczeniu, w chwilach codziennych oraz odświętnych. Przedstawiony zbiór fotografii
to przykład budowania relacji człowiek-przyroda niejako mimochodem, przez całe życie.

„Tu mamy sianokosy w latach siedemdziesiątych, a zdjęcie jest w kolorze, bo robiła
je ciotka z Ameryki. Przyjechała w odwiedziny i miała polaroida”
„To zdjęcie zostało zrobione w Stanach
Zjednoczonych w latach siedemdziesiątych. Jest na nim ciocia taty, która
po wojnie wyjechała z mężem za granicę.
Wybudowali tam dom i osiedli się na stałe,
ale kontaktowali się listownie z resztą rodziny z Polski. Przesyłali sobie zdjęcia – oni
z miasta, a nasi dla kontrastu obrazy wsi”.
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magdalena ko bi e lska

„To mój dziadek. Nigdy go nie poznałam. Idzie ścieżką wydeptaną za stodołą.
Do dziś mamy tę ścieżkę i pole pełne
warzyw i owoców”.
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„To dziwne drzewo to
araukaria na wyspie
Stord na południu
Norwegii”.
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„Tata z moim bratem i siostrą. Zdjęcie
zostało zrobione przed drzwiami naszego
domu. Kwiatki to dzieło babci, która dba
o ogród, ale nie zawsze z dobrym skutkiem.
Czasem tego jest po prostu za dużo”.

„Ja z rodzeństwem. Ten kaktus był u nas
przez lata, w każdym razie pamiętam, że gdy
zakwitał, rodzice robili nam z nim zdjęcie”.
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„To moja chrześnica. Ostatnio widziałam ją,
jak była dzieckiem. Po wielu latach zadzwonił telefon, przedstawiła się, a ja nawet nie
poznałam jej nazwiska. Joasia przyjechała
z daleka ze swoją rodziną, robiąc mi niesamowitą niespodziankę”.
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magdalena ko bi e lska

„Mama z tatą poszli na spacer do lasu
niedaleko naszego domu (tutaj mamy
romantyczny akcent). Mama przytula się
do drzew, bo wcześniej gdzieś przeczytała,
że mają one uspokajającą moc. Sądziła,
że przytulanie się do drzew bardzo relaksuje i odpręża”.
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MONIKA STRUZIK
Zwykły dołek, wydrapane podłoże, odcisk w piasku
mogą być czymś niezwykłym: śladem czyjejś obecności. Do lasu, który jest niedaleko mojego domu, zawsze
docieram rowerem. Ubieram się zależnie od pogody.
Nie zapominam o środkach odstraszających kleszcze
i na wszelki wypadek unikam wchodzenia w wysoką
trawę. Mam przy sobie aparat, czasem lornetkę, notes
i linijkę. Tak zaczyna się dochodzenie. Śladów i tropów
zwierząt można szukać o każdej porze roku; trzeba
uważać, żeby ich nie płoszyć. Będąc poza ścieżką, niekiedy wczuwam się w rolę zwierzęcia: słucham i obserwuję uważnie, stąpam ostrożnie. By nie uronić ani
chwili. Czasem poza tropem udaje mi się zobaczyć
także i samego właściciela zostawionego śladu. Przy
odrobinie szczęścia zaobserwować, jak się zachowuje
i zrobić zdjęcie.
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WIKTOR PRZYBYŁ
Dzicy gardzą wszystkim, co nie przynależy do rodziny
lub szczepu i polują jak na zwierzynę na członków
innej hordy. Znają obowiązki względem rodziny, ale nie
mają pojęcia o ludzkości całej. Toteż bez miłosierdzia
mordują dzieci i kobiety szczepu wrogiego i pożerają
je z apetytem po bitwie lub napadzie.
Alexander von Humboldt, Podróż po rzece Orinoko

Jest to rzecz nader godna uwagi, że nie ma ludzi tak
tępych i głupich, nie wyjmując nawet szaleńców, iżby
nie byli zdolni zebrać do kupy rozmaitych słów i ułożyć z nich zdania, którym zdołają wyrazić swą myśl;
przeciwnie zaś, nie ma innego zwierzęcia, choćby było
najdoskonalsze i najbogaciej obdarzone, aby dokazało
tegoż samego. A nie dzieje się to dlatego, iżby im nie
stało organów. Widzimy, iż sroki i papugi mogą wymawiać słowa tak jak i my, a wszelako nie mogą mówić jak
my, to znaczy objawiając, iż myślą to, co mówią. Przeciwnie, ludzie, którzy, będąc z urodzenia głusi i niemi,
pozbawieni są, tyleż albo więcej co bydlęta, organów
służących innym do mówienia, zwyczajni są wymyślać
sami z siebie jakieś znaki, i za pomocą nich porozumiewają się z osobami, które przebywając zwyczajnie w ich
towarzystwie, mają możność wyuczenia się tego języka.
To świadczy nie tylko, iż zwierzęta mają mniej rozumu
niż ludzie, ale że nie mają go wcale, widzimy bowiem,
iż potrzeba go bardzo mało, aby umieć mówić.
René Descartes, Rozprawa o metodzie
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