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Eco Art, sztuka środowiskowa, sztuka ekologiczna… 
Co kryje się za tymi do niedawna jeszcze rzadko 

używanymi określeniami? Wystawa pt. „Courants 
Verts, Créer pour l’environnement” („Zielone 
nurty - twórczość dla środowiska”) zorganizowana 
w Espace Fondation EDF w Paryżu próbuje dać 
możliwie wyczerpującą odpowiedź na to pytanie. 

Historycy sztuki, tropiący obecność problematyki 
ekologicznej w sztuce współczesnej, mają kłopot 
z ustaleniem daty jej narodzin. Kto, jaka grupa, jaki artysta 
jako pierwszy i kiedy podjął otwarcie tę tematykę w swojej 
twórczości? Czy można przyjąć, że był to Isamu Nogushi, 
który w 1943 roku odlał w brązie niewielką rzeźbę 
o nieregularnej, jakby pokrytej bliznami, „okaleczonej” 
powierzchni zatytułowaną „This Tortured Earth”? Czy 
należy zaliczyć do prekursorów tej sztuki Gine Pane i jej 
performans pod tytułem „Terre protegée” z 1970 roku, 
w czasie którego artystka położyła się na plecach na ziemi, 
rozpościerając ręce w formie krzyża, aby ją ochronić? 
Czy podobnie należałoby dziś zinterpretować pokaz 
Jannisa Kounelisa, który w 1969 roku „wystawił” w jednej 
z rzymskich galerii kilka prawdziwych koni? Określenie 
tych artystów mianem ekologicznych byłoby nadużyciem 
zawężającym w dodatku pole ich zainteresowań. 

Te pojedyncze przykłady możemy uznać jednak 
za oznaki rosnącej w latach 70. XX wieku wrażliwości 
sztuk plastycznych na otaczające człowieka środowisko, 
na naturę w szerokim tego słowa rozumieniu.

Joanna Sitkowska

Z I E L O N Y  N U R T
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Jéremy Gobé, „Corail artefakt”, obraz koralowca, 2018. Fot. materiały 
prasowe wystawy „Courants verts –creation pour l’environement”

Paul Ardenne, autor pionierskiej (nie tylko we 
Francji) pozycji o sztuce spod znaku ekologii rozumianej 
jako odrębny nurt, sytuuje jej początki u progu lat 
2000. Będąc kuratorem paryskiej wystawy, zadbał 
o to, aby znalazł się na niej możliwie jak najszerszy 
wachlarz propozycji tej wielokierunkowej twórczości, 
bardzo zróżnicowanej pod względem estetycznym. 
Twórczości, która otwarta jest na szereg innych 
dyscyplin. Artyści, poszukując takich form wyrazu, 
które pozwalają im na pogodzenie ich przekonań 
i sposobu życia z praktyką artystyczną, współpracują 
z naukowcami, pedagogami, a także mieszkańcami 
regionów i miast obranych jako pole do ich działania. 
Wiąże się to często z wykroczeniem, nieraz radykalnym, 
poza ramy tradycyjnie pojmowanej sztuki. 

Naturalnych rozmiarów szkielet wieloryba jest 
pierwszym dziełem, z jakim styka się zwiedzający, 
wchodząc na wystawę. Jak wiemy, martwe ciała 
tych olbrzymich ssaków, wyrzucane przez fale 
na brzegi oceanów, są drastycznym dowodem na 
zachwianą równowagę biologiczną tych zwierząt 
spowodowaną przez ingerencję człowieka w oceaniczny 
ekosystem. Ackroyd & Harvey natrafili na jedno 
z takich ciał na wschodnim wybrzeżu Wielkiej 
Brytanii. Po rytualnym oczyszczeniu szkieletu artyści 
przyozdobili go kryształami. Temu spektakularnemu 
przykładowi „recykl’art” towarzyszy film z fikcyjnego 
procesu przeciwko firmom znanym ze szkodliwej 
dla środowiska działalności. „The Ecoside Trail” 
miał wesprzeć propozycje artystów, aby akt 
ekobójstwa, podobnie jak ludobójstwa, został uznany 
za przestępstwo na skalę międzynarodową.

Przed rozgrywającą się aktualnie katastrofą i jej 
konsekwencjami ostrzega również Sarah Trouche. 
Na wystawie znalazło się wideo z jej performansu 
zarejestrowanego w Kazachstanie pt. „Aral Revival” 
(2013). Widzimy na nim artystkę stojącą na 
zardzewiałym pomoście łodzi i usiłującą utrzymać 
w pozycji pionowej łopoczące na silnym wietrze flagi 
Kazachstanu. Jej nagie ciało pokryte jest niebieską farbą 
(kolor wody), a wokół niej rozciąga się aż po horyzont 
piaszczysty i porośnięty trawą płat ziemi, jedyny ślad po 
istniejącym tu kiedyś Morzu Aralskim, dziś całkowicie 
osuszonym w wyniku intensywnej irygacji pól bawełny. 

Trzy dekady wcześniej, w trakcie Documenta 
w Kassel, Joseph Beuys zainicjował akcję posadzenia 
7000 dębów, w którą włączyły się setki wolontariuszy. 
Akcja okazała się wizjonerska, jako że ratowanie 
lasów stało się jednym z naczelnych zadań w celu 
uratowania ekosystemu naszej planety. 

Dziś Jérémy Gobé również pragnie, by kreacja 
obrała drogę, która pozwoli na podążanie w stronę życia, 
ku konkretnej rzeczywistości w celu jej naprawienia. 
Projekt „Corail Artefact” zaprezentowany na paryskiej 
wystawie jest przykładem takiego radykalnego 
i zarazem estetycznie wyrafinowanego połączenia 
sztuki, rzemiosła i ekologii. Zafrapowany delikatnymi 
i precyzyjnie wykonanymi wzorami koronki, z której 
produkcji słynie od wieków jedna z wytwórni w Puy-en-
Velay we Francji, artysta dostrzegł w nich podobieństwo 
do misternego reliefu raf koralowych. W wyniku 
nawiązanej współpracy z naukowcami i fabrykantami 
wynaleziono rodzaj biodegrdable siatki, która pokrywa 
okaleczone rafy w skutek zanieczyszczeń oceanicznych 
i tym samym chroni je, pozwalając jednocześnie 
na odradzanie się mikroustrojów na głębinie. 

Olga Kissieleva posługuje się w swej twórczości 
najnowszymi technologiami, stosowanymi m. in. 
w celu przywrócenia naturze ginących gatunków 
drzew. Z powołanego przez nią długoletniego 
programu zatytułowanego „EDEN” na wystawie 
znalazła się część poświęcona skamieniałej sośnie 
odkrytej w Australii pod koniec XX wieku. Ten jedyny 
na świecie okaz, pochodzący z okresu jurajskiego, 
uważany jest przez naukowców za przodka znanych 
nam dziś cedrów. Kissieleva stworzyła globalną sieć, 
łącząc australijską sosnę Wollemi z jej potomkami 
w Japonii, Ameryce i innych krajach. Wyposażyła je 
w czujniki rejestrujące reakcje drzew pod postacią 
wizualnego zapisu. Powstała tym sposobem 
„artystyczna utopia”, którą artystka określa motyw 
porozumienia w swoistej interkontynentalnej 
przestrzeni, obrazującą jedną z tendencji w sztuce 
spod znaku ekologii pragnącej przywrócić zaburzany 
systematycznie przez człowieka porządek natury.

W pracy zatytułowanej „When the Bark of the 
Birchtree Is Singing” Nathan Grimes podjął probę 
udźwiękowienia poematu Lucy Larcom z XIX wieku 
opiewającego piękno natury. Artysta stworzył utwór 
na podstawie wzoru graficznego fragmentu kory 
brzozy, który przełożył na struny fortepianu, kreując 
tym sposobem gamę dźwięków. Wzór ten Grimes 
zinterpretował również, na zasadzie kalkomanii, w formie 
wiersza, usuwając słowa, które odpowiadały białym 
plamom kory. Powstała dzięki tym zabiegom partytura, 
którą można było nie tylko zobaczyć na wystawie 
w formie graficznej, ale także usłyszeć jej wykonanie. 
Oto przepis na to, aby kory drzew zaczęły śpiewać!

Obok wspomnianych już realizacji na wystawie 
znalazły się fotografie, makiety ekologicznych konstrukcji 
architektonicznych, futurystyczne projekty wiosek 
na księżycu, komiksy, dokumentacje akcji, a nawet 
karoseria starego samochodu, który zamiast silnika 
ma zainstalowane przy przednich siedzeniach pedały 
i może dzięki temu nadal jeździć. Mimo tak rożnych 
form, materii i tonu tych wypowiedzi artystycznych 
(radykalnie krytycznych, alarmistycznych, komicznych, 
poetyckich, metaforycznych…), możemy w nich 
wytropić wspólny im nurt dążący do przywrócenia 
dialogu z przyrodą i z fauną, z wszelkimi przejawami 
życia objawiającego się pod postacią podwodnych raf 
czy też kory brzozy. Jak nietrudno przekonać się na tej 
wystawie, sposobów, by to uczynić, jest bardzo wiele.
Wystawa „Courants Verts, Créer pour l’environnement” 
zrealizowana w Espace Fondation EDF w Paryżu trwa 
od 16 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
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Joanna Sitkowska: Znajdujemy się na wystawie 
„Courants verts – creation pour l’environement 
(Zielone nurty - twórczość dla środowiska)”. Ekologia 
i liczne zagrożenia dla naszej planety, jakie stanowi 
dziś działalność człowieka, są tematem tego 
zbiorowego, międzynarodowego projektu w Espace 
Fonadation EDF w Paryżu, którego jest Pan kuratorem. 
Jakimi kryteriami posłużył się Pan, przystępując do 
wyboru artystów? Była to dbałość o różnorodność 
form i wypowiedzi artystycznych czy starał się 
Pan raczej zaprezentować jak najszerszy wachlarz 
zagadnień podejmowanych przez artystów?

Paul Ardenne: Wystawa jest owocem mojej książki, 
wydanej w 2018 roku, zatytułowanej „Sztuka 
ekologiczna. Twórczość plastyczna i atropocen”, która 
spotkała się z szerokim oddźwiękiem jakiego się nie 
spodziewałem. Ku mojemu zdziwieniu okazało się 
bowiem, że pozycja tego typu nie została jeszcze 
nigdzie do tej pory opublikowana. A wydawałoby się, 
że relacje istniejące między sztukami plastycznymi 
i ochroną środowiska powinny niejako w naturalny 
sposób znaleźć odbicie w badaniach z dziedziny 
estetyki, historii sztuki i krytyki. Po opublikowaniu 
książki otrzymałem kilka propozycji zorganizowania 
wystaw o tej tematyce i aktualna prezentacja w Espace 
Fundacja EDF jest pierwszą ich konkretyzacją, 
rzekłbym na średnią skalę, bo zajmującą 450 m2 
i przedstawiającą prace 25 artystów. Ale dużo 
obszerniejszy pokaz, obejmujący ponad setkę artystów, 
byłby oczywiście również możliwy. Stworzyłem nawet 
projekt biennale ECOLOGICA. Niestety dzisiejsza 
sytuacja nie pozwala na razie na jego realizację.
Obecna prezentacja podzielona jest na trzy rozdziały. 
W pierwszym, pod hasłem ostrzeżeń, znaleźli się 
artyści wysyłający sygnały alarmowe, ostrzegający 
nas przed nadchodzącą katastrofą. W drugim 
postanowiłem pokazać artystów kontekstualnych, 
których twórczość jest reakcją na określoną sytuację 
lub problematykę i którzy podejmują różne działania 
pod tym kątem, kierując się nieraz w stronę sztuki 
użytecznej (usful art). Natomiast dominantą trzeciej 
części jest ładunek poetycki dzieła, w którym wyobraźnia 
i marzenie odgrywają najistotniejszą rolę. Zaznaczmy 
tutaj, że mogą one być zarówno przekaźnikami 
idei dystopii, swoistej contra-utopii, collapsologie 
(czyli nieuchronnego upadku zachodniej cywilizacji) 
bądź solastalgii wiążącej się z głębokim niepokojem 
i tęsknotą za utraconym środowiskiem naturalnym, 
jak i wręcz przeciwnie - możemy napotkać tu prace 
obrazujące harmonię i powrót do ocalonej natury. 

J.S.: Wybrani przez Pana artyści nie są znani szerszej 
publiczności i poza Josephem Beuysem brak wśród 
nich nazwisk znanych twórców historycznych.

P.A.: Widzimy tu pewien paradoks czy wręcz dysonans 
zaistniały w sztuce współczesnej. Z jednej strony mamy 
do czynienia ze środowiskową katastrofą na skalę 
kuli ziemskiej o rożnej intensywności, w zależności 
od poszczególnych regionów, natomiast z drugiej 
- znikome zainteresowanie artystów tą alarmującą 
sytuacją. Ten rozdźwięk bardzo mnie zafrapował 
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Ackroyd & Harvey, „Stranded (Na mieliźnie)”,  
2006, Sainsbury Cenre for Visual Arts 2013. 
Fot. materiały prasowe wystawy „Courants 

verts –creation pour l’environement”
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i rozczarował jednocześnie. Ruch ekologiczny zrodził się 
i rozwinął na międzynarodową skalę w latach 60. i 70. 
Kino i komiks podjęły tę tematykę bardzo wcześnie, 
często pod postacią wizji spektakularnych katastrof, 
ale również w formie bardziej refleksyjnej. Na polu 
sztuk plastycznych tematyka ta jest natomiast w tym 
okresie niemal całkowicie ignorowana. Bardzo niewielu 
artystów zainteresowało się nią. Można tu zacytować 
takich twórców, jak wspomniany przez Panią Joseph 
Beuys, ale i również Barbare Leisgen z Niemiec i Janet 
Laurence z Australii. Należałoby dysponować większymi 
środkami, żeby pokusić się o szerszą prezentację 
historyczną począwszy od pionierskich prób artystów, 
którzy, poza trzema wspomnianymi nazwiskami, nie 
są włączeni do obecnej prezentacji. Prezentacji, która 
przedstawia tym niemniej wachlarz artystów z kilku 
pokoleń miedzy 30 a 80 rokiem życia. Łączy ich wspólna, 
choć podejmowana w rożny sposób, problematyka 
okaleczanego przez człowieka świata. Utkana z roślin 
suknia Nicole Dextras z Kanady stanowi przykład 
posługiwania się materiałami zaczerpniętymi prosto 
z natury. Obrazy Fernando Prats z Chile powstają przy 
pomocy sił natury, wiatru i morskich fal. Jérémie Gobé 
z Francji, łączy sztukę i naukę (art science) w projekcie 
pozwalającym na ocalenie ginących raf koralowych. 
Inny francuski artysta, Thierry Boutonnier, idąc za 
Beuysem, zajął się sztuką prowadzącą do powstawania 
ogrodów, etc., etc. Zależało mi na tym, aby wystawa 
dała świadectwo jak najszerszego spectrum kwestii 
ekologicznych z estetycznego punktu widzenia.

J.S.: Ta różnorodność jest rzeczywiście pasjonująca. 
Rodzą się jednak równocześnie pytania o status dzieła 
sztuki, o sferę symboliczna jaką dzieła i działania spod 
znaku sztuki ekologicznej mogą (lub nie) wytworzyć, 
o ich odbiór przez publiczność. Czy akcja artysty, 
w wyniku której powstaje nowy ogród, pozostaje nadal 
w polu sztuki i przyczynia się do jego poszerzenia 
i przedefiniowania, czy oddziaływując bezpośrednio na 
otaczające nas środowisko wykracza poza to pole?

P.A.: To ważne pytanie. Widzimy jednak wyraźnie jak 
problematyka bliska artyście determinuje sposób w jaki 
uprawia on sztukę, jakimi posługuje się środkami. Jeżeli 
twórca pragnie tworzyć obrazy i nie dysponuje takimi 
narzędziami jak aparat fotograficzny czy kamera filmowa, 
jego warsztat zdominowany będzie przez rysunek 
i malarstwo. Jeżeli zajmuje go ciało, dużego znaczenia 
nabierze w jego praktyce artystycznej performans. 
Sposoby uprawiania sztuki zdeterminowane są tym, 
co interesuje artystę najbardziej. Dla wielu z nich 
namalowanie obrazu, sfotografowanie pięknego pejzażu 
czy przedstawienie przy pomocy malarstwa lub fotografii 
zakresu zniszczeń spowodowanych przez człowieka dziś 
już nie wystarcza. Chcą oni pójść dużo dalej w twórczości 
traktującej o ekologii, środowisku i ochronie natury, 
stawiając jednocześnie pytanie o etykę dzieła, jego 
status moralny. Jeżeli sztuka jest jedynie spektaklem, 
jej cel jest chybiony. Żyjemy zresztą w społeczeństwie 
spektaklu o czym przekonał już nas Guy Debord. 
Im dłużej, im więcej oglądamy świat, tym słabiej na 
niego reagujemy, jesteśmy jedynie jego widzami a nie 
uczestnikami, nie podejmujemy żadnych akcji. Mnóstwo 
ludzi spędza dziś długie godziny na oglądaniu seriali. To 
znany mechanizm. Jeżeli chcemy zabić akcję, rozwijamy 
spektakl. Tak więc wielu artystów pragnie dziś nadać 

dziełu sztuki nowe znaczenie, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o problematykę związaną z ekologią, z naprawieniem 
świata. Nie mogą już oni tworzyć, używając 
dotychczasowych tradycyjnych środków wyrazu. Thierry 
Boutonnier, jak również inni artyści, wybrał ogrodnictwo. 
Czemu nie? Dlaczego artysta nie mógłby zamienić pędzla 
na łopatę? Dlaczego nie moglibyśmy podziwiać ogrodu 
stworzonego przez artystę tak, jak podziwiamy obraz? 
Znajdujemy się w sytuacji kryzysowej, w momencie, 
w którym artyści kwestionują w sposób radykalny 
dotychczasowe konwencje i formy uprawiania sztuki. 
Nie jest to zresztą zjawisko w sztuce nowe. Modernizm 
postawił pod znakiem zapytania ówczesne konwencje. 
Dziś widzimy, że tym subwersywnym działaniom 
wobec tradycyjnych praktyk towarzyszy potrzeba czy 
wręcz konieczność zaangażowania w problematykę 
ekologiczną. Nic wiec dziwnego, że dominującą 
formą stała sie sztuka użyteczna (useful art), powstała 
jako trend w latach 80. XX wieku. Uprawiający ją 
artyści tworzą dzieła, dbając o ich walory estetyczne 
i poetyckie, ale sposób ich użycia podporządkowany 
jest określonemu, w tym przypadku ekologicznemu, 
celowi, któremu chcą służyć. Do akcji Krzysztofa 
Wodiczko, znanego polskiego artysty mieszkającego od 
lat w Nowym Jorku, konstruującego m.in. pojazdy dla 
bezdomnych, podchodzono często z dużą ironią. Można 
oczywiście żartować na temat tego typu przedsięwzięć, 
jako że artysta nie jest w stanie zmienić świata. Ale 
jego zabiegi sprawiają, że staje sie on prekursorem, 
protagonistą akcji, dając wspaniały przykład. Wodiczko, 
podobnie jak szereg artystów na tej wystawie, pokazuje 
jak można uprawiać sztukę, która wykracza poza 
artefact i pozór, sięga dalej i głębiej, ingerując w tkankę 
świata, w otaczającą nas rzeczywistość. Mamy w takich 
przypadkach bez wątpienia do czynienia z aktem kreacji. 
Kreacji artystycznej, której nie należy utożsamiać 
z tworzeniem przedmiotów wizualnej konsumpcji. 
Kreacja artystyczna staje się interesująca z chwilą, gdy 
artysta tworzy na nowo, a nie odtwarza istniejące światy. 
Dla artystów reprezentujących nurt ekologiczny dobro, 
troska (care), poszanowanie, umiar, antykonsumpcjonizm 
są dziś niezbędne w relacji człowieka z otaczającym go 
światem. Respekt i poszanowanie środowiska należą 
do pojęć jakie możemy odnieść do każdej propozycji 
artystycznej znajdującej się na tej wystawie. 

J.S.: Organizując tę wystawę i zajmując się zagadnieniami 
ekologicznymi, kontynuuje Pan reelekcję nad sztuką 
kontekstualną, której poświecił Pan kilka lat temu 
książkę pod tym samym tytułem i na wstępie której 
cytuje Pan słowa polskiego artysty - Jana Świdzińskiego. 
W jakiej mierze artysta ten zainspirował Pana do 
zainteresowania się sztuką kontekstualną?

P.A.: Świdziński był jednym z prekursorów tego nurtu. 
Aspekt i kontekst polityczny we wszystkich dziedzinach 
twórczości artystycznej, plastycznej, literackiej, filmowej, 
etc., interesował mnie od zawsze. Jak funkcjonuje artysta 
w świecie, w którym przyszło mu żyć? Czy odnajduje 
w nim miejsce dla siebie, czy musi je dopiero stworzyć 
i jakimi środkami? W jaki sposób się wypowiada i jaki jest 
tego oddźwięk? W latach 80., w czasach mojej młodości, 
w sztuce zapanował postmodernizm odrzucający 
wszelką ideę subwersji i kontestacji, na rzecz osobliwej 
mieszanki stylów, tendencji, która w efekcie straciła sens, 
przestała cokolwiek znaczyć, nie wyłączając refleksji oraz 
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myśli politycznej i jej silnego nurtu reakcjonistycznego, 
który mógł w tym kontekście łatwiej się rozwijać. 
Dużo podróżowałem w tym okresie, odwiedzając 
kraje Europy Wschodniej (m. in. Polskę w czasach 
Jaruzelskiego). Byłem zafascynowany tym rozpadającym 
się na naszych oczach światem. Poznałem bardzo wielu 
artystów tworzących w tych krajach. W Krakowie 
miałem szczęście spotkać się z Tadeuszem Kantorem. 
Uderzyło mnie, jak mały i skromny był jego teatr 
Cricot2. Na Zachodzie, gdzie oglądano jego spektakle 
na scenach teatrów narodowych, wyobrażano sobie, że 
dysponuje on wspaniałymi warunkami pracy. Bardzo 
mnie zainteresowała sztuka artystów z ówczesnej 
Europy Wschodniej, którzy będąc w opozycji, cierpieli 
z powodów politycznych i których twórczość pozostaje 
nadal nieznana na Zachodzie z nielicznymi wyjątkami, 
takimi jak wspomniany Tadeusz Kantor czy na przykład 
Ilya Kabakov. W takim właśnie kontekście, pracując nad 
performansem politycznym, natrafiłem na twórczość 
Jana Świdzińskiego. Wśród nielicznych tłumaczeń jego 
tekstów znalazłem manifest sztuki kontekstualnej. Było 

to dla mnie szalenie interesujące odkrycie. Gdy pisałem 
książkę o artystach sztuki kontekstualnej, pracujących 
i tworzących w kontekście rzeczywistości bezpośrednio 
ich otaczającej (często zresztą w opozycji do niej), 
manifest Świdzińskiego i jego polityczne performanse 
stanowiły dla mnie bardzo ważny wkład w moje refleksje. 
Zapoznałem się z pracami i działaniami artystów bloku 
wschodniego poddanych opresji politycznej, którzy 
mimo tego, dzięki swej odwadze, wykreowali nowe 
formy uprawiania sztuki zaangażowanej, odnoszącej się 
do kontekstu. Kontekstu nie wielkich idei i ideałów, jak 
miało to kiedyś miejsce, ale kontekstu specyficznych 
zjawisk świata realnego, bezpośrednio nam danego, co 
określamy dziś mianem mikropolityki w przeciwieństwie 
do makropolityki na wielką skalę. „Zielone trendy” są 
w tym sensie kontynuacją idei jaka towarzyszyła mi przy 
organizowaniu w Grenoble, ponad dwadzieścia lat temu, 
wystawy zatytułowanej „Mikropolityka”. Zadałem sobie 
wówczas pytanie, gdzie są artyści, których nie widać 
w środkach masowego przekazu, ci których prace nie 
biją rekordów w domach aukcyjnych ani nie zabiegają 

Jéremy Gobé, „Corail artefakt”, widok ekspozycji, 2017-2020. Fot. materiały prasowe wystawy „Courants verts –creation pour l’environement”
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o wejście w skład kolekcji słynnych finansistów? Otóż 
artyści ci pracują w swoich pracowniach, jak pokazuje 
aktualna wystawa, oraz w rożnych zakątkach świata, 
dając świadectwo zaangażowania w los naszej planety. 

J.S.: Sztuka spod znaku ekologii cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. Jak widzi Pan przyszłość 
tego rozwijającego się dziś szybko „zielonego 
nurtu”? Czy nie istnieje niebezpieczeństwo, że 
przerodzi się on w modę, w tendencję, do której 
artyście wypada przyłączyć się, żeby być na fali?

P.A.: To bardzo trafne pytanie. Już dziś możemy 
zaobserwować jak nurt ten przeradza się w modę, jak 
niektórzy artyści, nie zajmujący się do tej pory kwestiami 
środowiskowymi, chętnie posługują się terminem 
ekologii, przekształcają się w ekologów. Wystarczy 
wymienić nazwiska Olafura Eliasona czy Tomasa 
Saraceno wspieranych przez duże międzynarodowe 
instytucje. Sytuacja jest bowiem na tyle poważna, 
że nie można dziś „zielonego nurtu” ignorować. Nie 
należny jednak wnioskować, że stał się on nurtem 
wiodącym. Przeciwnie, nadal pozostaje on niestety na 
marginesie. 50 lat temu, w 1970 roku ustanowiono 
Międzynarodowy Dzień Ziemi. Organizacja pozarządowa 
Green Peace powstała w 1971 roku. Gdy spojrzymy 
na wykresy obrazujące na przykład zatrucie powietrza, 
ale również inne wskaźniki, zobaczymy wyraźnie, 
że rosną one od 50 lat w sposób coraz bardziej 
gwałtowny. Istnieje wiec olbrzymi dysonans miedzy 
rzeczywistą sytuacją zagrożenia, w jakiej się znajdujemy, 
i oficjalnym dyskursem politycznym proekologicznym, 

czego przykładem możne być polityka prezydenta 
Macrona we Francji . Tak wiec całe szczęście, że 
„zielony nurt” istnieje. Chociaż ma Pani rację, zadając 
pytanie o jego formę, o polityczną poprawność, 
która sprawia, że może on przerodzić się w modną 
aktualnie tendencję. Ale co możemy na to poradzić? 

J.S.: Obserwowanie rozwoju zarówno sztuki, jak 
i ekologii napawa Pana optymizmem czy pesymizmem?

P.A.: Przepowiednie, zarówno pesymistyczne, jak 
i optymistyczne nie są interesujące. To, co jest 
ważne, to działanie, nasza zdolność do reagowania, 
potencjał aktywizmu. Z tego punktu widzenia artyści 
ekologiczni są nam potrzebni. Prawdą jest, że pojawiły 
się tendencje dystopiczne, postapokaliptyczne 
w sztuce podejmującej problematykę ekologii, ale 
walka o uzdrowienie środowiska, wiara w możliwość 
poprawy i polepszenia naszych warunków są 
w niej również bardzo obecne. Dopóki istnieje chęć 
i potrzeba działania, świat się nie skończy, będzie 
żył dalej. I to właśnie obrazuje ta wystawa. 

Paryż, 6.10.2020
Paul Ardenne - francuski historyk i krytyk sztuki, 
kurator, wykładowca i powieściopisarz. Jest autorem 
licznych pozycji książkowych i artykułów z dziedziny 
sztuki współczesnej i architektury. 

Khvay Samnang, „Rubber Man (Gumowy człowiek)”, Digital C-Print, 80 x 120 cm, 2014. Fot. materiały prasowe wystawy „Courants verts –creation pour l’environement”


