2008 POTOP
2008 FLOOD
NASZE KONSTALACJE 2008

2009 SŁOŃCE HISZPAŃSKICH PLAŻ

OUR CONSTELLATIONS 2008

2009 THE SUN OF SPANISH BEACHES

CONSUELO CARRION ALONSO

TOMASZ JĘDRZEJEWSKI
553

554

2008 LOVE DLA MAMY
2008 LOVE FOR MOM
RODZINA 2008

2016 W HOŁDZIE…
2016

FAMILY 2008

A TRIBUTE TO…

ANNA RODZIŃSKA – IWIAŃSKA

ANETA MIKOŁAJCZAK
555

556

2008 APOLLO

SZKICOWNIK PRZESTRZENNY. O OPATRZNOŚCI 2008

2008 APOLLO

SPATIAL SKETCHBOOK. ABOUT PROVIDENCE 2008

FILIP GRZEGORZ STANŻEWSKI

KAROLINA KOMASA
557

558

SVETOVID OF NATURE 2008

2008 ŚWIATO-WID NATURY

ART IN THE SPACE OF NATURE 2009

2009 SZTUKA W PRZESTRZENI NATURY

ECOFILTERING 2009

2009 EKOFILTRUJĄCE

WINTER FLOWER - SNOWFLAKE 2010

2010 KWIAT ZIMY - ŚNIEŻYNKA

TRANSFORMATION 2010

2010 TRANSFORMACJA

THE IMPRESSION OF THE LINE OF THE 5TH ANNIVERSARY 2013

2013 IMPRESJA LINII 5 – LECIA

COPY-IMPRINT I 2014

2014 ODPIS – ZAPIS I

DEJA VU 2015

2015 DEJA VU

COPY-IMPRINT II 2015

2015 ODPIS – ZAPIS II

THREE IMPRINT EXPOSURES 2015

2015 TRZY ODSŁONY ZAPISU

AGAINST THE SUN 2015

2015 WOBEC SŁOŃCA
2015 WOBEC ZIEMI I NIEBA I

AGAINST EARTH AND THE SKY I 2015

2015 WOBEC ZIEMI I NIEBA II

AGAINST EARTH AND THE SKY II 2015
AGAINST ONESELF 2015

2015 WOBEC SIEBIE

DANUTA MĄCZAK

DANUTA MĄCZAK
559

560

2009 PRZEZ ”( )”

EMANO 2009

2009 THROUGH ”( )”

EMANO 2009

MARIA SZYDŁOWSKA

ANDRZEJ NIEDZIELSKI
561

562

TRANSFORMACJA LOTU 2009
FLIGHT TRANSFORMATION 2009
2009 GRZECHY GŁÓWNE

CZAS NASZEGO MIEJSCA 2010

2009 DEADLY SINS

THE TIME OF OUR PLACE 2010

PATRYCJA PIWOSZ

MARTA TRAVAGLIONE
563

564

2009 ZWIELOKROTNIONE

GULIWER 2009
GULIVER 2009

2009 MULTIPLICATION

GRZEGORZ OLECH

MAŁGORZATA KOPCZYŃSKA
565

566

KONTENERY 2009
CONTAINERS 2009

ŻANETA MICHALAK
KINGA WALKOWSKA
MARTA KRUSZYŃSKA
PATRYCJA KRUSZYŃSKA
MAGDALENA ADAMCZYK

2009 BŁĘKITNI CHŁOPCY
2009 BLUE BOYS

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
W ZASUTOWIE; GIMNAZJUM

BARBARA PILCH
567

568

2009 ŚWIAT DZIECiĘCEJ WYOBRAŹNI
2009 THE WORLD OF CHILDREN IMAGINATION

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
W ZASUTOWIE
SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA I – III

PSY RASOWE 2010
PEDIGREE DOGS 2010

OLGA SALAMON
569

570

OBLICZA ZIEMI 2013
FACES OF THE EARTH 2013
2012 100 GŁÓW

NIEKOŃCZĄCY SIĘ CYKL POCZĄTKU I KOŃCA 2014

2012 100 HEADS

NEVERENDING CYCLE OF THE BEGINNING AND THE END 2014

KAROLINA SZYMKOWIAK

MARZENNA TORLIŃSKA
571

572

2016 TRANSMISJA ENERGII
2016 ENERGY TRANSMISSION

KAROLINA PALUCH
573

574

Widok z góry nasuwać może skojarzenia urbanistyczne, wielkie elementy zdają się być podobne do piramid wyrastających spośród
(miasta) ludzi. Światło słoneczne, jego naturalne przemieszczanie wraz z padaniem cieni odmierza czas każdego z obiektów,
tworząc analogię do przemijalności naszego życia. Zarówno w przestrzeni galeryjnej, jak i plenerowej, efemeryczny charakter
instalacji uwypuklał różne oddziaływania zewnętrzne. W pierwszej wersji była to dość chaotyczna ludzka ingerencja; w drugiej –
swój ślad pozostawiła sama natura. Za sprawą deszczu kompozycje z drobnych kamyków przybierały kształty tkanek, ulegały lekkim
przesunięciom, dzięki czemu stały się bardziej płynne i organiczne. Nowa sytuacja na łące zmieniła charakter tego miejsca i –
poszerzając percepcję odbiorców – nadała mu nowe znaczenie, nie pozbawiając zarazem pierwotnych, naturalnych wartości.
Tomasz Jędrzejewski

The view from above leads to association with urbanism, huge elements seem like pyramids growing among the people. The
sunlight, its natural journey with the existence of the shadow, measures the time of each object, showing the analogy to transience
of life. In the space of a gallery the same as in open space, the ephemeral character of the installation showed different external
impacts of the piece. The first version was a chaotic human interference, second-the nature itself left a trace. With the impact of
the rain, the composition of stones took the shape of tissue, moved a bit, which caused the effect of fluency. This new situation
changed the character of this place, and-by enlarging the perception of audience, gave it a new meaning, without losing its original,
natural values.
Tomasz Jędrzejewski
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Przy odbiorze tej realizacji (obok artystycznego przesłania autorki Anety Mikołajczak) nasuwa się refleksja o potędze Natury, która
nie tylko generuje wszelkie istnienie w czasie, ale również udziela potencjału inteligencji Człowiekowi do nieustannego z Nią
dialogu biologiczno-kulturowego.
Danuta Mączak

With the reception of this piece (next to the message of the author Aneta Mikołajczak), a reflection on the power of Nature
appears, which not only generates every existence in time, but also gives the potential of the human intelligence to conduct
a biologically-cultural dialog with it.
Danuta Mączak
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Kompozycja form rzeźbiarskich zaaranżowana jest na planie trójkąta wpisanego w okrąg. Wynika z tego wspólna zależność trójkąta
przynależnego kulturze i okręgu przynależnego naturze. Formy poprzez zabieg ażurowości skierowane są do wnętrza i zewnętrza
przestrzeni, co stwarza możliwość włączenia całej Natury w artystyczną opowieść o ludzkim istnieniu.
Danuta Mączak

human nature – inherent need of play, and the swinging frames are the analogy of our struggles „from-t”, from sunrise to sunset,
from birth till death, from being to non-being. The composition is arranged into a triangle inscribed in a circle. This shows shared
dependence between the triangle – culture and the circle – nature. The forms, because of the openwork are directed to the inside
and the outside of space. This creates a possibility to add the whole Nature to the artistic story of the existence of people.
Danuta Mączak

586

W przestrzeni Galerii Plenerowej Juliana w Zasutowie pojawiły się białe gipsowe formy rzeźbiarskie. Formy wpisane w otoczenie
natury stanowią o istocie kobiety; kobieta wobec siebie i świata. Wielkość form podyktowana jest negatywowym odciskiem ciała
autorki rzeźby, studentki Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Ostateczną formę rzeźb autorka dopowiada własną wyobraźnią
i wrażliwością, nadając im kształt płatków kwiatu. Formy w przestrzeni natury sprawiają wrażenie pierwszych kwiatów będących
zwiastunem nadejścia wiosny. W centralnym miejscu kompozycji rzeźbiarskiej pojawia się pusta przestrzeń, która intryguje.
Przestrzeń ta jest pustką i pełnią jednocześnie. Może ona kształtować i być kształtowana. Całość przenika energia Natury, która jest
siłą sprawczą wszystkich cyklicznych zmian w swoim środowisku. Symptomem tego jest budzenie się do życia uśpionej porą zimową
Natury (pierwsze przyloty dzikich ptaków, pojawienie się bieli żywych kwiatów przebiśniegów). Pozorna pustka zostaje wypełniona.
Również przestrzeń w obszarze kultury zostaje wypełniona działaniami artystycznymi twórców czerpiących energię z potencjału
własnej natury; wyobraźni, intuicji i umiejętności twórczych.
Danuta Mączak

White plaster sculpture has appeared at the Julian’s Open-space Gallery in Zasutowo. Forms inscribed within the natural
surroundings show the essence of a woman; a woman facing herself and the world. The size of the sculpture is dictated by the
negative imprints of the body of the author of the sculpture, a student at the University of Arts in Poznań. The final form is
complemented by author’s imagination and sensitivity by putting it in a shape of a flower. The sculptures in the space of nature
give the impression of first flowers which announce the coming of spring. At the center of the composition appears an empty
space, which is intriguing. This space is empty and full at the same time. It can shape and it can be shaped. The whole thing is
penetrated by nature’s energy, which is the driving force of every cyclic change in its environment. The weakening of Nature from
the winter is a symptom of it (first sight of wild birds, white blossoms of snowdrops). Apparent emptiness is being fulfilled. What is
also fulfilled is the area of culture by the artistic acts of authors who gain the energy from the potential of their own nature,
imagination, intuition and creative skills.
Danuta Mączak
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Obiekty skonstruowane są zgodnie z charakterem każdego grzechu, tworzą się w miejscu, gdzie wady i zło mają swój początek.
Wykorzystałam człowieka, aby na nim eksperymentować, oszpecać jego ciało, zniewolić, ograniczyć rzeźbą, która jest „materialną
formą” grzechu. Woskowe narośle zniekształcają ciało, człowiek nabiera monstrualnego wyglądu. Być może właśnie tak
moglibyśmy wyglądać, to może nam się przytrafić, naprawdę nam zagraża.
Patrycja Piwosz

The sculptures look like growths which hinder, close, blinds, make a slave out of a human. The object are constructed with the
character of each sin, they are made where the faults and evil have their beginning. I used a man, so I could experiment on it,
disfigure it, enslave it and limit it with sculpture which stands for the material form of a sin. The wax growths disfigure the body,
the man becomes a monster. Maybe, this is how we could look; this could happen to us, is really a danger.
Patrycja Piwosz
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Transformacja lotu. Formy rzeźbiarskie (origami), wykonane ze sklejek drewnianych, budowane fragment po fragmencie, które
w swej ciągłości ujęte jest w odcinki fragmentaryczne, stwarzają ostateczną formę ptaka jako symbolu życia. Formy swą
konstrukcją skierowane są do wewnątrz i na zewnątrz przestrzeni. Formy te w szyku skośnym jak klucz odlatujących ptaków
ustawione zostały w galerii plenerowej. Za sprawą słońca cień kładł się na poziomych płaszczyznach form. Z upływem wędrówki
słońca cienie zmieniały swe sylwety. Słońce wyznaczało upływ czasu, a wraz z jego odchodzeniem podążały zmieniające się kształty
cieni. Formy rzeźbiarskie o prostej stylistyce znaku stały się przy współudziale słońca zapisem odwiecznego „przelotu” przez życie
wszelkich kształtów i form istnienia. Znamiennym zjawiskiem w czasie wernisażu, jakie wywołała Natura, było niespodziewane
włączenie się kruków, które siadły nieopodal galerii i zwróciły uwagę widzów swym przeraźliwym krzykiem. Ów krzyk jak omen
przypieczętował „lot” ludzkiego losu przez życie.
Danuta Mączak

Transformation of a flight The sculptures (origami) are made out of plywood. The made fragments give an outcome in a form of a
bird, as a symbol of life, which in its constancy is divided into parts. The construction is facing inside and to the outside. The
sculptures are situated diagonally in an open space, looking as departing birds. With the impact of the sun, the shadow laid
horizontally. The shadow changed its shape with the journey of the sun. The sun marked the time and with its departure went the
changing shapes of the shadows. The sculptures simple in their symbolic style have become the recording of the eternal „flight”
through life of shapes and beings. A significant impact of the Nature through the exhibition had the rooks, which settled next to
the gallery and turned the attention of audiences with their terrifying scream. Said scream just as an omen has sealed the „flight”
of human fate through life.
Danuta Mączak
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W odniesieniu do człowieka – skupienie, potrzeba koncentracji, wysiłek intelektualny i fizyczny warunkują, by ten potencjał energii
przeobrazić w konkrety. Wszechogarniająca energia stanowi o nieustannym pulsującym rytmie życia i zachodzących w nim zmian.
Umieszczenie błękitnych rzeźb w przestrzeni plenerowej galerii umożliwia zaobserwowanie owej energii w wielu formach oraz
dzianiu się wielu zjawisk i zdarzeń w otoczeniu; rzeźby chłopców, widok uśpionego grudniowego pejzażu, pęd przejeżdżającego
pociągu, zjawisko zachodzącego dnia i nadchodzącej nocy, przelatujący ptak, siedzący pies itd. Każde z tych zaobserwowanych
zjawisk, posiadając własny zasób energii, koresponduje nie tylko z rzeźbami, ale przenika się nawzajem. Noc zmaga się z dniem, pęd
pociągu rozdziera ciszę pejzażu, otoczenie nie zwraca uwagi na śledzącego go psa. Zatrzymane jakby w kadrze pozy i gesty
błękitnych chłopców stanowią o kolejnych następstwach rzeczy i zdarzeń. Rzeźby Błękitnych chłopców okryte brokatem sugerują
refleksyjne zapytanie autorki wobec siebie i innych, czy zachodzi właściwa relacja pomiędzy formami obdarzonymi bardziej lub
mniej zasobem energii wszechbytu? „ Czy ta skromna forma tanim blichtrem okryta niesie to, co dostaję? Czy się z tym należycie
z Tobą dzielę?” ( Basia Pilch )
Danuta Mączak

In regard of a human – focus, the need of concentration, intellectual and physical effort determine if this energy potential can
expand into specifics. Encompassing energy shows an ongoing rhythm of the pulse of life and the changes within. The location of
blue sculptures in the open space of the gallery gives the possibility of observing said energy on different levels and it working in
various happenings in the surroundings, sculptures of the boys, a view of a dormant December landscape, the speed of the passing
train, the phenomenon of ending of the day and the start of the night, by-flying bird, the sitting down dog, etc. Each observed
phenomenon having its own energy not only corresponds with the sculptures, but also penetrates one another. The night fights
the day, the speed of train shreds the silence of the landscape, the surroundings seem to not notice the sitting dog. Stopped in a
frame of a pose and the gestures of the blue boys show the consequences of things and events, The sculptures of the „Blue Boys”
covered in glitter suggest reflective inquiry to herself and to others, is the relation between forms of bigger and smaller amount of
energy of universe fair? „Does this modest form covered in cheap splendor, carries what I’m going to get? Do I share it fairly with
you?” ( Basia Pilch )
Danuta Mączak
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Gest ten sugeruje to, że wszyscy jesteśmy sprawcami skutków konsumpcjonizmu i zobowiązani jesteśmy mobilizować każdego
z nas do zachowania ładu estetycznego oraz harmonijnej relacji z Naturą
Danuta Mączak

This gesture suggests that we all are a part of this post-consumer consequence and we are all obligated to mobilizing each one of
us to keep an aesthetical order and a harmony in the relation with Nature.
Danuta Mączak

Uczestniczki spektaklu:
Magdalena Adamczyk - personifikacja kostiumowa Natury
Marta Kruszyńska - personifikacja kostiumowa szkła
Patrycja Kruszyńska - personifikacja kostiumowa papieru
Żaneta Michalak - personifikacja kostiumowa folii
Kinga Walkowska - personifikacja kostiumowa aluminium

Participants of the show:
Magdalena Adamczyk – costume personification of Nature
Marta Kruszyńska – costume personification of glass
Patrycja Kruszyńska – costume personification of paper
Żaneta Michalak – costume personification of foil
Kinga Walkowska – costume personification of aluminum
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plenerowej. Nośnik kulturowy, udział natury wykreował równoległość przestrzeni realnej i nierealnej. Ujawniona przestrzeń
pozarzeczywista stała się zarazem dopełnieniem i wyzwoleniem. Zunifikowane formy psów gestem wyrzucania ich w przestrzeń
nieba nabrały cech uniwersalnych, doskonałych. Totalne, ostateczne spełnianie się wszechform istot żywych percypowane jest
przez człowieka. „ Wszystkie psy lecą do nieba. Psy lecąc do nieba, dopiero wtedy czuły się wolne”.
Danuta Mączak

of not material quality simultaneously complemented liberation. Unified forms of dogs thrown into the sky become the universal,
perfect. The man experiences the total, ultimate fulfilment of the all-form of living beings. „All dogs go to heaven. Dogs’ flying to
heaven and it was when they felt free”.
Danuta Mączak
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Nasze oczy i usta ulegają ciągłym przemianom, oczy są zwierciadłem duszy, a ustny przekaz pozwala na wyrażenie myśli. Kiedy
wykonujemy przykładowo rysunek, to skupiamy się na „błysku” w oczach, usta mają coś „mówić”, a obrys twarzy to często kilka
kresek nadających kształt. W mojej pracy jest odwrotnie, oczy i usta są prostymi otworami, większe znaczenie ma tu umowna
„czaszka”, która wszystko łączy w całość. Głowy są kolorowe, kształt ust oddaje wyraz zadowolenia lub obojętności, starałam się
unikać smutnego grymasu. Twarzy jest sto, czyli jeden wiek, nasza kultura liczy etapy swojego rozwoju za pomocą jednostki wieku,
dodatkowo w dniu urodzin człowieka zwykło się śpiewać: „Sto lat, sto lat”. Zaczynając myślenie nad głowami, chciałam, by była to
praca o ludziach, o tym, jak są różni, o tym, że każdy jest wyjątkowy, że trudno tak naprawdę kogoś zrozumieć, że trudno nawet
siebie zrozumieć. Ta trudność objawia się w momencie, kiedy widz zacznie „bawić się” w wyciąganie i wciąganie wnętrza głowy.
Maska zyskuje formę twarzy dopiero po wciśnięciu wszystkich szmat do środka, a to wymaga dużo czasu i chęci, zazwyczaj ludzie są
poirytowani, gdy wciskają materiał do środka. Czyli tak jak w życiu, nie jesteśmy zbyt zadowoleni, poświęcając czas na zrozumienie
drugiej osoby. Zdecydowanie więcej zabawy daje wyciąganie wnętrza, w różnych fazach wyciągania tworzą się dziwne, zazwyczaj
śmieszne, kształty. Często wyciągamy od ludzi różne rzeczy, idąc dalej, korzystamy z tego, co wymyślili inni, niejako wykorzystujemy
ich osiągnięcia, często nie myśląc o tym. Zabieg wyciągania i wciągania materiałów tworzących wnętrze głów był trzonem działania
artystycznego, zorganizowanego 7 maja 2012 roku w Galerii Plenerowej Juliana w Zasutowie. Akcja składała się z dwóch części,
w pierwszej dzieci ze szkoły podstawowej miały za zadanie wyciągnięcie wnętrza głowy. Natomiast w drugiej części wzięła udział
młodzież z gimnazjum, zostali oni poproszeni o wciągnięcie wnętrza do środka. Zabawa z głowami uaktywniła wyobraźnię
uczestników, każdy widział w niej coś innego. Dzieci bawiły się w wyciąganie i wciąganie, ale też w przekształcanie jednej formy
w inną. Młodsze, wyciągając materiał z wnętrza głowy, stworzyły formę nieokreśloną, starsze musiały nadać jej kształt określony.
Przekształcanie to podstawowy proces w tworzeniu, nie tylko sztuki.
Karolina Szymkowiak
three holes, which are the most plastic elements of the face. Our eyes and mouth change constantly, the eyes are the mirror of the
soul, and speaking allows for the expression of thought. When we draw, we tend to focus over „shine” in one’s eyes and mouth is
to speak something and several lines often outline the face shape. In my work presents the opposite, the eyes and mouth are
simple holes, greater importance is concentrated over the conventional „skull” that combines everything together. Heads are
colourful; lips shape expresses satisfaction or indifference. I tried to avoid sadness. There is one hundred faces, that stands for a
century, our culture counts stages of own development by centuries, in Poland for example we sing a song wishing the one
celebrating birthday: „A hundred years, a hundred years.” Beginning to think over these heads I wanted this work to be a work
about people, about differences in between them, about the fact that everyone is unique, that it's difficult understand one
particular person, that it's even difficult to understand each other. This difficulty manifests itself at the moment when the
spectator begins to „play” in the extraction and retraction inside of the head. The mask becomes to look like a face when all the
rags are pushed inside, and this action requires a lot of time and willingness to do so, usually people are irritated when pushing in
the fabric inside. Therefore, just as same as in life, we are not too happy devoting the time to understand the other person. It is
definitely funnier when taking fabric out of a head when at different stages of taking fabric out one can create strange, usually
funny shapes. We often take different things out of people, in some other words, we take use of what others invented, it is like we
take advantage out of something we have never considered to be invented by somebody else. Action of taking out and pushing in
fabric filling in the inside of the heads was the core of the artistic action performed on May 7 th ,2012 in the Juliana Outdoor Gallery
in Zasutowo. Action is divided into two parts, the first primary school children were supposed to take out inside of the heads.
During the second part of the action high school youth were asked to push in the fabric back. Playing with heads activated the
imagination of the participants, everyone experienced it in a different way. Children played in the taking out and pushing in but
also in the transformation of one form into another. Younger taking out fabric from inside the head created a form of that is
indefinite; older had to give it a specific shape. Transformation is en elementary process of creation , this does not only refer the
arts.
Karolina Szymkowiak
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Umiejscowienie się linii o konkretnym układzie, w określonych miejscach na cieniu, pozwoliło mi na sformułowanie pojęcia
kwintesencji kobiety. Powyższe działanie impresyjne powstało przy udziale zjawisk natury, jej elementów oraz zamysłu autorskiego
dla artystycznego zapisu miejsca po pięciu latach wzrostu sosenek.
Danuta Mączak

The location of the lines of a particular arrangement in certain places of the shadows allowed me to define the idea of the
quintessence of a woman. This impressional action was created and contributed by the phenomena of nature, its elements and
authors’ idea documenting a place after five years growth pines growth.
Danuta Mączak
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Koheleta 3,15 „To, co było, jest teraz. A to, co będzie, już było.” Wszystko to, co Realnie ziemskie wobec Duchowości to „Marność
nad marnościami i wszystko marność”.
Danuta Mączak
Galeria Plenerowa Juliana to miejsce nadzwyczajne, umożliwiające kontakt z naturą, będące dosłownie i w przenośni odskocznią
od klimatu dużego miasta. Pozwalające wyciszyć się i usłyszeć lepiej to, co w duszy gra… Wspólne rozmowy z Danusią. Przejście
przez Ziemię. Podświadome działania. To trzy następujące po sobie etapy tej zaskakującej nawet autora pracy... Miejsce, w którym
rozpoczęła się i uświadomiła nietypowa RELACJA. Relacja CZŁOWIEKA i jego stanów wewnętrznych z ZIEMIĄ. Ziemia umożliwiła
uwypuklenie się tego, co dzieje się w CZŁOWIEKU, a CZŁOWIEK ukazał OBLICZA ZIEMI w kilku odsłonach. SŁABOŚĆ MOJA. Ona
pierwsza uwypukliła się w kontakcie z ZIEMIĄ. Zamiar człowieka został unicestwiony przez opór materii, twarz owej ZIEMI jakby
narzuciła się sama, zatrzymując moje plany i wykrzykując swoją przewagę. Już wtedy wiedziałam, że podjęłam się dialogu z czymś,
o czym wiem bardzo niewiele. Odtąd zaczęłam bardziej nasłuchiwać tego, co ona mi chce powiedzieć. Zaczęłam poszukiwać też
wyjaśnienia tego, czym w istocie jest ten, jak mi się kiedyś wydawało, nieożywiony przedmiot… który teraz nadaje ton naszej
rozmowie i sugeruje wyższość wiedzy nad wysiłkiem… Ziemia — jeden z czterech „pierwiastków” starożytności, pozostałe to:
woda, powietrze i ogień. Generalnie w mitologii uosabia ją bogini matka, jak np. grecka Gaja(Ge), wszechrodzicielka. Wyjątek
stanowi egipski bóg ziemi, Geb. Dla człowieka żyjącego na łonie natury ziemia jest macierzyńskim łonem wszelkiej istoty żywej:
z niej wyłaniają się rośliny, zwierzęta i ludzie, ale wszystko też ostatecznie do niej wraca. Zawierając w sobie wszystkie główne
pierwiastki, ziemia stała się symbolem wszelkiego stworzenia, a tym samym wszystkich bytów przemijających. z przebogatej
symboliki wybrałam kilka tych, które zburzyły moje dotychczasowe wyobrażenie o ZIEMI: praktyczna zaborczość, materializm,
przeciwieństwo uduchowienia, boskości, nieba.

human existence in the space of time. Following Continuum of all those activities turns into Constans. Here, we can quote
a fragment of Ecclesiastes 3, 15 „That which is, already has been; that which is to be, already has been." All that is earthly Real in
comparison to Spirituality is "Vanity of vanities and all is vanity”.
Danuta Mączak
Juliana Outdoor Gallery is an extraordinary place enabling possibility to experience nature, one can leap literal and figuratively
away from the city. This place enables gating quiet and hear better what your soul sings ... Conversations with Danusia. Walking
across the earth. Subconscious activity. These are three consequent stages of this surprising, even for the author, of the work ...
The place where this unusual RELATION begun and was accomplished. Relation of MAN and his internal states against the EARTH.
The Earth enables highlights phenomena happening within MAN and it was a MAN who showed FACES OF EARTH in several ways.
MY WEAKNESS. It was the first thing that came out in contact with EARTH. The intent of the man was annihilated because of the
resistance of the matter, the face of that EARTH as if it imposed itself, binding my plans and shouting out own dominance. I knew
already at that time that I begun dialogue with something I know very little about. I began to listen to what the nature wants to
say since that time on ... I also began to search for explanation of what was this inanimate object, I did actually think of it this way
… the object of Nature being a reason of our conversation and suggests the superiority of knowledge over effort … Earth – one of
the four „elements” of antiquity: the other is water, air, and fire. Generally, Earth is represented by the goddess in mythology,
such as the Greek Gaia (Gaea), the mother of everything. The only exception is the Egyptian god Geb. The man living at the bosom
of nature Earth is the maternal womb of all living creatures: it is where plants, animals and humans come from but everything
eventually returns back to Nature. Earth containing all the major elements became a symbol of all creation and thus of all
transient entities. I chose some of symbols from among the wide range available that affected my concept of EARTH: practical
possessiveness, materialism, the opposite of spirituality, divinity, heavens. Fall, descend to the ground, and step on the ground –
abandon infertile dreams, gain practical sense of reality. The Judeo-Christian world, explains the Earth was created on the third
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Spadać, zstępować na ziemię, stąpać po ziemi – porzucić bezpłodne marzenia, zyskiwać praktyczne poczucie rzeczywistości.
W świecie judeochrześcijańskim Ziemia została stworzona dnia trzeciego (Rdz. 1,9n). i tak ukazał się obraz materii nieożywionej,
która jednak zawiera w sobie wszystko potrzebne do tego, by dać życie, potrzebna tylko… Woda. Wyobraża niestałość,
chwiejność, a przy tym bezwład, inercję: przybiera kształt naczynia, do którego się ją wlewa. Symbol źródła życia. Narzędzie kary,
zagłady – potop. Przezroczystość stojącej wody symbolizuje kontemplację. Generalnie woda jest emblematem wszelkiej płynności
w świecie materii i wielu zasad – krążenia płynów (krwi, soku roślin, nasienia), rozpadu, mieszania się, spójności, narodzin
i odrodzenia. W wodzie, jako żywiole, życie jest zawsze tuż obok śmierci. Biblia jest hymnem na cześć wody. Ozeasz (6,3; 14,6)
przyrównuje Boga do deszczu i do rosy. Pieśń Mojżesza (Deut. 32,2—3) głosi: ,,Niech spływa jak deszcz nauka moja, niech skrapla
się jak rosa nauka moja, jak deszcz na zioła, jak krople na trawę, bo będę wzywał imienia Pańskiego". Ablucje mają znaczenie
rytualne i duchowe: semickie obrzędy oczyszczenia miały również swoje odpowiedniki w starożytnym Egipcie, u Greków i Rzymian.
Z obrzędów tych wywodzi się chrzest, symbolizujący odrodzenie duchowe, przyjęcie do zbiorowości, wtajemniczenie w nowy kult
religijny, połączone z uzyskaniem nowego imienia dla zaznaczenia nowego okresu życia, rytuał długowieczności, oczyszczenia
i egzorcyzmu. Nieoczekiwanie pojawia się Tęcza. Symbol obecności Boga, błogosławieństwa, przymierza, zgody, odrodzenia,
pogody ducha. Wywołuje zachwyt. Ogień. Po doświadczeniu żywiołu wody, ogień narzuca się sam. Symbol nienawiści, miłości,
śmierci, ducha, zła, piekła, kary, oczyszczenia, potęgi, ogniska domowego. Sygnalizacja za pomocą łańcucha ognisk rozpalanych na
wzgórzach jest (obok sygnalizacji akustycznej, np. bicia w bębny) najstarszą formą komunikacji, stosowaną już przez ludy
pierwotne. Wygaśnięcie ognia było katastrofą dla człowieka pierwotnego, od której uratować go mogło tylko wykradzenie ognia
z ognisk innej hordy; ta zależność ludzi od ognia była zapewne przyczyną powstania jego kultu. Dwa skutki działania ognia – który
z jednej strony oświetla i rozgrzewa, z drugiej zaś niszczy – sprawiają, że jest on symbolem tego, co boskie i demoniczne zarazem.
Symbol próby, martwoty, ciężaru, fundamentu, niezmienności, milczenia, trudności, zniszczenia. Kamień. KAMIEŃ NIEOBROBIONY
– KAMIEŃ – WOLNOŚĆ,CIOSANY – NIEWOLA i CIEMNOŚĆ: Jahwe mówi do Mojżesza: ,,Jeśli zbudujesz mi ołtarz kamienny, nie

buduj go z ciosanego kamienia, bo gdy obrobisz go dłutem, będzie splugawiony” (Księga Wyjścia). Kamień był pierwotną bronią,
narzędziem (łuki, ostrza, noże, zgrzebła). Niezliczone głazy pamiątkowe o kształtach naturalnych, opatrywane odpowiednim
napisem, stawia się na wszystkich kontynentach (zwłaszcza w parkach). Ogień dobywany w noc Wielkanocną z kamienia jest
symbolem Tego, Który wydostawszy się z grobu – jaskini, zastawionej kamieniem – zmierzał ku swemu Przemienieniu. Kamień
węgielny, narożny, na którym wspiera się węgieł budynku; dziś – pierwsza cegła pod nową budowę; przenośnie fundament,
podstawa. Najczęściej owym kamieniem fundamentowym był kamień węgielny, na którym było wyryte imię wznoszącego
budowlę, a przy obiektach sakralnych także imię odpowiedniego bóstwa. Egipcjanie oznaczali owe cztery węgła budowli,
zamurowując w nich przedmioty zapewniające błogosławieństwo bogów. Umieszczanie kamieni fundamentowych uważano za
świętą funkcję królów i kapłanów. Po upadku wierzeń animistycznych kamienie stały się symbolami przede wszystkim chłodu
uczuciowego. W metaforyce biblijnej kamień jest również obrazem zatwardziałości serca. Dawid pokonuje Filistyna Goliata
kamieniem rzuconym z procy. Kamień przeciwieństwem powszedniej strawy; „Albo który z was człowiek, którego jeśliby syn jego
prosił o chleb, poda mu kamień?” (Ew. wg Mat. 7,9), stąd kamień nazywany jest bochenkiem św. Szczepana (ukamienowanego).
Dwanaście kamieni symbolizujących dwanaście plemion Izraela wzniesiono na rozkaz Jahwe, a później Jozuego, na pamiątkę
przejścia Jordanu (Jozue 4,1-9). Człowiek – kapłan. Takie pierwsze skojarzenie budzi zestawienie nocą: ognia, ziemi, człowieka…
Ogień ofiarny, święty, wieczny, stale podtrzymywany na cześć bogów w wielu kultach religijnych; znicze ofiarne palono na
ołtarzach większości ludów starożytnego Bliskiego Wschodu: Babilończyków, Egipcjan, Fenicjan i Żydów. OGIEŃ
ZAGŁADY: Królowej Hekabe, matce Parysa, przyśniło się, że urodziła zamiast niemowlęcia płonącą żagiew, od której miało zginąć
miasto. W Starym Testamencie ogień jest szczególnie częstym symbolem istoty i działania Bożego. Ogień — oczyszczenie i kara
w piekle i czyśćcu (u chrześcijan). OGIEŃ OCZYSZCZAJĄCY, OGIEŃ NIOSĄCY ZAGŁADĘ: Od ognia giną dwa występne miasta, Sodoma
i Gomora. Ogień przynosi miastom oczyszczenie, a ich mieszkańcom zagładę. Igrać z ogniem — lekkomyślnie narażać się na

THRALLDOM AND DARKNESS. YAHWEH says to Moses: „If you make me an altar of stone, you shall not build it of hewn stones, for
if you wield your tool on it you profane it”. (Book of Exodus). The stone was a primitive weapon, a tool (bows, blades, knives,
combs). Uncountable memorial stones of natural shapes, being inscribed, are placed at every continent (especially in gardens).
The fire taken from the stone on Easter night is a symbolizes the one who got out of the grave – a cave blocked by the stone – was
moving toward its destiny. Cornerstone, the stone at the corner of the building that supports the quoin; Today – the first brick laid
under the new construction; allegoric fundament, base. Most often, this fundament stone was the cornerstone where the name
of the one building the house was carved, sacral objects cornerstones were inscribes with the name of the appropriate deity. The
Egyptians marked the four quoins of the building, walling in objects to provide gods blessings. It was a holly duty of kings and
priests to place the cornerstones. At the time of animistic beliefs declined stones became the symbols of emotional coldness.
Biblical imagery describes the stone representing obstinacy of the heart. David defeats the Philistine Goliath with a stone thrown
from the sling. The stone is the opposite of ordinary food; „Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give
him a stone?” (Matthew 7,9) It is why the stone is called the loaf of St. Stephen (who was stoned) Twelve stones symbolizing the
twelve tribes of Israel were erected on the behest of Yahweh, and later Joshua, in memory of crossing Jordan (Joshua 4,1-9) Man –
priest. This is the first impression arising when fire, earth and man at night is set together… Sacrificial fire, holy, eternal, constantly
upheld in the worship of the gods in many religious cults; The sacrificial candles were burnt on the altars of most of ancient
communities of Middle East: Babylonians, Egyptians, Phoenicians and Jews. FIRE OF DESTRUCTION: Queen Hekabe, mother of
Paris, dreamed that she gave birth burning torch, that lit and destroyed the city. The Old Testament particularly often mention fire
symbolizing the nature and activity of the God. Fire – purification and punishment in hell and purgatory (Christians). PURIFYING
FIRE, FIRE OF DESTRUCTION: Fire destroys two lawless cities: Sodom and Gomorrah, The fire The fire purifies cities and kills
inhabitants. Play with fire - carelessly expose oneself, this proverb refers another one: „Robber will not empty corners, fire will
take everything away”. Wood charred. Earth – a witness and guarantor of the oath and fraternity rituals. White material – covers
senses organs, it is of very symbolic quality. We suspend sensory learning to focus more on spirituality. It is necessary to suspend

day (Genesis 1,9). This is how the image of inanimate matter appeared but it is the matter that contains everything necessary to
give life, necessary only is ... Water. Stands for inconsistency and instability, inertia: it takes the shape of a vessel to where it is
poured. The symbol of the source of life. The tool of punishment, extermination – flood. Transparency of standing water
symbolizes contemplation. Generally speaking , water is the emblem of any kind of liquidity in the world of matter and many
principles – circulation of liquids (blood, plant juices, semen), disintegration, confusion, cohesion, birth and rebirth. In water as an
element, life is always right next to death. The Bible is the hymn to honour the water. Hosea (6,3; 14,6) equates God to rain and
dew. The song of Moses (Deuteronomy. 32,2-3) proclaims, „My learning shall drop as the rain; My speech shall distil as
the dew, as the sweeping showers upon the tender herb, as the multitude of drops upon the grass, for I will call upon the name of
the Lord”. Ablutions are of ritual and spiritual meaning: Semitic ceremonies of purification were also knows in ancient Egypt,
Greece and Rome. The act of Baptism derives out of these rituals, it symbolizes spiritual rebirth, acceptance into the community,
and initiation into a new religion, usually a new name is given to mark a new period of life, ritual of longevity, purification and
exorcism. Rainbow unexpectedly appears. The symbol of the God’s presence, blessing, alliance, approval, rebirth, high spirit. It
develops fascination. Fire. It is so obvious that experiencing the element of water, fire must follow. Symbol of hatred, love, death,
spirit, evil, hell, punishment, purification, power, hearth and home. The oldest telecommunication tool of fires set up on the hills
(together with acoustic signalling system such as beating drums) was already known by primitive peoples. When the fire was died
down it was a catastrophe for the primitive man, and the only way to get the fire back was to steal it from the fires of another
tribe; such dependence of people on fire was probably the reason the cult of fire was developed. There are two effects of fire – it
illuminates and warms up and on the other hand destroys – mutually symbolizes divinity and demonic quality at the same time.
The proverb „fire and water are good servants but bad masters”, imposes the quotation: „What force with fire is moulding thus, In
yonder airy tower shall dwell, And witness wide and far of us! ” (Song of the Bell 157-8 Friedrich Schiller). Stone. Symbol of trial,
death, weight, foundation, unchangeability, silence, difficulty, destruction. UNHEWN STONE - FREEDOM, HEWN STONES
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niebezpieczeństwo, to przysłowie nasuwa kolejne: „Złodziej kąty zostawi, ogień wszystko zabierze”. Drewno zwęglone. Ziemia –
świadek i gwarant przysiąg i rytuałów braterstwa. Biały materiał – zakrywa narządy zmysłów, co jest wielce symboliczne.
Zawieszamy poznawanie zmysłowe, aby móc bardziej skupić się na duchowości. Należy bowiem zawiesić zmysły, aby mogła dusza
dążyć do Boga, taka jest prawda o uzdrawianiu człowieka. To uzdrawianie ma ogromny sens, ponieważ zaczyna się od duszy,
a ciało automatycznie samo wróci do zdrowia. Graficznym znakiem ziemi często jest kwadrat, na przykład w Chinach. Materiał jest
też jak opatrunek przynoszący ulgę w cierpieniu, wskazujący chore miejsce. Materiał przypomina także nakryty stół, przygotowany
do posiłku. Jabłko. Symbol upadku człowieka. Eucharystia – pokarm. Relacja – Ja i Ziemia. Emigrantowi, wygnańcowi, powrót do
kraju, gdzie się urodził, do ziemi ojczystej, do Matki-Ojczyzny. Przynosi odrodzenie duchowe; stąd szczególny rodzaj tęsknoty —
nostalgia (od gr. nóstos 'powrót'). 1. Ziemia – schronienie, ukrycie, azyl. Schować się pod ziemię. Chcieć zapaść się pod ziemię (np.
ze wstydu) – chcieć zniknąć, stać się nieobecnym. Pod ziemią – w konspiracji, w ukryciu. Podziemie – tajna organizacja. 2. Jestem
łzą (jem JABŁKO – symbol upadku człowieka, grzechu). 3. Dialoguję. Oczami człowieka rzeczywistość wygląda tak, że człowiek
mówi, robi, a ziemia jest bierna. Dopiero na zdjęciach ujawnia się, że w zależności od pozy, jaką przybierzemy, zaczynają zwracać
uwagę poszczególne elementy otoczenia… 4. Knebluję Ziemię lub ona mnie trzyma. 5. Idę po drabinie w stronę nieba, schodzę
w usta Ziemi – jakby wracam. Ściągać kogoś z obłoków na ziemię – odrywać od płonnych rojeń, sprowadzać do realnego świata.
Nie należy zapominać o tkwiącym w każdym człowieku pierwiastku niebieskim w 2Kor 4,6n Paweł mówi o świetle, które Bóg posłał
do serc naszych: „Nosimy jednak ten skarb w glinianych naczyniach”. Kto wikła się w sprawy tylko ziemskie, ten nigdy nie osiągnie
rzeczy niebieskich. Dlatego czytamy napomnienie: „Dążcie do tego, co w górze, a nie do tego, co na ziemi” (Kol 3,2). W Apokalipsie
mieszkańcami ziemi są nazywani przede wszystkim ci ludzie, którzy i myślami, i uczynkami są przywiązani do tego świata i dlatego
imiona ich nie są zapisane w „Księdze życia zabitego Baranka” (Ap 13,8). Sprawiedliwi zaś zgromadzeni wokół Baranka to ci,
„którzy zostali wykupieni z ziemi” (Ap 14,3), czyli ci, którzy zdołali uwolnić się od tego, co ziemskie i śmiertelne. Drabina.

Symbolizuje dążenia, ambicje, aspiracje, drogę, postęp duchowy. Drabina społeczna — gradacja, hierarchia społeczna. Drabina –
szczeble do zdobycia wiedzy, stopniowe pokonywanie trudności studiów. Drabina wyobraża stosunki między niebem a ziemią,
wznoszenie się duchowe; wiąże się z symboliką tęczy. „Na początku Bóg stworzył Niebo i Ziemię” (Rdz.1,1) Niebo i Ziemia są tu
obrazem tego, co na górze i co na dole, co z ducha i co z materii. Drabina Jakubowa. Patriarcha biblijny Jakub „ujrzał we śnie
drabinę stojącą na ziemi, a wierzch jej sięgający nieba, i aniołów bożych wstępujących i zstępujących po niej, i Pana wspierającego
się na niej” (Gen. 28, 12-13). Knebel – symbolizuje ucisk. Światło – Symbolizuje ducha, bezcielesność, niematerialność, świętość,
czystość, życie duchowe, wiedzę, moc twórczą, mądrość, natchnienie, intuicję. Symbolika światła sztucznego pozostaje w ścisłym
związku z ciemnościami. Światło i ciemność, para powszechnie rozumiana jako dwoistość i sprzeczność. Ciemność oznacza
przeważnie tępotę duchową, nierozum, niedorozwój, mniejszą wartość, tajemnicę. Światło jest warunkiem wszelkich postrzeżeń
wizualnych. To w nim właśnie objawia się piękno i niezależny od człowieka porządek we wszechświecie. Światło jest w stanie
przeniknąć nawet tego, kto jest pozbawiony fizycznego wzroku. Jest ono wyrazem tego, co niematerialne, i dlatego też nadaje się
szczególnie do przedstawiania duchowości Boga. Bez światła nie ma żadnego życia. Duchowy charakter światła przejawia się
w tym, że stanowi ono podstawę widzenia i postrzegania. Biblia jest nosicielem światła. Prawdziwe światło jest niezależne od
istnienia ciał niebieskich (Rdz.1,3.). Światłość jest atrybutem bóstwa: „światłem okrytych jak płaszczem” (Ps 104,2). Pierwszy sąd
wartościujący w Biblii dotyczy światła: „Widział Bóg, że światłość jest dobra”(Rdz.1,4). Światłość wiekuista – wg wierzeń religijnych
– wieczne życie po śmierci, żywot wieczny. ŚWIATŁO – SYMBOL BOGA: w takim kontekście światło pojawia się wielokrotnie.
Chrystus mówi do apostołów: "Ja jestem światłością świata, kto we mnie wierzy, będzie żył na wieki", Światło – Słowo. Według
Ewangelii św. Jana l, l– 4 światło jest identyczne ze Słowem: ,,W nim było życie, a życie było światłością ludzi". „Ja jestem
światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J, 8,12), i zostanie zaliczony do
„synów światłości” (J,12,36). Gdzie jest prawdziwe, pełne światło, tam śmierć nie ma dostępu. Bóg jest nieśmiertelny i „mieszka

senses in order to let the soul strive for God, such is the truth about healing the man. This healing makes a lot of sense because it
starts with the soul and cures the body automatically. The graphic representation of earth is a symbol of the square, for example
in China. The material is also like a bandage, appointing injury. The material also resembles dressed table, prepared for a meal.
Apple. Symbol of the fall of a man. Eucharist – food. Relation - Me and the Earth. Emigrant, exile, return to the country where he
was born, to his homeland, Motherland. enables spiritual rebirth; It is why a special kind of longing arises - nostalgia (Greek:
Nóstos 'return'). 1. Earth – shelter, hide, asylum. Hide under the ground. Want to subside underground (eg because of being
ashamed) – want to disappear, become absent. Underground – in conspiracy, in hiding. Underground – secret organization. 2. Is a
tear (I eat an apple the symbol of human fall, sin). 3. Dialogue. Human eyes can see reality as it is, in the way the man says he is
doing and the earth is passive. It is only in the photographs when particular elements of environment attract our attention … 4. I
gag the earth or it holds me. 5. I go to collect the ladder towards heaven, I go down into the mouth of the Earth – as if I come
back. Pull somebody down from the clouds to the ground – to break away from the pitiful dreams, bringing to the real world. One
cannot forget about the heavenly particular within every person in 2COR 4,6n Paul speaks of the light that God has sent to our
hearts: But we carry this treasure in clay pots. „Whoever is involved in earthly affairs, he will never reach heavenly things”. That is
why we read the unjunction: „Seek those things which are above, not on things on the earth” (Colossians 3,2) The book of
Revelation describes inhabitants of the earth are first and foremost those people whose minds and deeds are attached to this
world and therefore their names are not recorded in the „book of life of the Lamb who was slain”.(Ap 13,8). The righteous
gathering around the Lamb are those who have been " who had been redeemed from the earth”. (Rev. 14,3), those who have
escaped from whatever belongs to earth and is mortal. Ladder. It symbolizes aims, ambitions, aspirations, paths, spiritual
development. Social ladder – degradation, social hierarchy. Ladder – the rungs to gain knowledge, gradual overcoming the
difficulties of study. The ladder represents the relationship between heaven and earth, spiritual ascension; It is associated with the
symbolism of the rainbow (see also). „In the beginning, God created the heavens and the earth”. (Genesis 1,1). Heaven and earth
are symbolizes whatever is above and down, what comes from to the spirit and what belongs to matter. Jacob’s Ladder. The

biblical patriarch Jacob „And he dreamed, and behold, there was a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven.
And behold, the angels of God were ascending and descending on it!” (Gen. 28,12-13). Gag – symbolizes oppression. Light –
symbolizes the spirit, incorporeal quality, immateriality, holiness, purity, spiritual life, knowledge, creative power, wisdom,
inspiration, intuition. The symbolism of artificial light refers the darkness. Light and darkness, this pair stands for duality and
contradiction. Darkness usually applies spiritual dullness, luck of sense, underdevelopment, luck of value, mystery. „Where the
light is brightest, the shadows are deepest”. (Gotz von Beriichingen 1,24 Goethhego.) Light is conditional regarding all visual
perceptions. It is why beauty and order of the universe, that is not conditioned by the man) are manifested. The light can
penetrate even the one who has no eyes. Light expresses the immateriality and therefore it is particularly suitable to present the
spirituality of God. There is no life without light. The spiritual nature of light manifests itself in the fact that it is the fundament of
sight and perception. The Bible carries the light. True light is independent of celestial bodies (Genesis 1,3) Light is the attribute of
the deity: „Who coverest thyself with light as with a garment: who stretchest out the heavens like a curtain”: Ps 104,2 The first
judgment court in the Bible regards the light: „And God saw the light, that it was good”: (Gen.1,4) The eternal light – according to
the religion – stands for the eternal life after death, the eternal life LIGHT – THE SYMBOL OF THE GOD: the light appears
repeatedly. Christ said „I am the light of the world, who believes in me, shall live for ever”. Light – Word. According to John (l,l-2)
the light is of same quality as the Word: „the life was made manifest, and we have seen it, and testify to it and proclaim to you the
eternal life, which was with the Father and was made manifest to us”. „I am the light of the world. He who follows me will not
walk in darkness, but will have the light of life” (John 8,12), and will be considered as „sons of light” (Jn 12,36). Where is the real
full light, the death has no access. God is immortal and „who dwells in unapproachable light” (Tm 6,16) Book – Symbolizes
investigation for the truth, science, wisdom, knowledge, history, He speaks like a book – smoothly, fluently, wisely. Book –
completeness and diversity of the Universe as the complex unity of many components (cards, pages, sentences, words, letters) To
devour, to swallow, to absorb books – today: to read them fast, greedily. The Book, the Book of Books – The Bible; Swear on the
Book – on the Bible. The Book of Prophecy (a. Destiny) given by God or by the Angel to a prophet being a source of God’s
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w światłości niedostępnej” (Tm 6,16) Księga – Symbol dociekania prawdy, uczoności, nauk, nauczyciela, wiedzy, mądrości, historii.
Mówi jak z książki – płynnie, potoczyście; mądrze. Książka – całość i różnorodność Wszechświata jako jedność złożona z wielu
składników (kart, stronic, zdań, słów, liter). Pożerać, połykać, pochłaniać książki – dziś: czytać je szybko, chciwie. Księga, Księga
ksiąg – Biblia; przysięgać na Księgę – na Biblię. Księga Proroctwa (a. Przeznaczenia) dawana przez Boga a. anioła prorokowi,
w której Bóg ujawnia mu swoje zamiary; na znak, że wziął sobie słowo Boże do serca, prorok musi tę księgę zjeść. w Apokalipsie
(10,8–11) anioł daje Janowi otwartą książeczkę (przeciwieństwo Księgi zamkniętej na 7 pieczęci) do zjedzenia, aby nadal
prorokował. „Weselcie się, że imiona wasze zapisane są w niebiosach" (Ewangelia według Łukasza 10,20). „I otworzono księgę
życia. I osądzono zmarłych z tego, co było napisane w owych księgach, według ich uczynków" (...). i kogo nie znaleziono zapisanego
w księdze życia, ten wrzucony został do jeziora ognistego".
Marzenna Torlińska

intentions; to prove he deeply believe in the God’s word the prophet must eat the book. The Revelation (10,8-11) the angel gives
John an open scroll (the opposite Book closed for 7 seals) to eat to continue to prophesy „rejoice that your names are written in
heaven”. (Luke 10,20) „and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were
judged by what was written in the books, according to what they had done” (…) „Then Death and Hades were thrown into the lake
of fire”.
Marzenna Torlińska
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Jednocześnie element tej cienkiej linii sugeruje stałe wyzwalanie się z niebezpieczeństw świata i ustanawianie świętości własnej
i Rodziny. Rodziny, która stanowi najważniejszy fundament społeczności i Kościoła. Uwzględniony w dokumentacji cykl dnia i nocy,
światła i ciemności oraz zmierzchu naprowadza na niekończący się cykl początku i końca, niekończącego się wyzwalania ze zła
i dążenia do doskonałości. Fragmentaryczne kadrowanie cokołu o podstawie krzyża z powierzchnią ziemi daje obraz nagrobka,
znanego w naszej kulturze, oraz sugestię przemijalności w czasie. Realne kadry nieba i ziemi w przestrzeni plenerowej z przydaną
im symboliką chrześcijańską stają się otwartą przestrzenią dla przyjęcia postępujących po sobie światów ludzkich nacechowanych
niepowtarzalną indywidualną fizycznością i duchowością.
Danuta Mączak

At the same time the element of the thin wire suggests ongoing liberation from the dangers of the world and from establishing the
sanctity of self and the family, which is the most important foundation in the society and Church. Attached in the documentation
cycle of day and night, light, darkness and twilight guides us to the ongoing cycle of beginning and end, endless liberation from the
evil and aspiration for perfection. The cropped fragments of the cross-based plinth, with the earthy surface give an image of
a known to our culture tombstone. This suggests fleetingness with time. The realistic frames of the sky and earth in the open-air
space with their given Christian symbolism become an open space to welcome stepping on each other human worlds, which
characterizes by the unique individual physicality and spirituality.
Danuta Mączak
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Warunki atmosferyczne przydawały tym zmiennym formom wartości znaczeniowych. Nieprzewidziane efekty wizualne stwarzała
też pora nocy. Dokumentowanie tych zjawisk artystycznych w świetle dnia i w nocy było wpisanie w naturalny rytm następujących
po sobie dni, podczas których zjawisko déjà vu ujawniało się w uniwersalnym kształcie.
Danuta Mączak

Weather conditions appointed created variable, changing forms with additional values and meanings. Additional visual effects
were achieved because of the night itself. Documentation of these artistic phenomena in the light of the day and at night enters
into the natural rhythm of consecutive days, when the phenomenon of déjà vu revealed in a universal shape.
Danuta Mączak
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Ta zaobserwowana linia przywołuje asocjacje wszelkiego typu podziałów również w obszarze kulturowym. Natura ponadto zapisała
efemeryczny ślad w postaci wgniecionej trawy, powstały w miejscu zetknięcia krawędzi szyby z gruntem. Natomiast kamień
na trwałe pozostał w Naturze.
Danuta Mączak

The line that could be observed associates with of all kinds of separations also these referring cultural. Nature additionally left
ephemeral print at the contact edge of the glass with the ground. Instead the stone permanently remained in Nature.
Danuta Mączak
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Działalność Galerii Plenerowej Juliana Laboratorium Artystyczno-Naukowego Sztuki Zasutowo prowadzona
od roku 2008 przez prof. Danutę Mączak to imponujące spektrum form artystycznych, które łączą różne wątki.
Oto kilka z nich: Plenerowość. Działania i wystawy odbywają się pod gołym niebem na łące przy torach
kolejowych gdzieś, hen, pod Poznaniem. Nad tą łąką migocą gwiazdy i różne terminy ze słownika sztuki współczesnej. (…). Kosmos.
Wprzęgnięcie kosmosu i jego rytmów w strukturę dzieł (i w ich odbiór). (…). Na łące w Zasutowie sztuka i natura wabią się
wzajemnie. To miłość pełna, i z ducha, i z ciała. Z takiej miłości coś się musi zrodzić. I się rodzi. Sztuka. Relacje międzyludzkie.
Przeżycia. Pamięć. Książka. Partycypacja. (…). Tworzenie i współtworzenie jako rytuał komunii i przejścia. Jakieś pierwotne, czyste
sacrum, bez religii. Uczestnictwo artystów na zasadzie bezinteresownego zaangażowania twórczego. (…). Rytuał wyjścia ze świata
jakiegoś odległego mitu sztuki światowej przez wejście w realność sztuki doświadczanej na własnej skórze. Jak w prawdziwej
podróży duchowej, tu liczy się proces, a nie dzieło finalne. I jak w kosmosie, gdzie finał nie istnieje. (…). Offowość. Oddalenie od
centrów sztuki (ale niezupełne) i od widza (ale też niezupełne, bo jednak Poznań niedaleko). Sztuka dla sztuki? Dla siebie samego?
(…). Ale (chwilowe) skupienie na lokalności sytuuje ich (chwilowo) poza mainstreamem (który i tak jest złudą). Gdzie dziś bije serce
sztuki? (…). Odpowiedź jest tutaj i brzmi: „tutaj”. Na przykład w Zasutowie. Efemeryczność. Gdzie się podziewa dzieło
efemeryczne? Dzieło było zdarzeniem rozpiętym w czasie i zdarzyło się w konkretnym miejscu, gdzie jest teraz? (…). Finalna,
zachowana postać dzieła to fotografie i filmy będące zarazem dokumentem, zapisem procesu i osobną wartością estetyczną. (…).
W sposobie archiwizowania działaności Galerii Plenerowej Danuty Mączak widać ten problem jak na dłoni: w druku proces najlepiej
pokazać można przez serię zmieniających się obrazków. Jak w scenorysie (dziś zwanym storyboardem.) (…). Ale to tylko namiastki o
słabej w stosunku do oryginału sile działania. (…). Mikstura. Bo nie chodzi o nowatorski, wiekopomny wyczyn, ni o kolejny
eksperyment czy inne „poszukiwanie”, lecz po prostu – o kolejne działające/odbierane na żywo dzieło. Nowatorstwo, piękno, wiara
w sztukę, sztuka jako konieczność i rytuał. Sztuka i twórczość jako część natury. Dekontekstualizacja i rekontekstualizacja. Sztuka
ucieka ze sztuki. Oczyszczenie sztuki ze sztuki topowej, z wirusa artworldu. Odrzucenie wymogu ustawicznej presji ważności
kreowania nowości, transgresji i skandalu. Wyjście z kontekstu historycznego czasu, zakładającego ciągły rozwój sztuki, i wejście w
kontekst ciągłości sztuki i kulturowego uznawania ważności obcowania ze sztuką jako własnego obrzędu. (…). W obcowaniu z
naturą imperatyw poznawania zewnętrzności słabnie, gdyż słabnie podział na wnętrze i zewnętrze, a ego zanika. Wtedy można
odłączyć się od siebie i (porzucając i sztukę, i całą kulturę) wejść w stan niezróżnicowanej, pozaczasowej wspólności.
Niezróżnicowana, pozaczasowa wspólność Danuty Mączak. Patrząc wstecz na jej twórczość, (…) widzę naturalne, po prostu
niekwestionowalne (wrodzone?) dążenie artystki do niezróżnicowanej, pozaczasowej wspólności (żadna wykoncypowana
„strategia artystyczna”!). Takie dążenie to skarb i rzadki dziś talent. Niekomercyjność. Sztuka dla siebie i dla własnej społeczności.
(…). Społecznościowa, offowa działalność artystyczna to z pewnością zdrowa, i można mieć nadzieję, że rosnąca tendencja. (…).
Sztuka i darmowość uwalniają energię. A w połączeniu uwalniają jej mnóstwo. Już z tego powodu działalność Plenerowej Galerii
Danuty Mączak jest wartością. A jej prezentacja i podsumowanie w postaci publikacji drukiem zapewni potrzebną proliferację
cennych idei, inspirację i (względną) trwałość ulotnych dokonań.
prof. zw. Tomasz Sikorski, grudzień 2016
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