
 1 

Global Nomadic Art Project / Mexico 
 
Międzynarodowy projekt artystyczny Global Nomadic Art Project miał już wiele swoich edycji 
w różnych miejscach na świecie. Między innymi odbywał się w Korei, Indiach, Afryce 
Południowej, Iranie, Turcji, Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech, na Litwie, w Wielkiej Brytanii, we 
Francji, w Niemczech czy we Włoszech. Koreańskie Stowarzyszenie Artystów Sztuki Natury 
YATOO, jako instytucjonalny inicjator i pomysłodawca, od 39 lat rozwija ideę tego rodzaju 
spotkań artystycznych z udziałem zapraszanych twórców z całego świata. Z pewnością 
wydarzenie ma już światową renomę. Personalnie twórcami i pomysłodawcami Global 
Nomadic Art Project są artyści Ri Eung Wo oraz Ko Seung Hyun z Korei.  
Idea tych spotkań artystycznych polega na odwiedzaniu różnych miejsc w regionie, 
zapoznawaniu się z bogactwem tamtejszej natury, z dziedzictwem historycznym i kulturowym 
regionu i kraju, na spotkaniach z lokalnymi społecznościami, a przede wszystkim na wspólnej 
pracy artystycznej, wymianie doświadczeń i prezentacji różnych postaw twórczych… 
Szczegółowy program a tym samym indywidualny, oryginalny charakter oraz „klimat” każdego 
spotkania twórców w ramach Global Nomadic Art Project, pozostaje w gestii powoływanego 
zespołu artystów-organizatorów z kraju w którym projekt się odbywa. To warte podkreślenia, 
gdyż w ten sposób całe wydarzenie staje się swego rodzaju „utworem” albo „dziełem”. Jego 
scenariusz to wypadkowa kolektywnie podsycanej wrażliwości, pomysłowości oraz pasji grupy 
ludzi współpracujących ze sobą.  
W 2019 roku po raz pierwszy projekt zawitał do malowniczego zakątka Ameryki Północnej 
jakim jest meksykański stan Quntana Roo na Półwyspie Jukatan. W okresie od 12 do 26 
stycznia 2019 w ramach GLOBAL NOMADIC ART PROJECT pod hasłem Sacbe – White Road – 
Riviera Maya – Mexico, spotkało się 23 artystów z 10 krajów – Meksyku, Korei, Francji, 
Węgier, Słowacji, Polski, Bułgarii, Chin, Japonii i Ghany. Zespół organizatorów, składający się  
z Danieli Jauregui Servin (dyrektor generalny GNAP Mexico), Stanislava Cerny’ego (dyrektor 
artystyczny GNAP Mexico), Veróniki Ugalde Romay (asystentka dyrektora generalnego GNAP 
Mexico) i Filipa Cerny’ego (asystent dyrektora artystycznego GNAP Mexico), wykreował 
znaczące i zapadające głęboko w pamięć wydarzenie artystyczne. Tak intensywny, gęsty, 
wielowątkowy, dynamiczny i absorbujący na wielu poziomach projekt trudno opisać na 
świeżo, zaraz po. Potrzeba czasu, aby przetrawić i zrozumieć, co właściwie się wydarzyło – 
dlatego ten tekst pojawia się dopiero teraz…  
 
Wziąłem udział w tej twórczej przygodzie jako jedyny zaproszony artysta z Polski. Teraz,   
z perspektywy czasu, muszę przyznać, że to jedno z bardziej ważnych, otwierających 
świadomość doświadczeń w mojej ponad 20-letniej praktyce artystycznej. Udział w tym 
projekcie był dla mnie twórczym wyzwaniem, gdyż ten rodzaj aktywności z kręgu sztuki 
naturalnej, land artu, sztuki ziemi, choć mentalnie i „emocjonalnie” mi bliski, nie należy do 
palety moich codziennych form czy praktyk artystycznych. Mimo to okazał się szalenie 
wzbogacający i poszerzający horyzont. Zarówno w wymiarze doświadczeń indywidualnych jak 
i zbiorowych. Mam na myśli rezonowanie w obszarze szeroko rozumianych środowisk 
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pozaartystycznych, czy w zakresie jakże ostatnio aktualnych problemów związanych  
z degradującym wpływem człowieka na otoczenie w skali globalnej.  
 
Najprościej mówiąc, ten projekt to pochylanie się nad konkretnym miejscem, przestrzenią  
i czasem… To artystyczne celebrowanie natury i kultury danego miejsca. To dialog  
z przestrzenią i środowiskiem w możliwie najprostszy sposób, z twórczym respektem, 
wrażliwością, uwagą. To doświadczenie szalenie pierwotne. Skupienie na procesach 
obserwowanych bezpośrednio w naturze, z wykorzystaniem jej rozległego potencjału. 
Odwiedziliśmy miejsca rozsiane po całym stanie Quntana Roo: miejscowość Playa del Carmen 
(z Pueblo Sacbe, dżunglą i pięknymi przykładami architektury organicznej), wyspę Cozumel  
(z naturalnym parkiem narodowym Punta Sur), miejscowości Coba i Tulum (ważne ze względu 
na spektakularne pozostałości kultury Majów), lagunę Bacalar (przepiękny zakątek, gdzie 
wciąż występują w warunkach naturalnych formacje skalno-bakteryjne stromatolitów, 
istniejące na Ziemi od 3,7 mld lat). Wszystkie one stawały się sceną dla mniej lub bardziej 
subtelnych interwencji artystycznych każdego z zaproszonych artystów. Dokonywanych 
bezpośrednio na miejscu w zastanym otoczeniu, gdzie finalnie pozostawały. Tworzywem, 
materiałem, budulcem stawało się praktycznie wszystko, co w odwiedzanej przestrzeni było 
dostępne, znalezione, zauważone. Forma tych działań i reakcji była różna – czasem nabierała 
charakteru performance’u, odcisku, śladu, obiektu, formy przestrzennej, rysunku, konstrukcji, 
tworzonych indywidualnie, ale też kolektywnie czy zespołowo. Wszystko było 
dokumentowane fotograficznie i filmowo. Zgromadzony materiał stał się podstawą dwóch 
wystaw zorganizowanych na koniec projektu (w Playa del Carmen i na wyspie Cozumel), które 
zyskały uznanie publiczności i krytyków. Posłużył też do wydanej drukiem późniejszej 
publikacji podsumowującej wszystkie projekty GNAP w 2019 roku.   
Sens i wydźwięk tych efemerycznych, czasem bardzo prostych i pierwotnych działań okazuje 
się bardzo głęboki. Pozwala doświadczyć, jak różnie reagujemy na naturę; jak bogato  
i różnorodnie potrafimy postrzegać jej wieloaspektowość; jak ogromna tkwi w niej wartość; 
jak wiele wciąż możemy się nauczyć, obcując z nią bezpośrednio; jak harmonijnie wiąże rożne 
elementy w spójną, dynamiczną strukturę, która pozwala utrzymywać wszystko  
w równowadze; która się regeneruje, odnawia i odradza. W takich warunkach, niemal 
namacalnie doświadcza się prostej prawdy, że człowiek jest tylko, albo aż, częścią natury  
a kultura może być formą wyrażania tej relacji. Może być narzędziem pomagającym rozumieć 
finezyjne mechanizmy i procesy naturalne, włączać w środowisko i obszar ludzkiej aktywności. 
Człowiek nie powinien stawać w pozycji władczej albo zewnętrznej wobec natury. Obecny czas 
globalnej pandemii to dotkliwa lekcja, która o tym przypomina. Boleśnie daje do zrozumienia, 
że traktowanie natury, jej zasobów jedynie jako niewyczerpanego rezerwuaru służącego 
zaspokajaniu egoistycznych potrzeb jednego gatunku – nie sprawdza się. Czas na zmiany, a ich 
katalizatorem jest sztuka.  
Działania artystyczne, jakich doświadczyłem i w których współuczestniczyłem w ramach Global 
Nomadic Art Project w Meksyku, w oczywisty sposób propagują ideę dialogu z naturą. Służą  
i pośredniczą w pogłębianiu wiedzy i świadomości w tym zakresie. Uzmysławiają i dowodzą, 
że istnieje perspektywa patrzenia na rzeczywistość, w której wszyscy, ponad podziałami  
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i różnicami – biologicznymi, kulturowymi, społecznymi, narodowymi, ekonomicznymi, 
duchowymi i wszelkimi innymi – mamy wspólny cel! To znamienne, że właśnie artyści z tak 
różnych zakątków świata, z odmiennych kręgów kulturowych, mimo różnic językowych, 
zachowując i wzajemnie szanując swoją indywidualność i odrębność, potrafią jednocześnie 
doskonale się komunikować, rozumieć, współodczuwać, współpracować, wyrażać, tworząc 
wspólnie coś wartościowego. To bardzo budujące doświadczenie, warte szerokiego 
upowszechniania, również w środowiskach pozaartystycznych.  
Ten projekt uświadomił mi jak ogromna siła tkwi w sztuce – w jej subtelnych, pozornie 
delikatnych, czasem efemerycznych formach wyrazu czy ekspresji, jak mocno mogą one 
oddziaływać. Przywodzi to na myśl jakże głęboką wypowiedź Mahatmy Gandhi’ego:  
„W delikatny sposób możesz wstrząsnąć światem”1.    
 
Piotr Korzeniowski 
 

 
1 „In a gentle way, you can shake the World” Mahatma Gandhi 


