
 

 

Natura jako inspiracja dla działań artystycznych - prezentacja dobrych 

praktyk 
Sztuka ziemi to działania artystyczne, których kontekstem, tłem czy też tworzywem jest środowisko 

naturalne. Działania tego typu często stanowią ingerencję w pejzaż, przekształcają fragment 

przestrzeni Ziemi lub wykorzystują naturalne procesy (erozja, czynniki atmosferyczne) dla stworzenia 

działania lub obiektu o charakterze artystycznym. Sztuka ziemi oznacza przekształcenie jakieś 

przestrzeni publicznej w działalność artystyczną, z wykluczeniem dewastacji danej przestrzeni.  

Poniżej przedstawiamy ciekawe realizacje sztuki ziemi.  
Mogą one stanowić dla Was inspirację podczas zajęć prowadzonych na podstawie scenariusza 

https://natura.ceo.org.pl/sites/natura.ceo.org.pl/files/szkola_zgodna_z_natura_final_online_0.pdf 

Poniższe zdjęcia pochodzą z witryn internetowych, których adresy podajemy poniżej. Mają one 

charakter jedynie poglądowy. Udanych inspiracji! 

 

1. Landart lubelskie 

http://landart.lubelskie.pl/ 

Opus reticulatum 

Artyści: Mirosław Maszlanko 

 

https://natura.ceo.org.pl/sites/natura.ceo.org.pl/files/szkola_zgodna_z_natura_final_online_0.pdf
http://landart.lubelskie.pl/


 

 

 
Wood village 

Artyści: Marie Helene Richard 

 

2. http://inspirowaninatura.pl/ 

 

Opakowanie 178 drzew w Bazylei 

http://inspirowaninatura.pl/


 

 

Opakowanie 178 drzew w Bazylei  

 



 

 

 

„The Gates, Central Park, New York, 1979-2005”, czyli bramy w Central Parku w Nowym Jorku, 2005 

 

3. Sztuka Krajobrazu 

http://sztukakrajobrazu.pl/ - wydawnictwa ogólne, wzornictwo ogrodowe i doktoraty katedry 

sztuki krajobrazu – wystarczy najechać na okładkę pisma/książki i bezpłatnie korzystać z 

zasobów strony. 

 

http://sztukakrajobrazu.pl/


 

 

4. Galeria i ośrodek plastycznej twórczości dziecka w Toruniu – ich działania w ramach edukacji 

artystycznej 

http://galeriadziecka.com/land-art-w-wielkiej-lace-warsztaty-katarzyny-skrobaly 

 

 

 
 

5. Festiwal landartu na Litwie 

http://www.landart.su/ 

http://galeriadziecka.com/land-art-w-wielkiej-lace-warsztaty-katarzyny-skrobaly
http://www.landart.su/


 

 

 

 

 

 



 

 

6. Land art festiwal w Danii – ponad 70 zdjęć i festiwalowych inspiracji z 2015 roku znajdziecie na 

stronie: http://www.land-shape.net/ 

 

7. Ala_ Andorra land art festival – zdjęcia z festiwalu znajdziecie Instagramie wydarzenia: 

https://www.instagram.com/landartandorra/ 

Strona wydarzenia: http://andorralandart.com/en 

 

 

8. Duet artystów Christo & Jeanne-Claude 

http://christojeanneclaude.net/ 

 

Christo and Jeanne-Claude  

Running Fence, Sonoma and Marin Counties, California, 1972-76  

 

 

http://www.land-shape.net/
https://www.instagram.com/landartandorra/
http://christojeanneclaude.net/


 

 

 

 

Christo and Jeanne-Claude  

Running Fence, Sonoma and Marin Counties, California, 1972-76  

Photo: Wolfgang Volz  

 



 

 

 

 

Christo and Jeanne-Claude  

Wrapped Coast, One Million Square Feet, Little Bay, Sydney, Australia, 1968-69  

Photo: Harry Shunk 

 

9. Dom Kultury Bydgoskie Przedmieście – instalacje dzieci 

http://dkbydgoskie.pl/ 

 

http://dkbydgoskie.pl/


 

 

 
 

 
 
 
Autorka artykułu: Anna Mitura 


