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Associations

I met Richard Ashrowan and Alexander Hamilton at the 
Foksal Gallery for the first time over a year ago, on the 
occasion of one of Richard Demarco’s visits to Poland 
– that Great Impresario from Edinburgh, Poland’s Scot-
tish friend of Italian name, temperament and receptiv-
ity. From the very beginning I felt something intriguing, 
mysterious, and at the same time close and recognis-
able in their attitudes and work, promising that our col-
laboration would be fruitful. I felt as if we were a family, 
or compatriots. Celtic compatriots, as Joseph Beuys, 
Caroline Tisdall and Richard Demarco once used to 
greet one another in Scotland. All these personalities 
remain in the background of our current collaboration 
with Ashrowan and Hamilton; at least this is so in my 
thinking about it. And there is another person, Aneta 
Wiśniewska, who first directed my attention towards 
Ashrowan’s and Hamilton’s work. The motto of our ex-
hibition – Beuys’ and Tisdall’s catchphrase “We go this 
way” – is painted on the wall above the entrance to the 
Foksal Gallery. Collaborating with Alexander Hamilton 
and Richard Ashrowan, we in the gallery are in favour 
of clear choices and an understanding of art and the 
world based on thinking, sensitivity, strenuous work, 
attentiveness, separateness, and at the same time on 
respect for other artists, made manifest in the attitudes 
of the participants. Our initial talks with Ashrowan and 
Hamilton sometimes followed a winding course. How-
ever, after my visit to Scotland in the spring of 2008, 
the idea of the exhibition Blue Flora Celtica – Kinloch 
Rannoch ~ Fingal’s Cave eventually took its shape as 
the summer show of both independent artists at the 
Foksal Gallery in Warsaw.

In a way, both artists are akin to one another and, let 
me repeat, to the Foksal Gallery and I. At the same 
time, they are independent originators, who are in dia-
logue, and may at times also be in artistic dispute, or 
creative conflict. They decided to prepare this exhibi-
tion together, speaking with one voice, but also as a 
clear duo of attitudes, of visions of the world and art, 
of  approaches to collaboration, etc. The projections 
of the dramatic film by Ashrowan on three separate 
‘screens’ – the recordings of his expeditions to the Is-
land of Staffa (Inner Hebrides) and to Fingal’s Cave on 
its tip – are in dialogue with but also in contrast to the 
contemplative and beautiful cyanotypes by Hamilton. 
These cyanotypes are the recordings, or light/chemi-
cal imprints of flowers – the title ‘Blue Flora Celtica’ 
comes from the geographical, cultural and symbolical 
regions, which Ashrowan’s film also refers to. In the 
case of Hamilton’s sun pictures, their contemplative 
nature is complemented with dramatic light, much like 
Ashrowan’s projections. In fact, Hamilton’s works are 
a kind of herbarium.  Here also we have some affilia-

Asocjacje

Kiedy spotkałem po raz pierwszy Richarda Ashrowa-
na oraz Alexandra Hamiltona ponad rok temu w Ga-
lerii Foksal, a było to przy okazji wizyty w Polsce Ri-
charda Demarco, Wielkiego Impresaria z Edynburga, 
szkockiego Przyjaciela Polski o włoskim nazwisku, 
temperamencie i chłonności, a zatem, gdy poznałem 
Hamiltona i Ashrowana, od początku przeczuwałem 
w ich postawach oraz pracy coś intrygującego, ta-
jemniczego, a zarazem bliskiego, rozpoznawalnego, 
pospołu zaś obiecującego owocne nasze współdzia-
łanie. Poczułem coś niemal rodzinnego, albo lepiej,  
a z tego samego źródłosłowu – jakbyśmy byli roda-
kami. Rodacy Celtowie, jak niegdyś w Szkocji po-
zdrawiali się Joseph Beuys, Caroline Tisdall i Richard 
Demarco. Wszystkie te osobowości pozostają nieja-
ko w tle naszej aktualnej współpracy z Ashrowanem  
i Hamiltonem, w moim o niej myśleniu w każdym  
razie. A także jedna jeszcze osoba – Aneta Wiśniew-
ska, która nakierowała moją uwagę na pracę Ashro-
wana i Hamiltona. Motto wystawy stanowi namalo-
wany na ścianie na wejściem do Galerii Foksal cytat  
z zawołania Beuysa i Tisdall: „We go this way”. My,  
w Galerii Foksal, współpracując z Alexandrem  
Hamiltonem oraz Richardem Ashrowanem także  
opowiadamy się za wyraźnym wyborem – sztuki  
i pojmowania świata opartych na namyśle, wrażliwo-
ści, usilnej pracy, uważności, osobności, a zarazem 
respektu wobec innych twórców, przejawiających 
się w postawach autorów prezentowanych przez  
nas utworów. Nasze z Ashrowanem i Hamiltonem  
rozmowy biegły potem momentami krętym traktem. 
Po mojej wszak wizycie w Szkocji wiosną 2008 roku 
ostatecznie zamysł wystawy Blue Flora Celtica – Kin-
loch Rannoch ~  Cave nabrał kształtu, w jakim letni 
pokaz obu tych osobnych artystów prezentowany jest 
w Galerii Foksal w Warszawie.

Albowiem obaj ci dojrzali artyści są w jakiś sposób 
sobie – oraz Galerii Foksal, co też powtórzę, mnie 
zaś z pewnością – pokrewni, a zarazem są to twór-
cy suwerenni, pozostający w dialogu, a może również  
w sporze artystycznym, w twórczym konflikcie. Przy 
tym zdecydowali się razem przygotować wystawę, 
która przemawia jako jedność, ale też jako wyrazisty 
duet dwóch postaw, wizji świata oraz sztuki, dwo-
jakiego podejścia do współpracy etc. Projekcje na 
trzech odrębnych „ekranach” dramatycznego filmu 
Ashrowana – zapisu jego wypraw na wyspę Staffa 
(Wewnętrzne Hebrydy) i znajdującej się na jej cyplu 
Jaskini Fingala (Fingal’s Cave) dialogują z, ale i kon-
trastują z nimi, kontemplacyjnymi, pięknymi cyjanoty-
piami Hamiltona, stanowiącymi zapis, świetlno-che-
miczny odcisk kwiatów – owej tytułowej „celtyckiej 
roślinności”, z regionów geograficznych, kulturowych, 



symbolicznych, do których odnosi się również film 
Ashrowana. W przypadku heliograwiur Hamiltona, ich 
kontemplacyjna natura – w ekspozycji – dopełniona 
jest równie dramatycznym, jak projekcje Ashrowana 
oświetleniem. Prace Hamiltona to w istocie zielniki,  
i tu także wskazać można na afiliacje z Beuysem, 
którego najwcześniejsze oraz najpóźniejsze prace  
to były właśnie collages z użyciem roślin, a przepeł-
nione znaczeniami symbolicznymi. Wracając do pre-
zentacji Ashrowana i Hamiltona, cała nasza wystawa 
jest właściwie zbudowana światłem, światłem wpierw 
naturalnym, a w ekspozycji sztucznym, chociaż nie 
o światło tu idzie w pierwszym rzędzie; przemyślne 
posługiwanie się światłem służy obu autorom do 
przekazywania wielości treści, wrażeń wizualnych, 
do budowania przestrzeni znaczeniowej, zmysłowej, 
przestrzennej, wręcz wykreśla ono – światło, jego 
natężenie, a innymi razy wręcz jego brak – motorykę 
widza, kinetykę percepcji, nasze tym razem wędro-
wanie po świecie Ashrowana i Hamiltona, po regio-
nach Północy Wysp Brytyjskich, po Szkocji, świecie 
celtyckim, wszystko to zaś obrazowane jest w spo-
sób świeży, wieloznaczeniowy, aktualny. Jest to wy-
stawa o widzialności, ale nie tylko o niej przecież. 
Do regionów, jakie stanowią habitat i miejsce pracy 
naszych autorów, wyprawiali się niegdyś romantycy 
– przywołajmy tu Symfonię szkocką Mendelssohna, 
a także inny utwór tegoż kompozytora – Hebrydy, 
znany jako uwertura Fingal’s Cave , szkice z Fingal’s 
Cave Turnera. Do tych obszarów odwołali się także, 
na przykład, muzycy Pink Floyd, którzy napisali utwór 
Fingal’s Cave do filmu Zabriske Point (ostatecznie nie 
wykorzystany), czy właśnie Beuys z jego akcją Cel-
tic (Kinloch Rannoch) Scottish Symphony. Co wydaje 
mi się tu szczególnie mnie pokrewne, pokrewne też  
Galerii Foksal, wrażliwości odbioru w Polsce, są to 
bądź odwołania wprost, bądź też odczytywane jako 
głębokie treści pokazywanych utworów, odniesienia 
do Romantyzmu, do aktywności Josepha Beuysa 
w Szkocji, do – kojarzonej przez nas nieuchronnie  
z działaniami tamtego artysty niemieckiego w latach 
siedemdziesiątych w Szkocji, obecności w tych sa-
mych miejscach, głównie w Edynburgu, i w podob-
nym czasie, Tadeusza Kantora i jego teatru Cricot 2,  
a także licznych innych artystów z Polski, wystawiają-
cych swoje dzieła na terytorium Richarda Demarco, 
a we współpracy z owym Impresario czy to Muzeum 
Sztuki w Łodzi i Ryszarda Stanisławskiego, czy to Ga-
lerii Foksal i Wiesława Borowskiego. Ja sam w tych 
przedsięwzięciach nie uczestniczyłem wtedy. Moje 
wszak współdziałanie i z Beuysem, i z Kantorem,  
a zwłaszcza liczne wystawy dzieła obu tych artystów 
o kluczowym znaczeniu dla sztuki światowej drugiej 
połowy XX wieku, czynią i ustanawiają  i dla mnie jako 
rodzinne owe wzmiankowane tu przedsięwzięcia.  

tions with Beuys, whose earliest and latest works were 
just collages made with the use of plants, and filled 
with symbolic meanings. Coming back to the presen-
tation of Ashrowan and Hamilton, in fact, the whole 
exhibition is built with light, originally created using 
natural light, then presented with artificial light dur-
ing the very exhibition. However, it is not the light that 
is at stake here primarily; the ingenious use of light 
is needed by the authors to transmit a multitude of 
contents and visual impressions in order to build the 
semantic and sensual space. The light and its intense-
ness, or its lack at other times, outlines the motricity of 
the viewer, the kinetic of perception, and our wander-
ing through Ashrowan and Hamilton’s world, through 
the northern parts of the British Isles and Scotland, 
that is, through the Celtic world. All this is imaged in 
a fresh and topical way, full of meanings. This exhibi-
tion speaks of visibility, but is not exclusively about it. 
The regions where our authors live and work had once 
been deliberately visited by the Romantics; let’s recall 
here Mendelssohn’s Scottish Symphony or another 
piece of that composer, The Hebrides, known also as 
the overture Fingal’s Cave, and Turner’s sketches from 
Fingal’s Cave. Many other artists have also referred to 
these areas; for example, the musicians of the Pink 
Floyd group, who composed the piece entitled Fin-
gal’s Cave for Zabriske Point (eventually not used in 
the film), or Beuys himself, with his action Celtic (Kin-
loch Rannoch) Scottish Symphony. With our sensitivity 
of perception, the works presented at our exhibition, 
with their references to Romanticism, which deepen 
their contents, and in particular with their direct recol-
lections of Joseph Beuys’ activity in Scotland, seem 
very close to me, to the Foksal Gallery, to all of us in 
Poland. This is so because of our inevitable associa-
tions with that German artist’s activity in Scotland in 
the seventies. Almost at the same time Tadeusz Kan-
tor was remarkably present with his Cricot 2 theatre 
in the same places, mainly in Edinburgh, and nu-
merous Polish artists were presenting their works in 
Richard Demarco’s domain. This was a result of the 
strong collaboration which existed then between that 
Great Impresario and the Museum of Art in Łódź with 
Ryszard Stanisławski, and the Foksal Gallery with 
Wiesław Borowski. I myself did not take part in those 
projects at the time. However, my collaboration with 
Beuys and Kantor, and especially numerous exhibi-
tions of these artists of key importance for the world 
of art in the second half of the twentieth century, make 
those projects very close and familiar to me. Moreo-
ver, our Scottish links included our collaboration with 
the unique originator, Ian Hamilton Finlay; we should 
remember also the exhibition organised by us in 1988 
under the aegis of the Museum of Art from Łódź and 
the Third Eye Centre, and under the direction of Rys-

Ponadto, jeśli idzie o powiązania szkockie, wska-
zać tu trzeba tak współpracę z wyjątkowym twórcą 
stamtąd, jakim jest Ian Hamilton Finlay; przypomnieć  
tu warto też wystawę, jaką pod egidą Muzeum Sztuki 
oraz Third Eye Centre zorganizowaliśmy w 1988 roku, 
pod kierunkiem Ryszarda Stanisławskiego, a nad któ-
rą pracowałem wespół z Marią Morzuch i dyrektorem 
oraz kuratorem Third Eye Centre, którymi w owym 
czasie byli, odpowiednio: Cristopher Carrell oraz An-
drew Nairne. Tamta , sprzed dwudziestu lat, obec-
ność polskiej sztuki w Szkocji odbywała się pod mia-
nem Polish Realities. New Art From Poland.  Teraz zaś,  
a w bezpośrednim następstwie obecnej prezentacji 
w Galerii Foksal, planujemy, być może jako wspól-
ne z Ashrowanem i Hamiltonem przedsięwzięcie,  
pokaz pracy Marka Chlandy w Szkocji w nadchodzą-
cych latach.

W 1981 roku, roku, w którym Beuys dokonał swojej 
donacji Polentransport 1981 do kolekcji Muzeum Sztu-
ki w Łodzi, przeprowadził on w tym samym roku tak-
że inną akcję – odłączył masywne drzwi Poor House  
w Forrest Hill w Edynburgu, w lokacji, gdzie wcześniej 
uobecniał swoje artystyczne wystąpienia (na drzwiach 
tych umieszczone były afisze z akcji tak Beuysa,  
jak Kantora przeprowadzanych w latach siedemdzie-
siątych w Edynburgu), a potem (także w 1981 roku) 
przemieścił je do Abteiberg Museum w Moenchen-
gladbach. Ta praca Beuysa nosi tytuł Poor House 
Door – A New Beginning is In the Offing. Drzwi, wrota, 
otwarcie, zamknięcie – przed kimś, za kimś, za sobą, 
a także – przejście, zaproszenie, ukrycie, uchylenie 
tajemnicy – te wszystkie sensy tamtej pracy Beuy-
sa zrealizowanej w znaczącym roku 1981, niesie dla 
mnie teraz ( w 2008 roku) również wystawa Richar-
da Ashrowana i Alexandra Hamiltona w Galerii Fok-
sal. A także inne jeszcze, też łączące intencje Beuysa  
i obecnie prezentowanych w Foksal artystów (w mojej 
percepcji ich aktywności w każdym razie) – ozdro-
wieńcze w efekcie oddziaływanie pracy artystycznej. 
Postulat Lehmbrucka tyczący niesienia ognia przez 
następców, a podjęty wpierw i głoszony jako misja 
przez Beuysa, ożywia teraz z kolei praca Ashrowana  
i Hamiltona. Ten sam proces, nazwijmy go synoni-
micznie – rezonansem, ożywczym współbrzmieniem, 
zachodzić może nie tylko w obszarze tworzenia sztu-
ki; może on – wierzę – przejawiać się też w postawach 
wobec sztuki oraz w sposobach uobecniania pracy 
artystycznej, w pracy i postępowaniach świadków 
oraz współuczestników wybrzmiewania znaczeń owo-
ców pracy artystów, w galeriach sztuki na przykład. 
Ufam, że jest to też przypadek trwania takich postaw 
w kręgu Galerii Foksal.

Jaromir Jedliński

zard Stanisławski. Preparing it, I worked with Maria 
Morzuch and the former director of the Third Eye Cen-
tre and its then curator, respectively, Christopher Car-
rell and Andrew Nairne. That presence of Polish art  
in Scotland more than twenty twenty years ago was 
entitled Polish Realities. New Art from Poland.  Now, 
as a direct result of this presentation at the Foksal 
Gallery, we are planning, maybe as a common under-
taking with Ashrowan and Hamilton, to show Marek 
Chlanda’s work in Scotland in the years to come.

In 1981, when Beuys made a donation called Polen-
transport 1981 to the collection of the Museum of Art in 
Łódź, he made another action, detaching the massive 
door of the Poor House in Forrest Hill in Edinburgh, 
upon the location where he had made manifest his 
previous performances (posters announcing Beuys 
and Kantor actions from the seventies in Edinburgh 
had been placed on this door). Then, also in 1981, 
Beuys transferred it to the Abteiberg Museum in 
Moenchengladbach, Germany. Beuys’ work was en-
titled Poor House Door – A New Beginning is In the 
Offing. Doors, gates, openings, closings (in front or 
behind someone, behind the self), and also passing, 
invitation, hiding, leaving ajar, revealing a secret – all 
those senses of Beuys’ meaningful work from 1981 
are carried now (in 2008) by Richard Ashrowan and 
Alexander Hamilton’s exhibition at the Foksal Gallery. 
This includes other favourable artistic influences that 
link Beuys’ intentions with those of the artists now pre-
sented at the Foksal Gallery (in my perception, wat 
least). Lehmbruck’s postulate of carrying fire by the 
successors, previously taken and preached by Beuys 
as a mission, is now refreshed by Ashrowan and Ham-
ilton’s work. The same process, which we can syn-
onymously call resonance, or refreshing consonance, 
happens not only in the area of creating art. It can 
manifest, I believe, also in attitudes towards art and in 
ways of making the artistic work manifest, as well as 
in the work and conduct of the witnesses of the mean-
ings of the artists’ work, at art galleries, for instance. 
I believe these are the attitudes within the circle  
of the Foksal Gallery.

Jaromir Jedliński



W poszukiwaniu błękitnego kwiatu 
Energie Josepha Beuysa w pracy Alexandra  
Hamiltona

Bardzo znaczące jest, że wśród ostatnich prac, stwo-
rzonych przez Josepha Beuysa, znajduje się Ombeli-
co di Venere - Cotyledon Umbilicus Veneris [Liścień 
pępka Wenery]. Ten zasuszony kwiat na papierze jest 
podpisany i datowany (1985) wzdłuż dolnego brzegu  
i opatrzony tytułem u górnego brzegu. Praca ta, bę-
dąca próbą rozszyfrowania właściwych nam wszyst-
kim złożonych powiązań z naturą, stanowi kulminację 
prowadzonych przez całe życie poszukiwań natural-
nego porządku rzeczy. Owo poszukiwanie, zarówno 
osobiste, jak i artystyczne, jest echem powracającego 
w germańskiej tradycji ludowej wątku poszukiwania 
nieosiągalnego błękitnego kwiatu, die blaue Blume 
– symbolu niekończącego się dążenia do czegoś, co 
zawsze leży gdzieś dalej, za kolejnym wzgórzem. To 
może tłumaczyć ciągłe powracanie Beuysa do wła-
snych germańskich korzeni, a szczególnie do tradycji 
romantycznej. 

To, co Beuys wniósł do wystawy Strategy: Get Arts 
[Strategia: robić sztukę], jaka odbyła się w ramach 
Festiwalu w Edynburgu w roku 1970, miało doniosłe 
znaczenie zarówno dla jego własnej twórczości, jak 
i dla późniejszego międzynarodowego uznania, jakie 
zdobył jako dynamiczny i perspektywicznie myślą-
cy europejski artysta. Alexander Hamilton, pracując 
jako asystent kuratora tamtej wystawy, był naocznym 
świadkiem szeregu nowatorskich działań artystów  
w niej uczestniczących. Działania owych artystów mia-
ły na celu poszerzenie związków Edynburga i Wielkiej 
Brytanii ze sztuką międzynarodową. Dla Hamiltona 
była to niezwykła okazja do nawiązania bezpośred-
nich kontaktów z artystami takimi jak Blinky Palermo, 
Ruthenbeck i, oczywiście, Beuys. 

Pracowałem przy ustawianiu Volkswagena na koryta-
rzu Art College [dla potrzeb „Kuligu” (The Pack) Beuy-
sa], dokładnie i jasno przez niego instruowany przy-

In Search of the Blue Flower; the Energies of 
Joseph Beuys in the Work of Alexander Hamilton

It is significant that amongst the final pieces of work to 
be created by Joseph Beuys is Ombelico di Venere - 
Cotyledon Umbilicus Veneris. The dried flower-on-pa-
per is signed and dated (1985) along the lower edge 
and inscribed with the title along the upper edge. This 
work could mark the culmination of a life-long investi-
gation into the natural order of things in an attempt to 
decipher the complex connection with nature inherent 
in us all. This quest, both personal and artistic, ech-
oes the recurring quest in Germanic folk tradition for 
the elusive blue flower, die blaue Blume  -  the symbol 
of the endless search for something that always lies 
beyond the next hill.  This may explain Beuys’ con-
tinual return to his Teutonic roots, and particularly the 
romantic tradition. 

Seminal to Beuys’ work, and crucial to his subsequent 
international recognition as a dynamic and forward-
thinking European artist, is his contribution to the ex-
hibition Strategy: Get Arts, held during the Edinburgh 
Festival in 1970. Working as a studio assistant for this 
exhibition, Alexander Hamilton became a key witness 
to the actions executed by the plethora of innovative 
artists participating in the exhibition. They were do-
ing so in an effort to broaden Edinburgh and Britain’s 
engagement with international art. This offered Ham-
ilton the opportunity to gain direct contact with artists 
such as Blinky Palermo, Ruthenbeck, and of course, 
Beuys. 

I was actively involved in pushing the Volkswagen into 
the corridor of the Art College [for Beuys’ piece titled 
the Pack], laying out ‘Arena’, in which Beuys presented 
me with clear instructions, and I watched Beuys per-
forming ‘Celtic Kinloch-Rannoch, The Scottish Sym-
phony’. The experience of watching and working with 
Beuys left a deep impression, and created a need to 
find my own deeper connection with nature. (Alexan-
der Hamilton)

Installing The Pack 1970 The Pack in the ECA 1970 Laying out Arena 1970

gotowywałem jego „Arenę”, a także oglądałem jego 
wykonanie „Szkockiej Symfonii” (Celtic Kinloch-Ran-
noch, The Scottish Symphony). Owo doświadczenie 
obserwacji i pracy z Beuysem zrobiło na mnie ogrom-
ne wrażenie i wywołało potrzebę znalezienia własne-
go głębszego związku z naturą. (Alexander Hamilton)

Jedną z trzech prac, jakie wtedy wystawiał Beuys, 
była Arena (1970-72), przejmujący montaż fotogra-
mów i obrazów dokumentujących jego pracę w miarę 
jak przechodziła pomiędzy krainami rysunku, rzeźby, 
instalacji i akcji. Poprzez uchwycenie specyficznych 
momentów na zdjęciach i przypięcie ich do ściany 
artysta nadawał formę dynamicznym procesom twór-
czym, jakie znaczyły jego drogę konceptualną. Ta wy-
stawa stanowiła inspirację i wzór dla Hamiltona, który 
w pokazie cyjanotypii Blue Flora Celtica [Błękitna flora 
celtycka] konkretyzuje kluczowe punkty własnej dro-
gi artystycznej, swoich poszukiwań błękitnego kwia-
tu. A dokumentacja artystycznych zasad, realizacji  
i przełomów czyni z tej wystawy do pewnego stopnia 
retrospektywę.

Dlaczego metoda cyjanotypii jest dla mnie tak waż-
na? Żyjemy w epoce, w której wszystko podlega filtra-
cji i przetwarzaniu. Dziś każdy obraz można zmienić  

One of the three works exhibited by Beuys during 
this exhibition is Arena (1970-72), an overwhelming 
montage of photographs and images documenting 
his work as it shifted between the realms of drawing, 
sculpture, installation and action. Giving form, by cap-
turing specific moments and pinning them to a wall, 
to the dynamic creative processes that mark out the 
artist’s conceptual journey, it inspired /provided the 
model for Blue Flora Celtica a display of cyanotypes 
in which Hamilton makes concrete the key points from 
his own journey, his own search for the blue flower. 
It is the mapping of key principles, realisations and 
breakthroughs that makes this exhibition, to an extent, 
retrospective.

Why is the cyanotype method important to me? We live 
in an age where everything is filtered and processed. 
Every image can be altered and manipulated. I am 
drawn to finding ways and working methods that al-
lows nature to reveal itself. I am seeking pure connec-
tivity with my living environment. I also want to make 
unique images of what I see and feel. That is why I 
use a process called cyanotype, a technique that al-
lows me to achieve an undistorted link with the natu-
ral world. The cyanotype images that are created are 

Uwaga – Na wystawie Strategy: Get Arts Joseph Beuys 
wystawił trzy prace. Była to instalacja The Pack [Kulig], 
przedstawiająca furgonetkę (volkswagen), za której tylnymi 
drzwiami kotłowały się dwadzieścia cztery pary sanek. Na 
każdych sankach znajdował się zestaw pozwalający prze-
żyć zimowe warunki, składający się z rolki filcu, grudy zwie-
rzęcego tłuszczu i pochodni. Poza tym zaprezentował tam 
swoją Celtic (Kinloch Rannoch) Scottish Symphony [Sym-
fonię szkocką] oraz wystawił serię zdjęć dokumentujących 
jego rzeźby i akcje, co stanowiło pierwszy pokaz jego pracy 
znanej pod tytułem Arena.

Alexander Hamilton 1970

Celtic Kinloch-Rannoch,
The Scottish Symphony. 
All Photograph by George Oliver
©Estate of the Artist

Note-Joseph Beuys exhibited three works at Strategy: Get 
Arts. He installed The Pack, a Volkswagen van with trail 
of twenty-four sledges tumbling from its rear door. Each 
sledge contained a survival kit made up of a roll of felt, a 
lump of animal fat, and a torch. He performed an action, 
Celtic (Kinloch Rannoch) Scottish Symphony, and dis-
played a series of photographs documenting his sculptures 
and actions which was the first manifestation of the work 
known as Arena.



i zmanipulować. Pociąga mnie znajdowanie sposo-
bów i metod pracy, które pozwalają ujawniać się na-
turze. Poszukuję czystego związku ze środowiskiem 
życia. Chcę przy tym tworzyć obrazy wyjątkowe, od-
dające to, co widzę i czuję. Oto dlaczego stosuję pro-
ces zwany cyjanotypią, technikę pozwalającą mi uzy-
skiwać niezakłóconą łączność ze światem przyrody. 
Obrazy tworzone techniką cyjanotypii są wyjątkowe, 
bo z jednej rośliny można zrobić tylko jeden obraz.  
W technice cyjanotypii wystarczy umieścić roślinę 
bezpośrednio na odpowiednio przygotowanym pa-
pierze akwarelowym i wystawić ją na działanie słońca, 
które niejako wrysuje obraz. Po eksperymentowaniu 
z wieloma innymi technikami wiem, że tylko ta meto-
da oferuje mi emocjonalny stosunek, jakiego szukam 
w kontakcie z naturą, pozwalając roślinom mówić  
za siebie. (Alexander Hamilton)

Rozwój myśli Hamiltona jako artysty i człowieka moż-
na podzielić na trzy kluczowe etapy. Odpowiadają 
one beuysowskiej koncepcji trzech energii, leżących 
u podstaw jego teorii rzeźby społecznej. Wszystkie 
przypadki postępu naturalnego dają się tłumaczyć 
implozją, eksplozją lub energią podziału komórkowe-
go. Identyfikując te trzy etapy można zacząć próbo-
wać regenerować ludzką świadomość, przytłoczoną 
przez dominację uparcie racjonalnych ideologii. 

Według Hamiltona, tym, co leży u podstaw wszelkich 
wad społeczeństwa, jest ciągłe dążenie do doskona-
łości. Świetnym przykładem jest tu dla niego hodowca 
róż, zazwyczaj postać mężczyzny próbującego wy-
hodować idealną różę. Jego praca Genealogia Róży 
Pokoju; w poszukiwaniu doskonałości, wystawiona  
w roku 1995, stawia pytanie o reguły tej doskonałości 
i o to, kto określa estetykę tych reguł.

Beuys, równie świadomy zbytniej pobłażliwości spo-
łeczeństwa dla racjonalizmu, próbował przeniknąć 
lub poddać transcendencji ów upór, co widać w jego 
utworze How to Explain Pictures to a Dead Hare [W 
jaki sposób wyjaśnić obrazy martwemu królikowi] 

unique, only one can be made from each plant. The 
cyanotype technique, involves placing a plant directly 
onto prepared watercolour paper and then allowing 
the sun to draw out the image. It is only this method, 
after experimenting with so many other techniques; 
that offers me the emotional rapport I am seeking with 
nature, allowing the flora to speak for themselves. ( Al-
exander Hamilton)

Hamilton’s development in understanding as an artist 
and a human can be divided into three key stages. 
These parallel Beuys’ concept of the three energies, 
which are at the base of his theory of social sculpture. 
The implosive, split cell and explosive energies can be 
applied to all cases of natural progression. By identify-
ing these three stages one can begin to attempt to re-
generate the human consciousness, swamped in the 
ideologies of a stubbornly rational patriarchy. 

According to Hamilton, what lies at the foundation of 
society’s flaws is a continual search for perfection. For 
him, an important illustration of these characteristics 
is the rose breeder, a typically male figure in search 
of the perfect rose. His piece  Genealogy of the Peace 
Rose; In Search of Perfection, exhibited in 1995, asks, 
what are the rules of this perfection? Who determines 
the aesthetic of such rules?

Equally aware of society’s over-indulgence of rational-
ism, Beuys attempted to permeate or transcend this 
stubbornness, seen in his piece How to Explain Pic-
tures to a Dead Hare (1965). Here he argues that it is 
easier to explain art to a dead hare than to the closed 
mind of an ‘educated’ and over-cautious human. 

In strong contrast to the rose breeder, both Beuys and 
Hamilton detect beauty and humanity in the imper-
fect, unfinished or unbalanced, an approach seen 
by Hamilton as inherently female, which he relates to 
his engagement with nature and his desire to nuture. 
Similarly, Beuys claimed that he himself was predom-
inantly female and, as with the belief system of the 

From the Bits and Pieces, 
Beuys - The Three Energies 
of New Grange 1974

(1965). Twierdzi tam, że łatwiej objaśnić sztukę mar-
twemu królikowi niż nazbyt ostrożnemu, „wykształco-
nemu” człowiekowi o zamkniętym umyśle. 

Zupełnie inaczej niż hodowca róż, Beuys, jak i Ha-
milton widzą piękno i humanizm w tym, co niedosko-
-nałe, nieskończone lub niepewne. Hamilton uważa, 
że jest to z natury żeńska postawa, co według niego 
wiąże się z jego pragnieniem natury i zaangażowa-
niem w jej sprawy. Podobnie Beuys twierdził, że także 
w nim przeważa pierwiastek żeński, pozwalający, jak 
w systemie wierzeń tradycji celtyckiej, mieć ściślejszy 
kontakt ze środowiskiem naturalnym.

Od wczesnej młodości Hamilton świadomie zanurzał 
się w naturalnym krajobrazie, starając się eksploro-
wać i umacniać związki ze światem przyrody, które 
mają fundamentalne znaczenie dla ludzkiego życia. 
Najwcześniejszy obraz na wystawie to cyjanotypia, 
którą artysta stworzył w okresie, kiedy mieszkał na wy- 
spie Stroma w zatoce Pentland Firth. Obraz ten jest 
niejako świadectwem początku pierwszego z trzech 
etapów rozwoju artysty: ukazuje wir, z którego wyra-
sta jego sztuka. Owa odległa wyspa, licząca zaledwie 
troje mieszkańców, dała Hamiltonowi okazję do głę-
bokiego wniknięcia w jej charakterystyczny krajobraz 
i warunki klimatyczne, przy pozbawieniu zwykłych 
rozrywek, typowych dla zurbanizowanego i gęsto 
zaludnionego świata. Czas spędzony przez artystę  
na wyspie to czas po ukończeniu studiów w College 
of Art w Edynburgu, gdzie spotkał Beuysa. Podczas 
studiów Hamilton wypowiadał się za życiem z dala  
od zatłoczonych miast i realizował to hasło w praktyce, 
dojeżdżając na zajęcia z Nine Mile Burn w hrabstwie 
Scottish Borders, gdzie mieszkał w przyczepie kem-
pingowej, ustawionej w górnej części dzikiej doliny,  
z widokiem na przegradzającą ją zaporę. Morze wo-
kół wyspy Stroma i kręte prądy zatoki Pentland Firth, 
odzwierciedlały wir i zamieszanie tego początkowego 
etapu, kiedy artysta gromadził idee i wpływy, które 
dałoby się spożytkować i które mogłyby stanowić po-
żywkę dla jego sztuki w dalszej drodze artystycznej. 

Hamilton nie odszedł od obrazu zapory. Ten obraz, 
do którego artysta często powracał, pozostał w świa-
domości artysty i był ważnym symbolem okresu sta-
nowiącego drugi etap jego twórczości. Zapora peł-
niła rolę systemu filtracyjnego, a więc odpowiadała 
beuysowskiemu podziałowi komórki, czy też temu,  
co Hamilton nazywał płucami. Najdłuższa faza kariery 
artysty, trwająca od 1973 do 2000 roku, to czas, w 
którym zaczął on przetwarzać idee nagromadzone we 
wcześniejszych latach życia, próbując z nich wycią-
gnąć dla siebie jakieś sensy. Analogia z zaporą jest 
tu jak najbardziej na miejscu: ciągle napływające idee 
były zatrzymywane i powoli filtrowane w wąski stru-
mień koncepcji potrzebnych do dalszej pracy. Ran-

Celtic tradition, accordingly more in touch with the 
natural environment.

Since his early life Hamilton has consciously immersed 
himself in the natural landscape, allowing himself to 
explore and forge connections with the natural world 
that are fundamental to human life. The earliest image 
in the exhibition is a cyanotype that the artist produced 
while living on the Island of Stroma in the Pentland 
Firth. This can be described as the beginning of the 
first of the three stages: the vortex. This remote island, 
with a population of three, gave Hamilton the opportu-
nity to truly engage with its distinctive landscape and 
weather conditions, without the usual distractions of 
the densely-populated urban world. The artist’s time 
on the island followed the completion of his studies at 
Edinburgh College of Art, where he met Beuys. Whilst 
studying, Hamilton opted to live outside of the crowd-
ed city, commuting instead from Nine Mile Burn near 
the Scottish Borders where he lived in a caravan that 
sat atop a wild valley overlooking a dam. The seas 
around Stroma, the spiralling currents of the Pentland 
Firth, mirrored the pattern of confusion of this initial 
stage as the artist gathered ideas and influences that 
would feed into and fuel the rest of his journey. 

Hamilton did not leave the image of the dam behind 
him. It has stuck within the artist’s consciousness, 
continually revisited as an important symbol of what 
can be described as the second phase: the filter sys-
tem - Beuys’ split cell or, Hamilton’s own analogy, the 
lungs. The longest phase of the artist’s career, last-
ing from 1973 to 2000, is the time in which he began 
to process the ideas that he had gathered during the 
early years of his life and tried to make some sense of 
them. As with the dam, continually in a state of flux, the 
flowing force is held back in order to slowly filter out 
the concepts to be taken forward. Rannoch Moor, the 
destination of Beuys’ pilgrimage to the Celtic heart of 
Scotland, was of importance to both of the artists due 
to its own function as a filter system. Once such a filter 
system has identified and isolated the key elements, 
one can then begin to process them, working out how 
they fit together and how they connect to form a larger 
pattern.

“The interrelationship between rules of life in this 
world comes through plants. Plants are like organs 
of people. Plants are the outer lungs of people. With-
out them, people can’t get air into their inner lungs”’ 
(Beuys from Caroline Tisdall, We Go This Way Violette  
Edition 1998)

Hamilton’s work during this second stage involved the 
exploration of certain plants and their role as signi-
fiers: roses and the nature of plant breeding, tulips, 
the 17th century Dutch symbol of wealth, and poppies 



noch Moor, cel pielgrzymek Beuysa do celtyckiego 
serca Szkocji, był ważny dla obu artystów ze względu 
na swoją funkcję jako systemu filtracyjnego. System 
filtracyjny służy identyfikowaniu i izolowaniu kluczo-
wych elementów, które, po odpowiednim przetwo-
rzeniu, wykorzystującym ich podobieństwa i związki, 
pozwalają wypracować własną większą całość.

Wzajemna zależność pomiędzy regułami życia na tym 
świecie widoczna jest dzięki roślinom. Rośliny są jak 
organy wewnętrzne człowieka. Rośliny są zewnętrzny-
mi płucami ludzi. Bez nich ludzie nie mogą nabrać po-
wietrza do swoich płuc wewnętrznych. (Słowa Beuysa 
cytowane przez Caroline Tisdall w We Go This Way 
[Idziemy tędy], Violette Edition, 1998).

Praca Hamiltona w tym drugim etapie polegała na 
eksplorowaniu przydatności pewnych roślin i ich roli 
jako elementów oznaczających i symboli:  róż i ich 
cech hodowlanych, tulipanów, siedemnastowieczne-
go holenderskiego symbolu dobrobytu, oraz maków, 
wiążących się ze spaniem i światem marzeń sennych. 
Cyjanotypia irysów na korytarzu Galerii Foksal wpro-
wadza widza w wystawę i zarazem w złożoną symbo-
likę prac artysty. W mitologii greckiej kwiat ten sym-
bolizował posłańca. Beuys był dla Hamiltona ważnym 
posłańcem, przekazującym złożone i wzajemnie po-
wiązane zagadnienia sztuki, przemian społecznych  
i środowiska. 

Układ prac w korytarzu odnosi się do wielu zagad-
nień widocznych w pracy i praktyce Beuysa, jak i do 
rozmaitych wątków poszukiwań i koncepcji Hamil-
tona. Żelazo, w które oprawione są cyjanotypie, zo-
stało wybrane przez Hamiltona dla jego naturalnych 
własności jako materiału będącego w stanie ciągłej 
przemiany, a jako takie było również interesujące dla 
Beuysa. Użył go w licznych pracach, między innymi  
w The Pack (Kulig) (1969), gdzie sanki ustawione były 
na podłodze na żelaznych płozach, oraz w The Tram 
Stop [Przystanek tramwajowy] (1976). 

Hamilton używa szpilek do mocowania swoich cyjano-
typii do ścian galerii; metoda ta przypomina sposób 
przedstawiania swoich kolekcji przez kolekcjonerów 
motyli. Bo rzeczywiście artysta działa jak kolekcjoner, 
kiedy bada, systematycznie klasyfikuje i prezentuje 
zebrane przez siebie i przetworzone informacje.  

Widz wystawy prowadzony jest korytarzem do głów-
nej sali galerii według wskazówki Beuysa idziemy tędy, 
wyrażenia często używanego przez Beuysa podczas 
jego podróży z Caroline Tisdall. Wskazówka ta suge-
ruje drogę naprzód przez przytłaczającą złożoność 
beuysowskiej filozofii i sztuki, zastosowanej tutaj do 
pracy Hamiltona. Jest to zaproszenie do przyłączenia 
się do artysty w jego poszukiwaniu zrozumienia przez 
sztukę.[1]

- connected with sleep and the world of dreams. The 
cyanotypes of irises in the corridor of the Foksal Gal-
lery introduce the visitor to the exhibition and to the 
complex symbolism underpinning the artist’s work. 
In Greek mythology this flower represents the mes-
senger. Beuys served the crucial role of messenger 
to Hamilton, relaying the complex and interconnected 
issues of art, social change and the environment. 

The arrangement of the pieces in the corridor relates 
to many of the issues prominent in the work and prac-
tice of Beuys as well as various strands of Hamilton’s 
own research and concepts. The iron that frames 
these cyanotypes has been chosen by Hamilton for its 
natural properties, a material that is constantly chang-
ing state and, as such, was also of interest to Beuys. 
It was used by him in many of his own works, such as, 
the procession of sledges in The Pack (1969), which 
were connected to the ground by their iron runners, 
and in The Tram Stop (1976). 

Hamilton has used pins to attach the cyanotypes to 
the gallery walls, a method of presentation that recalls 
that of the collector. The artist, through his process of 
research, systematic classification, and presentation, 
takes upon himself the role of collector, thus enabling 
him to process the information that he has gathered.

The visitor to the exhibition is guided through the cor-
ridor into the main gallery space by the instruction 
We Go This Way a phrase used by Beuys on his trav-
els with Caroline Tisdall. This instruction suggests a 
way forward through the often daunting complexity of 
Beuys’ philosophy and art, applied here to Hamilton’s 
work. It is an invitation to join him on his own search 
for understanding through art.[1]

In recent years, Hamilton has been working through 
the abundance of information that he has collected 
on his own journey in an attempt to decipher the rela-
tionship between art, nature and society. In 2000 he 
retraced his steps by revisiting his past homes in order 
to map out the process that brought him to this final, 
explosive, stage, the third of Beuys’ energies. This final 
stage, the diamond-shaped crystalline or explosive 
form, can be described as the most important, as this 
is where his findings are accumulated and given form. 
From 2005 the focus of Hamilton’s work has been the 
coastline near Edinburgh: Tynninghame, Skateraw, 
Dunglass and Eyemouth, a coastline visibly bound by 
21st century industry. The unique synergy between art, 
industry, energy, agriculture and landscape is an im-
portant symbol of the artist’s work and desire to com-
bine these important elements. The artist’s continued 
work on the writings and ideas of the 19 century art 
critic John Ruskin and with the Green Party is again 
demonstrative of this urge to unite the artistic and the 

W ostatnich latach Hamilton pracuje nad ogromem 
materiałów zebranych w trakcie swojej drogi arty-
stycznej, dążąc do rozszyfrowania związków pomię-
dzy sztuką, naturą i społeczeństwem. W 2000 roku 
artysta ponownie odwiedzał swoje dawne pomiesz-
kania w celu udokumentowania procesu, który zapro-
wadził go do finalnego, eksplozywnego etapu, trzeciej 
z energii Beuysa. Ów finalny etap – ową diamentowo 
krystaliczną, eksplozywną formę – można uznać za 
najważniejszy, bo w nim krystalizują się i uzyskują 
kształt ustalenia i konkluzje artysty. Począwszy od 
roku 2005 prace Hamiltona dotyczą linii brzegowej 
w pobliżu Edynburga: Tynninghame, Skateraw, Dun-
glass i Eyemouth, miejscowości wyraźnie przekształ-
conych przez przemysł XXI wieku. Wyjątkowa synergia 
pomiędzy sztuką, przemysłem, energią, rolnictwem  
i krajobrazem jest ważnym symbolem pracy artysty 
i jego pragnienia łączenia tych istotnych elementów. 
Kontynuowana praca artysty nad piśmiennictwem  
i ideami dziewiętnastowiecznego krytyka sztuki Joh-
na Ruskina oraz współpraca z Partią Zielonych także 
demonstruje owo pragnienie łączenia artystycznego 
z naturalnym w celu przekonfigurowania istotnych 
problemów społeczno-politycznych. Jest to zgodne  
z beuysowską teorią rzeźby społecznej, która – jak 
wierzy Hamilton – coraz lepiej nadaje się do opisu  
naszego społeczeństwa.

Wystawa niniejsza stanowi ważny moment dla zro- 
zumienia dotychczasowej drogi artystycznej Hamil-
tona, ale jest to niewątpliwie moment refleksji, a nie 
ostatecznego określenia. Chociaż Błękitny Kwiat 
może być elementem oznaczającym, symbolem po-
zornie bezowocnego poszukiwania bliższych związ-
ków ze światem natury, praca zarówno Beuysa, jak i 
Hamiltona, przynosi głębsze zrozumienie powodów 
podejmowania tego rodzaju drogi artystycznej, eks-
plorowania i obejmowania refleksją mitycznych du-
chowych związków pomiędzy ludźmi a naturą.

Tekst opracowany na podstawie rozmów artysty z jego 
asystentką, Gemmą Bentley, prowadzonych w pracowni  
w Edynburgu w okresie grudzień 2007 – czerwiec 2008 
roku.
[1] Tisdall, Caroline, We Go This Way [Idziemy tędy], Violette 
Editions, 1998

natural in order to reconfigure issues of socio-political 
importance. This is in line with Beuys’ own theory of 
social sculpture, which Hamilton believes is increas-
ingly relevant to our society.

This exhibition marks a landmark of understanding 
in Hamilton’s artistic journey  to date, but is undoubt-
edly a point for reflection, rather than a termination.. 
Although the Blue Flower may be the signifier for a 
seemingly-fruitless search for a closer connection to 
the natural world, the work of both Beuys and Hamil-
ton brings a deeper understanding to the reasons for 
taking the journey and for exploring and embracing 
the mythic, spiritual relation between beings and na-
ture.

Text-from conversations between, the artist and his  
research assistant Gemma Bentley -Edinburgh studio  
December 2007-June 2008.

[1] Tisdall, Caroline, We Go This Way, Violette Editions, 1998









Grota Fingala

Zawsze pociągały mnie miejsca położone z dala od 
ludzkich skupisk. Wyjątkowa wartość samotności 
przeżywanej w takich miejscach pozwala mi doświad-
czać sensu istnienia w jego najprawdziwszej postaci. 
Tam, gdzie natura wciąż okazuje swoją potęgę, gdzie 
wpływ człowieka jest wciąż znikomy, możemy słusznie 
czuć się małymi, niewiele znaczącymi. W tym samym 
momencie możemy jednakże oprócz samego stanu 
odosobnienia odczuwać prawdziwy i mocny związek 
z głębokimi siłami naszej natury, stan pokrewieństwa 
z naturalnymi siłami, które sami ucieleśniamy. Owo 
pragnienie bliskości kontaktu z naturą i znajdowania  
w obrazach i dźwiękach o naturalnych formach pew-
nego rodzaju psychologicznego zwierciadła stanowi 
punkt wyjścia większości moich działań artystycz-
nych. Pomysł pobytu w nadmorskiej jaskini i spędze-
nia czasu na niezamieszkałej wyspie Staffa, pozba-
wionej ludzi i odciętej od świata, stanowił nieodparte 
wyzwanie.

Pomysł podróży, która przywiodła mnie do Groty  
Fingala, wziął się poniekąd z mojej przyjaźni z Richar-
dem Demarco, wielkim impresariem sztuk z Edynbur-
ga. Richard Demarco sprowadził Josepha Beuysa do 
Szkocji w 1970 roku, zabierając go na wycieczkę do 
Rannoch Moor i Loch Awe. Jednak podróż, jaką od-
byli, pozostawiła uczucie niedosytu, bo dotarli jedynie 
do miejsca, z którego oglądali widok na góry na wy-
spie Mull, skąd dopiero wyrusza się na niezamieszka-
ła wyspę Staffa i do Groty Fingala. Richard Demarco 
opisuje to w ten sposób:

„Beuysa zainspirował świat baśniowego olbrzyma 
Fingala i jego syna, Osjana, kiedy eksplorował brze-
gi Loch Awe w hrabstwie Argyllshire i oglądał słynny 
na Hebrydach zachód słońca nad Oban, miejscem,  
z którego wyrusza się w podróż morzem na wyspy 
Mull, Iona i Staffa. Owa droga ku wyspom, prowadzą-
ca „przez morze ku niebu”, uwieczniona jest w szkoc-
kich pieśniach ludowych. Beuys wykorzystał te pieśni  
i baśnie w swojej rzeźbie/kompozycji ku chwale celtyc-
kiego świata. Doskonale wiedząc, że Feliks Mendels-
sohn poświęcił temu miejscu swoją uwerturę Hebrydy, 
czyli Grota Fingala, Beuys postanowił napisać własną 
muzykę we współpracy z duńskim rzeźbiarzem i kom-
pozytorem, Henningiem Christiansenem, zatytułowa-
ną Celtic Kinloch-Rannoch, The Scottish Symphony 
[Symfonia Szkocka]. Utwór ten był wykonywany dwa 
razy dziennie przez pierwszy tydzień festiwalu edyn-
burskiego w 1970 roku, jako część wystawy o tytule  
w postaci zmuszającego do myślenia palindromu, 
Strategy: Get Arts [Strategia: robić sztukę].”

Zawsze uważałem, że kult osoby otaczający Beuysa 
jest bardziej interesujący niż jego rzeczywiste dzieło. 

Fingal’s Cave

I have always been attracted to places without people. 
The unique psychological quality of aloneness within 
such places allows me to experience a sense of exist-
ence in its most truthful form. Where nature still holds 
her power, where the influence of mankind remains 
weak, we find ourselves rightfully insignificant.  At the 
same time we can truly and powerfully connect to 
the deep forces of our nature, a state of connected-
ness to the natural forces we embody, rather than our 
usual state of separation. This desire to look closely, 
and find in the images and sounds of natural forms 
some kind of psychological mirror underpins most of 
my work. The idea of the sea-cave and of spending 
time on the uninhabited island of Staffa itself, devoid 
of people and disconnected from the world, had an 
irresistible appeal.

The idea of the journey that took me to Fingal’s Cave 
arose in part out of my friendship with Richard De-
marco, Edinburgh’s great art impressario. Richard 
Demarco had introduced Joseph Beuys to Scotland 
back in 1970, taking him on a trip to Rannoch Moor 
and Loch Awe. Yet the journey they made was left 
incomplete, standing as they did, looking across to 
the mountains of Mull, the departure point for the un-
inhabited island of Staffa and Fingal’s cave. Richard 
Demarco describes it:

„Beuys had been inspired by this world of Fingal the 
fabled giant and his son Ossian when he explored the 
shorelines of Argyllshire’s Loch Awe and experienced 
the quintessential Hebridean sunset over Oban, the 
place of embarkation for the journey over land and 
sea to Mull, lona and Staffa. This ‘Road to the Isles’ 
is celebrated in Scotland’s folk songs, it leads “...over 
the sea to Skye.” Beuys used these songs and tales in 
his sculpture in praise of the Celtic world. Knowing full 
well that Felix Mendelsohn had already paid musical 
homage to ‘Fingals Cave’ Beuys was inspired to make 
his own music in collaboration with the Danish sculp-
tor and composer Henning Christiansen. This sculp-
ture was entitled Celtic Kinloch-Rannoch, The Scot-
tish Symphony. It was performed twice a day for the 
first week of the 1970 Edinburgh Festival as a part of 
the exhibition with the thought provoking palindromic 
title ‘Strategy: Get Arts’ .”

I have always found the cult of personality surround-
ing Beuys more interesting than his actual work. So it 
was not Beuys himself that began to draw my interest, 
but this sense of incompleteness, a journey left hang-
ing on a thread of desire to connect with Staffa and 
the mythological meanings held within its sea cave. 
Once I began to contemplate this, the imagined world 
of Fingal’s Cave, almost as powerful as the reality I 

Tak właśnie było i w tym wypadku, gdzie moje zaintere-
sowanie wzbudził nie tyle sam Beuys, ile owo uczucie 
połowiczności podróży, jego niespełnione pragnienie 
związku z wyspą Staffa i mitologicznymi znaczeniami 
oczekującymi we wnętrzu nadmorskiej jaskini. Kiedy 
zacząłem o tym myśleć, magia wyobrażonego świata 
Groty Fingala, równie potężnego, jak rzeczywistość, 
jaką później znalazłem, zaczęła działać. Początkowo 
były to skojarzenia z Fionnem mac Cumhailem, Fin-
nem, czyli Fingalem, legendarnym irlandzkim walecz-
nym bohaterem z Fianna (niekiedy przedstawianym 
jako olbrzym), który żył około roku 250 naszej ery. 
Fingal stanowi łącznik pomiędzy celtyckimi tradycja-
mi Irlandii i Szkocji. Dawne celtyckie związki pomię-
dzy Szkocją a Irlandią odzwierciedla także geologia, 
co widoczne jest w bardzo podobnych kolumnowych 
formacjach bazaltu, z których utworzone są, złączo-
ne legendą, Grobla Olbrzyma i szkocka Grota Finga-
la. Finn, irlandzki olbrzym, miał podobno zbudować 
most pomiędzy Irlandią a Szkocją, żeby pobić swoje-
go szkockiego rywala, Benandonnera. Można sobie 
wyobrażać, że Grobla Olbrzyma i wyspa Staffa to po-
zostałości tego mostu. 

Z Groty Fingala mamy bezpośredni widok na wyspę 
Iona, ośrodek wczesnoceltyckiego chrześcijaństwa, 
założony w 563 roku naszej ery przez irlandzkiego 
mnicha, który nazywał się Columba. Intrygujący jest 
fakt, że tak wielu artystów, poetów i muzyków inspi-
rowała dziwna moc Groty Fingala. Byli wśród nich 
William Blake, William Wordsworth, John Keats, Alfred 
lord Tennyson, Feliks Mendelssohn oraz JMW Tur-
ner. Dwójka Blake i Turner miała szczególnie głęboki 
wpływ na moje myślenie w pewnych okresach moje-
go twórczego życia.

A jednak podczas moich pierwszych wizyt w Grocie 
Fingala, 45-minutowa podróż z wyspy Mull powodo-
wała, że natychmiast pozbywałem się takich myśli. 
Samo środowisko jest tam na tyle zniewalające i wy-
wiera tak potężne wrażenie, że można wobec niego 
czuć się wręcz bezsilnym. Pewien pisarz nazwał grotę 
„morską katedrą” i nie da się, moim zdaniem, znaleźć 
bardziej adekwatnego opisu tego miejsca, wymyka-
jącego się wszelkiej intelektualizacji. Fale Atlantyku 
rytmicznie wdzierają się i wylewają z groty w powol-
nym, majestatycznym ruchu, jakby oddechu morza, 
któremu towarzyszy niewiarygodny i równie rytmiczny 
ryk spotęgowany odbitym od ścian echem, głośnym 
jak grzmot. Długo sądzono, że spiętrzone kolumno-
we ściany i dach groty zostały wzniesione przez ludzi 
lub stworzone przez olbrzymów, albo, że są one dzie-
łem boskiego stwórcy.  Jeden z mitów sugerował, że 
grota była siedliskiem dziewięciogłowego morskiego 
potwora, inny zaś, że to sam Diabeł pochowany jest 
pod wyspą. Ostatni mieszkańcy wyspy Staffa opuścili 

later found, began to take hold. Initially, it was the as-
sociation with Fionn mac Cumhail, Finn, or Fingal, the 
legendary Irish warrior hero of the Fianna (and oc-
cassionaly a giant), who lived around 250 AD. Fingal 
represents a bridge between the Celtic traditions of 
Ireland and those of Scotland. The ancient Celtic con-
nection between Scotland and Ireland is also reflected 
geologically, between the remarkably similar basalt 
columnar formations of Ireland’s Giant’s Causeway 
and Scotland’s Fingal’s Cave, linked by legend. Finn, 
the Irish giant, was said to have built a bridge between 
Ireland and Scotland in order to fight his Scottish rival 
Benandonner - both the Giant’s Causeway and Staffa 
can be imagined as remnants of this bridge. 

The mouth of Fingal’s Cave also opens directly upon 
a view of Iona, the centre of early Celtic Christianity 
founded by the Irish monk Columba in 563 AD. Added 
to this mix was the intriguing fact that so many artists, 
poets and musicians had been inspired by the strange 
power of Fingal’s Cave. These included William Blake, 
William Wordsworth, John Keats, Alfred Lord Tenny-
son, Felix Mendelssohn, and JMW Turner. Both Blake 
and Turner in particular have deeply influenced my 
thinking through certain periods of my creative life.

However, on my fist visits to Fingal’s Cave, a 45 minute 
journey by sea from the Island of Mull, I immediately 
let go of these thoughts. The environment itself is per-
ceptually overwhelming and ones first impressions 
overpowering, creatively debilitating even. One writer 
described the cave as a ‘cathedral of the sea’ and I 
can think of no more accurate description for a place 
that so defies intellectualisation. The Atlantic swell of 
the sea moves rhythmically in and out of the cave 
as if in a long slow breathing motion, matched by an 
incredible and equally rhythmic roar which echoes 
through the cave like thunder. The towering sculpted 
columnar walls and roof were long held to be man-
made, or created by giants, or held up as proof of a 
divine creator.  One myth suggested that the cave was 
the abode of a nine-headed sea monster, another that 
the Devil himself were buried beneath the island. The 
last inhabitants of Staffa, around 1790, left the island 
after the pot on their stove shook so violently during 
a storm one night, that they believed “nothing but the 
devil could have shook it that way.” It can be a wild, 
moody and inhospitable place. 

I visited the cave, with my camera and sound record-
ing equipment, seven times in all, on visits lasting any-
thing between one hour and 24 hours. Each and every 
time its mood was different. At times, when the sea 
is calm and sun low, the light begins to hit the inner 
columns and reflections from the water surface light 
up the roof surfaces, revealing an incredible and un-
natural looking array of reds, pinks and greens upon 



ją około roku 1790 po tym, jak podczas nocnej burzy 
garnek na ich piecu podskoczył tak gwałtownie, iż są-
dzili, że „tylko diabeł mógł nim w ten sposób rzucić.” 
Może to być dzikie, posępne i niegościnne miejsce. 

Byłem w grocie z kamerą i sprzętem nagraniowym 
wszystkiego siedem razy; pobyty te trwały od jednej 
do 24 godzin. Za każdym razem panował tam inny 
nastrój. Czasami, kiedy morze było spokojne, a słoń-
ce nisko, światło zaczynało padać na wewnętrzne 
kolumny, a jego odbicia od powierzchni wody oświe-
tlały powierzchnie stropu, ukazując niewiarygodny  
i nienaturalnie wyglądający wachlarz czerwieni, różów 
i zieleni na szarych powierzchniach wulkanicznych ko-
lumn. Światła te w nadzwyczaj dramatyczny sposób 
akcentowały nieregularne kształty niezwykłych, wielo-
ściennych kolumn bazaltu, utworzonych w wyniku po-
wolnego stygnięcia potoków lawy przed 60 milionami 
lat. W takich chwilach grota pochłaniała moją uwagę 
grą świateł, kolorów, form i kontrastów, przybierając 
niemal eteryczny wygląd, bardzo podobny do tego, 
jaki można spotkać w pustej katedrze. Innymi razy, 
kiedy nawet przybicie do brzegu wyspy łodzią było 
wymagającym wyzwaniem ze względu na wysoką 
atlantycką falę, grota przybierała prawdziwie przera-
żające oblicze. Wdrapywałem się z kamerą niepewnie 
na kolumny, podczas gdy morze ryczało, wdzierając 
się i wylewając u moich stóp, wzburzone, gniewne  
i niepowstrzymane. W takich chwilach jedyne, co moż-
na było robić, to próbować po prostu nagrywać to, co 
się widzi i słyszy, niewiele myśląc. Często wspomina-
łem wtedy słowa Johna Ruskina, żeby „podchodzić 
do przyrody z otwartym sercem, niczego nie odrzuca-
jąc i nie dokonując żadnej selekcji.”

Z każdą kolejną wizytą moje przeżycia były głębsze 
i coraz bardziej pragnąłem, by być tam jeszcze dłu-
żej. Zacząłem myśleć o Grocie Fingala jako o moim 
terytorium, aczkolwiek równocześnie to ona zaczęła 
poniekąd brać mnie w swoje władanie. Gdy nie prze-
bywałem na wyspie Staffa, nieodmiennie albo na nią 
patrzyłem, albo filmowałem ją z brzegów wyspy Mull. 
Jedną noc spędziłem na Staffa samotnie; był to ten 
rodzaj uwodzicielskiej samotności, jakiej bardzo rzad-
ko doświadczamy we współczesnym życiu - miałem 
absolutną pewność, że nic mi nie zakłóci pobytu,  
z wyjątkiem może ingerencji samej przyrody. Całą 
wyspę Staffa, otoczoną z wszystkich stron wodami 
oceanu, da się obejść w godzinę, co powoduje, że 
wrażenie samotności jest na wyspie bardzo głębokie. 
W głębi tej samotności miałem poczucie wielkiego 
spełnienia, jakby nie było lepszego życia niż to wła-
śnie, jakby to było jedyne właściwe dla mnie miejsce, 
i jakby życie na niezamieszkałej wyspie było moim 
przeznaczeniem. To był mój ostatni pobyt w Grocie 
Fingala, chociaż jestem pewny, że powrócę tam jesz-
cze wiele razy.

the surfaces of the grey volcanic columns.  The irreg-
ular shapes of the remarkable many sided columns, 
formed by the slow cooling of a lava flow 60 million 
years ago, were dramatically accentuated. At these 
times, the cave consumed my attention in a play of 
light, colour, form and contrast, taking on an almost 
ethereal aspect, very much like being in an empty ca-
thedral. At other times, when even landing upon the is-
land was challenging due to the forceful Atlantic swell, 
the cave took on a truly frightening countenance. I 
perched precariously upon the columns with my cam-
era as the sea roared in and out past my feet, boiling, 
angry and relentless. I could do nothing then but at-
tempt to record simply what I saw and heard, without 
thought. The words of John Ruskin to “go to nature in 
all singleness of heart, rejecting nothing and selecting 
nothing” are often present my mind.

With each visit my experience deepened and my de-
sire to stay tended to last longer. I began to think of 
Fingal’s cave as my territory, while equally it had be-
gun to take its possession of me. When I was not on 
Staffa, I was invariably looking at it, or filming it, from 
the shores of Mull. One night I spent alone on Staffa; 
a kind of seductive aloneness one very rarely experi-
ences in modern life, characterised by the absolute 
certainty that one will not be disturbed or intruded 
upon, save by nature’s own interventions. It is possi-
ble to walk the circumference of Staffa in one hour, 
surrounded completely by the ocean, so the sense of 
being on an island, alone, is very profound. I felt, at 
the heart of this aloneness, a sense of great complete-
ness, as if life could be no better than this, and that 
to live on an uninhabited island was my destiny and 
rightful place. This was my last visit to Fingal’s Cave, 
though I am certain I will yet return many times.

During my times in the cave I filmed six hours of ma-
terial. The experience of being in the cave itself was 
often so intense that it was not until subsequently re-
viewing the material I had filmed that certain visual as-
pects came into focus. This necessitated further visits 
to the cave, following lines of visual enquiry that were 
often thwarted by conditions – often conditions were 
better than I wanted, sometimes worse. In the end, I 
distilled the experience to the 12 minutes of material 
in this exhibition - sound, water, rock, movement and 
light within the inner cave. Beyond certain manipula-
tions of time, every image is un-manipulated, exactly 
as I experienced it in the cave. No artificiality of light or 
colour has been introduced.

Ultimately, Fingal’s Cave is not a conventionally beau-
tiful or comfortable place to be. It contains a power-
ful and dramatic sense of desolation that leads most 
visitors to spend no more than a few minutes within it. 
After the initial sense of awe, one can sense a growing 

Podczas moich pobytów w grocie nakręciłem sześć 
godzin materiału filmowego. Doświadczenie przeby-
wania w grocie było często tak intensywne, że dopie-
ro podczas późniejszego przeglądania nagranego 
materiału zauważałem, że w polu widzenia kamery 
pojawiały się jakieś niepożądane efekty. To stwarzało 
konieczność dalszych wizyt w grocie i nagrywania ko-
lejnych ujęć, często zakłócanych przez warunki, przy 
czym często warunki były lepsze niż chciałem, a cza-
sem gorsze. W końcu z całego materiału filmowego 
wydestylowałem 12-minutowy film o tym doświadcze-
niu, pokazywany właśnie na wystawie; jest tu dźwięk, 
woda, skała, ruch i światło wewnątrz groty. Poza pew-
nymi manipulacjami czasem, wszystkie obrazy są 
niezmanipulowane, dokładnie takie, jak je odbierałem  
w grocie. Nie wprowadziłem w nich żadnego sztucz-
nego światła ani koloru.

Na koniec chciałbym powiedzieć, że w konwencjo-
nalnym sensie Grota Fingala nie jest ani pięknym, ani 
wygodnym miejscem do przebywania. Odczuwa się  
w niej silne i dramatyczne przygnębienie, co powo-
duje, że wielu gości spędza w niej nie więcej niż kilka 
chwil. Po początkowych minutach podziwu czy za-
chwytu, w miarę, jak zaczyna ich przenikać atmosfera 
groty, zaczyna się wyczuwać u ludzi narastający nie-
pokój. W tym momencie wielu ludzi zawraca i oddala 
się ku jasnemu światłu na zewnątrz. Na swój sposób 
Grota Fingala wymaga, byśmy dopuścili do siebie ro-
dzaj tragicznego wewnętrznego smutku. Ja, spełnia-
jąc ten wymóg, czułem się bardziej niż szczęśliwy. 

Chciałbym podziękować Iainowi Morrisonowi i jego  
załodze z „Turus Mara” za wożenie mnie promem 
wciąż tam i z powrotem do Groty Fingala z wielką har-
tem i życzliwością. Dziękuję także Richardowi Demar-
co za jego stałą inspirację i Alexandrowi Hamiltonowi 
za jego wsparcie i zachętę. Specjalne podziękowania 
kieruję do Jaromira Jedlińskiego, Katarzyny Krysiak, 
Lecha Stangreta i Wiesława Borowskiego z Galerii 
Foksal za ich niezachwianą wiarę w sztukę i w arty-
stów. Mam także wielki dług przyjaźni wobec Krzysz-
tofa Noworyty, Anny Mroczkowskiej i Anety Prasal-Wi-
śniewskiej.

Richard Ashrowan

unease in people as the atmosphere of the cave be-
gins to penetrate them. At this point, many people turn 
away, back toward the bright light outside. In its way, 
Fingal’s Cave demands that we accept into ourselves 
a kind of desolate inner pathos, a demand I was more 
than happy to surrender to. 

I would like to thank Iain Morrison and his crew, of Tu-
rus Mara, for ferrying me back and forth from Fingal’s 
Cave with great fortitude and goodwill. Thanks also 
to Richard Demarco for his ongoing inspiration and 
Alexander Hamilton for his support and encourage-
ment. Special thanks to Jaromir Jedlenski, Katarzy-
na Krysiak, Lech Stangret and Wieslaw Borowski at 
Galeria Foksal for their unshakeable faith in art and 
artists. I also owe a great debt of friendship of Krzysz-
tof Noworyta, Anna Mroczkowska and  Aneta Prasal-
Wisniewska.

Richard Ashrowan

 







Alexander Hamilton (ur. 1950) wychował się w Ca-
ithness w Szkocji. Studiował rysunek i malarstwo  
w College of Art w Edynburgu, gdzie spotkał Josepha 
Beuysa, z którym pracował, pomagając mu w aran-
żacji wystawy Strategy: Get Arts. Następnie spędził  
6 miesięcy na niezamieszkałej wyspie Stroma, gdzie 
dokumentował miejscowe rośliny, tworząc swoje 
pierwsze obrazy w technice cyjanotypii. Tak rozpo-
częła się jego 40-letnia droga artystyczna, eksplo-
rująca związki człowieka z roślinami i krajobrazem. 
Jego prace pokazywane były w całej Europie na wy-
stawie The Peace Rose and the Pursuit of Perfection. 
Współpracował także z uniwersytetem Hohenheim  
w Stuttgarcie w kwestii wykorzystania roślin jako bio-
indykatorów. Efekty tej współpracy były pokazywane 
na wystawie w galerii Fruitmarket w Edynburgu. Jest 
ekspertem w dziedzinie dziewiętnastowiecznego pro-
cesu cyjanotypii; od ponad 30 lat tworzy głównie tą 
techniką. Jego prace wystawiane były na całym świe-
cie i znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych.

Richard Ashrowan (ur. 1966) urodził się i wychował 
na farmie w hrabstwie Essex w Anglii. Głęboko zain-
spirowany zarówno przyrodą, jak i filozofią Wscho-
du, zanim został artystą, szkolił się i praktykował  
w zakresie medycyny chińskiej. W okresie od 2002 
do 2007 roku współpracował z Alexandrem Hamilto-
nem, tworząc wieloekranową instalację ruchomych 
obrazów, opartą na naturalnych krajobrazach i wy-
korzystującą uwagi zawarte w pismach krytycznych 
dziewiętnastowiecznego angielskiego krytyka sztuki, 
Johna Ruskina. Efekty współpracy tych dwóch arty-
stów pokazywane były w takich miejscach jak Thre-
shold Artspace w Perth, Ruskin Gallery w Cambridge, 
Scottish National Portrait Gallery oraz Fabryka Sztuki 
w Polsce. Obecnie, jako niezależny artysta kontynuuje 
w swoich pracach z ruchomymi obrazami eksplora-
cję żywiołowych sił natury, prowadząc szczegółowe 
i długotrwałe obserwacje specyficznych krajobrazów 
i miejsc. Mieszka i pracuje w hrabstwie Scottish Bor-
ders w Szkocji.

Alexander Hamilton (b. 1950) grew up in Caithness, 
Scotland. He studied Drawing and Painting at Edin-
burgh College of Art, where he met and worked with 
Joseph Beuys helping to install Strategy:Get Arts. 
He then  spent 6 months recording the plants on the 
uninhabited island of Stroma, creating his first cyano-
type images. This began a  40 year journey explor-
ing connections to plants and landscape. His  work 
was shown throughout Europe with ‘The Peace Rose  
and the Pursuit of Perfection’ exhibition. He also col-
laborated with the University Hohenheim Stuttgart on 
the use of plants as bio indicators, shown at the Fruit-
market Gallery in  Edinburgh. His expertise in the 19th 
Century cyanotype process has  been a major part 
of his artistic output for over 30 years. His work  has 
been exhibited worldwide and is in numerous private 
collections.

www.alexanderhamilton.co.uk

Richard Ashrowan (b.1966) was born and brought 
up on a farm in Essex, England. Deeply inspired both 
by nature and eastern philosophy, he originally trained 
and practiced in Chinese medicine before becoming 
an artist. From 2002 to 2007 he worked in partner-
ship with Alexander Hamilton, creating multi-screen 
moving image installation art based  on natural land-
scapes and informed by the writings of the 19th Cen-
tury English art critic John Ruskin. Their works have 
been  exhibited at the Threshold Artspace in Perth, 
Ruskin Gallery, Cambridge, the Scottish National  
Portrait Gallery and Fabrycka Sztuki, Poland. Working 
now as an independent artist his moving image work 
continues to explore the resonance of elemental natu-
ral forces through detailed and sustained observation 
of specific landscape sites. He lives and works in the 
Scottish Borders.

www.ashrowan.com
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