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Magdalena Abakanowicz. Jolanta Owidzka. Wojciech Sadley. Maria Teresa 
Chojnacka. Anna Śledziewska. Czerpiąc z intuicji, a nie z konwencji, ci polscy 
artyści przedefiniowali współczesną tkaninę lat 60-tych i 70-tych ubiegłego 
stulecia poprzez połączenie mocy ekspresji z innowacją formy. Prace tych 
artystów mogą być stosunkowo mało znane w Stanach Zjednoczonych, ale ich 
wpływ na współczesną sztukę jest znaczący. Stawiam sobie za cel mojego 
rocznego pobytu w Polsce (w ramach Programu Fulbrighta)  zapoznanie się z tą 
wpływową polską sztuką włókienniczą, aby móc zaprezentować ją 
współczesnemu pokoleniu Amerykanów. 
 
Mam zamiar poznać eksperymentalne techniki tkackie i ramy koncepcyjne prac 
wymienionych przeze mnie artystów poprzez studia w akademii, pracę 
badawczą w muzeum, a także (o ile będzie to możliwe) poprzez wymianę 
doświadczeń z samymi artystami. Dzięki wsparciu Programu Fulbrighta, 
zorganizuję wirtualną wystawę promującą dzieła tych artystów i po powrocie do 
Stanów Zjednoczonych zaprezentuję ten okres w polskiej sztuce włókienniczej w 
mojej uczelni, Rhode Island School of Design. Jestem przekonana, że śmiałe 
eksperymenty widoczne w tych pracach będą inspiracją dla przyszłych 
projektantów i artystów w tej dziedzinie. 
 
Dzieła wybitnych polskich artystów, które wyrażają przeżycia narodowe, są 
zakorzenione w traumatycznych wydarzeniach II wojny światowej i trudnych 
realiach życia w czasach  komunistycznych. Nic dziwnego, że ich rola w 
kształtowaniu polskiej tożsamości była niezwykle ważna. Zrewolucjonizowały one 
dziedzinę sztuki włókienniczej i ustanowiły tkaninę jako sposób na zamienienie idei 
abstrakcyjnych w dotykalne dzieła sztuki. 
Niegdyś we francuskiej tradycji tkaniny były tkane z cienkiej wełny, lenu lub 
jedwabiu. Polscy tkacze wprowadzili nierówną wełnę, grube bawełniane sznury i 
włókna sizalowe. Dzięki wykorzystaniu naturalnych, organicznych cech tych 
niekonwencjonalnych nitek osnowy, tworzyli wyjątkowe struktury i intuicyjnie 
ekspresyjne dzieła. Powstał nowy standard w dziedzinie tkactwa artystycznego 
wyrażający emocje i reakcje na to, co dokonywało się w trudnej historii tego 
kraju. 
 
Począwszy od 1949 r. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza rozpoczęła w Polsce 
reformę kultury i edukacji poprzez narzucenie im doktryny realizmu 
socjalistycznego. Według zasad tej doktryny sztuka powinna propagować ideały 
komunistyczne i łączyć w sobie tradycje narodowe (a trzymać się z dala od 
wpływów zachodnich). Zdając sobie sprawę z potencjału sztuki w promowaniu 
"progresywnych" socjalistycznych idei, władze kraju szybko wdrożyły je we 
wszystkich szkołach artystycznych, muzeach i galeriach. 
 
W 1954 r. stopniowe łagodzenie ciężkich nacisków politycznych na sztukę i kulturę 
doprowadziło do otwartych żądań zwiększenia swobody artystycznej. Ten okres 
miał bezpośredni wpływ na kształt dzieł polskich artystów włókienniczych w 
następnych dwóch dziesięcioleciach. Geometryczna, strukturalna estetyka 
realizmu socjalistycznego została stopniowo porzucona na rzecz bardziej 
eksperymentalnego  



i płynnego podejścia do projektowania. Tkaniny zaczęły przypominać malarstwo. 
Profesorowie zachęcali do swobody techniki i koncepcji, wzbudzając u swoich 
uczniów głęboki szacunek dla tworzywa. To później charakteryzowało "polską 
szkołę tkaniny”. Rosła popularność tkactwa, ponieważ oferowano możliwość 
zatrudnienia w nowo znacjonalizowanym przemyśle włókienniczym, skupionym w 
stolicy włókiennictwa: Łodzi.  
 
Dlatego właśnie Łódź wybrałam na moje miejsce pobytu w Polsce. W tym 
mieście nadal znajduje się wiele ważnych historycznych fabryk i młynów, w tym 
"Biała Fabryka" Ludwika Geyera, zbudowana w 1839 roku, obecnie siedziba 
Centralnego Muzeum Włókiennictwa. To muzeum stanowi bardzo ważny punkt 
mojego projektu, gdyż w jego zbiorach mieści się wiele dzieł, nad którymi 
zamierzam prowadzić badania. Pan Norbert Zawisza, dyrektor muzeum, formalnie 
zatwierdził moją propozycję i zagwarantował mi pełny dostęp do archiwów 
muzealnych, opisów naukowych i not ikonograficznych. Jako stypendystka będę 
miała okazję przeglądania i zapoznania się z tymi zbiorami muzeum, które nie 
zawsze są wystawione. 
  
W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi odbywa się Międzynarodowe 
Triennale Tkaniny, najstarsza na świecie wystawa i konkurs współczesnej tkaniny 
artystycznej (pierwsze odbyło się w 1972 r.). Mój pobyt w Polsce szczęśliwie 
przypada na czas 13. edycji Łódzkiego Triennale, w 2010 roku. Na całym świecie 
słynie ono z pomysłowych i ekspresyjnych dzieł, będę więc miała wyjątkową 
okazję, aby zapoznać się – 
nie tylko z ważną historyczną sztuką włókienniczą z lat 60-tych i 70-tych XX wieku- 
ale także dowiedzieć się, jaki wpływ mają te tradycje na twórczość artystów 
dzisiaj. 
 
Moje badania nad współczesną polską tkaniną będę wzbogacać z pomocą 
Pani Profesor Jolanty Rudzkiej Habisiak: uznanej polskiej artystki, która wielokrotnie 
uczestniczyła w konkursach krajowych i międzynarodowych, w tym także w 
Łódzkim Triennale. Pani Profesor Rudzka Habisiak osobiście zna wielu artystów 
należących do „polskiej szkoły tkaniny,” w tym Magdalenę Abakanowicz 
(najbardziej znana polska artystka), Jolantę Owidzką, Wojciecha Sadleya, Marię 
Teresę Chojnacką, Annę Śledziewską.  
Mam nadzieję, że będę miała możliwość spotkać się ze wszystkimi tymi artystami i 
porozmawiać z nimi o ich twórczości. Moja znajomość języka polskiego, która 
niewątpliwie się poprawi dzięki codziennemu używaniu, będzie tu pomocna. 
Wywiady  
z artystami, w połączeniu z badaniami prowadzonymi w Centralnym Muzeum 
Włókiennictwa, będą bezcenne w mojej wirtualnej wystawie i wykładzie. 
 
Liczę również na to, że w trakcie studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 
podniosę moje umiejętności tkackie. Pani Profesor Elżbieta Kędzia, dziekan 
Wydziału Tkaniny i Ubioru, formalnie zatwierdziła moją propozycję. Jako 
stypendystka, będę mogła korzystać z warsztatów uczelni oraz poznać nowe 
techniki eksperymentalne Pracowni Dywanu i Gobelinu, którą kieruje Pani 
Profesor Rudzka Habisiak. To wzbogaci moje umiejętności techniczne w tkaniu i 
pozwoli mi stworzyć własny gobelin. 
 
Informacje, które zdobędę dzięki badaniom w Centralnym Muzeum 
Włókiennictwa, wywiady z polskimi mistrzami tkactwa i współczesnymi artystami a 
także praktyka w Pracowni Dywanu i Gobelinu w Akademii Sztuk Pięknych, będą 



mi bardzo pomocne podczas tworzenia wirtualnej wystawy polskiej sztuki 
włókienniczej. Korzystanie z programów do projektowania, takich jak Adobe 
Dreamweaver i Flash, sprawi, że układ wystawy będzie oparty na rzutach 
kondygnacji nowej galerii Chase w Muzeum Rhode Island School of Design. 
Wirtualna wystawa przedstawi rzeczową informację i fragmenty moich rozmów z 
artystami. Postaram się również o jej atrakcyjny wygląd. Uzupełnieniem wirtualnej 
wystawy będzie wykład, który przeprowadzę w uczelni RISD, zapoznając 
studentów, profesorów i publiczność z tym wyjątkowym okresem w sztuce 
współczesnej. Mam nadzieję, że przedstawię tkaninę jako ważną formę 
współczesnego wyrazu artystycznego. Ale moim ostatecznym celem jest jednak 
to, aby podzielić się z innymi moimi wrażeniami o wyrazistych dziełach polskich 
artystów, którzy ucieleśniają odwagę i inwencję ich narodu. 
 


