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Polskie głosy we współczesnej sztuce włókienniczej 

 
Wyobraźmy sobie dużą, czerwoną, dziwnie ukształtowaną rzeźbę, zwisającą z 
sufitu. Wygląda niezwykle - niemal biologicznie, jakby została zainspirowana jakąś 
żywą istotą spotkaną w naturze. Budzi grozę: grubo tkana, pofałdowana i 
udrapowana tkanina tworzy zgarbioną postać. Jest to dzieło sztuki, które w 
organiczny sposób ukazuje okropności wojny, jak również obawy, złość i utraconą 
wolność narodu. 
 
Kim jest artysta? To Magdalena Abakanowicz, wybitna polska rzeźbiarka-tkaczka. 
Zapoznałam się z pracami Magdaleny Abakanowicz podczas zajęć „Aspekty 
Europejskiej Sztuki Współczesnej”. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zobaczyłam 
jeden z jej abakanów - pracę, która jest opisana powyżej. Niezapomniane 
doznania! Byłam pod wielkim wrażeniem tej "miękkiej rzeźby", a jako studentka 
Wydziału Tkaniny w Rhode Island School of Design najbardziej zainteresowałam 
się jej techniką tkacką. Dzieło tkane, o tak dużych rozmiarach wymaga 
unikalnych umiejętności technicznych. Natychmiast postanowiłam dowiedzieć 
się więcej o tym niezwykłym dziele sztuki i o jego twórcy. 
 
Dowiedziałam się, co Magdalena Abakanowicz przeżyła jako dziecko podczas 
wojny w Polsce i jaki wpływ miały te przeżycia na jej sztukę. Mogę sobie 
dokładnie wyobrazić artystkę jako ochotniczkę w prowizorycznym szpitalu 
podczas II wojny światowej, kiedy patrzę na jej rzeźby z juty, zalane żywicą. Jej 
wcześniejsze prace, w szczególności tkane abakany, może były bardziej 
abstrakcyjne, ale również wzruszające. W tych pracach widoczny jest głęboki 
związek z naturą a wybór organicznych tworzyw stał się metaforą przetrwania 
ludzkości. W pracach tej wielkiej artystki odnajduję o wiele więcej niż tylko 
estetykę czy technikę – wyrażają one odwagę, upór i godność. Zdałam sobie 
sprawę, że to produkt historii. W kraju, gdzie artyści byli uzależnieni od decyzji 
władz (począwszy od dotacji, paszportów na wyjazdy zagraniczne a nawet 
możliwości wystawiania swoich prac) Abakanowicz, jak wielu innych artystów, 
musiała walczyć, aby móc zaprezentować swoją artystyczną wizję szerszej 
publiczności. 
 
Jako artystka polskiego pochodzenia,  prace Magdaleny Abakanowicz 
postrzegam jako niezwykle dla mnie inspirujące i uważam je za wielkie dzieła.  
Moje poszukiwania w dziedzinie polskiego tkania zaprowadziły mnie również do 
poznania dzieł Jolanty Owidzkiej, Wojciecha Sadleya, Marii Teresy Chojnackiej i 
Anny Śledziewskiej. W ich pracach widziałem frustrację, gniew i bezradność 
narodu, ale także jego nadzieję, odwagę i wiarę. Dzięki specjalizacji pod tytułem 
"Historia i polityka postkolonialnego świata" na Wydziale Historii, Filozofii i Nauk 
Społecznych, zdecydowałam się skoncentrować na historii Polski. Na zajęciach 
„Wstęp do teorii socjalnej” dowiedziałam się, jaki miał wpływ marksizm (a później 
komunizm) na polski nacjonalizm w 19. i 20. wieku. Dzięki przedmiotowi 
"Wschodnia Europa po komunizmie" powiększyłam swoją wiedzą o współczesnej 
historii Polski. Te humanistyczne zajęcia dały mi wgląd w polityczne i współczesne 
dzieje Polski. Mam nadzieję, że roczny pobyt w Polsce, dając mi możliwość 
przeżywania codzienności i zobaczenia, jak ta historia nadal dotyka 
współczesnego człowieka, pogłębi moje zrozumienie. Jako dziecko Polaków, 
pragnę zrozumieć, jaki wpływ miała polska kultura na historię i jak została przez 
nią zmieniona. Możliwość nauczenia się, jak te dwa światy zderzają się ze sobą w 
sztuce, poprzez realizację Programu Fulbrighta, to moje marzenie. 


