
Klasa IIIF – 5 maja 

Temat: Magdalena Abakanowicz – sławna i ekscentryczna ( 2 godziny). Interpretacje sztuki.  

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika ze strony 112. Tekst zamieszczam poniżej na wypadek, gdyby 
podręcznik został w szkole. 

 

 

Kim była Magdalena Abakanowicz? 

Urodziła się 20 czerwca 1930 w 
Falentach jako Marta Magdalena 
Abakanowicz, córka pochodzącego z 
tatarskiej rodziny Konstantego 
Abakanowicza i Heleny Domaszewskiej, 
polskiej szlachcianki.  

W młodości była lekkoatletką, trzykrotną medalistką mistrzostw kraju w biegach sztafetowych – złoto 
w 1947 w sztafecie 100-100-200-500 metrów; srebrne medale w 1947 w sztafecie 200-100-80-60 
metrów oraz w 1948 w sztafecie 4 × 200 metrów. Była również dwukrotną brązową medalistką 
zimowych mistrzostw Polski (1948): w biegu na 50 metrów przez płotki oraz w sztafecie 4 × 50 metrów. 
Specjalizowała się w tworzeniu dużych, figuralnych kompozycji przestrzennych w oparciu o tkaninę,  
z wykorzystaniem również innych materiałów, jak kamień, drewno i brąz – zwanych od jej nazwiska 
abakanami. W 1954 ukończyła warszawską ASP, a później także sopocką PWSSP. Od 1979 była 
profesorką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, w której prowadziła zajęcia w 
latach 1965–1990. Od 2006 byłą członkinią Rady Programowej Fundacji Centrum Twórczości 
Narodowej. Mieszkała i tworzyła w Warszawie. W ostatnich latach życia ciężko chorowała. Zmarła 20 
kwietnia 2017 w Warszawie. 
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TO WAŻNE! 

ABAKANY:  rodzaj tkaniny artystycznej będącej monumentalną kompozycją przestrzenną 
zbliżoną do rzeźby, autorstwa Magdaleny Abakanowicz. Cykl takich kompozycji, tworzonych 
z różnych rodzajów włókien (m.in. sizalu, końskiego włosia, sznurów rozmaitej grubości)  
i wysoce ekspresyjnych w charakterze, przyniósł Abakanowicz w roku 1965 główną nagrodę 
na biennale w São Paulo.  

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej niezwykłej artystce i jej pracach zajrzyj tu: 

https://culture.pl/pl/artykul/dziela-magdaleny-abakanowicz-ktore-warto-znac      

i tu: 

https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,obiekty,663,obiekt_abakany.html 

 

Praca dla chętnych: 

Napisz, dlaczego Magdalena Abakanowicz to artystka wyjątkowa i nietuzinkowa? Prace wyślij do 
10 maja.  
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