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Magdalena Abakanowicz
Caminando (zestaw 20 figur), 1998/1999
Cena wylicytowana: 6 800 000 zł
brąz, 174 x 69,9 x 50,2 cm
sygnowany oraz datowany: '1998/99' wewnętrzny poszczególnych figur
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny
obiektu i wynosi 18%. - Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de
suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%.
Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w
dniu poprzedzającym dzień aukcji.

Esej
CAMINANDO
W 1999 roku w odlewni w Bolonii (Fonderia Venturi Arte, Bologna) powstały pod okiem
autorki dwie brązowe grupy kroczących postaci, które autorka nazwała „Caminando”.
Pierwsza z nich (tzw. Group A) była wystawiana na Targach w Bazylei w 1999, a po
wysłaniu do Marlborough Gallery w Nowym Jorku została sprzedana „od ręki”. Autorskim
podtytułem pierwszej grupy jest także „Caminando con ombre” („Walking With Shadow”),
bowiem jedna z postaci w grupie, ma podstawę tworzącą kształt jej cienia. Praca w 1999
roku trafiła do kolekcji Marshy i Robina Williamsów. Do 2018 stała w ich posiadłości. Bardzo
szybko autorka przygotowuje druga grupę (Group B), która w Nowym Jorku znalazła się już
w marcu 1999 roku. To ona właśnie aż po 2006 rok, kiedy trafia do kolekcjonera w San
Francisco, bierze udział w licznych wystawach. W przygotowanym katalogu raisonné,
znajdziemy dodatkowo 5 pojedynczych figur związanych z grupami „Walking figures / Figur
kroczących” z 1998-1999 roku. Od tej pory jej postacie bez głów w kolejnych seriach są
kroczące, energiczne, rzadko wraca do stojącej bez ruchu postaci. Powstają kolejne serie
odlewane w brązie, np. „Walking Figures”, 2000 (20 ŕ 166,7cm; Marlborough Gallery, New
York). A wkrótce dwie monumentalne żeliwne grupy kroczących postaci bez głów – jedna dla
miasta Poznania zat. „Nierozpoznani / Unrecognized” (2001-2002, 112 ŕ 210, Cytadela
Poznań), druga „Agora” przeznaczona do Grant Park w Chicago (2005-2006, 106 ŕ
(285-295) cm).
HISTORIA „TŁUMÓW”
Od 1986 Abakanowicz zaczęła wypełniać przestrzenie publiczne swymi Tłumami.
Powstawały kolejne zespoły form przypominających odciski ciała człowieka – zawsze bez
głowy, czasem bez rąk, w różny sposób deformowane. Rzeźby były wykonywane z
utwardzonego żywicą płótna z juty, co wiąże tę serię prac z dziedziną tkaniny. Widziane z
przodu zbiorowiska postaci były gotowe do konfrontacji, z tyłu – najczęściej puste,
wydrążone, słabe. Pierwsza z grup liczyła 50 figur i została wystawiona w pałacu Műcsarnok
w Budapeszcie (1988). Potem powstawały kolejne na przykład: „Ragazzi” (1990), „Infantes”
(1992), „Puellae” (1992), „Odwróceni / Backwards Standing” (1993-1994), „Standing
Figures” (1994-1999) i czy monumentalna „Hurma” – grupa ponad 200 figur pokazana po
raz pierwszy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (18 września
– 19 listopada 1995). Rzeźby, początkowo z juty, od początku lat dziewięćdziesiątych
realizowane były także w brązie, potem w betonie.
FIGURY KROCZĄCE
Idea figury kroczącej narodziła się wraz z projektem wystawy Sąd Ostateczny, nad
scenariuszem którego w 1998 roku pracowały Elżbieta Dzikowska i Wiesława
Wierzchowska, realizacja projektu miała nastąpić na przełomie lat 1999/2000, w czasie
nadchodzącego końca XX wieku. Aby wyrazić nową epokę Abakanowicz zdecydowała, że

najlepszym znakiem jest człowiek, który idzie i wykonała po raz pierwszy grupy kroczących
postaci a nie jak dotychczas stojących w bezruchu. Pierwszą z nich była grupa wykonana z
juty utwardzonej żywicą „Ugłowione / Headed” (1998), a w 1999 przygotowała 20 figur z juty
utwardzanej żywicą „Postaci Kroczących / Walking Figures” (1999), i pokazała je na
wystawie w warszawskiej Kordegardzie (2.12.1999-16.01.2000). Bowiem ostatecznie nie
doszło do pokazu w zamierzonym kształcie „Sądu Ostatecznego”. W zamian, w końcu 1999
roku zorganizowano serię wystaw w kilku miejscach w Warszawie. Miedzy innymi wystawę
indywidualną Magdaleny Abakanowicz „Kroczący”.
– JOLA GOLA
Zaprezentowana praca pochodzi ze słynnej kolekcji Robina Williamsa, światowej sławy
komika oraz aktora, oraz jego żony, Marshy Williams. Jak opowiadała córka, Zelda Williams,
Robin podążał za instynktem w wyborze obiektów do swojej kolekcji. Uwagę Marshy
Williams zwracały za to prace, które przemawiały do niej pod względem estetycznym.
Pomimo, iż sama nigdy nie aspirowała do bycia artystką, otaczała się ludźmi kreatywnymi, a
poprzez kolekcjonowanie starała się dodatkowo stwarzać artystom okazję do tworzenia.
Przygoda z kolekcjonowaniem zaczęła się dla pary wraz z odwiedzeniem niedużej galerii w
San Francisco „Primitivo”. Jedną z pierwszych prac, które pojawiły się w kolekcji była praca
Howarda Finstera. Niektóre z dzieł były podarunkami, które Robin i Marsha sprawiali sobie
na różne okazje.
Marsha Williams po raz pierwszy zetknęła się ze sztuką Abakanowicz w szkole artystycznej.
W ramach zajęć tworzyła wielowymiarowe prace z tkaniny, a postać Abakanowicz i jej
realizacje stały się dla niej inspiracją. Po zakupie grupy figur „Caminando”, Marsha sama
zajęła się rozstawieniem prac. Dwa lata później, na zaproszenie małżeństwa, Magdalena
Abakanowicz przyjechała obejrzeć swój bezgłowy tłum na terenie posesji Williamsów.
Śladem pozostawionym po wizycie była kolekcja fotografii Abakanowicz z Marshą Williams
na tle bezgłowego tłumu. Oprócz prac Abakanowicz, w kolekcji małżeństwa znajdowały się
dzieła takich artystów jak Niki de Saint Phalle, Banksy, Max Ernst i wielu innych.
„To pewnie wtedy w raju, jedząc zakazane jabłko, utracili – tak jak się traci węch czy wzrok –
równowagę i logikę właściwą naturze.
I też pewnie wtedy po raz pierwszy poczuli instynkt zagłady – siebie i otoczenia. Czy
wydarzył się błąd w nieomylnym działaniu natury, czy też był to świadomy akt woli nieznanej
siły?
Dawno temu, chyba w Australii, spotkałam plemiona ludzi, którzy nie liczyli czasu, nie znali
ilości swych lat. To nie było przypadkowe nieuctwo. Czas dla nich był trwaniem, chwila
mogła być długa albo krótka. To samo w wymiarze życie, dla jednego dłuższe niż dla
drugiego.

Stanęłam olśniona tą prawdą tak oczywistą: egzystencji nie można mierzyć wobec
zmienności jej intensywności, która zużywa nasze ciało nierównomiernie. Podział czasu
wymyślono zapewne dla celów administracyjnych, dla sprawnego funkcjonowania
cywilizacji. Ale nie ma on nic wspólnego z rytmem myśli, z bólem czy rozkoszą napięć
psychicznych, ze zmęczeniem czy wypoczynkiem regulowanym wewnętrznym obiegiem
soków pod skórą.
Jestem w moim czasie jak wewnątrz szczelnie zamkniętego balonu, za mną perspektywa
dawnego, malejąca, niezbyt czytelna, w obszarach zagęszczonych wydarzeniami. Są w niej
różne odmiany mnie, fizycznie zewnętrzne i tego, co się działo wewnątrz w myśleniu,
czuciu. Słowa, lęki, zapamiętane razem z okolicznością, która im towarzyszyła, złudzenia,
które traciłam w bólu, zyskując inne, równie silne, Przezroczysta ściana balonu pozwala
widzieć, słyszeć, umożliwia rezygnację z uczestniczenia wobec potrzeby obcowania ze sobą
tylko.
Zanurzona we własnym czasie, nie czuję zewnętrznego pędu sekund, minut, kwadransów,
godzin. Każdy dzień zaczyna się nowym odkrywaniem koloru, kształtu, światła, głosu
bliskich, ciepła kociego futra. Opowieść w mojej sztuce rozwija się powoli. Potrzebuje wielu
zim, wielu nowych liści na drzewach. Ciągle nie gotowe zakończenie. Czymże jest wiek,
który mija, wobec pojedynczego zachwytu, prawdziwego jak paznokcie, które rosną, aby je
obcinać”.
- MAGDALENA ABAKANOWOWICZ
BEZGŁOWY TŁYM MAGDALENY ABAKANOWICZ Magdalena Abakanowicz tworzyła w
rożnych mediach postacie bez głów, a nieraz także bez rąk. Figura ludzka bezpośrednio
pojawiła się w jej sztuce na początku lat 70. Jak tłumaczyła artystka, zmiana ta zaszła po
eksperymentach z abakanami i spowodował ją fakt, że forma rzeźb w tkaninie nie pozwalała
na łatwą multiplikację. Dodatkowo autorka zdecydowała się na zmianę rozmiarów swoich
realizacji.
W okresie pierwszych prób z nowym tematem uderza widza skala zmiany w sztuce
Abakanowicz. Artystka przecież z zachwycających przepychem oraz różnorodnością tkanin
zwróciła się w stronę podobnych do siebie postaci ludzkich. Jak opowiadał Hermansdorfer,
nowe rzeźby były „efektem procesu wiwisekcji, próbą dotarcia jak najdalej, jak najbliżej
prawdy o naturze ludzkiej” (Mariusz Hermansdorfer, Magdalena Abakanowicz, „Konteksty”
2006, nr 3-4, s. 14-15, [cyt. za:] „Orońsko. Kwartalnik Rzeźby” 2013, nr 2, s. 6).
To właśnie z tego czasu pochodzą tak bardzo charakterystyczne dla autorki ludzkie figury z
workowego płótna czy torsy pozbawione głów. Nienależnie, czy powstały w tkaninie jutowej,
brązie czy betonie, łączy je wyczuwalne wrażenie niepełności, przejawiającej się w
pozbawionych odnóży torsach lub w sposobie kształtowania tkaniny – widocznych rysach,
bruzdach, załamaniach materiału. Jeśli iść za tropem interpretacyjnym Hermansdorfera,

wspomniany zwrot w twórczości artystki można odczytać jako nieuniknioną zmianę,
wynikającą z wcześniejszego etapu dzielenia człowieka na tkanki, mięśnie oraz włókna,
które krytycy odnajdują w organicznych abakanach. W przypadku postaci ludzkich nastąpiło
niejako ich scalenie; tym razem były wykonane z ciasno formułowanego materiału. Mimo to
także w opisie nowych rzeźb nadal szybko na myśl przychodzą określenia sugerujące
rozczłonkowanie, wydrążenie czy fragmentaryczność.
Jak opowiadała sama artystka: „W człowieku istnieje niepełna świadomość własnych
kalectw – na tyle niepełna, że pozwala nam ona coś ciągle zdobywać i poszukiwać nowych
spełnień. Niektóre z nich udowadniają obecność tkwiącego w nas instynktu samozagłady.
Wynika to także z obserwacji zbiorowego działania czy choćby z tego, że nasza bogata
wyobraźnia nie obejmuje skutków naszych wynalazków” (Magdalena Abakanowicz, [w:]
Zbigniew Taranienko, Podroż do źródeł energii, „Exit” 1993, nr 2, s. 560, [cyt. za:] „Orońsko.
Kwartalnik Rzeźby” 2013, nr 2, s. 7). Anna Szary-Cioczek, krytyk sztuki, tłumaczy, że sztuka
Abakanowicz wyrasta z refleksji nad ludzką naturą, ale nie brak jej odniesień do aktualnych
wydarzeń zarówno z rzeczywistości politycznej, jak i społecznej. Jak zaznacza badaczka,
wątki egzystencjalne przeplatają się ze wspomnieniami wojennymi autorki. Znamienne w
tym kontekście są wspomnienia artystki z końca wojny oraz momentu opuszczenia domu
rodzinnego: „1944. Było coraz straszniej. Szedł front. Rewolucja. Jednego dnia ojciec każe
zaprząc konie. Wyjechaliśmy z Warszawy. Oddalając się od domu, okolicy, czułam, jak
pustoszeję. Zupełnie tak, jakby ze mnie wyjęto środek, a wewnętrzna warstwa, nieoparta na
niczym, kurcząc się, traciła wyraz” (Magdalena Abakanowicz, [w:] Eleonora Jedlińska,
Sztuka po Holokauście, Łodź 2001, s. 151, [cyt. za:] „Orońsko. Kwartalnik Rzeźby”, 2013, nr
2, s. 7). Zwrot ku formie ludzkiej pociągnął za sobą powstanie wielu cyklów w latach 70.,
m.in. „Głów” (1973-75), „Postaci siedzących” (1974-79), „Pleców” (1976-82) czy
„Embriologii” (1978- 80). W centrum zainteresowań autorki pozostał jednak człowiek, a
kolejnym seriom towarzyszyło wrażenie, że ich tematem jest jego niemoc wobec własnej
struktury biologicznej.
ŻYCIE I TWÓRCZOSC MAGDALENA ABAKANOWICZ
Magdalena Abakanowicz jest zaliczana do jednych z najważniejszych osobistości sztuki
polskiej XX wieku. Artystka pochodzi z polsko-rosyjskiej rodziny arystokratycznej, gdzie
urodziła się jako Marta Abakanowicz. Studia podjęła na warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych w latach 1950-54. Już na studiach artystka zaczęła wypracowywać swój własny
język artystyczny i eksperymentować ze środkami wyrazu. Ważnym wydarzeniem w życiu
młodej rzeźbiarki był debiut na Międzynarodowym Biennale Tkaniny w Lozannie w 1962
roku, gdzie jej prace zawisły wśród międzynarodowej reprezentacji. Monumentalne tkaniny
zwróciły uwagę widzów i odbiły się echem wśród krytyków. Jedną z zaprezentowanych prac
była „Kompozycja białych form” o łącznej powierzchni 12 m˛. Praca składała się z
fragmentów białej, szarej oraz brązowej tkaniny powstałych za pomocą tkanej wełny lub lnu,
a także sizalu. Zaprezentowane przez autorkę prace zachwyciły innowacyjnym podejściem
do tematu tkaniny artystycznej. Drugim ważnym sukcesem w życiu młodej Abakanowicz

było nagrodzenie złotym medalem w 1965 roku podczas Biennale Sztuki w Săo Paulo, co
przyniosło artystce międzynarodowe uznanie.
W latach 70. oraz 80. uległy zmianie środki wyrazu, jakimi posługiwała się rzeźbiarka. W
latach 1974-75 rozpoczęła pracę na figuralnymi oraz niefiguralnym dziełami, które określiła
ogólnym tytułem „Alteracje”. Powstałe prace charakteryzowały się większą
reprezentacyjnością w porównaniu z wcześniejszymi dziełami przy jednoczesnym
zachowaniu pewnego stopnia abstrakcyjności. W skład serii weszły formy przypominające
puste skorupy ciał ludzkich pozbawione kończyn oraz głów. Artystka wykonała je z
kawałków zgrzebnego workowego płótna, które łączyła żywicą syntetyczną. W latach
1973-75 Abakanowicz wykonała serię dużych form przypominających ludzkie głowy, tym
razem pozbawione twarzy, które otrzymały nazwę „Głowy”. W kolejnym okresie pomiędzy
1976-80 powstał cykl „Plecy”, składający się z osiemdziesięciu podobnych, acz lekko
zróżnicowanych form ludzkiego korpusu. Niedługo później, w latach 1986-87, rzeźbiarka
wykonała „Tłum”, w którego skład wchodziło pięćdziesiąt stojących postaci. W tej serii
autorka nawiązała do politycznego, społecznego oraz kulturowego wyobcowania, a także jej
postacie opowiadały o jarzmie opresyjnych reżimów komunistycznych. W podobnym czasie
eksperymentowała ze strukturami organicznymi, a ich najsłynniejszą serią była
„Embriologia”. Prace zostały zaprezentowane podczas Międzynarodowego Biennale w
Wenecji w 1980 roku. Na przełomie lat 80. oraz90. autorka zmieniła raz jeszcze materiał
artystycznej ekspresji. W tym okresie rozpoczęła pracę nad swoimi realizacjami za pomocą
brązów, kamieni czy gliny. W 1991 roku powstał „Tłum” wykonany z brązu.
Warto wspomnieć, że Abakanowicz przez całą swoją twórczość starała się łączyć elementy
natury ze sztuką. Jedną z takich realizacji były „Gry Wojenne”, które powstały w 1989 roku.
Seria przedstawiała pnie drzew „uzbrojone” w metalowe elementy, w efekcie
przypominające pociski arteryjne lub strzępki łodzi podwodnych. Ostatni projekt artystki o
tytule „Agora” składał się ze stu sześciu żelaznych figur o podobnych kształtach, które
jednak po dokładnym przyjrzeniu się różniły się od siebie. Powierzchnie poszczególnych
realizacji przypominały korę drzew lub pomarszczoną skórę ludzką. Praca została
umieszczona w Grant Parku w Chicago.
Magdalena Abakanowicz zmarła 20 kwietnia 2017 roku. Artystka pozostawiła po sobie
potężny dorobek artystyczny o uniwersalnym, ponadczasowym znaczeniu.
OBCOWANIE
„Dotykam i dowiaduję się o temperaturze.
Dowiaduję się o chropowatości i gładkości.
Przedmiot jest suchy, czy wilgotny?

Wilgotny od ciepła, czy od zimna?
Pulsujący, czy cichy?
Ugina się po palcem, czy broni powierzchnią?
Jaki jest naprawdę? Nie dotknąwszy nie wiem”.
– MAGDALENA ABAKANOWICZ, 1975
Pochodzenie
- Marlborough Gallery, Nowy Jork - kolekcja Marshy oraz Robina Williamsów

