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Udstilling. Magdalena
Abakanowicz’ enestående
kunst blev skabt af civil
ulydighed under det 
autoritære, kommunisti-
ske styre i Polen. Gottorp
Slot åbner i næste week-
end en imponerende ud-
stilling med 130 værker
af den verdensberømte
billedkunstner.

SLESVIG. Kun sjældent vist i
Tyskland - og aldrig nogensinde
så omfangsrigt. 

Gottorp Slot viser fra den 4.
april en prægtig udstilling med
130 monumentale værker af den
verdensberømte polskfødte bil-
ledkunstner Magdalena Aba-
kanowicz - en internationalt om-
bejlet kunstner, hvis priser er for
høje til selv store nationale
kunstmuseer. Det ellers så bet-
rængte Landesmuseum på Gott-
orp Slot er da også gået sammen
med sponsoren HSH Nordbank
for at kunne trække Abakanowi-
cz til Slesvig-Holsten.

For snart otte år siden fyldte
hun Charlottenborgs store sale
ud i København, og hendes fan-
tasi, rigdom og vitaminer har
været vist på The Metropolitan
Museum of Art i New York, Nati-
onal Gallery of Art i Was-
hington, Museo de Arte Contem-
poraneo i Mexico City og Stede-
lijk Museum i Amsterdam for at
nævne nogle af de største.

Ridehallen ved Gottorp Slot
fyldes med skulpturer af hule
menneske-figurer på rad og ræk-
ke, uden hoveder, uden ansigter,
skulder ved skulder, som anony-
me fanger, der venter i deres uni-
former.

Polsk skæbne
Magdalena Abakanowicz bruger
billige materialer som træ, sæk-
ke, reb, jute, harpiks og lærred,
ikke af mangel på bedre, men
fordi marmor eller forbrugsvarer
ville have været temmelig mal-

placeret i det, hun ønsker at ud-
trykke.

Det er svært at se Abakano-
wicz’ kunst uden at skele til hen-
des egen og til Polens skæbne.

Hun er født i 1930 og har ople-
vet to af landets største tragedier
i det 20. århundrede, Tysklands
brutale overfald på landet i 1939,
og Europas deling, der underka-
stede hendes land et autoritært
regime.

Abakanowicz voksede op i en

lille landsby uden for Warszawa
og fik døden tæt ind på livet, da
nazisterne spredte død og rædsel
i Polen. I 1943 så hun sin mor
blive lemlæstet, da nazisterne
slog det polske oprør i Warszawa
ned. Som 14-årig blev hun sat i
arbejde på et hospital i den pol-
ske hovedstad, hvor hun lindrede
de såredes lidelser. Men der var
mangel på smertestillende medi-
cin, og brændte børn brændte sig
ind på Abakanowicz’ nethinde.

Efter nazisterne kom kommu-
nisterne. Polakkerne kunne der-
efter gå på gaden uden at møde
vold, så længe de enten gik i søv-
ne eller talte kommunisterne ef-
ter munden.

Udstilling blev lukket
Abakanowicz blev optaget på
kunstakademierne i Gdansk og
Warszawa, hvor østlandenes so-
cialrealisme kedede hende, og
hvor hun havde svært ved at for-

stå, at hun skulle male, som
magthaverne ville have det. 

Hendes første separatudstilling
blev lukket af myndighederne,
men det gav blot næring til civil
ulydighed og det arbejde, der se-
nere gjorde hende til en fornyer
inden for europæisk kunst, og
som gav hende et gennembrud på
den internationale kunstscene.
Hun startede med grove og mo-
numentale vævninger, der i 60er-
ne var en revolution, og som sta-
dig går igen i hendes skulpturer
fra 90erne.

Abakanowicz’ skulpturland-
skaber er installationsagtige. Be-
stemte former og figurer genta-
ger sig som en cyklus, og det or-
ganiske materiale har også et
økologisk aspekt med i sig.
Mængdeskabningerne er indivi-
duelle og forskellige, men nogle
gange alligevel påfaldende ens.
De viser mennesket i dets
sårbarhed.

Schleswig-Holsteinische Lan-
desmuseen: Udstilling med
Magdalena Abakanowicz i Ri-
dehallen ved Gottorp Slot. 4.
april til 18. juli.

Hans Chr. Davidsen

Horder af hule mennesker

»Dansende« fra 2001 udført i jute og harpiks.

Magdalena Abakanowicz’ lykke-
lige barndom bleb brat ændret i
1939.

»Mængde« fra 1987. De 22 skulpturer er udført i jute og harpiks og er cirka 170 centimeter høje. (Fotos: Artur Starewicz)

»Runa« fra 1995 i træ, jute og jern. Skulpturen er en
del af serien »War Games«.

»Stående mutanter« fra 1992-94, jute og harpiks.


