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MAGDALENA ABAKANOWICZ VERSUS NIKI DE SAINT PHALLE
Próba zestawienia

Magdalena Abakanowicz i Niki de Saint Phalle: to dwie artystki urodzone w 1930 roku. Ich
twórczość naznaczyła drugą połowę XX wieku. Była skrajnie odmienna, tak jak skrajnie
odmienne były ich indywidualne losy i rodzinne historie, które popchnęły je ku sztuce. Dwie
osobowości, dwa odmienne style wypowiedzi, dwie nowatorskie postawy, za którymi kryły się
dwie niezmiernie silne, ale skrajnie odmienne kobiety. Przyglądając się bliżej ich twórczości,
nieuchronnie zauważa się, że na ich postawy artystyczne wpłynęło bardzo otoczenie, w którym
się urodziły oraz wychowały. Lata, w których dorastały artystycznie naznaczone były atmosferą
zimnej wojny, bipolarnego podziału politycznego świata. I chyba nikt tak jak Abakanowicz i
Saint Phalle nie zdołał w twórczości przekazać wizji dwóch odmiennych światów, w których
żyły i pracowały. Tak jak kolejne wersje „Nany” pokryte krzykliwymi kolorami
odzwierciedlały gospodarczy boom krajów zachodnich, tak liczne wersje „Tłumów”
Abakanowicz wyrażały frustracje społeczeństw krajów komunistycznych.
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