
Przewodnik po wystawie 

„Henryk Streng/Marek Włodarski” 

i modernizm żydowsko-polski” 

w tekście łatwym do czytania i rozumienia 

Część 1. Ulica we Lwowie 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie



Miejsce i czas tr wania wystawy 

W Muzeum nad Wisłą obejrzysz wystawę:  

„Henryk Streng/Marek Włodarski i modernizm żydowsko-polski”  

Muzeum znajduje się przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 22 

w Warszawie. 

Jak zwiedzać Muzeum przeczytasz w  

„Przewodniku po Muzeum nad Wisłą”. 

Wystawę możesz oglądać od 5 lutego do 9 maja 2021 roku.

https://artmuseum.pl/public/upload/files/Przewodnik-po-Muzeum-3.pdf


Henr yk Streng/Mar ek Włodarski 

To jest pierwsza część przewodnika po wystawie. 

Kiedy ją przeczytasz, możesz przeczytać również: 

Przewodnik po wystawie część 2. Sztuka w obronie człowieka 

Przewodnik po wystawie część 3. Wojna i po wojnie 

Wszystkie części znajdziesz na stronie Muzeum. 

Wystawa pokazuje obrazy i rysunki artysty, 

który miał dwa imiona i nazwiska. 

Rodzice nazwali go Henryk Streng. 

Potem artysta zmienił imię i nazwisko na Marek Włodarski. 

Dlaczego musiał je zmienić dowiesz się  

z trzeciej części przewodnika. 

Na wystawie artystę nazywamy 

Henryk Streng/Marek Włodarski. 

W tym przewodniku nazywamy go krótko: Henryk/Marek. 

http://artmuseum.pl/public/upload/files/Henryk-Streng-Marek-Wlodarski-cz.-2.pdf
http://artmuseum.pl/public/upload/files/Henryk-Streng-Marek-Wlodarski-cz.-3.pdf


Lwów nowoczesny 

Henryk/Marek urodził się w 1898 roku we Lwowie. 

Tam studiował i tworzył pierwsze prace. 

Lwów był dużym i nowoczesnym miastem. 

W mieście były nowe wynalazki: 

elektryczne latarnie i tramwaje. 

Nad sklepami wisiały szyldy reklamowe. 

Po pracy ludzie chodzili do teatru, kina, restauracji i kawiarni.



Zadanie 1. 

Henryk/Marek pokazał ulicę we Lwowie na obrazie. 

Policz i zapisz, ile jest na nim: 

 słupów z latarniami ……………………………………………. 

 wagonów tramwajowych:……………..………………………. 

Zaznacz na obrazie napisy reklamujące: 

 magazyn 

 kawiarnię 

 sklep z obuwiem 

Po rozwiązaniu zadania, 

sprawdź odpowiedzi na następnej stronie.



Odpowiedzi 

Na obrazie jest 5 słupów z latarniami. 

Oraz 2 wagony tramwajowe 

Szyldy reklamowe znajdziesz w miejscach zaznaczonych na żółto: 



Lwowski e postaci 

W ciągu dnia ulice we Lwowie były pełne ludzi. 

Henryk/Marek malował osoby, które spotykał. 

Bogaci panowie i panie 

Bogaci panowie i panie  

nosili modne stroje. 

Jeździli konnymi powozami 

lub samochodami. 

Chodzili do teatrów 

i jedli w restauracjach. 

Robili zakupy w „magazynach”, 

czyli eleganckich sklepach.



Fryzjerzy 

Fryzjerzy strzygli włosy i golili brody 

w salonach fryzjerskich.  

Dozorcy 

Dozorcy pilnowali porządku w budynkach. 

Zamiatali chodniki i podwórka. 

Ludzie we Lwowie nazywali  

każdego dozorcę „szymon”, 

chociaż dozorcy często mieli 

inne prawdziwe imiona. 

Uliczni muzycy 

Uliczni muzycy występowali  

na ulicach i podwórkach. 

Śpiewali i grali na 

instrumentach. 

.



Lwów wiel okul tur owy 

We Lwowie mieszkali różni ludzie. 

Byli wśród nich Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Niemcy i Rusini. 

Na lwowskiej ulicy było słychać rozmowy w wielu językach. 

Ludzie mieli różne zwyczaje i nosili różne stroje. 

Na zdjęciu widzisz Żydów ze Lwowa w tradycyjnych strojach. 



Par yż  

W 1925 roku Henryk/Marek wyjechał ze Lwowa. 

Pojechał do Paryża uczyć się u Fernanda Légera. 

Jego nazwisko czytaj „leżer” 

Léger był słynnym francuskim malarzem. 

Niżej widzisz obrazy Henryka/Marka „Pan z gramofonem”. 

Obraz możesz zobaczyć też na wystawie. 

A to obraz Légera „Matka z dzieckiem”. 



Henryk/Marek namalował kilka obrazów, 

podobnych do obrazów Légera. 

W ten sposób poznawał nowe techniki, 

czyli nowe sposoby malowania. 

Henryk/Marek nie kopiował obrazów Légera. 

Pokazywał postaci spotykane we Lwowie, 

na przykład fryzjerów i muzyków. 

Ty też możesz uczyć się nowych technik od innych artystów. 

Skorzystaj z techniki wykorzystywanej przez Henryka/Marka, 

żeby przedstawić ulicę w swoim mieście. 

Pomoże Ci zadanie, 

które przygotowaliśmy na następnych stronach.



Montaż  

Henryk/Marek przedstawił ulicę w technice montażu. 

To znaczy, że wybrał różne elementy ulicy 

i połączył je w jednej pracy. 

Namalował budynki, pojazdy i ludzi. 

Z gazet wyciął reklamy i przykleił je na kartce. 

Niektóre elementy namalował jeden na drugim. 

W ten sposób pokazał, że na ulicy dużo się dzieje. 

Jest tłok i gwar.



Zadanie 2. 

Przygotuj: 

 kartkę z bloku technicznego 

 nożyczki 

 klej 

 stare gazety 

 kredki i kartki lub aparat fotograficzny i drukarka 

1. Idź na spacer ulicami w swoim mieście. 

Weź ze sobą kartki i kredki lub aparat fotograficzny. 

2. Po drodze rób rysunki lub zdjęcia  

budynków, pojazdów, ludzi i ciekawych przedmiotów. 

3. Po powrocie do domu, 

jeśli robiłeś zdjęcia, wydrukuj je. 

4. Wytnij z rysunków lub zdjęć elementy, 

które chcesz wykorzystać w swoim obrazie. 

Ułóż je na kartce z bloku technicznego. 

Kiedy będziesz zadowolony z ułożonej pracy, 

przyklej elementy klejem. 

5. Z gazet wytnij hasła reklamowe. 

Przyklej je między rysunkami lub zdjęciami. 

Twoja praca jest gotowa! 

Zrobiłeś obraz w technice montażu.



Ilustracje 

Obrazy Henryka/Marka pokazane w tym przewodniku pochodzą z różnych 

muzeów i kolekcji: 

 „Ulica” i „Pan z gramofonem” z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie 

 Projekt szyldu salonu fryzjerskiego 

z Galerii Piekary i Fundacji Art Space 9/11 w Poznaniu 

 „Muzykanci” z LIBRA Domu Aukcyjnego 

W tekście wykorzystano piktogramy udostępniane na licencji Creative Commons. 

To znaczy, że autorzy piktogramów pozwalają korzystać z nich ludziom. 

Zazwyczaj za korzystanie z piktogramów musisz zapłacić. 

Ci autorzy pozwalają korzystać z piktogramów bezpłatnie. 

Piktogramy możesz znaleźć w internecie i możesz ich użyć. 

Autorzy proszą o napisanie, że to oni zrobili piktogramy. 

Proszą też, żeby podać nazwę licencji Creative Commons. 

Nazwę licencji zapisuje się skrótem, na przykład CC BY 4.0. 

W tym tekście wykorzystano piktogramy, które zrobił Sergio Palao. 

Można je pobrać ze strony ARASAAC (http://www.arasaac.org). 

Są udostępnione na licencji CC (BY-NC-SA). 

Właścicielem piktogramów jest rząd Aragonii. 
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Tekst opracowali: Marta Przasnek, Anna Szczepanik i Leszek Bocheński 

https://arasaac.org/
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