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Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie



Wstęp 

Muzeum przygotowało trzy części przewodnika do wystawy 

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

To jest druga część przewodnika. 

Najpierw przeczytaj pierwszą, 

a potem tą część przewodnika. 

Potem możesz przeczytać trzecią część. 

Wszystkie części znajdziesz na stronie Muzeum. 

Jeśli czytasz przewodnik na komputerze, 

pierwszą i trzecią część otworzysz klikając w napisy: 

Przewodnik po wystawie część 1. Ulica we Lwowie 

Przewodnik po wystawie cześć 3. Wojna i po wojnie 

PAMIĘTAJ:  

Artysta miał dwa imiona,  

dlatego nazywamy go Henryk/Marek.  

Dlaczego zmienił imię wyjaśniamy  

w trzeciej części przewodnika. 

http://artmuseum.pl/public/upload/files/Henryk-Streng-Marek-Wlodarski-cz.-1.pdf
http://artmuseum.pl/public/upload/files/Henryk-Streng-Marek-Wlodarski-cz.-3.pdf


Wiel ki  kr yzys we Lwowie 

W latach 30. dwudziestego wieku 

na świecie był kryzys gospodarczy. 

To znaczy, że wielu robotników  

straciło pracę i nie zarabiało pieniędzy. 

Nie mogli kupić jedzenia i głodowali. 

Chcieli pomocy od rządu, 

dlatego organizowali demonstracje. 

Zbierali się na ulicach i krzyczeli, 

że chcą pracy. 

.



Pracę straciło wielu robotników we Lwowie. 

Artyści widzieli to i pokazywali na swoich obrazach, 

że brakuje pracy i jedzenia. 

Na dole widzisz pracę Leopolda Lewickiego „Syci i głodni”. 

Po lewej stronie stoi gruby mężczyzna. 

Jest syty, czyli najedzony. 

Po prawej stronie stoi tłum chudych ludzi. 

Są głodni. 

Syty jest tylko jeden człowiek, głodnych jest bardzo wielu ludzi.



Zadanie 1. 

Na wystawie zobaczysz obraz „Demonstracja obrazów”. 

Henryk/Marek pokazał na nim mężczyzn, 

którzy demonstrują z obrazami. 

Mężczyzna po prawej stronie niesie  

obraz z robotnikami podczas pracy. 

Henryk/Marek pokazał tu, czego chce dla ludzi:  

Chciał, żeby mieli pracę. 

Czego Ty chcesz dla ludzi? 

Napisz lub narysuj na obrazie po prawej stronie. 

Mężczyzna po lewej stronie niesie obraz z zabitym człowiekiem. 

Henryk/Marek pokazał, czego nie chce dla ludzi: 

Nie chciał ich śmierci. 

Czego ty nie chcesz dla ludzi? 

Napisz lub narysuj na obrazie po lewej stronie.



Bar ykada 

Artyści często malowali demonstracje, 

poniżej widzisz dwa przykłady. 

Pokazywali, że ludzie są niezadowoleni.



Henryk/Marek pokazał demonstrację na obrazie „Barykada”. 

Ta demonstracja odbyła się we Lwowie w 1936 roku. 

W jej trakcie doszło do walk ludzi z policją. 

Zginęło kilkanaście osób. 

Żeby schować się przed strzałami policji, 

ludzie budowali barykady. 

Barykada to mur z przedmiotów znalezionych na ulicy: 

desek, kamieni, kostki brukowej lub worków z piaskiem.



Na obrazie Henryka/Marka dwaj mężczyźni budują barykadę: 

z kamieni  

i desek. 

Pozostali mężczyźni demonstrują. 

Wymachują pięściami i krzyczą, że chcą pracy.



Zadanie 2. 

Henryk/Marek namalował kilka wersji obrazu „Barykada”. 

Demonstracja z 1936 roku była dla niego ważna 

i długo o niej pamiętał. 

Znajdź trzy różnice między dwoma wersjami obrazu.



Powojenna odbudowa 

Henryk/Marek malował życie robotników również  

po drugiej wojnie światowej. 

Pokazywał ludzi przy wspólnej pracy. 

Po wojnie Polska była bardzo zniszczona. 

Tak wyglądało stare miasto w Warszawie: 

Wspólna praca była ważna, 

bo ludzie chcieli odbudować domy i fabryki. 



Henryk/Marek często malował  

ludzi jako sylwetki bez oczu, nosa i ust, 

a przedmioty jako bryły geometryczne i plamy. 

Czasem używał tylko kilku wyraźnych kolorów: 

czarnego, czerwonego, niebieskiego, białego i żółtego.



Ilustracje 

Obrazy w tym przewodniku pochodzą z różnych kolekcji: 

 „Syci i głodni”, „Demonstracja” i „Pogrzeb kozaka” Leopolda Lewickiego 

oraz „Barykada” Henryka Strenga/Marka Włodarskiego z lat 1948-1949 

z kolekcji Muzeum Niepodległości Warszawie 

 „Demonstracja obrazów” i „Budowa” Henryka Strenga/Marka Włodarskiego 

z LIBRA Domu Aukcyjnego 

 „Barykada” Henryka Strenga/Marka Włodarskiego z 1950 roku 

z Muzeum Narodowego w Warszawie 

 „Dwóch robotników” Henryka Strenga/Marka Włodarskiego 

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

W tekście wykorzystano zdjęcia i ilustracje 

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: 

 Ilustracje zrobione przez 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. 

 Zdjęcie z barykadą z 1944 roku  

udostępnione przez Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Autorzy 
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