
Prace z kolekcji  

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

Autor i tytuł 

Autor: Jerzy Ryszard „Jurry” Zieliński 

Tytuł: Helsinki



Opis  

Obrazy pod tytułem „Helsinki” namalował polski artysta. 

Nazywał się Jerzy Ryszard Zieliński. 

Często używał przezwiska Jurry. 

Jurry urodził się w 1943 roku. 

Zmarł w 1980 roku. 

Żył 37 lat. 

Praca „Helsinki” to ostatnia praca, którą zrobił Jurry. 

Nie zdążył jej skończyć, bo umarł. 

To 22 obrazy. 

Obrazów miało być więcej. 

Jurry namalował obrazy na płótnie. 

Malował farbami olejnymi. 

Farby olejne to farby dla artystów. 



Obrazy przedstawiają twarze ludzi. 

Takie obrazy nazywają się portrety. 

Obrazy są duże. 

Twarze na obrazach są wielkości prawdziwych twarzy. 



Obrazy pokazują polityków. 

Ci politycy byli na konferencji w Helsinkach w 1975 roku. 

Konferencja to spotkanie wielu osób, które dyskutują na ważny temat. 

Ci politycy dyskutowali o bezpieczeństwie ludzi w Europie. 

Ludzie we wschodniej Europie nie czuli się wtedy bezpiecznie. 

We wschodniej Europie nie szanowano praw człowieka. 

To znaczy: 

 Ludzie nie byli traktowani równo. 

 Nie mogli mówić, co myślą. 

 Policja mogła pobić człowieka. 

I mogła zamknąć go do więzienia. 

Człowiek nie mógł bronić się w sądzie. 

Na konferencji w Helsinkach politycy podpisali dokument. 

Dokument mówił, że prawa człowieka muszą być szanowane. 

Ludzie mieli nadzieję, że we wschodniej Europie będzie bezpieczniej. 

Jurry namalował obrazy 5 lat po konferencji. 

Konferencja nie zmieniła życia ludzi. 

We wschodniej Europie nadal nie było bezpiecznie. 

Prawa człowieka nie były szanowane.



Jurry był zły, że życie ludzi się nie zmieniło. 

Uważał, że politycy okłamali ludzi. 

Pokazał polityków jak na ekranie telewizora. 

Albo na plakacie. 

Ale twarze polityków są zniekształcone. 

Na przykład jeden polityk ma bardzo duże usta. 

Na obrazach politycy wyglądają brzydko albo śmiesznie.



Ważne słowa 

Farby olejne 

Farby olejne to farby dla artystów. 

Zawierają olej. 

Dlatego nazywają się farby olejne. 

Portret 

Portret to obraz pokazujący osobę. 

Konferencja 

Konferencja to spotkanie wielu osób. 

Osoby rozmawiają na ważny temat. 



Ilustracje 

W tekście wykorzystano zdjęcia udostępniane na licencji Creative Commons. 

To znaczy, że ich autorzy pozwalają korzystać ze zdjęć ludziom. 

Zazwyczaj za korzystanie ze zdjęć musisz zapłacić. 

Ci autorzy pozwalają korzystać ze zdjęć bezpłatnie. 

Zdjęcia możesz znaleźć w internecie i możesz ich użyć. 

Autorzy zdjęć proszą o napisanie, że to oni zrobili zdjęcia. 

Proszą też, żeby podać nazwę licencji Creative Commons. 

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

W tym tekście wykorzystano: 

 Zdjęcie Edwarda Gierka udostępnione na licencji CC BY-SA 3.0 NL. 

 Zdjęcie Bild 183-P0730-019/ z Bundesarchiv  

udostępnione na licencji CC BY-SA 3.0 i CC BY-SA 3.0 DE. 

 Zdjęcie Leona Breżniewa zrobione przez Davida Hume’a Kennerly’ego 

i udostępnione w domenie publicznej. 

 Zdjęcie farb olejnych zrobione przez Handwerker 

i udostępnione na licencji CC BY-SA 3.0. 

 Reprodukcję portretu Baldassara Castiglione. 

Portret został namalowany przez Rafaela 

i jest dostępny w domenie publicznej. 

 Zdjęcie z Konferencji w Poczdamie. 

Zdjęcie pochodzi z Muzeum Narodowego Marynarki Wojennej 

Stanów Zjednoczonych i jest dostępne w domenie publicznej.
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Finansowanie 
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