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Opis  

Mirosław Bałka to artysta.  

Robi rysunki, rzeźby, zdjęcia i filmy 

Urodził się w 1958 roku w Warszawie. 

Zrobił rzeźbę, którą widzisz na zdjęciu: 

Rzeźba pokazuje człowieka siedzącego na krześle. 

Obok krzesła stoi owca. 

Rzeźby są wielkości prawdziwego człowieka i owcy. 

Figury są zrobione z drewna.  

Drewno jest oklejone tkaniną. 

Tkanina jest pomalowana czarną farbą. 

Usta człowieka i owcy są pomalowane czerwoną farbą. 

 



Człowiek ma płaszcz zrobiony z dywanu. 

Płaszcz jest jasny.  

Owca ma wbite w grzbiet kawałki drutu. 

Druty sterczą jak kolce. 



Człowiek na krześle to papież. 

Czyli najważniejsza osoba w Kościele katolickim. 

Papież siedzi na krześle jak władca na tronie. 

Jest smutny. 

Z jego oczu wystają białe łuki. 

W ten sposób artysta pokazał, że papież płacze. 

Papież to osoba, która opiekuje się katolikami. 

Tak jak pasterz opiekuje się owcami. 

Dlatego ludzie nazywają papieża pasterzem. 

Mówią, że katolicy to owce papieża. 

Dlatego obok rzeźby papieża stoi rzeźba owcy. 

Owca jest czarna. 

Czarna owca oznacza osobę, która różni się od innych ludzi. 

Tą owce ktoś skrzywdził. 

Wbił jej w plecy druty. 

Rzeźba pokazuje smutnego papieża i skrzywdzoną owcę. 

Nie wiemy dlaczego papież płacze. 

Nie wiemy kto skrzywdził owcę. 

Może papież płacze, bo nie podoba mu się świat. 

Na świecie jest dużo ludzi, którzy krzywdzą zwierzęta i innych ludzi.



Ważne słowa 

Papież 

Papież to najważniejsza osoba w Kościele katolickim. 

Ludzie nazywają papieża pasterze. 

Czarna owca 

Czarna owca to osoba, która różni się od innych ludzi.



Ilustracje 

Zdjęcia rzeźb, które widziałeś w tym tekście zrobili: 

 Caesar Delgrado Martin 

 Magda Buczek 

Autorzy 

Tekst opracowali: Marta Przasnek, Anna Szczepanik i Leszek Bocheński. 

Finansowanie 

Ten tekst dofinansowano ze środków  

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Minister przekazał Muzeum pieniądze, żeby zapłacić autorom tekstu. 

 


	Prace z kolekcji  Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
	Autor i tytuł
	Opis
	Ważne słowa
	Papież
	Czarna owca

	Ilustracje
	Autorzy
	Finansowanie


