
SPACER NAD WISŁĄ pod tytułem: 

Po co sztuka wychodzi z muzeum? Czy każda sztuka poradzi sobie na dworze? 
Wstęp 

Zapraszamy na krótki spacer spod Pomnika Syreny na bulwarach wiślanych pod budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej. 

Zacznijmy od próby odpowiedzenia na pytania: 

Po co sztuka pojawia się na dworze? 

Czy nie byłoby jej lepiej w ciepłym, suchym muzeum? 

W muzeum dzieł sztuki pilnuje pan albo pani ochroniarz i są bezpieczne. 

Po co w takim razie robić dzieła sztuki poza muzeum? 

Czasami dzieła sztuki chcą być lepiej WIDOCZNE! 

Kiedy dzieła sztuki są na dworze, nie trzeba kupować biletu, żeby je oglądać. 

Dzieła sztuki ustawione na dworze sprawiają, że spacer jest ciekawszy. 

Ale nie każde dzieło sztuki może być na dworze.Podczas tego spaceru dowiecie 

się dlaczego. Zwrócimy uwagę na materiały, z których wykonane są prace. 

Na spacerze będzie 6 przystanków. Do każdego przystanku jest jedna karta:  

 z pytaniami 

 z opisem dzieła sztuki i materiału, z którego jest zrobiona 

 z zdaniem dla Was 

Trasa spaceru jest zaznaczona na mapie obok.  

Zapraszamy!



Przystanek 1 – POMNIK SYRENY 

PYTANIA 

Z czego jest zrobiony Pomnik Syreny? 

Dlaczego Pomnik Syreny stoi akurat tutaj? 

Z JAKIEGO MATERIAŁU? 

Pomnik Syreny jest zrobiony z brązu. Brąz to rodzaj metalu. Rzeźby z 

metalu często robi się metodą odlewu. Najpierw artysta przygotowuje formę 

w odpowiednim kształcie. Potem roztapia metal w piecu. Płynny metal wlewa do 

formy. Kiedy metal zastygnie, artysta rozbija formę i wyciąga gotową rzeźbę. 

Metal to twardy materiał. Jest odporny na deszcz, śnieg i wiatr. Postument, na 

którym stoi Syrena jest z kamienia – piaskowca. 

Ciekawostka 

Był pomysł, żeby syrena była z zielonego szkła. Miała mieć aż 20 metrów 

wysokości. To tyle, co 5-piętrowy budynek! Syrenę chciano ustawić na słupie 

pośrodku Wisły. Niestety było to za trudne i za drogie do zrobienia. 

CZEMU NA DWORZE? 

Pomnik Syreny ma 2,75 metra wysokości. Stoi nad Wisłą od 1939 roku. Stoi w tym 

miejscu, bo rzeka to podobno dom Syreny. Tak mówi legenda, czyli wymyślona 

historia. W legendzie Syrena obiecuje mieszkańcom Warszawy, że będzie pilnować 

i bronić ich miasta. Dlatego Syrena jest symbolem Warszawy i znajduje się w jej 

herbie. Pomnik odwiedza wielu turystów. Dzięki niemu poznają legendę. 

ZADANIE 

Spróbujcie stanąć w pozie takiej, jak Syrena. Jedną rękę podnieście zgiętą nad głową. Drugą trzymajcie blisko ciała. Czy to 

wygodna poza? Jak długo możecie stać nieruchomo? 

Taka poza nie jest wygodna dla człowieka. Ciało człowieka się męczy. Na szczęście rzeźba z twardego metalu może stać w 

takiej pozie bardzo długo! 

Zdjęcie: Pomnik Syreny (rzeźbiarki Ludwiki Nitschowej), fot. Adrian Grycuk, źródło: pl. Wikipedia.org, CC BY-SA 3.0 pl



Przystanek 2 – DRZEWA – prawdziwe czy nie? 

PYTANIA 

Czy palmy rosną w Polsce? Dlaczego? 

Po co ktoś stworzył sztuczną palmę i postawił ją w Warszawie? 

Z JAKIEGO MATERIAŁU? 

Praca, którą widzicie na zdjęciu to sztuczna palma. Jest zrobiona z metalu, 

plastiku i betonu. Kora palmy jest prawdziwa. Prawdziwa jest również trawa 

dookoła palmy. W Polsce nie rosną prawdziwe palmy. Jest zbyt zimno. W Polsce palmy 

można oglądać tylko w szklarniach, czyli specjalnych budynkach zrobionych z okien. 

Dzięki oknom w szklarniach jest dużo światła i jest w nich bardzo ciepło. 

CZEMU NA DWORZE? 

Ta palma znajduje się w centrum Warszawy na rondzie de Gaulle’a przy Alejach 

Jerozolimskich. Palmę wymyśliła pani Joanna Rajkowska. Nadała pracy tytuł 

„Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich”. „Pozdrowienia” to słowo, które często piszemy na 

pocztówce wysłanej z wakacji. Nazwa Aleje Jerozolimskie przypomina o Jerozolimie. To 

miasto w Izraelu, kraju gdzie jest ciepło i rosną palmy. Praca artystki może nam 

przypominać o innych krajach i o tym, że ludzie podróżują i przeprowadzają się. 

PRAWDZIWE DRZEWA – POMNIKI PRZYRODY 

Jakie drzewa rosną w Polsce? Czy znacie nazwy drzew, które rosną dookoła? 

Na niektóre drzewa mówi się „pomnik przyrody”. Pomnik Syreny, który widzieliśmy na 

początku jest rzeźbą. Zrobił ją człowiek, żeby przypomnieć historię syreny. 

Niektóre drzewa nazywa się pomnikami przyrody, bo mają przypominać o tym, jaka 

przyroda jest cenna. Przypominają, że drzewo rośnie wiele lat zanim urośnie duże i dlatego przyrodą należy się opiekować 

ZADANIE 

Wybierzcie jedną roślinę w okolicy Muzeum, która najbardziej Wam się podoba. Może mogłaby zostać pomnikiem 

przyrody? Wymyślcie dla niej nazwę! 

Zdjęcie: praca Joanny Rajkowskiej „Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich”, fot. Adrian Grycuk, pl.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0 pl



Przystanek 3 – PODŁOGA 

PYTANIA 

Czy dzieł sztuki można dotykać? 

Albo na nich siadać? 

Czy dzieła sztuki są miłe w dotyku albo wygodne? 

CZEMU WIELU DZIEŁ SZTUKI NIE 

POKAZUJE SIĘ NA DWORZE? 

Praca, o której chcę Wam opowiedzieć, 

jest schowana w magazynie. Czasami jest 

pokazywana na wystawach w muzeum. Ta praca nie 

może być pokazywana na dworze. Jest zrobiona z 

DYWANU i LAMP – przedmiotów, których używa się 

na co dzień. Co stałoby się z dywanem i lampą, gdyby 

były pokazywane na dworze? 

Dywan szybko by zamókł i się pobrudził. Lampa 

mogłaby się zepsuć. Na deszcz są odporne tylko 

specjalnie zabezpieczone lampy. Czy widzisz jakieś 

dookoła? 

Praca ze zdjęcia nosi tytuł „PrayWay” i jest wykonana przez grupę artystów Slavs and Tatars. Jest nietypowa, bo można na niej 

siadać. Lubicie siedzieć na dywanie? Jaki jest w dotyku? 

Artyści stworzyli tą pracę, żeby pokazać, że siedzenie razem może być bardzo miłe. Można razem rozmawiać, grać w karty albo 

grę planszową. Na dywanie można się też położyć i marzyć. Znacie bajkę o latającym dywanie? Leżąc na dywanie można marzyć o 

podróżach! 

ZADANIE 

Usiądźcie na chwilę na trawie. Później na chwilę na chodniku. Później na ławce. Na czym siedzi się najmilej? Który materiał 

jest twardy, a który miękki?Który ciepły, a który zimny? 

Zdjęcie: praca „PrayWay” kolektywu Slavs and Tatars, fot. Bartosz Stawiarski



Przystanek 4 – DŹWIĘKI 

PYTANIA 

Czy dzieło sztuki zawsze jest widoczne czy może być 

niewidzialne? 

Z czego zrobiony jest DŹWIĘK? 

Po co dźwiękowe dzieło sztuki na dworze? 

Z JAKIEGO MATERIAŁU? 

Na zdjęciu widzicie dzieło sztuki, które znajduje się w innym 

miejscu w Warszawie – w Parku Rzeźby na Bródnie. To 

praca dźwiękowa. Na dźwiękowe prace często mówi się 

„instalacja”. Pracę ze zdjęcia wymyśliła pani Susan Philipsz. To 

głośniki, przez które co 15 minut płynie dźwięk. Dźwięki, które płyną 

z głośników artystka wykonała na wibrafonie, czyli instrumencie 

muzycznym podobnym do dzwonków. Głośniki możemy zobaczyć, 

ale samej muzyki, która jest dziełem sztuki, już nie. Czy dźwięk to 

dziwny materiał na dzieło sztuki? 

CZEMU NA DWORZE? 

Dzięki melodii, osoby spędzające czas w parku nie muszą patrzeć na zegarek. O tym, ile minęło 

czasu informuje muzyka. Sztuka bywa całkiem przydatna. Ładna melodia umila też czas na 

spacerze. 

ZADANIE 

Spróbujcie stworzyć własną pracę dźwiękową. Niech każdy z rodziny wymyśli inny 

dźwięk. Inspiracją do dźwięków może być to, co widzicie dookoła. Jaki dźwięk wydaje 

woda w Wiśle, drzewa albo dzwonek roweru? Ustalcie kolejność, w jakiej będziecie 

wydawać dźwięki. Wasz praca będzie opowiadać o otoczeniu dookoła Was. 

Zdjęcia (od góry): 1) praca Susan Philipsz, „Czy Ziemia istniałaby bez słońca?, fot. Bartosz Stawiarski 2) wibrafon, fot. Cliff, 

pl.wikipedia.org, CC BY 2.0



Przystanek 5 – OBRAZY i siły przyrody (woda i wiatr) 

PYTANIA 

Czy obrazy to dzieła sztuki, 

które mogą być na dworze? 

Czy rysunek na papierowej kartce jest 

odporny na deszcz? 

Co by się stało z obrazem, gdyby artysta 

lub artystka położyli go na trawie 

podczas ulewy? 

CZEMU ARTYSTKA TWORZYŁA 

PRACE NA DWORZE? 

Praca, o której chcę Wam opowiedzieć 

była pokazywana w Muzeum w 

poprzednie wakacje. To 9 obrazów malowanych farbami na płótnie, czyli na tkaninie. Namalowała je pani Vivian Suter. Ta artystka 

bardzo lubi przyrodę. Interesowało ją, co się dzieje w przyrodzie: jak pada deszcz i sprawia, że drzewa robią się zielone. Albo jak 

wieje wiatr i zrywa liście z drzew. Postanowiła sprawdzić, co się stanie, jeśli powiesi swoje prace na dworze: czy silny wiatr 

rozchlapie świeżą farbę, a desz zmyje fragmenty kolorowych plam. 

Pani Suter często malowała w plenerze, czyli na dworze. Deszcz, wiatr i słońce zmieniały jej dzieła sztuki. Obrazy na zdjęciu nie są 

oprawione w ramy. Materiał, na którym są namalowane wisi luźno. Przypomina trochę suszące się prześcieradła. A czy prania nie 

suszy się czasem właśnie na dworze? 

ZADANIE 

Po powrocie do domu zróbcie eksperyment. Stwórzcie dwa obrazy: 

 jeden narysowany kredkami na kartce z bloku rysunkowego, 

 drugi namalowany farbami (np. akrylowymi) na kawałku tkaniny. 

Połóżcie obrazy na parapecie, balkonie albo w ogrodzie. Przygniećcie je kamieniem, żeby nie odleciały albo przypnijcie je 

klamerkami. Zostawcie je na dworze na tydzień i sprawdźcie, co się z nimi stanie. 

Zdjęcie: praca Vivian Suter bez tytułu, źródło: artmuseum.pl

https://artmuseum.pl/pl/kolekcja/praca/suter-vivian-bez-tytulu


Przystanek 6 – MURAL 

PYTANIA 

Dlaczego w czasie deszczu farba nie spływa z budynku? 

Czemu obrazy są namalowane na zewnątrz muzeum, a nie na 

ścianach w środku? 

Z JAKIEGO MATERIAŁU? 

Na obraz namalowany na budynku mówimy MURAL. 

Murale są często bardzo duże. Obraz na ścianie muzeum jest 

ogromny, zajmuje wszystkie 4 ściany. Jest namalowany specjalnymi farbami 

odpornymi na deszcz. Znajduje się na muzeum od 2017 roku. Artysta, który 

wymyślił ten obraz to pan Sławomir Pawszak. 

CZEMU NA DWORZE 

Mural jest namalowany na zewnątrz, bo dzięki temu można go oglądać, gdy 

muzeum jest zamknięte. Jest widoczny z daleka. Mural to rodzaj reklamy. Może nas zainteresować i zachęcić do tego, aby 

odwiedzić muzeum. Kształty na muralu są tajemnicze. Wyglądają trochę jak wodorosty. Przypominają też obiekty kosmiczne – 

komety, gwiazdy i planety. Ten obraz opowiada o tym, że sztuka często jest tajemnicza i pełna zagadek. Opowiada też o tym, że 

sztuka pobudza wyobraźnię. 

ZADANIE 

Po powrocie do domu wykonaj własny projekt muralu muzeum. Żeby to zrobić 

wydrukuj ostatnią stronę. Zegnij kartkę na pół wzdłuż krótszej krawędzi, rysunkiem 

na zewnątrz. Przetnij wzdłuż przerywanych linii. Narysuj projekt muralu na muzeum oraz 

okolicę muzeum – trawę, drzewa, niebo. Podczas rysowania możesz rozprostować 

kartkę, będzie Ci wygodniej. Na koniec zegnij kartkę tak, jak na zdjęciach obok. 

Możesz też skorzystać z naszej kolorowanki na przedostatniej stronie. Pokoloruj i wytnij 

model muzeum. 

Będzie nam miło, jeśli pokażecie nam Wasze prace. Prześlijcie zdjęcia na adres muzeumdostępne@artmuseum.pl lub podzielcie 

się nimi na Facebook-u na stronie Dzieci w MSN. 

Zdjęcie (na górze): mural Sławomira Pawszaka na fasadzie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, fot. Good Looking Studio.

mailto:muzeumdostępne@artmuseum.pl
https://www.facebook.com/dzieciwmuzeum


Trasę spaceru przygotowała Aleksandra Górecka. 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
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