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Wystawa 'Henryk Streng/Marek Włodarski i modernizm żydowsko-polski' w Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej w Warszawie.  

 

Bohaterem swojej pierwszej wystawy po covidowym zamknięciu Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

nad Wisłą uczyniło Henryka Strenga/Marka Włodarskiego, tajemniczego malarza, który na tyle 

skutecznie wymazał swoją dawną tożsamość, że badaczom do dziś nie udało się ustalić wielu 

faktów z jego życia. Otwarcie ekspozycji odbyło się 5 lutego. 

“Malarz ulicy” portretuje miasto 

Przed wojną Henryk Streng był ważną postacią artystycznego Lwowa. Współtworzył grupę Artes 

wraz z m.in. Jerzym Janischem czy Ludwikiem Lillem, którego mieszkanie pełniło funkcję salonu 

młodej żydowskiej inteligencji. Program grupy wyznaczało poszukiwanie nowej sztuki. Streng 

przyjaźnił się też z Brunonem Schulzem i Deborą Vogel.  

https://wyborcza.pl/51,112588,26770383.html?i=0
https://wyborcza.pl/0,128956.html?tag=muzeum+sztuki+nowoczesnej
https://wyborcza.pl/51,112588,26770383.html?i=0


- Nawiązując do sztuki Strenga/Włodarskiego oraz pokrewnych mu artystów, chcę ukazać 

przenikanie się trzech fascynujących zjawisk: modernizmu, sztuki zaangażowanej, która chciała 

zmieniać świat, oraz polsko-żydowskiej lub żydowsko-polskiej tożsamości kulturowej - mówi 

kurator wystawy Piotr Słodkowski, historyk sztuki, który w 2019 r. wydał książkę pt. “Modernizm 

żydowsko-polski. Henryk Streng / Marek Włodarski a historia sztuki”, dzięki której malarz wrócił 

do głównego nurtu badań i refleksji.  

W latach 1930-32 obrazy Strenga zobaczyć można było na 11 wystawach: we Lwowie, w 

Krakowie czy Warszawie. Mówiono o nim “malarz ulicy”, bo portretował miasto i jego 

mieszkańców. Z okna mieszkania oglądał wiadukt kolejowy, gdzie ćwiczyły orkiestry 

podwórkowe. Tak powstały obrazy “Czarodziej przy zielonej skale” czy “Muzykanci”, które 

można obejrzeć na wystawie. Zobaczymy też fotografie ulic i filmy z epoki, posłuchamy 

lwowskich piosenek.   

Wcześniej, w latach 20., Streng wyjechał do Paryża, gdzie poznał Andre Bretona i obejrzał 

pierwszą wystawę surrealistów. Przez kilka miesięcy studiował u słynnego kubisty Fernanda 

Légera. I dotychczas dorobek Włodarskiego/Strenga opisywano jako ukształtowany przede 

wszystkim przez te paryskie studia. Ale wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej nad Wisłą 

zmienia tę perspektywę. Na pierwszy plan wysunęły się wspomniane wcześniej lokalne wątki 

modernistyczne w twórczości artysty. A zamiast najbardziej znanych obrazów w centrum 

ekspozycji znalazły się prace wojenne. 

- Doświadczenie wojny i zmiany tożsamości są kluczowe dla zrozumienia sztuki 

Strenga/Włodarskiego, a tematy jego prac obozowych znajdują kontynuacje w powojennej 

twórczości artysty - wyjaśnia Piotr Słodkowski. 

Sztuka coraz bardziej mroczna 

Te obozowe prace, które można zobaczyć na wystawie, to rysunki i szkice przedstawiające głównie 

Matkę Boską. Artysta tworzył je w nieludzkich warunkach w obozie koncentracyjnym w Stutthof, 

dokąd trafił w 1944 r. po aresztowaniu w Warszawie w pierwszych dniach powstania. Wcześniej 

dwa lata spędził w ukryciu, za szafą w lwowskim mieszkaniu artystki Janiny Brosch, którą potem 

poślubił. Rzadko prezentowane rysunki i prace na papierze, które artysta wykonał, ukrywając się, 

też możemy obejrzeć w Muzeum nad Wisłą.  

Z ukrycia wyszedł już jako Marek Włodarski. Ze wszystkich ocalałych prac przedwojennych 

wydrapał sygnaturę “Streng”. 

Po wojnie zamieszkał w Warszawie, był profesorem Akademii Sztuk Pięknych. Dla przyjaciół 

malarza jego żydowskie pochodzenie nie było tajemnicą, ale córka Włodarskiego o pochodzeniu 

ojca dowiedziała się, kiedy miała 24 lata. Wówczas taka sytuacja była powszechna, wielu polskich 

Żydów, którzy przeżyli dzięki przybranej tożsamości, nie wracało do pierwotnego nazwiska 

w trosce o bezpieczeństwo bliskich.   

Twórczość artysty z czasem stawała się coraz bardziej mroczna, niepokojąca. Takie są „Sądy 

nieostateczne”, “Nabożeństwo” czy “Rysunek IX”, które w niczym nie przypominają pełnych 

żywego koloru obrazów tworzonych w międzywojennym Lwowie. 

Marek Włodarski zmarł w 1960 r. 



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

można do 9 maja 2021 r., Muzeum Sztuki Nowoczesnej nad Wisłą, ul. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 22, wt.-czw. w godz. 12-19, pt. w godz. 12-20, sb. w godz. 11-20, nd. w 

godz. 11-18. Bilety: normalny 5 zł, ulgowy 2 zł. W sali wystawowej może przebywać do 40 

osób. 

 


