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Słowem wstępu
Wystawa Marek Włodarski / Henryk Streng. Widoki surrealizmu podejmuje temat twórczości
artysty w kontekście wątków nadrealistycznych w jego malarstwie i rysunkach, prezentując
szerokie spektrum tematu.
Jak pisze we wstępie do katalogu Piotr Słodkowski „Historia sztuki odeszła już od przekonania,
że Andre Breton, pisarz, krytyk i teoretyk sztuki, przywódca nazywany „papieżem surrealizmu”, skodyfikował zamknięty obieg znaczeń ruchu w manifestach takich jak Manifeste du
surréalisme (1924) czy, gdy chodzi o sztuki wizualne, Le surréalisme et la peinture (1928). To
proste założenie nigdy nie było łatwe do utrzymania, nawet jeśli skupiłoby się uwagę tylko
na francuskim surrealizmie, w istocie dalekim od wewnętrznej spójności. Ten bowiem przechodził przez liczne fazy i obfitował w tarcia, rozłamy, pęknięcia, co uwidaczniało się już
w dwudziestoleciu międzywojennym, ale szczególnie może dobrze pozwalało się dostrzec
w schyłkowym powojennym okresie, zwłaszcza zaś gdy ktoś patrzył z zewnątrz.”
W twórczości Henryka Strenga symptomy surrealizmu widzimy już w pracach z lat 20. "Legerowskie" w swej formie w istocie inspirowane były szyldami reklamowymi z lwowskich ulic.
Rozbicie kompozycji obrazu na niezależne od siebie fragmenty rzeczywistości tworzy obraz
miejskiej tkanki o nadrealistycznym wyrazie. W pracy "Martwa natura z winogronami" czy
"Martwa natura z mandoliną" to natomiast rysunki stojące w rozkroku między „leżerowskim”
podejściem do kształotwania obrazu a surrealistycznymi elementami niedającymi się zakwalifikować do logicznie kształtowanej przestrzeni obrazu. Wraz z założeniem grupy Artes nadrealizm w twórczości Strenga rozkwita, dając obraz dojrzałego zrozumienia tematu w niczym
nieodbiegającemu francuskim wzorcom. Seria szkiców i obrazów: „Ludzie w kosmosie” „Drogi
w kosmosie” czy prace z portretami rodzinnymi to najdojrzalsze prace z tego okresu. Wraz
z nimi powstają wybitne prace olejne „Sen” z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu
czy „Miłość wiara i nadzieja w górach” z Muzeum Narodowego w Warszawie; na wystawie
prezentowane są za pośrednictwem wybitnych szkiców do tych prac. Uwiecznieniem surrealistycznych przedwojennych poszukiwań jest unikatowy olej „Pożegnanie żołnierza/spacer
w parku” – ostatni i jedyny z tego okresu olej na płótnie będący w rękach prywatnych.
W trakcie wojny Henryk Streng wymazuje swoją żydowską tożsamość także ze swoich prac
i resygnuje je nowym nazwiskiem. Od tego momentu narodził się Marek Włodarski z nową
tożsamością i nową wizją artystyczną. Jednak mimo zmiany i odrzucenia w otchłań historii
Henryka Strenga, wątki nadrealistyczne nadal są widoczne w jego pracach z lat 40. i 50.
Seria prac: szkiców i oleju z "Demonstracją obrazów" nawiązującą do zniszczonej w latach
30. pracy o tym samym tytule i podejmują znany już wątek w jego malarstwie w zupełnie
nowej odsłonie. Jednak mimo „nowoczesnego” sznytu prace te wciąż wzbudzają nasze surrealistyczne skojarzenia. Deformacja postaci ludzkiej, motywy okna czy drzwi wykorzystanych
w "Pożegnaniu żołnierza" odbijają się echem w pracach powojennych – w "Człowieka ciągnie
do okna" czy właśnie "Demonstracji obrazów".
Na wystawie prezentujemy celowo szerokie spojrzenie na twórczość Włodarskiego w kontekście jego twórczości surrealistycznej by uwypuklić dwie kluczowe tezy. Po pierwsze, że
wbrew powszechnie do tej pory znanej opinii, surrealizm w Polsce rozwijał się niezależnie od
wzorców francuskich na tzw. na peryferiach tego stylu zarazem w niczym mu nie ustępując.
A po drugie, by wykazać, że Henryk Streng / Marek Włodarski od zawsze w swojej twórczości prowadził subtelny taniec z nadrealizmem, w którym w pełni wyrażał swoją twórczą
wrażliwość.
Wystawa czynna jest od 15. stycznia do 12. lutego. Od 25. lutego część prac zostanie wypożyczona na wystawę Henryka Strenga w Muzeum Sztuki Nowoczesnej (luty–maj) a następnie
w Muzeum Narodowego im. Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie (maj–sierpień)
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część prac z wystawy dostępna do 25.01.2021 po tym terminie zostaną wypożyczone na wystawę
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

W trakcie wystawy wyświetlany będzie film Pana
Wojciecha Grabowskiego, Artes. Nadrealiści ze Lwowa, Polska 2008; czas
trwania: 20'
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Widoki surrealizmu.
Cyrkulacje form, motywów i znaczeń
w praktyce artystycznej Henryka Strenga
W eseju tym korzystam z pojęć opisujących trzy punkty widokowe,
by zaproponować przelotne spojrzenia na ważny fragment międzywojennej twórczości Henryka Strenga1. Wybór tej strategii, podkreślającej dynamiczność ujęcia, nie jest przypadkowy. Chcę bowiem
w ten sposób zasugerować, że surrealizm, a zwłaszcza może surrealizm polski, jest zjawiskiem, które nie pozwala, by patrzeć nań,
utrzymując stabilny obraz. Dlatego obserwuję najpierw panoramę
zróżnicowanych czasowo i geograficznie adaptacji surrealizmów
z udziałem artystów/ek polskich. Następnie przesuwam kadr na
surrealistyczny epizod lwowski z przełomu lat 20. i 30., by wreszcie
zatrzymać się na jednym wymownym detalu – tym obrazie Strenga,
który doskonale ukazuje, jak w jego twórczości cyrkulowało to, co
ugruntowane lokalne i adaptowane z zewnątrz.

Panorama: surrealizm i surrealizmy
Surrealizm jest tym spośród awangardowych „izmów” (co może
oznaczać program lub estetykę, nurt lub kierunek, idiom lub impuls
artystyczny), który stawia największy opór przed wpisaniem go
w tradycyjną i konserwatywną logikę jednorodnego „stylu”. Historia sztuki odeszła już od przekonania, że Andre Breton, pisarz, krytyk i teoretyk sztuki, przywódca nazywany „papieżem surrealizmu”,
skodyfikował zamknięty obieg znaczeń ruchu w manifestach takich
jak Manifeste du surréalisme (1924) czy, gdy chodzi o sztuki wizualne, Le surréalisme et la peinture (1928). To proste założenie nigdy
nie było łatwe do utrzymania, nawet jeśli skupiłoby się uwagę tylko
na francuskim surrealizmie, w istocie dalekim od wewnętrznej spójności. Ten bowiem przechodził przez liczne fazy i obfitował w tarcia,
rozłamy, pęknięcia, co uwidaczniało się już w dwudziestoleciu międzywojennym, ale szczególnie może dobrze pozwalało się dostrzec
w schyłkowym powojennym okresie, zwłaszcza zaś gdy ktoś patrzył
z zewnątrz. Mieczysław Porębski, czołowy polski krytyk sztuki nowoczesnej, który do Paryża wyjechał po raz pierwszy w 1949 roku
(na kilka miesięcy przed zadekretowaniem socrealizmu w PRL), zostawił retrospektywny zapis tej podróży. A konfrontacja z nurtem
– pewnie najbardziej niespodziewanie dla niego samego – przyniosła
mu rozczarowanie, stąd Porębski daje obraz rozbicia i wylicza rozbieżne powidoki znaczeń:
„Jeśli chodzi o twórców i pierwszych współuczestników ruchu, to pozostało jedno
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zaledwie nazwisko – Andre Bretona. Ponadto znaleźć można trzy nazwiska poetów,
którzy związali się z ruchem na krótko przed rokiem 1939 i jeszcze kilka nazwisk

Artyści i artystki polscy (lub z Polski) także adaptowali surrealizm
bardzo rozmaicie, gdyż były to geograficznie, chronologicznie i kontekstowo niekompatybilne praktyki twórcze. W dwudziestoleciu
międzywojennym, jak trafnie zauważyła Dorota Jarecka, surrealizm
funkcjonował w sztuce polskiej albo jako prąd wypierany, albo – co
podkreślali późniejsi badacze – niemalże nieobecny5. Nie ulega jednak wątpliwości, że na przełomie lat 20. i 30. we Lwowie samodzielną i oryginalną recepcję nadrealizmu dało awangardowe stowarzyszenie Artes, zwłaszcza w pracach Jerzego Janischa, Ludwika Lille
i Henryka Strenga, które stanowią przedmiot tego eseju. Niemniej,
lwowskiego epizodu, charakteryzującego się silnym osadzeniem
w specyficznej kulturze przedmiejskiej, nie powinno się widzieć
w izolacji, lecz jako istotny punkt w dużo bardziej geo-historycznie
rozległej sieci relacji artystycznych. Narzucającym się odniesieniem
jest Kantorowska peregrynacja do Paryża w roku 1947, styczność
ze sztuką Roberto Matty i uczestników International exposition du
surréalisme – kontakty, które przełożyły się na malarstwo metaforyczne zarówno samego Kantora, jak i innych aktorów krakowskiego kręgu artystycznego przełomu lat 40. i 50. (by wspomnieć Kazimierza Mikulskiego). Malarstwu Kantora, zupełnie odmiennemu od
sztuki lwowian, nadawano bardzo różne, nie zawsze kompatybilne
stawki: naznaczony wojną rozpad figury ludzkiej6 łączył się, mimo
wszystko, z zawierzeniem nauce i kulturze7, co miało związek z poszukiwaniami nowego (spotęgowanego) realizmu dla nowego socjalistycznego społeczeństwa drugiej połowy lat 40.8. Innymi słowy,
krakowską i lwowską adaptacje impulsów surrealistycznych dzieli
przepaść kontekstów historycznych, co oczywiście nie znaczy, że
jeden powinien marginalizować drugi.
Od tego ramowego porównania można iść w wielu innych kierunkach, które nakreślam jedynie bardzo szkicowo. Najpierw, ku dobrze osadzonemu we Francji surrealizmowi Jerzego Kujawskiego,
postaci kluczowej dla polskich „nowoczesnych”, a mimo to zapomnianej na emigracji i wydobytej z niepamięci dopiero w latach

plastyków o ustalonej lub mającej się niebawem ustalić pozycji. W roku 1949 to było
już wszystko. Witryny wytwornych magazynów na Faubourg St. Honere pełne były
zręcznych ‘surrealistycznych’ pomysłów. Breton montował pono po którymś tam
z rzędu rozłamie którąś tam nową ekipę zwolenników, na Me du Dragon wystawiano dokumenty surrealistycznego ruchu oporu – pamiętam kolektywne rysunki na
zasadzie kart do gry, mające jakąś tam swoją historię”2.
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ostrości”3. Równolegle do nadrealizmu francuskiego rozwijał się
przecież nadrealizm czechosłowacki, a Breton podczas odczytu
w Pradze 29 marca 1935 roku uznawał równorzędną wartość środkowo-europejskiej produkcji artystycznej (w tym duchu Piotr Piotrowski przytomnie zwraca uwagę, że Pierwszy manifest poetyzmu
Karela Teige wyprzedza o niespełna rok Pierwszy manifest surrealizmu Bretona)4.

Nie dziwi zatem, że patrząc na surrealizm w szerszej perspektywie
komparatystycznej, tym bardziej potęguje się jego „fenomen nie-

1 Niniejszy esej stanowi próbę popularyzacji tez związanych z fenomenami artystycznymi, którym
poświęciłem książkę Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng / Marek Włodarski a historia
sztuki, Wydawnictwo IBL PAN, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa 2019.
2 M. Porębski, O moralności, „Przegląd Artystyczny”, nr 5, 1957.

3 Nawiązuję do sformułowania A. Turowskiego, Fenomen nieostrości, „Artium Questiones”, T. XX,
2009, s. 75–101.
4 Zob. P. Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach
1945–1989, REBIS, Poznań 2005, s. 46.
5 D. Jarecka, Surrealizm i polityka, w: D. Jarecka, B. Piwowarska, Erna Rosenstein. Mogę powtarzać
tylko nieświadomie/I can repeat only unconsciously, Fundacja Galerii Foksal, Warszawa 2014, s. 27
i dalej.
6 Zob. P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę sztuki polskiej po 1945 roku, REBIS, Poznań
1999, s. 23–32. Por. M. Lachowski, Nowocześni po katastrofie. Sztuka w Polsce w latach 1945–1960,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 210–220.
7 A. Markowska, Dlaczego nie Dubuffet i Bataille, Jorn i Debord…?, w: Dwa przełomy. Sztuka polska
po 1955 i 1989 roku, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Toruń 2012, s. 37–56.
8 Zob. wybór materiałów źródłowych: Czas debat. Antologia krytyki artystycznej z lat 1945–1954,
red. A. Pietrasik, P. Słodkowski, T. II: Realizm i formalizm, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa
2016.

20009. Następnie, w stronę osobistego i mocno zakotwiczonego
w trudnym doświadczeniu biograficznym surrealizmowi Erny Rosenstein, artystki funkcjonującej obok Kantora i Mikulskiego, lecz
długo marginalizowanej, prawdopodobnie z uwagi na patriarchalną
kulturę swego czasu (Magdalena Ujma pisała: „w latach 80. w Muzeum Narodowym w Krakowie […] w części poświęconej Grupie
Krakowskiej kurator wystawy Mieczysław Porębski zagnał [Jadwigę] Maziarską do damskiego kącika z Erną Rosenstein i Marią Jaremą. Dzisiaj na szczęście po dawnej aranżacji nie ma już śladu”10).
Można, a nawet trzeba zwrócić wreszcie uwagę na inne wektory
geografii artystycznej aniżeli Paryż–Kraków. Świetnego przykładu
dostarcza fotografika Zbigniewa Dłubaka, artysty, który surrealizm
poznał w Pradze w czasie drogi powrotnej z obozu Mauthausen do
Warszawy. Jest przy tym interesujące, że dla Dłubaka i stołecznego
środowiska Klubu Młodych Artystów i Naukowców (1947–1949)
duże znaczenie miała nie tylko sztuka czechosłowacka, lecz także
surrealizm Henryka Strenga (Marka Włodarskiego), przywoływany
jako jedna z ważnych tradycji i – paradoksalnie – dowartościowany
tutaj dużo bardziej aniżeli w bliższym Lwowowi Krakowie11.
Co więcej, (środkowo)europejska panorama surrealizmu/ów jest
niewystarczająca, by objąć wzrokiem jeszcze jedną, a niezmiernie wymowną praktykę artystyczną Teresy Żarnowerówny, która
w 1943 roku znalazła się w Nowym Jorku i tam, porzucając estetykę i horyzonty znaczeń radykalnego konstruktywizmu, zmierzała w swej twórczości ku rosnącej metaforyzacji obrazu12. Tak dla
niej, jak i dla malarzy Szkoły Nowojorskiej styczność z surrealizmem
był ważnym pomostem w drodze do emocjonalnej i irracjonalnej
abstrakcji – z tą jednak różnicą, że dla Żarnowerówny (zm. 1949)
ten ostatni okres jej twórczości przynosił gorzką konstatację końca
wielkich utopii artystycznych, które sama kreowała w dwudziestoleciu międzywojennym.
Panoramiczny obraz bardzo niezbornych oraz rozpiętych czasowo
i geograficznie adaptacji surrealizmu – lub surrealizmów, mających
różne źródła: Francję, Czechosłowację, USA… – prowadzi do ważnego wniosku, który wydaje się konieczny, by dalej skupić uwagę na
Lwowie. Mając w pamięci studia nad sztuką niezachodnich regionów świata, na surrealizm nie sposób patrzeć już jako na statyczny
program artystyczny o spoistej estetyce. Inspirując się rozważaniami Susan Stanford Friedman o modernizmie (i modernizacji), wypada natomiast bardzo mocno dowartościować ujęcie relacyjne –
takie, które ujmuje impulsy surrealistyczne jako luźne konfiguracje
uwarunkowań, każdorazowo osadzonych w unikalnych warunkach
geo-historycznych13. W tej optyce motywy, formy, znaczenia nadawane surrealizmowi nie promieniują od źródła do wybranych miejsc
recepcji (np. Paryż→Kraków), lecz swobodnie cyrkulują między
puntami na mapie z pominięciem logiki genezy i kopii14. Proponuję
zastanowić się zatem, jakie sensy surrealizmu artyści aktywowali
w polsko-żydowskim Lwowie przełomu lat 20. i 30.?

9 A. Turowski, Jerzy Kujawski. Malarstwo, Muzeum Narodowe, Poznań 2006.
10 M. Ujma, Herezja. „Pomiędzy”, „artmix”, kwiecień–sierpień 2001, nr 1 (dostęp online: 04.04.2004),
cyt. za: A. Markowska, Dwa przełomy, s 97.
11 Poświęciłem temu problemowi wiele uwagi w tekście Wystawa Prac Plastyków Nowoczesnych
(1947) wobec Wystawy Sztuki Nowoczesnej (1948/1949). Rewizja wizji nowoczesności, w: Zaraz po
wojnie, red. Joanna Kordjak, Agnieszka Szewczyk, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2015,
s. 204–215.

Kadr: synkretyzm stylu.
Impulsy surrealistyczne wobec estetyki Légera
i lwowskiej kultury wizualnej
Kontakt z surrealizmem w biografii artystycznej Strenga wiąże się
z Paryżem, gdzie ten studiował w Académie Moderne, prywatnej
szkole prowadzonej przez Fernanda Légera i Amédée Ozerfant.
Prócz Strenga (1925–1926) w Akademii kształciło się sześcioro artystów i artystek z Polski, w tym Otto Hahn (1925–1928), Margit
Sielska (1925) i Wanda Wolska (1927–1928)15. W tym okresie Streng
wykonał najbardziej znane obrazy, które, na dobre i na złe, łączyły
go z „idiomem légerowskim” – Fryzjera (1925) i Pana z gramofonem
(1926). Wiadomo także, że podczas pobytu w Paryżu wraz z Hahnem i Wolską miał wystawę w Galerie Au Sacre du Printemps przy
rue du Cherche-Midi (krytyka zanotowała ją w recenzji z 15 lipca
1927 roku16). Kolejny znany pokaz artysty, który miał miejsce we
Lwowie w 1928 roku, to znana wystawa pt. Sztuka prymitywów, na
której malarz eksponował typowo légerowskie prace i motywy, takie jak Figura i gramofon, Rowerzyści, Kontrasty form czy wizerunki
robotników przy pracy w rodzaju rysunku Ładują worki17 . Niemniej,
wbrew wrażeniu, które może rodzić jego bieżąca praktyka artystyczna, w Paryżu Streng zapoznał się nie tylko z myślą i estetyką
profesora Académie Moderne, lecz także z Andre Bretonem i surrealizmem, który był wówczas w najżywszej fazie rozwoju. Warto
zatem mieć na uwadze, że Streng poznał zupełnie inną formację
nadrealizmu niż Kantor, stykający się z już ustalonym i raczej wygasającym ruchem.
Związek Strenga z Académie Moderne lub – mówiąc ogólniej – zagadnienie recepcji impulsów płynących z Paryża pozwala postawić
dwie bardzo istotne kwestie. Najpierw, trzeba zdać sobie sprawę
z faktu, że Akademia była uczelnią o globalnym zasięgu, gdyż kształcili się w niej artyści z wszystkich krańców Europy (Europy Środkowej, Południowo-Wschodniej i Skandynawii), Azji i obu Ameryk,
włączając ważną grupę uczniów z USA. Przegląd tych bardzo różnorodnych praktyk artystycznych dobitnie uzmysławia, że uczelnia nie
była jedynie miejscem kumulacji i promieniowania „wpływu” Légera
na cały świat sztuki. Przeciwnie, jego studenci i studenci zachowywali dużą samodzielność i z bogatego oeuvre mistrza brali głównie
to, co było ważne dla bieżących poszukiwań lub kompatybilne z ich
własnym zasobem kulturowym. W istocie Akademia służyła zatem
za punkt wielostronnej wymiany doświadczeń twórczych i miejsce
dialogu, w którym obie strony zajmowały podmiotową pozycję.
To zaś prowadzi do drugiego sygnalizowanego problemu, jakim jest
miejsce surrealizmu w dorobku Strenga lub – ponownie, przyjmując
szerszą perspektywę – rozumienie samej kategorii stylu w środkowoeuropejskich praktykach artystycznych. Rzecz w tym, że konserwatywny sposób periodyzacji międzywojennej twórczości Strenga
(lata 20.: légeryzm; przełom lat 20. i 30.: surrealizm; połowa lat 30.:
sztuk zaangażowana społecznie) nie odpowiada faktycznej materii
historycznej, gdyż zarówno tak klarowna chronologia, jak i wyraziste przejścia od jednej formacji do drugiej są trudne do utrzymania.
U autora Fryzjera, tak samo jak u dużej części niezachodnich modernistów, adaptowane idiomy stylistyczne nie są „czyste” (wątpliwe, czy były też nawet na Zachodzie), lecz ewidentnie hybrydyczne. Ten synkretyzm objawia się na trzech płaszczyznach: mieszania

12 Teresa Żarnowerówna 1897–1949 Artystka końca utopii, red. M. Ślizińska, A. Turowski, Muzeum
Sztuki, Łódź 2014

15 Listę studentów Akademii drukuje się w: Léger et l’Esprit Moderne 1918–1931, Musee de l’art
moderne de la ville de Paris, Paryż 1982, s. 496.

13 Zob. znakomitą książkę S. Stanford Friedman, Planetary Modernisms. Provocations on Modernity across Time, Columbia Univeristy Press, New York 2015.

16 Zob. J. Chrobak, Henryk Streng / Marek Włodarski. Kalendarium, w: Czarownik przy zielonej
skale. Marek Włodarski / Henryk Streng, red. J. Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, Galeria Piekary, Poznań 2009, s. 34.

14 Zob. Circulations in the Global Art History (Studies in Art Historiography), red. Th. Da Costa
Kaufmann, C. Dossin, B. Joyeux-Prunel, Ashgate Publishing, Farnham 2015.

17 Tamże, s. 35–36.

estetyk i cyrkulacji związanych z nimi motywów, synchronia stale
powracających izmów, które wcale nie wygasają, wreszcie załamywanie się znaczeń, wcale nie przyporządkowanych do wyjściowych
„izmów”. Oto jak, używając poetyckiego sformułowania Andrzeja
Turowskiego, funkcjonuje specyficzna dla regionu „stylistyka nieoznaczoności”18.
Zjawisko, o którym mowa, doskonale ilustruje eksponowany na wystawie gwasz Winogrona i przedmioty (1929). Zważywszy na datę
jego powstania, pracę słusznie można odnosić do horyzontu myśli
Légera, zwłaszcza do jego ważnego przekonania, że „odkryciem naszego czasu jest osobowość przedmiotów”19 (1925). Léger, zainspirowany estetyką współczesnej reklamy i kina (rytm, kontrast, eksploatacja fragmentu, izolacja i powiększenie) wierzył, że to właśnie
przedmiot zyskał obecnie na tyle wysoki status, by stać się samodzielnym tematem do malowania20. Kompozycja Winogron i przedmiotów ewidentnie wciela tę ideę w życie, gdyż jej układ zbudowany jest na ekspozycji i izolacji kilku różnych przedmiot-towarów,
zamkniętych w ostentacyjnie odrębnych tłach. Zarazem jednak
– i to drugi ważny kontekst – obrazowane przedmioty nie mają nic
wspólnego z nowoczesnym masowo produkowanym obiektem,
który afirmowałby ruch esprit nouveau, lecz, wprost przeciwnie,
osadzone są w rzeczywistości lwowskich barażów i pospolitych targowisk. W bramie pasażu Andreollego, w którym mieściło się wiele
sklepików, widniało tzw. „malowidło z powidłem” – duża reklama
ścienna pomyślana jako widok piętrzących się towarów. Wiadomo,
że Streng bardzo cenił ten fresk, a jego opis, zachowany w niezawodnej pamięci Lwa Kaltenbergha, bardzo dobrze koresponduje
z gwaszem lwowianina:
„Były na tych obrazach ustawione w szeregi głowy cukru, ostre jak
łuki gotyckie, połyskujące bielą i nieco spłowiałym błękitem; otwarte wory, nad których złotobrunatną zawartością, zdawało się, jeszcze dziś unosi się woń korzeni i bakalii; były gałęzie o przedziwnym,
drobnym listowiu, nigdy nie żółkniejącym, niewrażliwym na mrozy. Liście palmowe miały postać ostrych zimnozielonych mieczów,
a inne tajemniczych drzew owocowych. Przypominały blaszaną
szczeżuję pokrywającą hełmy niektórych kościelnych wież, a rosły
na nich prawdopodobnie gotowe makagigi i miodowniki. W żółtych
jak osełkowe masło, otwartych pakach widziało się poukładane
obok siebie w dobrym kupieckim porządku figi i daktyle, w innych
leżały kostki porąbanego już cukru i ułożone w równe rzędy ryby
o zielonkawoszarej i niebieskosrebrnej łusce. Widniały tu też antałki ściśle obręczone, butle i blaszane bańki pełne tajemniczych płynów”21.
Jeżeli ponadto zwróci się uwagę na fakt, że „malowidło z powidłem”
i gwasz Strenga operują tą samą surową estetyką: wyraźnymi konturami i rozbieleniami czystych kolorów, inspiracja ufundowana na
lwowskiej lokalności narzuca się nawet bardziej aniżeli odległy kontekst légerowski. Niemniej – i jest to trzecie oblicze synkretycznego
stylu Strenga – na uprzednie odniesienia nakłada się także impuls
surrealistyczny. Wprawdzie tutaj jest on jeszcze słabo wyczuwalny, ale nie ulega wątpliwości, że gwasz wchodzi w dialog z kolejnymi coraz bardziej nadrealistycznymi kompozycjami z uwagi na
cyrkulujący w nich motyw kiści winogron. Jako izolowany motyw
18 A. Turowskiego, Fenomen nieostrości, s. 86–93.
19 F. Léger, Balet-widowisko, przedmiot-widowisko, w: tenże, Funkcje malarstwa, tłum. J. Guze, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970, s. 172.
20 Zob. pisma zebrane Fernanda Légera, Funkcje malarstwa. Por. analizę jego myśli zawartą w klasycznej książce Ch. Green, Léger and the Avant-Garde, Yale University Press, New Haeven London
1976.
21 L. Kaltenbergh, Ułamki stłuczonego lustra. Dzieciństwo na kresach. Tamten Lwów, Czytelnik, Warszawa 1991, s. 188–189.

powraca wielokrotnie. W wersji rysunkowej eksponuje je Martwa
natura z winogronami (1930), a redakcji malarskiej – intensywnie
granatowe winogrona stanowią ważny składnik jednego z najbardziej znanych surrealistycznych płócien Strenga pt. Miłość, wiara
i nadzieja w górach (1931), na którym kiść owoców trzyma kobieta
z twarzą zwróconą ku szczytom górskim (na wystawie prezentuje
się kredkowy szkic do tej kompozycji: Ludzie w górach wieczorem,
1931). Zarówno profilowe ujęcie kobiety z obrazu, jak i winogrona
pojawiają się jeszcze w innym miejscu, widnieją bowiem jako plakat
na murze w ilustracji utworu Debory Vogel Serce złamane już na
zawsze z tomiku montaży literackich Kwiaciarnie z azaliami (1933)22.
Te i podobne przepływy motywów ponad adaptowanymi estetykami dobrze przypominają, że w twórczości Strenga nic nie ginie,
a impulsy légerowskie i surrealistyczne potrafią się harmonijnie łączyć, zawsze są przy tym mocno osadzone w najbliższym artyście
repertuarze kulturowym – w lwowskiej (przed)miejskości.
Duża część metaforycznych prac na papierze przedstawia nostalgiczne i nieokreślone krajobrazy, wypełnione najczęściej przez
bardzo aluzyjnie oddane postaci: malowane tuszem, sylwetowo,
o dekoracyjnym konturze, niekiedy tak, jakby traciły wolumen i cielesność (ten nurt twórczości Strenga dobrze oddaje malowany sepią Pejzaż podwodny, 1929). Trafne wydaje się określenie Andrzeja
Turowskiego, który określa tego rodzaju wizje malarza jako manekiny-fragmenty lub manekiny-zwidy23 – byty albo przesadnie eksponujące swą sztuczność, albo zanadto ulotne. Oczywiście, autor
Budowniczych świata ma słuszność kiedy przypomina w kontekście
Strenga, że figura manekina, lalki, sztucznego modela była bardzo
ważna awangardy sensu largo i surrealizmu sensu stricto, a nadto
dla kultury masowej i współczesnej kinematografii. Zarazem jednak Ignacy Witz, najwierniejszy chyba komentator sztuki Strenga
tak przed, jak i po wojnie, oddziela figurę manekina od ówczesnych
prądów intelektualnych i artystycznych, lokując ją w znacznie bardziej namacalnej codzienności: „motyw ten – jak sądzę, wiedząc, że
Włodarski czerpał wszystko z życia – może mieć bardziej prozaiczne
pochodzenie. Otóż w czasach, w jakich rzecz owa była tworzona,
w każdej nieomal pracowni malarskiej można było znaleźć ruchome manekiny […]. Taki manekin, przywieziony z Paryża, tkwił też
w pracowni Marka [tj. Strenga – P.S.], który bynajmniej nie używał
go w celu imitacji postaci ludzkiej…”24.
Jedno odczytanie nie wyklucza drugiego. Przeciwnie, zdają się one
harmonijnie uzupełniać. W istocie ta synergia odmiennych impulsów (zewnętrznych i tutejszych) decydowała o dynamice surrealistycznej, metaforycznej, magicznej sztuki Brunona Schultza, Debory Vogel i właśnie Henryka Strenga. Dlatego też nie dziwi, że
tradycyjnie zwracano uwagę na pokrewieństwo tych trzech praktyk
artystycznych25. Pokażmy zatem raz jeszcze, tym razem zatrzymując się na jednym tylko detalu, jak twórca Winogron i przedmiotów
nadawał surrealizmowi jego oryginalny, prowincjonalny charakter26.

22 D. Vogel, Akacje kwitną: montaże, tłum. K. Szymaniak, Austeria, Kraków 2006. Na zbiór składają
się tomiki Kwiaciarnie z azaliami (1933), Akacje kwitną (1932) i Budowa stacji kolejowej (1931).
23 A. Turowski, Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej, Kraków 2000, s. 296.
24 I. Witz, Obszary malarskiej wyobraźni, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1967, cyt. za: Czarownik
przy zielonej skale, s. 18.
25 A. Wojciechowski, Marek Włodarski. Z dziejów plastyki 20-lecia, „Przegląd Artystyczny”, nr 1 1960,
s. 31–33. Por. A. Turowski, Budowniczowie świata, s. 294–299.
26 Nawiązuję tutaj do ważnej wystawy Surrealizm prowincjonalny (Galeria Piekary, Poznań, 16 VII –
10 IX 2009), na której pokazano właśnie prace Strenga z lat 1929-1931.
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Detal: Pożegnanie żołnierzy
Międzywojenna sztuka Strenga bardzo mocno osadza się w lokalnej
(przedmiejskiej) kultury popularnej Lwowa – bez względu na to, jakie zachodnioeuropejskie impulsy malarz adaptował. Dla przykładu,
Lejący wino przejmował typową dla Fernanda Légera figurację i manierę komponowania płótna, a zarazem płynnie łączył ją z estetyką
szyldów miejskich i bogatej polsko-żydowskiej kultury wizualnej.
Analogicznie, późny cykl Muzykanci, realizowany konsekwentnie
począwszy od 1937 roku, ściśle wiąże się z figurą batiara – wesołego ulicznego grajka, który stanowił kwintesencję lwowskiego folkloru i był intensywnie eksploatowany w prasie satyrycznej („Pocięgiel”), słuchowiskach radiowych (Wesoła Lwowska Fala) i filmach
fabularnych (chociażby Będzie lepiej czy Włóczęgi). Nie inaczej jest
w przypadku prac o zabarwieniu nadrealistycznym, co z największą
ostrością widać w obrazach podejmujących temat Pożegnania żołnierza.
Płótno o tym tytule (ok. 1931–1932), które jest eksponowane na
wystawie, to jedna z najlepszych surrealizujących realizacji Strenga z przełomu lat 20. i 30. Kompozycja opiera się klarownemu opisowi tego, co przedstawione, gdyż czysto malarskie i niemal abstrakcyjne fragmenty kompozycji korespondują w niej z językiem
figuralnym. Współistnienie tych dwóch sposobów kreowania reprezentacji podbija dominujący nastrój niesamowitości i zagubienia
w nieskończonej przestrzeni. W centrum obrazu można zidentyfikować syntetycznie namalowaną postać na koniu, umieszczoną na
nieokreślonym zielonym tle. Tytułowego żołnierza otaczają grube
pomarańczowe pasy. Te zdają się sugerować krętą drogę, którą
trzeba będzie przebyć, a zarazem budują plastyczne obręcze górujące nad samotną sylwetką. Zwłaszcza po lewej stronie obrazu
tworzy się dobrze wyczuwalne napięcie między intensywnym spojrzeniem żołnierza a tym, na co ten patrzy, czyli ramowaną przez pomarańczową obręcz tunelową przestrzenią, dodatkowo wypełnioną
tajemniczymi ni to abstrakcyjnymi, ni figuralnymi formami. Doskonała równowaga między dwoma rejestrami reprezentacji wyróżnia
obraz i świadczy o sile jego przekazu. W innych wariantach Pożegnanie żołnierza, tak jak w płótnie z kolekcji Muzeum Narodowego
w Warszawie (1933), Streng utrzymał płaskie nieokreślone tło, ale
przechylił szalę na rzecz większej czytelności przedstawienia. Stąd
widać na nim rozbudowane opracowanie sceny rozłąki: po prawej
stronie dwóch mężczyzn w dekoracyjnych brązowo-czerwonych
mundurach, którzy siedzą na koniach i, gotowi do drogi, zwracają
głowy ku postaci po lewej. Obok nich stoi bowiem kobieta w chuście o nieokreślonym wieku, równie dobrze matka lub ukochana
jednego z mężczyzn.
Dlaczego Pożegnanie żołnierza, zwłaszcza zaś to w wersji z 1931–
1932 roku, jest obrazem wartym szczególnej uwagi w świetle
namysłu nad inwencyjną pracą artysty na surrealizmie? Płotno
w rzadką precyzją pozwala bowiem uzmysłowić sobie, jak Streng
nadbudowuje zewnętrzne impulsy artystyczne na fundamencie
lwowskiej kultury popularnej, którą trzeba rozumieć szerzej aniżeli
tylko lokalną kulturę wizualną.
Jadwiga Głowa, pisząc o międzywojennej sztuce artysty, odnotowuje, że ten „zakupił pudełko pocztówek, jakie żołnierze austriaccy
wysyłali z rozmaitych okazji do różnych adresatów. […] W latach
1931–1933 pochodzi cykl Pożegnanie żołnierzy, inspirowany scenami pożegnań, również stamtąd pochodzących”27. Istotnie, kartki
pocztowe z scenami z życia żołnierzy były we Lwowie dostępne
27 J. Głowa, Między groteską a „faktorealizmem”, „Estetyka i Krytyka”, nr 7/8, 2004/2005, s. 207.

i, jak można sądzić, cieszyły się popularnością. W swobodny sposób
żonglowano w nich kilkoma odmiennymi, aczkolwiek na ogół konwencjonalnymi formuła estetycznymi. Dla przykładu, zachowały się
niemal komiksowe ujęcia o wyrazistym konturze, które opowiadały
losy miasta w czasie Wielkiej Wojny i które opatrywano krótkimi
komentarzami, objaśniającymi dany epizod (m.in. „Rosjanie wracają z trofeami ze Lwowa”, dat. 22/VI 1915). Zupełnie inny charakter
miały nastrojowe, bardziej werystyczne i starannie podkolorowane
rysunki, upamiętniające rzewną rozłąkę z ukochaną. Z kolei małym
kopiami obrazów historycznych zdawały się malarskie karty, przedstawiające mężczyzn w strojach galowych na smukłych koniach,
często w reprezentacyjnym pejzażu miejskim. Wreszcie, przy innych
okazach do pocztówek zaprzęgano także fotografię, która w zastygłych wystudiowanych kadrach portretowała mężczyzn o poważnych, zamyślonych twarzach28. Wszystkie te kartki pocztowe,
obejmujące zresztą bardzo różne momenty nowszej historii regionu,
należy uznać za najbardziej prozaiczny element złożonej, wręcz mozaikowej kultury wizualnej, która była dla Strenga na wyciągnięcie
ręki, tak samo jak szyldy sklepowe, afisze i reklamy miejskie.
Zarazem jednak Pożegnanie żołnierzy jako cykl, który chętnie zapożycza tytułowy motyw, ale właściwie odcina się od tradycyjnych
idiomów przedstawienia, bardzo poważnie trzeba skojarzyć także
z innymi obszarami niskiej kultury miejskiej – tymi, które są powiązane z praktykami codziennego życia i formami najprostszych
(pod)miejskich rozrywek. A jeśli tak, to na pierwszym planie wypada
umieścić popularność piosenki wojskowej i ulicznej, gdyż – jak pokazują badania Jerzego Habeli i Zofii Kurzowej – temat pożegnania
żołnierzy to trwały rys ówczesnej muzyki popularnej.
Motyw ten ma konkretne odniesienie historyczne: w piosenkach
utrwalono wymarsz tak zwanych „lwowskich dzieci”, czyli żołnierzy wchodzących w skład trzeciego batalionu 30. Pułku Piechoty
Austriackiej, który w 1908 roku został wysłany na granicę serbskoczarnogórską. „Piosenki wojskowe w tego okresu – piszą Habela
i Kurzowa – opisują wymarsz żołnierzy z koszar i odjazd z lwowskiego dworca Czerniakowskiego. Żołnierzy odprowadzanych przez
matki i żony żegna orkiestra wojskowa”. Dla lokalnego osadzenia
obrazu Strenga cenna jest zwłaszcza dalsza charakterystyka tych
utworów: „Na dworcu panuje atmosfera rozterki, niepewności,
dezorientacji. Nie zdołają jej rozproszyć nawet dźwięki sztajera […].
Żołnierze udają się w jakąś dziwną, nieznaną i niepożądaną wyprawę”29. Najbardziej znaną piosenką oddającą ten nastrój jest dzieło
anonimowych twórców pt. Marsz lwowskich dzieci. Śpiewana i pamiętana także po Wielkiej Wojnie, w jednej ze zwrotek szczególnie
dobrze oddaje lęk przed nieznanym i dojmujące poczucie zagrożenia na obcej ziemi: „A moży mnie tam, kuchanku miła, / w obczyźni czeka smutna mugiła, / moży mni piaskim przysypiu skroni, /
w udludnym miejscu, dzieś w Macydoni”30.

przed obczyzną), z całą pewnością dostarczając do tego nieporównywalnie lepszych narzędzi niż tradycyjne konwencje przedstawieniowe znane z kart pocztowych. I odwrotnie: motyw pożegnania
żołnierza stanowi geohistoryczny konkret i par excellence lokalny
wymiar kultury popularnej, który sprawia, że użycie surrealizmu
nabiera cech oryginalnej adaptacji tej estetyki, której w żadnym
razie nie można już sprowadzać do powielania tego, co podpatrzone w kontaktach z Bretonem. W istocie zatem dwa wymiary tego
procesu są komplementarne, tak iż lokalność i impulsy płynące z zewnątrz działają niczym dopełniające się siły.

Zakończenie:
fokus na surrealizm międzywojenny
Lwowski epizod surrealistyczny, który dał twórczy i dojrzały akt
recepcji francuskiego nurtu, jest problematycznym fragmentem
polskiej i środkowoeuropejskiej historii sztuki nowoczesnej. Należy
pamiętać, że w rzeczywistości pojałtańskiej, kiedy Lwów odcięto
od żywych i naturalnych kontaktów artystycznych z innymi ośrodkami w kraju (zwłaszcza z Krakowem), miasto to zniknęło także jako
punkt odniesienia dla polskich artystów wizualnych.
U schyłku życia, gdyż w 1985 roku, Tadeusz Kantor pozwolił sobie na retrospektywną wypowiedź, która jednoznacznie potwierdzała ten stan rzeczy i, co gorsza, zrobiła dużą karierę jako chętnie
przywoływany cytat, zwykle bez krytycznego komentarza. Kantor
powiedział krótko: przed wojną w Polsce „nie było surrealizmu, ponieważ w Polsce panował katolicyzm”31. Jest zrozumiałe, że osąd
ten wynikał nie tylko z dowartościowania własnej pozycji (recepcja
nurtu w 1947 roku), lecz także – i chyba przede wszystkim – właśnie
z marginalizacji lwowskiej tradycji artystycznej.
Diagnoza Kantora, którą trzeba lokować w ówczesnym horyzoncie
poznawczym, jest dziś nie do utrzymania. Surrealizm Strenga zyskuje bowiem obecnie taką samą widzialność jak sztuka krakowskiego
artysty, a kolejnym pożądanym ruchem w rewizji obrazów polskich
adaptacji nurtu powinno być większe uwrażliwienie na lwowski epizod nadrealizmu w efemerycznych praktykach artystycznych pozostałych członków stowarzyszenia Artes. Ten wysiłek poznawczy
może mieć charakter sprawczy i ponad dyskursami nacjonalistycznymi przyczynić się do wzmocnienia polsko-ukraińskiej wymiany
wiedzy. Tym bardziej zatem go dziś podjąć.

Marsz lwowskich dzieci można traktować jako lokalny zasób kulturowy, który mógł zostać przez Strenga przetworzony dzięki adaptacji impulsów płynących z Paryża. Jak w soczewce widać tutaj,
że fundament lwowskiej lokalności (wyrazista tożsamość miejsca)
znajduje nowe wcielenie w relacji do nowoczesnych środków formalnych, inspirowanych surrealizmem. Surrealne zawieszenie pomiędzy czytelnymi i wyobrażonymi aspektami rzeczywistości (vide
figura żołnierza, kręta droga, wstęga, obręcz, niesamowita tunelowa przestrzeń) doskonale wizualizują nastrój oddany w Marszu (lęk
28 Korzystam z kart pocztowych będących w kolekcji Aleksandra Korobova we Lwowie.
29 J. Habela, Z. Kurzowa, Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1997, s. 40–41.
30 Tamże, s. 237.

31 Byłem absolutnym heretykiem… o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu mówi Tadeusz Kantor, „Literatura”, nr 8, 1985. Słowa Kantora cytowano w katalogu: Tadeusz Kantor, Malarstwo i rzeźba, red. Z.
Gołubiew, Muzeum Narodowe, Kraków 1991, s. 82, a także w książce P. Piotrowskiego, Awangarda
w cieniu Jałty, s. 51.
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Rysunek anatomiczny, 1933 (III 72)
akwarela, ołówek / papier
15,8 x 20,3 cm
sygnowany p.d.: 1933 oraz ślad zatartej sygnatury"		

Autoportret, 1938 (IV 669, 677)
ołówek / papier
29 x 21
sygnowany p.d.: IX 938

10

Winogrona i przedmioty (szkic), 1929
( IV 393)
ołówek / papier żeberkowy z filigranem i suchą pieczęcią
31,8 x 48,2
sygnowany p. d. „III 1929” oraz ślad zatartej sygnatury

reprodukowany
*Marek Włodarski. Henryk Streng (1898-1960). Między centrum a peryferiami, wyd. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2013, s. 144,il. 15
*Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk Streng, red. J.
Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, Poznań 2009, s. nlb., il. 15
Wystawiany:
*Marek Włodarski, Ośrodek Kultury Plastycznej ZSP Muzeum Adama
Mickiewicza, Warszawa, czerwiec 1966, poz. 8

11

Winogrona i przedmioty, 1929

III/47

gwasz, akwarela / papier
28x35,3 cm
Literatura:
* Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, Muzeum Narodowe w Warszawie,
Warszawa 1981, poz. kat. III/47
* W. Hudon, Montaże wyobraźni, „Projekt” 1970, nr 1, s. 34
* Ligocki, O nowy kształt sztuki polskiej, Kraków 1970, s. 210–211
* Wojciechowski, Samochód w kwiatach, „Współczesność” 10, 1965, nr 4, s. 10
reprodukowany:
* Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk Streng, red. J. Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, Poznań 2009, il. s.nlb., kat. 14
* A. Wojciechowski, Marek Włodarski, „Rocznik Akademii Sztuk Pięknych”
1971–1972, s. 99, il. 55
* Z. Baranowicz, Polska awangarda artystyczna 1918–1939, Warszawa 1975,
s. 193, il. 80
* P. Słodkowski, Modernizm żydowsko-polski:Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki, Piotr Słodkowski, Warszawa 2019, s. 104, il. 5
* Stern, Rosenstein, Streng/Włodarski. Między świadomym a podświadomym.
Reminiscencje Zagłady wtwórczości tych, którzy przetrwali, Warszawa 2020
str. 87
wystawiany:
*Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981, poz. kat. III/47

Kompozycja ze św. Florianem, 1927 (VIII 927)
gwasz / papier
37, 3 x 28,3
sygnowany p.g: VIII 927, oraz ślad zatartej sygnatury
reprodukowany:
*Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk Streng, red. J. Chrobak, J. Michalik,
M. Wilk, Poznań 2009, s. nlb., il.10
*Marek Włodarski. Henryk Streng (1898-1960). Między centrum a peryferiami, Sopot 2013,
s. 149, il. 21
wystawiany:
*Marek Włodarski | Henryk Streng 1898–1960. Między centrum a peryferiami, Państwowa
Galeria Sztuki w Sopocie, 2013, poz. 107

Ryby i przedmioty, 1927

(IV/ 275)

ołówek, papier żeberkowy, szary
34 x 27 cm, sygn. p.g. 1927, zamazana przez artystę („Streng“)
literatura:
* Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903-1960, kat. wystawy monograficznej, red. Barbara Askanas, Muzeum
Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981, Katalog: IV Rysunki i studia w różnych technikach, poz. 314, s. 98
reprodukowany
* Marek Włodarski. Henryk Streng (1898-1960). Między centrum a peryferiami, wyd. Państwowa Galeria
Sztuki w Sopocie, Sopot 2013, s. 144,il. 19

Balustrada, 1927

(IV 319)

ołówek / papier żeberkowy, szary
47,9 x 31,5 cm
na odwrocie napis ołówkiem: „IV 319 | 1430”
Wystawiany:
* Marek Włodarski | Henryk Streng (1898-1960). Między centrum a peryferiami, Lwowska Narodowa Galeria Sztuki, Lwów 2013, poz. kat. 22.
* Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk Streng, red. J.
Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, Poznań 2009, il. 27, s. nlb.
reprodukowany:
* Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk Streng, red. J.
Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, Poznań 2009, s. nlb., il. 27
* Marek Włodarski. Henryk Streng (1898-1960). Między centrum a peryferiami, wyd. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2013, s. 151, il. 24

Martwa natura
z winogronami 1930
(IV.558)
ołówek, papier
24x33 cm
sygnowany l.d. (wtórnie) Włodarski 1930

Martwa natura z koszem pieczywa i mandoliną, 1930 (IV 557)
ołówek / papier żeberkowy z filigranem P.M. FABRIANO
23,9 × 32,8 cm
wtórnie sygnowany i datowany l.d.: Włodarski/ 1930"
literatura:
Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, kat. wystawy monograficznej
w Muzeum Narodowym w Warszawie, Warszawa 1981, poz. kat. IV/557
Prezentowana praca, oprócz widocznego stylu „leżerowskiego”
jest także przykładem rozwiniętego surrealizmu w wydaniu
Marka Włodarskiego. „Martwa natura z koszem pieczywa i mandoliną” łączy dwie wielkie tendencje w twórczości Strenga:
legerowski konstruktywizm i surrealizm „Artesu”. Pozornie
realistyczna kompozycja z mandoliną, nabiera surrealistycznego wydźwięku poprzez skomponowanie całości w otoczeniu
fragmentów rozpadających się skał. Precyzyjnie prowadzona,
miękka kreska ołówka, wycyzelowane krągłości poszczególnych elementów oraz nastrojowość całości od razu przywodzą
na myśl najciekawsze płótna innego wybitnego francuskiego
surrealisty –Yves’a Tanguy’ego.
Marek Włodarski (właśc. Henryk Streng) – czołowy przedstawiciel awangardy okresu międzywojennego, urodził się w 1898
roku we Lwowie jako Henryk Streng. W latach 1920–1924 studiował w Wolnej Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie, a następnie
w Państwowej Szkole Przemysłowej w pracowni Kazimierza
Sichulskiego. Lata 1925–1926 spędził w Paryżu. Studiując pod
okiem Ferdynanda Légera w jego prywatnej szkole malarstwa
Académie Moderne, chłonął zasady kubizmu. Silne wrażenie
wywarły na nim także osobiste kontakty z przedstawicielami
francuskiego surrealizmu André Bretonem i André Massonem.
Jeszcze przed wyjazdem do Paryża Streng fascynował się barwnym folklorem wielonarodowościowego Lwowa. Przejawiał
skłonność do prymitywizmu, prostej ludowej poetyki oraz antyestetyczności. Wpływ Légera i studiów paryskich wyraźnie
ukształtował jego manierę formalną. Syntetyczne, kubizujące,
wręcz prymitywne formy, kult przedmiotu, precyzyjne określanie kształtu, niechęć do nadmiernego estetyzowania połączyły
się z jego zamiłowaniem do masywnych form, płaskich plam
i naiwnego ujęcia plastycznego.
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Kompozycja z męskim profilem, 1929 (IV 398)
ołówek / papier
19,3 x 25,5 cm
sygnowany p.d.: 1929, oraz ślad zatartej sygnatury
Reprodukowany:
* Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903-1960, kat. wystawy monograficznej, Muzeum Narodowe w
Warszawie, Warszawa 1981, poz. kat. IV/398, il. 33

Trzy postacie, ok. 1929 (III 52)
akwarela, ołówek / papier żeberkowy
31,4 x 21 cm
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Ludzie w kosmosie, 1931

IV/599

ołówek, kredka / papier żeberkowy kremowy z fil.
24,3x31,9 cm
reprodukowany:
* Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, kat. wystawy monograficznej, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981, poz.
kat. IV/599, il. 46
* ZSP Warszawa 1969, poz. 20
*Artes 1929–1934, Galeria Współczesna w Warszawie, październik –
listopad 1969, Warszawa 1969, poz. kat. 106
* Artes 1929–1934, Muzeum Śląskie, Wrocław 1969, poz. kat. 104
* Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, Muzeum Narodowe
w Warszawie, Warszawa 1981, poz. kat. IV/599"
* Stern, Rosenstein, Streng/Włodarski. Między świadomym a
podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości tych, którzy
przetrwali, Dom Aukcyjny Libra, Warszawa 2020 str. 88
wystawiany:
* ZSP Warszawa 1969
* Artes 1929–1934, Galeria Współczesna w Warszawie, październik –
listopad 1969, Warszawa 1969
* Artes 1929–1934, Muzeum Śląskie, Wrocław 1969
* Stern, Rosenstein, Streng/Włodarski. Między świadomym a
podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości tych, którzy
przetrwali, Dom Aukcyjny Libra, Warszawa 2020
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Drogi w kosmosie, 1930

IV/550

ołówek / papier żeberkowy szary z fil.
31,8x24,1 cm
sygnowany p.d. "Włodarski 1930"
literatura:
* Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, kat. wystawy monograficznej, Muzeum Narodowe w
Warszawie, Warszawa 1981, poz. kat. IV/550
reprodukowany:
* Marek Włodarski, Ośrodek Kultury Plastycznej ZSP Muzeum Adama Mickiewicza, Warszawa, czerwiec
1966, poz. 18
* Stern, Rosenstein, Streng/Włodarski. Między świadomym a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w
twórczości tych, którzy przetrwali, Dom Aukcyjny Libra, Warszawa 2020 str. 89
wystawiany:
* Marek Włodarski, Ośrodek Kultury Plastycznej ZSP Muzeum Adama Mickiewicza, Warszawa, czerwiec
1966
* Stern, Rosenstein, Streng/Włodarski. Między świadomym a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w
twórczości tych, którzy przetrwali, Dom Aukcyjny Libra, Warszawa 2020

Szkic do obrazu "Sen", ok. 1930
IV/568
ołówek, kredka / papier żeberkowy kremowy
21,5x26,3 cm
datowany i opisany na odwrociu, na papierowej nalepce: SEN, 1930 | ołówek, na odwrociu napis: 1722
literatura:
* Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, kat. wystawy monograficznej,
Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981, poz. kat. IV/568
reprodukowany
* 150 rysunków, gwaszy, drzeworytów Ottona Hahna, Jerzego Janischa,
Pawła Kowżuna, L udwika Lillego, Margit Reich-Sielskiej, Henryka Strenga,
Ludwika Tyrowicza, Stefana Wojciechowskiego, TPSP, Lwów październik
1932, poz. 120
* Marek Włodarski, Ośrodek Kultury Plastycznej ZSP Muzeum Adama Mickiewicza, Warszawa, czerwiec 1966, poz. 13
* Stern, Rosenstein, Streng/Włodarski. Między świadomym a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości tych, którzy przetrwali, Dom
Aukcyjny Libra, Warszawa 2020 str. 86
wystawiany:
* Stern, Rosenstein, Streng/Włodarski. Między świadomym a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości tych, którzy przetrwali, Dom
Aukcyjny Libra, Warszawa 2020

Prezentowana praca to szkic przygotowawczy do jednej z częściej wystawianych i reprodukowanych kompozycji Marka Włodarskiego (Henryka Strenga), zatytułowanej „Sen” z 1930 roku. Aktualnie obraz znajduje się w kolekcji
Muzeum Narodowego we Wrocławiu (numer inwentarzowy VII–1732) i był
wystawiany m.in. na kuratorowanej przez Ryszarda Stanisławskiego wystawie
„Metafory”, która odbyła się w 1962 roku w stołecznym Centralnym Biurze
Wystaw Artystycznych Zachęta, wystawie „Zrzeszenia Artystów Plastyków
«artes» – 1929–1934”, zaprezentowanej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz na wystawie „W kręgu nadrealizmu” w tej samej instytucji z 1975
roku. Litografia o podobnym, szkicowym charakterze znajduje się w zbiorach
Muzeum Sztuki w Łodzi (numer inwentarzowy MS/SN/GR/1083/8).
„Sen” to surrealizująca kompozycja, łącząca w sobie wieloznaczne elementy,
zestawione w nierzeczywistej przestrzeni. Praca powstała w 1930 roku, czyli w
okresie, w którym Włodarski poznał słynnego żydowskiego pisarza, Brunona
Schulza. Relacja z autorem „Sklepów cynamonowych” stała się konstytuująca
dla późniejszego rozwoju malarskiego artysty – dzięki niemu zaczął zwracać
uwagę na materialny aspekt swoich działań.

Ludzie w górach wieczorem, 1931

(IV.589)

kredka, ołówek, papier
34,1x25,2 cm
literatura:
Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903-1960, kat. wystawy monograficznej, red. Barbara Askanas, Muzeum
Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981, Katalog: IV Rysunki i studia w różnych technikach, poz. 589, s. 111
Praca ta jest unikatowym szkicem do pracy olejnej znajdującej się w kolekcji Muzeum Narodowego w
Warszawie "Miłość wiara i nadzieja w górach". Dodatkowo jest świadectwem unikatowego życiorysu
Henryka Strenga i zmiany jego tożsamości. Jak pisał Piotr Słodkowski " Odpryskiem zmiany tożsamości
i zniszczenia starych dokumentów było wymazywanie podpisu „Streng” z rysunków i obrazów z lat 20. i
30. Śladów ingerencji artysty nie wolno bagatelizować, gdyż otwierają one możliwość radykalnie innego
spojrzenia na jego oeuvre. W tej optyce légerowskie i surrealistyczne kompozycje nie jawią się już ani jako
odcieleśnione reprezentacje, ani – tym bardziej – jako najlepsze przykłady nowoczesnych izmów. Miejsce
modernistycznej logiki innowacji stylistycznej zajmuje bowiem obraz jako artefakt – materialny obiekt,
który posiada bogatą fakturę i w tej „fakturyzacji” staje się czymś więcej niż przedmiotem sztuki. Jest
odtąd unikalnym źródłem historycznym i świadectwem przejmującej historii życia artysty.

Para z bukietem piór, ok. 1931

(IV.618)

ołówek, papier
24x16,3 cm
sygn. p.d.: 1931 oraz ślad zatartej sygn. por. kat. IV/ 618
literatura:
* Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903-1960, kat. wystawy monograficznej, red. Barbara Askanas, Muzeum
Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981, Katalog: IV Rysunki i studia w różnych technikach, poz. 606, s. 112

Para z bukietem, 1931 (IV.606)
ołówek, kredka, papier
31,8x22,8 cm
literatura:
* Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903-1960, kat. wystawy monograficznej, red. Barbara Askanas, Muzeum
Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981, Katalog: IV Rysunki i studia w różnych technikach, poz. 618, s. 112
Praca oprócz odznaczania się stylistyką najlepszych
surrealistycznych prac Strenga jest także unikalnym źródłem
historycznym i świadectwem przejmującej zmiany trajektorii
biografii Strenga, uwidaczniającego się poprzez wymazanie sygnatury.

Rodzina, 1931 (IV 577)
ołówek / papier
22,7 x 31,6
sygnowany: p.d. (wtórnie): Włodarski 931

Para w fantastycznym pejzażu, 1939 (IV 597)
ołówek, papier
24,9 x 34,2
sygnowany p.d.: (wtórnie): Włodarski 1939–64

41

Pożegnanie żołnierza, 1931 (IV.585)
ołówek, papier
34,4x24,7 cm
sygn.. p.d.: 1931-66, oraz ślad zatartej sygnatury
literatura:
* Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903-1960, kat. wystawy monograficznej, red. Barbara Askanas, Muzeum
Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981, Katalog: IV Rysunki i studia w różnych technikach, poz. 618, s. 112
Praca jest wariacją/szkicem do najlepszego obrazu
surrealistycznego Henryka Strenga "Pożegnanie żołnierza /Spacer w parku.
Także i na nim widzimy usunięcie śladów własnej
tożsamości w okresie ukrywania się podczas wojny.

Historia naturalna skały, 1930

(IV 549)

ołówek / papier szary naklejony na papier kremowy
35,1 x 25,4 cm
sygnowany p.d. (wtórnie): Włodarski 1930
reprodukowany:
* Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk Streng, red. J. Chrobak, J. Michalik, M. Wilk,
Poznań 2009, s. nlb., il. 55
* Marek Włodarski, Ośrodek Kultury Plastycznej ZSP Muzeum Adama Mickiewicza, Warszawa, czerwiec
1966, poz.16
* Artes 1929 -1934, Muzeum Śląskie, Wrocław 1969, poz. 98
wystawiany:
* Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981–1982,
poz. kat. IV 549.
* Wystawa grupy Artes, Wrocław 1969, poz. kat. 98.
* ZSP Warszawa, 1966, poz. kat. 16.
literatura:
* Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie,
red. B. Askanas, Warszawa 1981–1982, poz. kat. IV 549, s. 109.
* P. Łukaszewicz, Zrzeszenie artystów plastyków Artes 1929-1935, Wrocław 1975, il. 119.
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Aktorzy we wnętrzu z kotarą, 1929
sepia, pędzel / papier naklejony na papier beżowy z ramką
21 x 30 cm
sygnowany p.d (wtórnie): Włodarski 1929

(IV 428)

Myśliwy, 1929 (IV 418)
sepia, pędzęl / papier żeberkowy
22,9 x 29,1
sygnowany p.d.: 1929, oraz ślad zatartej sygnatury: 29

Pejzaż podwodny, 1929 (IV 425)
sepia, pędzel / papier naklejony na papier beżowy z ramką
31,4 x 21
sygnowany: p.d. (wtórnie): WŁODARSKI 1929

Dwaj jeźdźcy (Pożegnanie żołnierzy), 1931
gwasz, papier
20 × 26 cm (w świetle oprawy)
datowany p.d. „1931–62”
wystawiany:
* Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981–1982,
poz. kat. IV 319.
literatura:
* Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903–1960, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie,
red. B. Askanas, Warszawa 1981–1982, poz. kat. IV 319, s. 98
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Pożegnanie żołnierza / Spacer w parku,
ok. 1931–1932 (I/28)
olej / płótno
54 × 65 cm
reprodukowany:
* Marek Włodarski | Henryk Streng 1898–1960. Między centrum
a peryferiami, kat. wystawy, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie,
Sopot 2013, kat. 36, s. nlb. (il.)
* Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903-1960. Katalog wystawy
monograficznej w Muzeum Narodowym w Warszawie, Warszawa
1981, s. 62, kat. 18
* Stern, Rosenstein, Streng/Włodarski. Między świadomym a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości tych, którzy przetrwali, Dom
Aukcyjny Libra, Warszawa 2020, str. 95
* Czarownik przy zielonej skale. Marek Włodarski/Henryk Streng,
red. J. Chrobak, J. Michalik, M. Wilk, Poznań 2009, il. s. nlb, kat. 61
* P. Słodkowski, Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng/Marek Włodarski
a historia sztuki, Warszawa 2019, s. 90, il. 3
wystawiany:
* Marek Włodarski | Henryk Streng 1898–1960. Między centrum
a peryferiami, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 2013
* Stern, Rosenstein, Streng/Włodarski. Między świadomym a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości tych, którzy przetrwali, Dom
Aukcyjny Libra, Warszawa 2020
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„Pożegnanie żołnierza” to jedna z nielicznych zachowanych prac
olejnych Marka Włodarskiego, pochodząca z początku lat 30. O
jej wyjątkowości świadczy również fakt, że przez lata pozostawała w prywatnych rękach – zdecydowana większość obrazów
z tego okresu od lat znajduje się w kolekcjach muzealnych. Kompozycja ma niezwykle ciekawą, futurystyczno-kubizującą formę:
w dynamiczną, abstrakcyjną strukturę została wpisana stylizowana sylwetka ludzka. Temat obrazu został zaznaczony jedynie
przez sugestywny tytuł.
Praca powstała zaledwie kilka lat po ukończeniu przez artystę
studiów w pracowni Kazimierza Sichulskiego w Państwowej
Szkole Przemysłowej i półrocznej rezydencji malarza w Paryżu,
w pracowni Fernanda Légera. Włodarski miał już wówczas niezwykle bogate zaplecze teoretyczne: dzięki spotkaniom m.in. z
André Bretonem i André Massonem znał teorię surrealizmu, jednak inspiracje podświadomością wykorzystywał – w niewielkim
z resztą zakresie – nieco później. Jego kompozycje z tego okresu
cechuje analityczne, acz nieco umowne podejście do formy, poszukiwanie istoty przedmiotu i relacji kolorystycznych w obrazie, tak charakterystyczne dla twórczości Légera. Od swojego
paryskiego nauczyciela przejął również szczególny prymitywizm,
kult przedmiotu, precyzję w określaniu jego kształtu, a także
niechęć do estetyzowania, co widać również w prezentowanej
pracy.
W 1930 roku Włodarski przyłączył się do lwowskiego Zrzeszenia Artystów Plastyków Artes. Należeli do niego m.in.: Jerzy Janisch, Mieczysław Wysocki, Aleksander Krzywobłocki, Ludwik
Lille, Otto Hahn, Tadeusz Wojciechowski oraz Aleksander Riemer. Artyści tworzyli lewicującą grupę zaangażowanych twórców, podejmujących ważne tematy społeczne i wystawiających
wspólnie w wielu miastach międzywojennej Polski. Zajmowali
się również poszukiwaniami formalnymi, a także pracą teoretyczną.
W ulotce programowej „Artesu”, wydanej w 1930 roku, Włodarski pisał: „Dlatego dziś dążę do wolności malarskiej, odrzucam
balast przepisów, który mi pozwalał wyławiać tylko dany gatunek form. Chcę z wszystkich form korzystać, do których intuicja
mnie porywa, odrywam wzrok skierowany dotychczas w niebo
i patrzę na ziemię, na ulicę, widzę życie i wypadki bez tytułu,
człowiek nie jest już dla mnie aniołem, a kamień romantycznym
zdarzeniem – wytrzeźwiał odór perfumowanej poezji zwracam
się do tematu do fabuły, daje mi ona ogrom bogactwa, malarskiego pojęcia i ogrom prostoty, maluję co chcę i jak chcę, nie
wysuwam na plan pierwszy zdarzenia, widzę malarstwo poprzez
zdarzenie, znoszę wszystkie ograniczenia. Jednak „znoszenie
wszystkich ograniczeń” nie przyniosło wystawom grupy dobrej
prasy.
Po krakowskiej ekspozycji, która odbyła się wiosną 1932 roku,
Tadeusz Szydłowski w „Gazecie Literackiej” pisał, że „wystawa
Artes jest spóźnionym echem jednego z «izmów», które dochodzi do nas ze Lwowa w szczególnej interpretacji”. Z kolei Helena
Blumówna, recenzując wystawę w lwowskim TZSP, napisała w
„Słowie Polskim”: „Jeżeli zarząd Towarzystwa urządzi jeszcze podobną wystawę, to odstraszy publiczność od uczęszczania na
nie i na pewno nie pozyska większej liczby członków”. Znaczenie grupy „Artes” dla sztuki międzywojennej Polski dostrzeżono
zdecydowanie później. Włodarski wykonał jeszcze kilka prac o
podobnych tytułach: olejne „Pożegnanie żołnierzy” znajduje
się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie (MPW 319
MNW), a akwarelowe „Pożegnanie żołnierza” – w zbiorach łódzkiego Muzeum Sztuki (MS/SN/RYS/262).

Demonstracja obrazów,
szkic II, 1948 (III 225)
awarela, ołówek, papier
19,9x28,3 cm
sygnowany pd. Włodarski 1948
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Dwie postacie z rombem, ok.
1948 ( III 235)
akwarela, ołówek / papier
21,2 x 29,8
reprodukowany:
* Marek Włodarski (Henryk Streng) 1903-1960, kat. wystawy monograficznej, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1981,
poz. kat. III 235, il. 66
* Stern, Rosenstein, Streng/Włodarski. Między świadomym a
podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości tych, którzy
przetrwali, Dom Aukcyjny Libra, Warszawa 2020 str. 99
wystawiany:
* Stern, Rosenstein, Streng/Włodarski. Między świadomym a
podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości tych, którzy
przetrwali, Dom Aukcyjny Libra, Warszawa 2020
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Demonstracja obrazów, szkic, 1948

III/239

akwarela, ołówek / papier
29,7x21 cm

por. Demonstracja obrazów, 1948, olej na płótnie

Człowieka ciągnie do okna, ok. 1947
III/206
akwarela / papier
29,8x21,1 cm		
reprodukowany:
* Marek Włodarski | Henryk Streng 1898–1960. Między centrum a peryferiami, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 2013, poz. 95
* Stern, Rosenstein, Streng/Włodarski. Między świadomym a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości tych, którzy przetrwali, Dom Aukcyjny Libra, Warszawa
2020, str. 98
wystawiany:
* Stern, Rosenstein, Streng/Włodarski. Między świadomym a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości tych, którzy przetrwali, Dom Aukcyjny Libra, Warszawa
2020
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