MINIONY ŚWIAT
MALARSTWO ARTYSTÓW śYDOWSKICH

27 sierpnia 2004 r. - 4 września 2004 r.
Galeria Rynku Sztuki
ul. Wschodnia 69, Łódź
Wystawa pod honorowym patronatem Pana Jerzego Kropiwnickiego
Prezydenta Miasta Łodzi
zorganizowana z okazji obchodów 60. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto

Abraham Behrman(1876-1943)
Posąg Sfinksa w Egipcie sygn.p.d.
olej, tektura, 40x49.5 cm

Abraham Behrman(1876-1943)
Zachód słońca nad morzem sygn.p.d.
pastel, papier, 45.2x59.8 cm

Abraham Behrman(1876-1943)
Widok miasta sygn.p.d.
pastel, akwarela, tempera, tektura, 44x57.5 cm

Maurycy Blond(1899-1974)
Portret młodej kobiety sygn.p.d.
olej, tektura, 46x36.5 cm

Henryk Chajmowicz(1895-1940/43)
Głowa kobiety sygn.p.śr.
blacha mosięŜna, 29x23.3 cm

Jakub Cukier(1900-1981)
Szachiści sygn.p.d.
sangwina, papier, 21.5x29.4 cm (w św.p-p)

Jakub Cukier(1900-1981)
Chłopiec z zajączkiem sygn.l.d.
sangwina, papier, 35x27 cm

Bencion Cukierman(1890-1944)
Jesień sygn.p.d.
olej, płótno, 73.5x60 cm

Henryk Epstein(1892-1944)
Przystań sygn.l.d.
olej, płótno, 33.5x49 cm

Samuel Finkelstein(1895-1942)
Odpoczynek w górach sygn.l.d.
olej, płótno, 59x69 cm

Maks Haneman(1882-1942?)
Hala Królowa(1924) sygn.dat.l.d.
olej, płótno, 62x84.5 cm

Maks Haneman(1882-1942?)
Jaffa-port(1925) sygn.dat.l.d.
olej, płótno, 58.5x90.4 cm

Leon Hirszenberg(1870-po 1912)
Kury na podwórku(1912) sygn.dat.p.d.
olej, płótno, 60x81 cm

Samuel Hirszenberg(1865-1908)
Capri(1901) sygn.dat.l.g.
olej, płótno, 40x61.1 cm

Marcin Kitz(1894-1943)
Cyklamen(1931?) sygn.dat.p.g.
olej, tektura, 39x33.5 cm

Józef Kowner(1895-1967)
Martwa natura z paletą i pudełkiem z farbami(1949) sygn.dat.p.g.
olej, płótno, 38x47 cm

Józef Kowner(1895-1967)
Las sygn.p.d.
olej, sklejka, 40x28.5 cm

Józef Kowner(1895-1967)
Miasteczko(1947) sygn.dat.l.d.
olej, płótno, 55.2x46 cm

Roman Kramsztyk(1885-1942)
Głowa kobiety sygn.l.d.
olej, tektura, 36x32.5 cm

Pinchus Kremeń(1890-1981)
Martwa natura z dzbanem i owocami sygn.p.d.
olej, płótno, 50x61 cm

Józef Mitler(ok.1895-po 1939)
Akt siedzącej modelki sygn.l.g.
olej, płótno, 45.3x37.5 cm

Mela Muter(1876-1967)
Barki na Rodanie nsygn.
olej, sklejka, 46x54.2 cm

Mela Muter(1876-1967)
Portret kobiety sygn.l.g.
olej, płótno, 54.5x33 cm

Abraham Neuman(1873-1942)
PejzaŜ podgórski sygn.p.d.
olej, tektura, 22.4x25.9 cm

Karol Piasecki(1907-1963)
Portret młodej kobiety sygn.l.d.
olej, płótno, 65x52.5 cm

Karol Piasecki(1907-1963)
PejzaŜ łódzki sygn.p.d.
olej, płótno, 73x59.5 cm

David Seifert(1896-1980)
Podwórko(1944) sygn.dat.p.d.
olej, płótno, 60x81 cm

Marceli Słodki(1892-1943)
Kobiety przy pracy sygn.p.d.
olej, płótno, 61x46 cm

Jakub Szer(1890-1944)
Park(1910) sygn.dat.l.d.
olej, tektura, 16x17.8 cm

Emil Szinagel(1899-1943)
Martwa natura z zegarem sygn.p.d.
olej, płótno, 46.5x54.5 cm

Natan Szpigel(1887 ?-1942)
Staromiejski zaułek sygn.p.d.
akwarela, werniks, tektura, 57.2x44.2 cm

Zygmunt Szreter(1896 ?-1977)
Martwa natura sygn.l.d.
olej, tektura, 33x41 cm

Zygmunt Szreter(1896 ?-1977)
Portret męski sygn.p.d.
olej, pilśnia, 40.5x33 cm

Artur Szyk(1894-1951)
Studia portretowe(1936) sygn.dat.p.d.
ołówek, tusz, kredka, akwarela, papier, 26x19.5 cm (w św.p-p)

Artur Szyk(1894-1951)
Scena orientalna nsygn.
tusz, papier, 23x29.8 cm

Maurycy Trębacz(1861-1941)
Portret dziewczynki-Renia(1920) sygn.dat.p.d.
olej, płótno, 108x77 cm

Maurycy Trębacz(1861-1941)
Portret chłopca-Staś(1920) sygn.dat.l.d.
olej, płótno, 109x77 cm

Wilhelm Wachtel(1875-1942)
Jerozolima(1929) sygn.dat.p.d.
pastel, papier, 25.5x36.8 cm

Joachim Weingart(1895-1942)
Osty sygn.p.d.
olej, płótno, 81x65 cm

Anna Weingrün-Lieblich(1904-?)
Dzielnica Ŝydowska sygn.l.d.
olej, płótno/tektura, 32.3x40.7 cm

Obchodzona w sierpniu bieŜącego roku 60. rocznica likwidacji Litzmannstadt Ghetto i
towarzyszące jej uroczystości są okazją do zaprezentowania twórczości malarzy Ŝydowskich.
Ideą wystawy „Miniony świat – malarstwo artystów Ŝydowskich”, przygotowanej przez łódzki dom
aukcyjny Rynek Sztuki, jest przypomnienie dorobku tych artystów, którzy współtworzyli kulturalne
oblicze Łodzi i wnieśli znaczący wkład w dzieje sztuki polskiej i europejskiej I połowy XX wieku.
W okresie międzywojenny Łódź stała się znaczącym ośrodkiem kultury Ŝydowskiej w
Polsce, tworzyło tu bowiem kilkudziesięciu malarzy i rzeźbiarzy, takŜe tu działała sławna grupa
„Jung Idysz”. To właśnie artyści Ŝydowscy zakładając stowarzyszenia artystyczne, organizując
liczne wystawy i prowadząc prywatne szkoły artystyczne, decydowali o obliczu łódzkiego
środowiska artystycznego w tym okresie. JuŜ na pierwszej powojennej wystawie, w 1918 roku,
wśród 32 malarzy prezentujących swoje obrazy 28 było śydami.
Na obecnej wystawie, na którą składa się czterdzieści dzieł najliczniej reprezentowana jest
właśnie twórczość malarzy działających w Łodzi w latach dwudziestych i trzydziestych. Wśród
zgromadzonych dzieł znalazły się dwa portrety autorstwa Maurycego Trębacza, nestora łódzkich
plastyków i znakomitego portrecisty, pejzaŜ z Capri Samuela Hirszenberga, jednego z
najwybitniejszych polskich artystów Ŝydowskich przełomu XIX i XX wieku oraz obraz jego brata
Leopolda „Kury na podwórku”. Obaj artyści byli jednymi z pierwszych malarzy działających w
Łodzi i współtworzyli kształtujące się tu wówczas środowisko artystyczne. Zaprezentowano takŜe
pejzaŜe Abrahama Behrmana, Samuela Finkelsteina i Maksa Hanemana, martwą naturę Józefa
Kownera oraz studium aktu autorstwa Józefa Mitlera. Na szczególną uwagę zasługują: akwarela
„Staromiejski zaułek” Natana Szpigla, luźno związanego z kręgiem „Jung Idysz”, relief Henryka
Chajmowicza – ciekawy przykład metaloplastyki, będącej obiektem zainteresowania w tym czasie
kilku łódzkich artystów oraz dwa rysunki Artura Szyka, któremu międzynarodową sławę przyniósł
„Statut Kaliski” zawierający tekst przywileju nadanego śydom w 1264 roku z 42 ilustracjami jego
autorstwa.
Na wystawie znalazły się równieŜ obrazy malarzy, którzy w Łodzi jedynie wystawiali Romana Kramsztyka, Abrahama Neumana i Wilhelma Wachtla. Ponadto ekspozycję uzupełniają
prace artystów wywodzących się z innych miast – Krakowa, Wilna i Lwowa oraz malarzy, którzy
wyemigrowali do ParyŜa współtworząc międzynarodowe środowisko École de Paris - Joachima
Weingarta, Meli Muter i Pinchusa Kremenia. Wśród emigrantów byli łodzianie – Henryk Epstein,
Maurycy Blond, Marceli Słodki oraz Zygmunt Szreter, którzy utrzymywali częste kontakty z
rodzinnym miastem prezentując swoje obrazy na wystawach. Rozszerzenie ekspozycji o dzieła tych
twórców pozwala ukazać pełniejszy obraz unikalnego zjawiska jakim był w historii sztuki
Ŝydowskiej rozkwit malarstwa zapoczątkowany pod koniec XIX wieku a przerwany tak gwałtownie
tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej. Większość artystów pochodzenia Ŝydowskiego
zginęła podczas hitlerowskiej okupacji w obozach koncentracyjnych, zniszczeniu i rozproszeniu
uległ ich dorobek twórczy, przestały istnieć ośrodki artystyczne. Na zawsze odszedł świat sztuki,
który dziś moŜemy odnaleźć jedynie w zachowanych dziełach, równieŜ tych zgromadzonych na
obecnej wystawie.
Izabella Powalska

Noty biograficzne:
Abraham [Adolf] Behrman (Ryga 1876-1943 Białystok)
Malarz i rysownik. Naukę rozpoczął w szkole rysunków Jakuba Kacenbogena w Łodzi. Studiował
w latach 1900-1904 w Akademii monachijskiej w pracowni Gabriela von Hackla i w latach 19051910 w ParyŜu. Następnie osiedlił się w Łodzi, gdzie po raz pierwszy wystawiał swoje obrazy w
1912 r. Tu takŜe prowadził szkołę malarstwa. Był współzałoŜycielem Stowarzyszenia Artystów i
Zwolenników Sztuk Pięknych utworzonego w Łodzi w 1916 r. Wiele podróŜował, m.in. do Maroka,
Algieru, Tunisu, równieŜ do Włoch, Hiszpanii, Francji i Niemiec. W 1924 r. wyjechał do Palestyny
i Egiptu, gdzie przebywał trzy lata. W latach 1932-1935 malował w Maroku. Wystawiał w
warszawskiej Zachęcie w 1912 r., w latach 1925 i 1927 r. (wystawa indywidualna) w Miejskiej
Galerii w Łodzi, równieŜ w Palestynie, Maroku, Nowym Jorku i Hamburgu. Po wybuchu II wojny
uciekł do Białegostoku, wówczas pod sowiecką okupacją. Po wkroczeniu Niemców w czerwcu
1941 r. próbował popełnić samobójstwo. W białostockim getcie został kierownikiem warsztatu
kopistów zorganizowanego przez Oskara Steffensa, gdzie wraz z innymi Ŝydowskimi artystami
kopiował z reprodukcji dzieła dawnych mistrzów. Zginał podczas likwidacji getta.
Malował postimpresjonistyczne pejzaŜe, studia portretowe i sceny rodzajowe inspirowane licznymi
podróŜami.

Maurice Blond [Maurycy Blumenkrantz] (Łódź 1899-1974 Clamart-Francja)
Początkowo studiował nauki przyrodnicze w Uniwersytecie Warszawskim. W 1923 r. rozpoczął
studia w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, które przerwał niebawem i wyjechał do Berlina, a
następnie w 1924 r. do ParyŜa, gdzie zamieszkał na Montparnassie. Przyjaźnił się z J. Pougny, P.
Kremegnem, M. Łarionowem. W 1930 r. był współzałoŜycielem pisma artystycznego „Czisła”.
Wystawiał w ParyŜu na Salonach Tuilleryjskim i Jesiennym; w 1932 r. w Galerie l`Epoque w
ParyŜu po raz pierwszy zaprezentował swoje prace na wystawie indywidualnej. Wystawiał w
Anglii, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych.
Malował pejzaŜe, martwe natury i sceny rodzajowe utrzymane w konwencji postimpresjonistycznej
i ekspresjonistycznej.

Henryk Chajmowicz [Henoch Chaimowicz] (Łódź 1895-1940/43)
Rzeźbiarz. Zajmował się metaloplastyką. NaleŜał do Łódzkiego Oddziału Warszawskiego
Stowarzyszenia śydów. Wystawiał w Łodzi na Wystawie Sztuki śydowskiej (1921), w 1925 r. na
wspólnej wystawie z J.Mitlerem, N.Szpiglem i I.Lejzerowiczem (1925) oraz z J.Mitlerem (1931) i
na II wystawie IWO (śydowskiego Instytutu w Wilnie) w 1939 r. W Łodzi miał teŜ wystawę
indywidualną w 1934 r. Tworzył przede wszystkim portrety i sceny rodzajowe.

Jakub Cukier [Jacques Zucker] (Radom 1900-1981 USA)
Malarz, rysownik i pisarz. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych Becalel w Jerozolimie, Académie
Julian, Académie de la Grande Chaumière and Académie Colarossi w ParyŜu. Wystawiał w
Bostonie, Nowym Jorku i ParyŜu. Był członkiem Artists Equity Association i Federation Artists &
Sculptors. Malował pejzaŜe, portrety i sceny rodzajowe.

Bencion Cukierman [Ben Zion Zuckerman] (Wilno 1890 – Samarkanda 1944)
Malarz i grafik. Naukę rozpoczął w Szkole Rysunkowej w Wilnie, następnie wyjechał do Berlina i
ParyŜa, gdzie zapisał się do pracowni Fernanda Cormona w École des Beaux-Arts i gdzie w 1913 r.
miał wystawę indywidualną. W czasie I wojny przebywał w Moskwie, następnie powrócił do
Wilna. W latach 1923-1927 przebywał w Jerozolimie. Wystawiał w Wilnie, Warszawie, Lwowie i
Krakowie.
Malował przede wszystkim pejzaŜe, z Wilna i okolic, ParyŜa a po podróŜy do Palestyny równieŜ
wschodnie a takŜe portrety i martwe natury. W róŜnych okresach w malarstwie Cukiermana
dostrzec moŜna wpływy postimpresjonizmu, ekspresjonizmu a równieŜ formizmu.

Henryk [Chaim] Epstein (Łódź 1892-1944? Oświęcim)
Malarz, rysownik i ilustrator. Edukację artystyczną rozpoczął w Szkole Rysunkowej Jakuba
Kacenbogena w Łodzi. Około 1910 r. studiował w Monachium. W 1911 r. wyjechał do ParyŜa,
gdzie uzupełniał naukę w Académie de la Grande Chaumiere. W ParyŜu związał się z
środowiskiem artystów skupionych wokół „La Ruche”. Przyjaźnił się z M.Utrillem, C.Soutinem i
A.Modiglianim. Wystawiał na Salonie NiezaleŜnych w latach 1921-1923, 1925, 1928, oraz na
Salonie Jesiennym w 1921 r. i Salonie Tuilleryjskim w latach 1927-1931.
Malował martwe natury, akty, pejzaŜe i kompozycje figuralne. W jego twórczości widoczne są
wpływy twórczości Cezanne’a a następnie fowizmu i ekspresjonizmu.

Samuel Finkelstein (Sandomierz 1895-1942 Treblinka)
Malarz i rysownik. W latach 1913-1914 studiował malarstwo u Wojciecha Weissa w Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, naukę kontynuował we Wiedniu i prawdopodobnie w Monachium.
Był współzałoŜycielem łódzkiego Zrzeszenia Artystów Malarzy „Start”. NaleŜał równieŜ do Cechu
Artystów Plastyków „Jednoróg” w Krakowie. Wystawiał z tą grupą w Łodzi i Bydgoszczy w 1931
r. oraz w Krakowie i Warszawie w 1932 r. Około 1919 r. zamieszkał w Łodzi, gdzie uczył rysunku
w gimnazjach Ŝydowskich. Tu teŜ wielokrotnie wystawiał. Swoje prace prezentował m.in. na
Wystawie Sztuki śydowskiej w Łodzi (1921) i Salonie Wiosennym śydowskiego Towarzystwa
Krzewienia Sztuk Pięknych w Warszawie (1928).Jego malarstwo, olejne i akwarelowe, najbliŜsze
jest tendencjom postimpresjonizmu. Chętnie podejmował tematykę pejzaŜową, malował martwe
natury, motywy architektoniczne i portrety.

Max Haneman (Łódź 1882-1942? Łódź)
Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Leona Wyczółkowskiego oraz Teodora
Axentowicza w latach 1907-1908, 1911-1914 i 1919-1920 oraz od 1916 r. w warszawskiej Szkole
Sztuk Pięknych. Po studiach zamieszkał na stałe w Zakopanem. PodróŜował do Egiptu i Palestyny.
NaleŜał do Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków Podhalańskich w Zakopanem.
Debiutował na Wystawie Sztuki śydowskiej w Łodzi w 1921 r. W okresie międzywojennym
wielokrotnie wystawiał swoje prace m.in. w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie
(1925), Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (1928), we Lwowie (1927), na
Wystawach NiezaleŜnych w Krakowie (1927) oraz w Zakopanem (1930 i 1933). W Łodzi
wystawiał w Miejskiej Galerii Sztuki w ramach stowarzyszenia "Sztuka Podhalańska" (1924 i
1927) oraz na wystawie indywidualnej w sali loŜy Bnei Brith (1937). Wysiedlony przez Niemców z
Zakopanego przeniósł się do Łodzi. Malował przede wszystkim pejzaŜe tatrzańskie i palestyńskie,
sceny rodzajowe, portrety oraz kompozycje o tematyce Ŝydowskiej.

Leon Hirszenberg (Łódź 1870-po 1912 Francja)
Początkowo uczył się w pracowni brata Samuela. Najprawdopodobniej studiował takŜe w
Monachium. W Łodzi przebywał w l. 1870-1893 i 1895-1903. W 1903 r. zamieszkał w ParyŜu skąd
często wyjeŜdŜał do Bretanii. Wystawiał w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie
(1903, 1904, 1905), Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (1905 i 1906), w Łodzi
(1903 i 1910) oraz w ParyŜu (1911 i 1912).
Malował głównie portrety i pejzaŜe, często bretońskie, w których widoczne są inspiracje
syntetyzmem Szkoły z Pont Aven.

Samuel Hirszenberg (Łódź ?1865-1908 Jerozolima)
Naukę rozpoczął w łódzkiej Szkole Rzemiosł. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie w
latach 1881-1883 w pracowniach Feliksa Szynalewskiego, Izydora Jabłońskiego i Władysława
Łuszczkiewicza. Dzięki stypendium łódzkiego lekarza Maksymiliana Cohna wyjechał na studia do
Monachium, gdzie w latach 1883-1887 uczył się w pracowni Aleksandra Wagnera. Naukę
uzupełniał w ParyŜu w Académie Colarosi (1889 ). W 1901 r. zamieszkał w Łodzi, w 1904
przeprowadził się do Krakowa skąd w 1907 r. wyjechał do Jerozolimy, gdzie zaproponowano mu
stanowisko profesora Szkoły Sztuk Pięknych „Becalel”. Wystawiał w Towarzystwie Zachęty Sztuk
Pięknych w Warszawie (1885, 1888), Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (1886,
1887), w Monachium (1887), w Łodzi w Grand Hotelu (1894) i salonie Bartkiewicza (1898).
Początkowo malował sceny rodzajowe, przedstawienia pracy, później pejzaŜe, portrety i
kompozycje dekoracyjne oraz sceny symboliczne o tematyce Ŝydowskiej a po wyjeździe do
Jerozolimy postimpresjonistyczne pejzaŜe wschodnie oraz studia portretowe śydów i Arabów.

Marcin Kitz (Lwów 1894-1943 Lwów)
Malarz i grafik. Przed I wojną światową studiował we Lwowie w pracowniach Stanisława Rejchana
i Stanisława Kaczora-Batowskiego oraz na Politechnice Lwowskiej. Następnie w krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych u Ignacego Pieńkowskiego (1919-1920) i prawdopodobnie w Wolnej
Szkole Malarstwa i Rysunku im. Ludwiki Mehofferowej. Wykształcenie artystyczne uzupełniał w
Berlinie, Monachium i Wiedniu. PodróŜował do Francji, Hiszpanii, Holandii i Włoszech. W 1940 r.
brał udział w wystawie artystów lwowskich w Moskwie, Kijowie i Charkowie; prawdopodobnie w
Odessie i Charkowie miał teŜ wystawy indywidualne. Swoje prace eksponował w lwowskim
Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych (1923-1925, 1927-1934, 1936-1939), warszawskim
Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych i Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz
w Poznaniu. Miał kilkanaście wystaw indywidualnych.
Malował olejno, akwarelą i pastelami pejzaŜe, widoki miejskie, sceny rodzajowe, martwe natury i
portrety. W swojej twórczości nawiązywał do doświadczeń impresjonistów. Prace M.Kitza z lat 20.
bliskie są wczesnej twórczości Maxa Liebermanna, którego podobno miał być uczniem podczas
pobytu w Berlinie.

Józef [Gotlib] Kowner (Wilno 1895-1967 Szwecja)
Malarz i rysownik. Naukę malarstwa rozpoczął na kursach malarskich, zaś studia artystyczne odbył
w Kijowie (1912-1913), a następnie w Düsseldorfie (1917-1918). W okresie międzywojennym
mieszkał w Łodzi. Był członkiem łódzkiej grupy „Start”, naleŜał równieŜ do komitetu redakcyjnego
łódzkiego kwartalnika „Forma” poświęconego plastyce. Po raz pierwszy zaprezentował swoje prace
w Łodzi, w 1928 r. w Miejskiej Galerii Sztuki. Brał równieŜ udział w wystawach Związku

Zawodowego Polskich Artystów Plastyków w 1932, 1936, 1937 i 1939 r. oraz w II wystawie
śydowskiego Instytutu Naukowego w Wilnie, która odbyła się w Łodzi w 1939 r. W mieszkaniu
artysty w łódzkim getcie spotykali się malarze, aktorzy, literaci i muzycy. W 1944 r. Kowner został
wywieziony do Oświęcimia, a następnie do innych obozów. Był jednym z niewielu łódzkich
artystów Ŝydowskich, którzy przeŜyli wojnę. Po jej zakończeniu wyjechał na leczenie do Szwecji,
gdzie pozostał podejmując pracę jako nauczyciel malarstwa. Zachowały się, ukryte w getcie obrazy
artysty, przedstawiające mieszkańców getta oraz sceny z ich codziennego Ŝycia.
Malował kompozycje symboliczne, martwe natury a przede wszystkim pejzaŜe, równieŜ miejskie,
głównie widoki łódzkich zaułków i podwórek.

Roman Kramsztyk (Warszawa 1885-1942 Warszawa)
Malarz, rysownik i grafik. Studiował w latach 1903-1904 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
u Jacka Malczewskiego oraz w prywatnych pracowniach Adolfa E.Hersteina, Zofii Stankiewicz i
Miłosza Kotarbińskiego w Warszawie. Następnie kontynuował naukę w Monachium i Berlinie. W
1910 r. wyjechał do Francji, gdzie w ParyŜu zamieszkał na stałe od 1924 r. Był współzałoŜycielem
Towarzystwa Artystów Polskich „Rytm” a równieŜ członkiem Towarzystwa Artystów Polskich w
ParyŜu i Grupy „Pięciu”. Od 1911 r. wystawiał na paryskich Salonach. Wystawy indywidualne miał
w Warszawie (1912, 1937), Krakowie (1913), Lwowie (1914), Poznaniu (1914), ParyŜu (1925,
1928, 1930, 1937) i Łodzi (1928). Ponadto prezentował swoje dzieła w Barcelonie, Wenecji,
Nowym Jorku oraz na wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych w Krakowie a takŜe z grupą „Rytm”.
Malował portrety, akty i kompozycje figuralne nawiązujące do francuskiego postimpresjonizmu.

Pinchus Kremeń[Krémègne] (śołudek k.Nowogródka 1890-1981 Céret)
Malarz i rzeźbiarz. Studia rozpoczął w Szkole Rysunkowej w Wilnie, w latach 1909-1912.
W 1912 r. wyjechał do ParyŜa. Debiutował jako rzeźbiarz w 1913 r. na Salonie NiezaleŜnych. Od
1918 r. często wyjeŜdŜał do Céret na południu Francji. Wielokrotnie wystawiał w ParyŜu, m.in. w
Galerie Povolozky (1919) oraz w galeriach: de la Licorne (1922), Van Lier (1927, 1929, 1931),
Druet (1931) i Durand-Ruel (1959). W 1914 r. uczestniczył równieŜ w wystawie Wileńskiego
Towarzystwa Artystycznego.
Malował pejzaŜe z południowej Francji, martwe natury i portrety. Początkowo tworzył fantastyczne
kompozycje figuralne. Natomiast od lat dwudziestych jego twórczość zaliczyć naleŜy do nurtu
ekspresjonistycznego École de Paris.

Józef Mitler[Izrael Mittler](Łódź? ok.1895-po 1939)
Malarz. Około 1929 r. wyjechał do ParyŜa ale wielokrotnie przyjeŜdŜał do Łodzi, gdzie
prezentował swoje obrazy. Debiutował w 1921 r. na Wystawie Sztuki śydowskiej, wystawiał
równieŜ w z H.Chajmowiczem, N.Szpiglem i I.Lejzerowiczem (1925 i 1928), w 1931 r. z
H.Chajmowiczem, w 1932 r. miał wystawę indywidualną w salonach Geyera.
Malował kompozycje symboliczne o tematyce Ŝydowskiej, realistyczne portrety, akty, sceny
rodzajowe i martwe natury. Po wyjeździe do ParyŜa równieŜ impresjonistyczne pejzaŜe.

Mela Muter (Maria Melania Mutermilch) (Warszawa 1876-1967 ParyŜ)
Malarka i pisarka. Naukę malarstwa rozpoczęła w 1899 r. w Szkole Rysunku i Malarstwa dla
Kobiet Miłosza Kotarbińskiego w Warszawie. W 1901 roku wyjechała do ParyŜa, gdzie
zamieszkała na stałe, tam teŜ przez krótki czas studiowała w Académie de La Grande Chaumiere i
Académie Colarossi. Wielokrotnie wyjeŜdŜała do Bretanii i na południe Francji a równieŜ do
Hiszpanii i Włoch. Brała czynny udział w Ŝyciu artystycznym utrzymując bliskie kontakty z
polskim środowiskiem artystycznym. Od 1902 roku regularnie wystawiała swoje obrazy na
Paryskich Salonach oraz w Polsce m.in. w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie
(1902, 1904, 1909, 1910), w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (1902, 1904,
1908) oraz we Lwowie (1903, 1905, 1910, 1913).
Malowała portrety, pejzaŜe z południa Francji, martwe natury, przedstawienia kobiet z dziećmi
(motyw Macierzyństwa). Początkowo tworzyła w duchu symbolizmu, po wyjeździe do Francji
inspirowała się syntetyzmem Szkoły Pont Aven i twórczością Cezanne’a wypracowując swój
własny postimpresjonistyczny styl.

Abraham Neuman (Sierpc 1873-1942 Kraków)
Malarz i grafik. Studiował w latach 1897-1902 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Jacka
Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. W 1900 r. wyjechał do ParyŜa
gdzie uczęszczał do Académie Julian. Mieszkał w Krakowie, przez pewien czas równieŜ w
Zakopanem. Wiele podróŜował, min. do Holandii, Belgii, Anglii, Francji, Berlina, Wiednia i
Monachium. DłuŜszy czas przebywał równieŜ w USA oraz w Palestynie, gdzie był wykładowcą w
Szkole Sztuk Pięknych „Bezalel”.
Wystawiał regularnie w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych i w Towarzystwie
Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, a równieŜ we Lwowie, Berlinie, Monachium, ParyŜu,
Wiedniu, takŜe w Łodzi, w Miejskiej Galerii Sztuki, w 1928 r.
Był znakomitym pejzaŜystą. Początkowo malował widoki Tatr i okolic Krakowa, później równieŜ
pejzaŜe z Bretanii, Krakowa, Kazimierza oraz z Palestyny, ponadto motywy architektoniczne,
portrety, martwe natury i wnętrza.

Karol Piasecki (Łódź 1907-1963 Łódź)
Malarz. Przez dwa lata studiował w Instytucie Sztuk Plastycznych we Lwowie - malarstwo u
Romana Sielskiego i grafikę u Ludwika Tyrowicza. Okres II wojny spędził w Związku Radzieckim,
potem powrócił do Łodzi. Był członkiem efemerycznego stowarzyszenia artystów „Grupa Ośmiu”,
do którego naleŜeli Majer Apelbaum, MojŜesz Boruszek, Rafał Chwoles, Adam Muszka, Irena
Molga, Bolesław Pacanowski i Józef Pasmanik oraz naleŜał do Oddziału Łódzkiego ZPAP.
Wystawiał w Łodzi, w 1948 (dwukrotnie), 1949, 1955, 1957-58, a takŜe w Krakowie i Wrocławiu
(1949) oraz w Warszawie (1961). Indywidualne wystawy artysty miały miejsce w 1956 i 1959 w
Łodzi, gdzie, w 1963 r. w BWA urządzono takŜe pośmiertną ekspozycję jego prac.
Malował nastrojowe pejzaŜe, portrety i martwe natury, charakteryzujące się statyczną kompozycją i
stłumionym kolorytem z dominacją tonów szaro-srebrzystych.

Emil Szinagel [Schinagel] (Drohojów 1899-1943 Lwów)
Lekarz medycyny, malarz, grafik, ilustrator i publicysta. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w
Krakowie u Teodora Axentowicza (1919) oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Brukseli u van
Haalena (1930).

Był współzałoŜycielem krakowskiej grupy „Zwornik”, a takŜe Zrzeszenia śydowskich Malarzy i
Rzeźbiarzy w Krakowie. Wystawiał w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie w
1932 r., na wystawach „Zwornika” w Warszawie, Lwowie i Krakowie. W 1934 r. miał
indywidualną wystawę w Salonie Garlińskiego w Warszawie.
Uprawiał malarstwo sztalugowe i ścienne (dekoracja synagogi w Krakowie) oraz grafikę. Malował
impresjonistyczne sceny rodzajowe, pejzaŜe i martwe natury. W jego twórczości widoczna jest
równieŜ specyficzna, ekspresjonistyczna deformacja kształtów i traktowanie koloru.

Dawid Seifert (Tustanowce 1896-1980 ParyŜ)
Malarz i grafik wywodzący się z środowiska lwowskiego. Studia artystyczne rozpoczął w Szkole
Przemysłu Artystycznego w Weimarze, następnie studiował w krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych u Wojciecha Weissa (1916-1918). Debiutował w 1921 r. na wystawie Koła Miłośników
Sztuki śydowskiej we Lwowie, wystawiał równieŜ w 1926 i na wystawie Towarzystwie Przyjaciół
Sztuk Pięknych we Lwowie w 1929 r. Wyjechał do ParyŜa gdzie związany był z środowiskiem
malarzy École de Paris.

Marceli Słodki (Łódź 1892-1943 Oświęcim)
Malarz i grafik. W latach 1910-1913 studiował w monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych,
następnie wyjeŜdŜał do Włoch i Francji. Po wybuchu I wojny światowej osiadł w Zurychu, gdzie
był uczestnikiem ruchu dadaistycznego. W 1917 r. wystawiał swoje prace w galerii Dada.
Następnie wyjechał do Niemiec, a w 1924 r. zamieszkał na stałe w ParyŜu. NaleŜał do Zrzeszenia
śydowskich Artystów w Krakowie. Wystawiał w paryskich Salonach: NiezaleŜnych (1928) i
Jesiennym (1937). Indywidualne wystawy miał w ParyŜu (1933), w Warszawie i Łodzi (1934) oraz
w Londynie (1938).
Malował pejzaŜe, martwe natury, portrety i sceny rodzajowe. Podczas pobytu w Niemczech
pozostawał pod wpływem ekspresjonizmu, później, po wyjeździe do ParyŜa jego malarstwo bliskie
było tendencjom postimpresjonistycznym.

Natan Szpigel[Spigel, Spiegel] (Łódź 1887-1942 Treblinka)
Malarz i rysownik. Naukę malarstwa rozpoczął w Łodzi. Dzięki stypendium wyjechał do Rzymu
gdzie studiował w tzw. Akademii Greinera oraz w pracowni Henryka Glicensteina. W 1923 r.
wyjechał do Berlina, Drezna i ParyŜa. Do ParyŜa, Wenecji i Londynu wyjeŜdŜał teŜ w latach 19291931. NaleŜał do łódzkich ugrupowań Srebrny Wóz i Start. Był nauczycielem w gimnazjum
hebrajskim w Łodzi. Debiutował w 1918 r. na wystawie Stowarzyszenia Artystów i Zwolenników
Sztuk Pięknych w Łodzi. Wystawiał w Warszawie (1921, 1928 i 1937), Krakowie (1934), Lwowie
(1937) i w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi (1927), takŜe na Salonie Jesiennym w ParyŜu (1924)
oraz w Londynie - wystawa indywidualna w Ŝydowskim muzeum Ben Uri Literary and Art Society
(1930).
Twórczość Szpigla kształtowała się w kręgu tradycji ekspresjonistycznej „Jung Idysz”. W
pierwszych pracach artysty przewaŜała tematyka społeczna i religijna. Później malował głównie
portrety, impresjonistyczne pejzaŜe, martwe natury i sceny o tematyce Ŝydowskiej oraz widoki
Ŝydowskich dzielnic.

Jakub Szer (1890-1944)
Malarz i rysownik związany ze środowiskiem wileńskim. Nauczyciel rysunku w szkołach
Ŝydowskich. Uczestniczył w wystawach Wileńskiego Towarzystwa Artystycznego, m.in. w 1911 r..
Swoje prace wystawiał równieŜ na Wystawie Rzemiosł i Sztuk (1925), I Wystawie Obrazów
Artystów Wileńskich w Druskiennikach, (1931), Salonie Wiosennym w Wilnie (1932) oraz
Wystawie Malarzy śydowskich tamŜe(1935).
Malował olejno, akwarelami i pastelami, bliskie impresjonizmowi, nastrojowe pejzaŜe, widoki ulic
i zaułków wileńskiego getta, wnętrza boŜnic a takŜe portrety.

Zygmunt Szreter[Schreter] (Łódź 1896?-1977 Francja)
Studia artystyczne odbył w okresie I wojny światowej w Berlinie u Lovisa Corintha. W 1933 r.
wyjechał do ParyŜa, gdzie zamieszkał na stałe. Brał udział w paryskich Salonach, wystawiał w
Amsterdamie, Brukseli i Honfleur. Utrzymał kontakty z Łodzią, gdzie zaprezentował swoje prace
na indywidualnych wystawach w 1933 i 1937 r. Wystawiał równieŜ w Berlinie, Helsinkach,
Nowym Jorku, Jerozolimie i Zurychu.
Zaliczany jest do ekspresjonistycznego nurtu École de Paris. Malował postimpresjonistyczne
portrety, wnętrza, martwe natury oraz pejzaŜe z południowej Francji i Hiszpanii.

Artur Szyk (Łódź 1894-1951 USA)
Malarz, rysownik, ilustrator i karykaturzysta. W 1910 r. wyjechał na studia do ParyŜa, gdzie
uczęszczał do pracowni Royera i Boscheta w Académie Julian. W 1912 r. po powrocie do Łodzi
został kierownikiem artystycznym tygodnika „Śmiech”. W 1914 r. jako wolny słuchacz uzupełniał
studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1924 r. wyjechał na stałe do ParyŜa skąd często
przyjeŜdŜał do Polski. Następnie przeniósł się w 1937 r. do Londynu a w latach czterdziestych
wyjechał do USA. Zasłynął jako ilustrator i miniaturzysta. Międzynarodową sławę przyniósł
artyście „Statut Kaliski” zawierający tekst przywileju nadanego śydom w 1264 r. z 42 ilustracjami
jego autorstwa, ukazującymi dzieje śydów w Polsce. Szyk ilustrował ksiąŜki, współpracował z
czasopismami, zajmował się równieŜ grafiką uŜytkową. Swoje obrazy i miniatury o tematyce
biblijnej i Ŝydowskiej, rysunki satyryczne i karykatury prezentował na licznych wystawach, m.in. w
Łodzi w latach 1916, 1921 i 1922.

Maurycy Trębacz (Warszawa 1861-1941 Łódź)
Malarz i rysownik. Naukę rozpoczął w Klasie Rysunkowej w Warszawie u Wojciecha Gersona i
Aleksandra Kamińskiego (1877-1880). Następnie w latach 1880-1882 kontynuował studia w Szkole
Sztuk Pięknych w Krakowie u Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki. W latach 1882-1884
studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium u A.Wagnera i F.Seitza oraz w ParyŜu w
Académie Colarossi (1889-1890). Następnie przez kilka lat mieszkał w Monachium, w 1894 r.
wrócił do Warszawy. W 1909 r. przeniósł się na stałe do Łodzi, gdzie prowadził szkołę artystyczną.
Wystawiał w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, krakowskim i lwowskim
Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, w Salonie Krywulta w Warszawie, w Monachium,
Berlinie, ParyŜu i Wiedniu oraz kilkakrotnie w Łodzi gdzie miał w latach 1913, 1919, 1926 i 1937
indywidualne wystawy.
Malował utrzymane w konwencji realistycznej sceny rodzajowe o tematyce Ŝydowskiej, akty, sceny
salonowe oraz pejzaŜe, w których znalazły odbicie tendencje impresjonistyczne. Był równieŜ
znakomitym portrecistą.

Wilhelm Wachtel (Lwów 1875-1942 USA)
Malarz, grafik i ilustrator. W latach 1895 - 1899 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych
pod kierunkiem Leopolda Loefflera i Leona Wyczółkowskiego. Następnie w Akademii
monachijskiej u Nicolausa Gysisa. Mieszkał we Lwowie skąd podróŜował do Wiednia, ParyŜa i
Palestyny, gdzie przebywał w 1924, 1929 i 1932 r. , tam teŜ zamieszkał na stałe w 1936 r.
Wystawiał w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie od 1900 r. i w Towarzystwie
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1935 miał monograficzną wystawę w warszawskiej
Zachęcie.
W początkowym okresie tworzył pod wpływem symbolizmu i secesji. Malował sceny o tematyce
Ŝydowskiej, realistyczne portrety, obrazy rodzajowe, kompozycje o tematyce biblijnej oraz
pejzaŜe, w późniejszym okresie utrzymane w konwencji postimpresjonistycznej.

Joachim Weingart[Weingarten] (Drohobycz 1895-1942 Oświęcim)
Studiował początkowo od 1912 r. w Szkole Przemysłu Artystycznego w Weimarze oraz w 1914 r.
w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W 1916 r. wyjechał do Berlina. I wojnę światową spędził
w Drohobyczu i we Lwowie. Ponownie przebywał w Berlinie w latach 1922-1923 studiując w
prywatnej szkole Aleksandra Archipenki. W 1923 r. wyjechał na stałe do ParyŜa. Od 1925 r. brał
udział w paryskich Salonach, wystawiał takŜe we Lwowie w 1923 r. oraz w Warszawie w 1932 r.
Weingart naleŜał do młodszej generacji artystów École de Paris a jego twórczość zaliczyć naleŜy do
nurtu ekspresjonistycznego. Często malował motywy Ŝycia rodzinnego, akty, martwe natury i sceny
rodzajowe.

Anna Weingrün-Lieblich (Kraków 1904-? Israel)
Studiowała w Wolnej Szkole Malarstwa i Rzeźby a następnie w Akademii Sztuk Pięknych w
Krakowie u Władysława Jarockiego i Fryderyka Pautscha (1927-1931). Wcześniej uczyła się w
ParyŜu. Debiutowała w 1933 r. na wystawie w śydowskim Domu Akademickim. Wystawiała z
krakowskim Zrzeszeniem Artystów-Plastyków „Prąd” w ZZPAP w Warszawie w 1937 r. NaleŜała
do Zrzeszenia śydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie.
Podczas II wojny światowej wyjechała do Związku Radzieckiego, gdzie pracowała jako
nauczycielka malarstwa. Wyemigrowała w 1950 r. W 1952 otrzymała nagrodę Hermana Strucka.
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