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Henryk Epstein
'Forest Picnic', circa 1926-30
Hammer price: 30,000 PLN
oil/canvas, 54 x 65 cm
signed lower right: 'HEpstein'
on the back of the painting paper label of London shipping company Wingate & Johnston
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium
on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
Esej
Henryk Epstein swoje wykształcenie artystyczne zdobywał początkowo w Szkole Rysunku i
Malarstwa w Łodzi, założonej w 1896 roku przez Jakuba Kacenbogena. Naukę Epstein
pobierał w języku jidysz. W tym czasie przyszły artysta obracał się w kręgu żydowskich

artystów skupionych wokół Wincentego Braunera. W 1910 roku wstąpił do Klasy Rysunku
Petera von Halma na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, gdzie poznał
sztukę niemieckich ekspresjonistów. Po wyjeździe do Paryża w 1912 roku uczęszczał do
jednej z pracowni artystycznych na Montparnassie. Studiował na tamtejszej Académie de la
Grande Chaumière. Prawdopodobnie w tym samym roku należał do grupy żydowskich
artystów Machmadim, związanych z École de Paris. Był zaprzyjaźniony z Utrillem, Chaimem
Soutinem i Amedeo Modiglianim. W 1918 roku związał się z grupą pochodzących z Europy
Środkowej i Wschodniej artystów z kolonii artystycznej La Ruche, którzy swoje pracownie
mieli w rotundzie o tej samej nazwie i nazywanej potocznie "ulem“, położonej nieopodal
Montparnasse’u. Wystawiał na Salonach Niezależnych (1921-23, 1925, 1928) oraz na
Salonie Jesiennym w 1921 roku i Salonie Tuileryjskim w latach 1927-31. Początkowo
interesował się przede wszystkim postimpresjonizmem - syntetyzmem Paula Gauguina i
Ecole de Pont-Aven. Później wszedł w krąg malarzy fowistów - André Deraina, Maurice’a
Vlamincka i Raoula Dufy, a także Pabla Picassa i Susanne Valadon. W obrazach z lat
1915-20 wyczuwalne są wpływy Cézanne’a i kubizmu, połączone z inspiracją fowizmem i
ekspresjonizmem. Znacząca jednak była znajomość z pisarzem i krytykiem sztuki
Gustave’em Coquiotem, który był admiratorem sztuki Epsteina. W letniej rezydencji
Coquiota malarz zaczął tworzyć ekspresjonistyczne obrazy rodzajowe. W latach
dwudziestych i trzydziestych Epstein coraz bardziej dynamizował formy, wprowadzał ostre
kontrasty barwne i światłocieniowe, czasem stosował wyrazisty kontur. Malował przede
wszystkim pejzaże, portrety, martwe natury, ale też kompozycje rodzajowe z wieśniakami,
rybakami czy kobietami z półświatka. W 1926 roku Epstein w związku z współpracą z
pisarzem Pierre’em Bonardem wyjechał na Korsykę, gdzie osiągnął kulminacyjny moment w
fazie ekspresjonistycznej w swojej twórczości. W latach 1929-31 malarz odwiedził Bretanię przebywał w Quiberon oraz w Concarneau - gdzie malował obrazy i akwarele z widokami
portów i rybaków, a także "bretońskie" martwe natury z ekspresyjnie przedstawionymi
rybami, ptakami i owocami morza. W 1930 roku malarz uzyskał obywatelstwo francuskie, w
tym też okresie ukazało się pierwsze monograficzne opracowanie jego twórczości; autorem
był Waldemar George. Po wejściu wojsk hitlerowskich do Francji, Epstein ukrywał się w
swoim domu. Zadenuncjowany i aresztowany przez gestapo został przewieziony najpierw
do więzienia w Chartres, a następnie do obozu przejściowego w Drancy, skąd transportem
nr 69 w marcu 1944 roku deportowano go do Auschwitz. Dokładne okoliczności i data
śmierci artysty nie są znane. W 1946 roku odbyła się pośmiertna wystawa prac Epsteina w
paryskiej Galerie Berri-Raspail. Prezentowana w katalogu praca reprezentuje subiektywnie
intelektualną sumę wielu artystycznych wpływów w twórczości Epsteina. To
symptomatyczne potraktowanie barwy i formy, które podlegają przede wszystkim celowi
wytworzenia nastroju.
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