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Icchok Brauner był jedną z najważniejszych postaci w licznym gronie 
łódzkich plastyków działających między 1918 a 1939 r. Inicjator wielu 
wydarzeń kulturalnych, przyczynił się do propagowania sztuki w „złym 

mieście”, współuczestniczył w działaniach kilku grup artystycznych. Mimo 
niewątpliwego talentu muzycznego wybrał karierę malarza i rzeźbiarza, 
a popularność przyniosły mu projekty lalek i scenografii teatralnych. Jego 
twórczość, choć różnorodna i wielowątkowa, dziś pozostaje w cieniu doko-
nań Władysława Strzemińskiego, Katarzyny Kobro, Jankiela Adlera czy 
Marka Szwarca. W przeciwieństwie do wymienionych artystów I. Brauner 
nie osiągnął międzynarodowego sukcesu, pozostając jednym z wielu żydow-
skich twórców z Europy Środkowo-Wschodniej, których dorobek niemal 
w całości pochłonęła wojna. Badania łódzkiego środowiska artystycznego 
prowadzone przez Jacka Strzałkowskiego i Jerzego Malinowskiego1 pozwa-
lają w dużym stopniu zrekonstruować przebieg jego kariery, ale obraz 
Icchoka Braunera – żydowskiego artysty, który w hołdzie dla Vincenta van 
Gogha przyjął jego imię, wciąż pozostaje nieostry. Ze wspomnień Felicji 
Kasman-Kreczmarowej wyłania się wizerunek człowieka całkowicie odda-
nego sztuce, dla Giny Szwarc był ekscentrycznym potomkiem zamożnej 
rodziny, Horacy Safrin zwrócił uwagę na jego poczucie humoru2. W poświę-
conej Łodzi książce Jechiela Jeszaji Trunka znalazła się chyba najlepsza cha-
rakterystyka twórcy, tak silnie związanego z miastem, w którym artyści 
w wymiętych kapeluszach, łódzcy donkiszoci sztuki, porywali się z motyką 

1 J. Strzałkowski, Artyści, obrazy i zbieracze w Łodzi do 1918 roku, Łódź 1991; J. Malinowski 
Grupa „Jung Idysz” i żydowskie środowisko „Nowej Sztuki” w Polsce 1918–1923, Warszawa 1987; 
idem, Malarstwo i rzeźba Żydów polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000.

2 Por. P. Spodenkiewicz, Zaginiona dzielnica. Łódź żydowska – ludzie i miejsca, Łódź 1998; 
E. Markowa, Le Choix, Paris 1961; H. Safrin, Przy szabasowych świecach, Łódź 1986.
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na słońce, wierząc, że podbiją świat. Wspominając I. Braunera z jego mło-
dych lat, J.J. Trunk pisał:

Brauner miał zawsze nie dopięty kołnierz płaszcza. Był blady skutkiem 
ustawicznego wewnętrznego napięcia. Wysokiego wzrostu […] Do tego nosił 
długie blond włosy, szeroki kapelusz artysty i spoglądał złym, ostrym wej-
rzeniem […], mówił o obrazach, które zamierza namalować […], o olbrzymich 
i symbolicznych scenach masowych, na które w Łodzi nie znalazłoby się ani 
płótna, ani ściany […] Brauner nie lękał się żadnej trudności. Był łodzianinem 
– więc największą możliwością była dla niego niemożliwość3.

Icchak Meir Brauner (Brojner) urodził się 21 września 1887 r.4 w Chrzano-
wie. Jego ojciec Jakub prowadził w Łodzi tkalnię i klejarnię osnowy, a matka 
Ruchla z Tenenbaumów zajmowała się domem i opieką nad licznym rodzeń-
stwem artysty5. Rodzina Braunerów należała do zamożnych. Od 1896 r. 
zamieszkiwała w kamienicy przy ul. Spacerowej 29 (obecnie al. Kościuszki), 
której J. Brauner był pierwszym właścicielem, posiadała też niewielki mają-
tek pod Łodzią. Młody Icchok odebrał tradycyjne, religijne wykształcenie. 
Uczył się w chederze, skończył jesziwę w Ozorkowie, a następnie dwukla-
sową szkołę Judelewicza przy ul. Mikołajewskiej 13 (obecnie ul. Sienkiewi-
cza)6. Odkryty u chłopca talent skłonił rodziców do opłacenia prywatnych 
kursów gry na skrzypcach oraz rysunku. W znanej łódzkiej szkole – Szkole 
Rysunku i Malarstwa, prowadzonej przez Jakuba Kacenbogena7, I. Brauner 
spędził cztery lata, doskonaląc warsztat i zdobywając umiejętności z zakresu 
dekoracji i projektowania. Wśród absolwentów szkoły byli m.in Artur Szyk, 
Henryk Epsztajn czy Maurycy Mędrzycki, z którymi w przyszłości skrzy-
żują się jego artystyczne drogi8. Między 1908 a 1911 r., studiował w Hoch-
schule für die bildenden Künste i Konserwatorium w Berlinie9. Ostatecznie 

3 J.J. Trunk, Pojln. Obrazy i wspomnienia z Łodzi, Łódź 1997, s. 84.
4 Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto 1941–1944, t. 5: Suplementy, oprac. i red. 

J. Baranowski i in., Łódź 2009, s. 282.
5 Autorzy Słownika biograficznego łódzkich Żydów wymieniają następujące imiona rodzeń-

stwa: Maria (ur. 1881), Aron (ur. 1882), Hersz Lajb (ur. 1884), Gitel (ur. 1889), Genia (Euge-
nia, ur. 1890), Tauba (ur. 1901), Jetta (Ida, ur. 1892), Wolf (ur. 1893), Efroim (ur. 1894), Josef 
(ur. 1895), Benjamin (ur. 1896), Awner (ur. 1898), Chaja (ur. 1906); A. Kempa, M. Szukalak, 
Żydzi dawnej Łodzi. Słownik biograficzny Żydów łódzkich oraz z Łodzią związanych, t. 4, Łódź 
2004, s. 28. We wspomnieniach M.Szwarca pojawia się jeszcze wzmianka o starszym bracie 
Icchoka – Fiszelu; Por. Marek Szwarc, Memoires entre deux mondes, Paris 2010, s. 170.

6 A. Kempa, M. Szukalak, op. cit., s. 28.
7 Jakub (Icchok) Kacenbogen (Katzenbogen), 1857–1908, malarz, właściciel szkoły rysunku 

w Łodzi.
8 A. Kępa, Wywiady z Arturem Szykiem, Łódź 2001, s. 22.
9 Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, red. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, 

t. 1, Warszawa 2003, s. 230.
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kontuzja ręki zniweczyła jego marzenia o karierze skrzypka i włynęła na 
decyzję o kontynuacji malarskich zainteresowań10.

W 1910 r., podczas dłuższego pobytu w Łodzi, I. Brauner poznał Marka 
Szwarca. Przez krótki czas udzielał mu lekcji rysunku przed jego wyjazdem 
na studia do Paryża. Po latach Szwarc wspominał ich spotkania w łódzkich 
kawiarniach, pracownię I. Braunera, tworzone przez niego portrety człon-
ków rodziny i barwne akwarele. Siostra Icchoka Genia miała być pierwszą 
modelką Marka11.

W 1911 r., Brauner po raz pierwszy wystawił swe obrazy przy ul. Dziel-
nej 20 (obecnie Narutowicza)12. Trzy lata później, pod koniec 1914 r., otwo-
rzył w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 36 prywatny salon artystyczny, w którym 
handlował antykami i realizował zamówienia na portrety. W 1915 i 1916 r. 
zorganizował w nim dwie wystawy. Pierwsza prezentowała jego własne 
dokonania, druga otwarta 6 czerwca 1916 r. poświęcona była twórczo-
ści M. Szwarca13. Wkrótce potem salon sztuki został zamknięty14. W prze-
ciwieństwie do wielu artystów, którzy – nie widząc perspektyw rozwoju 
– wyjechali za granicę, I. Brauner zdecydował się pozostać w Łodzi. Być może 
wpłynęły na to problemy finansowe, jakie w czasie pierwszej wojny dotknęły 
jego rodzinę. Niezależnie od sytuacji, gościnny dom Braunerów zawsze stał 
otworem dla artystów pragnących się spotkać i dyskutować o sztuce15.

Badania dotyczące życia artystycznego w Łodzi w latach 1900–1918 
pozwalają stwierdzić, że poza dwoma wspomnianymi wystawami I. Brau-
ner nie prezentował swoich prac szerszej publiczności. Kilka znanych dzieł, 
powstałych między 1915 a 1918 r., dowodzi silnego oddziaływania post- 
impresjonizmu i fowizmu na twórczość młodego artysty. Obrazy Pejzaż 
(1915, Muzeum Sztuki w Łodzi, (dalej MSŁ), Akt (1916, MSŁ) i Portret 
dr Kacenbogena (Żydowski Instytut Historyczny, dalej ŻIH) charakteryzują 
śmiałe zestawienia kolorystyczne czerwieni, oranży i żółcieni z chłodnymi 
zieleniami, gruba faktura, oraz wyraźne pociągnięcia pędzla.

10 J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000 s. 154.
11 M. Szwarc, op. cit., Paris 2010, s. 170.
12 J. Strzałkowski, Słownik artystów łódzkich. Malarze, graficy, rzeźbiarze i rzemieślnicy, Łódź 

2005, s. 20.
13 Kunst – Salon von I. Brauner, „Neue Lodzer Zeitung” 1915, nr 3, s. 4.; J. Malinowski, Malar-

stwo…, s. 157; I. Gadowska, Żydowscy malarze w Łodzi w latach 1880–1919, Warszawa 2010, s. 87.
14 Na zamknięcie salonu mogło wpłynąć znikome zainteresowanie jego ofertą w trudnych 

latach okupacji, a także kłopoty majątkowe rodziny, które ciągnęły się jeszcze przez wiele 
lat po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Informacje o licytacjach z powodu zaległości 
podatkowych pojawiały się w latach dwudziestych w lokalnych gazetach, zob. „Gazeta Łódzka” 
1918, nr 16, s. 4; „Dziennik Zarządu Miasta Łodzi” 1926, nr 44, s. 14; „Dziennik Zarządu Miasta 
Łodzi” 1926, nr 49, s. 13; „Głos Polski” 1928, nr 115, s. 9, „Głos Polski” 1928, nr 129, s. 9.

15 M. Szwarc, Hołd pośmiertny Jankielowi Adlerowi, [w:] Jankel Adler [katalog wystawy], Köln 
1985, s. 59–61.
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Na początku 1918 r. działające w Łodzi od dwóch lat Stowarzyszenie 
Artystów i Zwolenników Sztuk Pięknych zaplanowało organizację wielkiej 
wystawy prezentującej dokonania lokalnych plastyków. Uroczyste otwar-
cie ekspozycji odbyło się 1 kwietnia, na pierwszym piętrze kamienicy przy 
ul. Piotrkowskiej 71. Zgromadzona publiczność miała możliwość zapozna-
nia się z niemal 300 eksponatami, wśród których obok malarstwa i rzeźby 
zaprezentowano projekty architektoniczne i rzemiosło16.

Wśród wyselekcjonowanych przez komitet organizacyjny dzieł znalazło 
się 39 prac autorstwa I. Braunera17. Były to m.in: Autoportret, Portret matki, 
Portret siostry, Koń w polu, Pastuszek, Przy palenisku, W kuchni, Po deszczu, 
Pejzaż łagiewnicki, Poranek, Grusza w zbożu, O zmierzchu18.

Wystawa doczekała się wielu komentarzy na łamach lokalnej prasy. 
Większość z nich z życzliwością opisywała inicjatywę Stowarzyszenia Arty-
stów i Zwolenników Sztuk Pięknych. Opinie negatywne zwracały uwagę na 
zdominowanie prezentacji przez twórców żydowskich. Autor często cyto-
wanej recenzji zamieszczonej w „Nowym Kurierze Łódzkim” stwierdzał 
z ubolewaniem:

Żydzi urządzili przy Piotrkowskiej 71 wystawę w pięciu obszernych salach. 
Obok prac Trębacza, Behrmana, Szwarca, Szpigla, Braunera […] ulokowane 
są bohomazy jakiś Olejów, Lichtensteinówien, Landauw [sic!], Majznerów, 
Sigalinówien. […] Taki jest smutny stan sztuki w mieście naszem19.

Pod koniec 1918 r. Stowarzyszenie zorganizowało kolejną wystawę. Tym 
razem wzięło w niej udział tylko 18 artystów (16 malarzy i 2 rzeźbiarzy). 
W recenzji zamieszczonej na łamach „Głosu Polskiego” najwięcej miejsca 
poświęcono łódzkiemu debiutowi Jankiela Adlera. Braunera niemal pomi-
nięto, zauważając jedynie, że przypomina pod wieloma względami Henocha 
Barcińskiego, któremu zarzucano pośpiech i niedbałość20.

Obie wystawy, przyczyniły się do integracji lokalnego środowiska żydow-
skich twórców. W 1919 r. poeta Mosze Broderson, pisarz Jecheskiel Mojżesz 
Neuman, J. Adler, M. Szwarc, H. Barciński i I. Brauner, utworzyli grupę Jung 
Idysz. Wymienieni artyści występowali przeciw sztuce realistycznej, poszu-
kiwali indywidualnego języka plastycznej wypowiedzi, dążyli do wyraże-
nia emocji, poszukiwali istoty sztuki żydowskiej, pragnąc wyrazić jej ducha. 
Twórczość plastyczną Jung Idysz cechował z jednej strony internacjonalizm 

16 Ze Stow. Artystów i Zwolenników Sztuk Pięknych, „Gazeta Łódzka” 1918, nr 67, s. 3.
17 W składzie komisji znaleźli się Henryk Lewinson, Adolf Abraham Behrman, Jerzy Leman, 

Franciszek Łubieński i M. Szwarc.
18 J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba, s. 154.
19 M. Skielrz, Sztuka łódzka, „Nowy Kurier Łódzki” 1918, nr 91, s. 2.
20 Wystawa sztuk pięknych, „Głos Polski” 1919, nr 15, s. 4.



 „Don Kichot” sztuki. Zarys twórczości Icchoka (Wincentego) Braunera… 307

wynikający z międzynarodowych kontaktów poszczególnych członków, 
z drugiej zaś chęć zaakcentowania żydowskiej tożsamości21. Przyjęta 
przez grupę strategia polegająca na powiązaniu tradycji i nowoczesności 
umożliwiała

określenie własnej pozycji w ówczesnym układzie kultury i zbudowania 
w niej własnej tożsamości, ale też podjęcia pozycji asymilacji w ramach nie 
tylko polskiej, lecz też uniwersalnej […] europejskiej kultury nowoczesnej22.

Dzięki finansowemu wsparciu Maksa Szydłowskiego Jung Idysz wydało 
trzy numery (zeszyty) czasopisma o tym samym tytule. Pierwszy ukazał się 
na przełomie lutego i marca, drugi – oznaczony numerami 2 i 3 – w kwiet-
niu, a trzeci z numerami 4, 5 i 6 na przełomie listopada i grudnia 1919 r. 
Publikowano w nich teksty, odezwy i wiersze. Cechą charakterystyczną 
wydawnictwa było zintegrowanie czcionki z ornamentem. Pojawiające się 
na jego łamach linoryty uzupełniały poetyckie treści. Całość drukowano 
na grubym, szarym, szorstkim papierze pakowym. W okresie współpracy 
z J. Adlerem, w ramach działalności Jung Idysz, I. Brauner zwraca się ku eks-
presjonizmowi. W swoich linorytach Portret kobiecy, Diabeł tańczy (Kobieta 
tańczy), Trzy akty, Żydzi przy stole czy Tkija gdula wykorzystuje ekspresyjny 
potencjał kontrastu czerni i bieli, śmiało deformuje formy. Wymienione 
prace przywodzą na myśl twórczość niemieckich ekspresjonistów – Ericha 
Heckela i Ernsta Ludwiga Kirchnera23.

We wrześniu 1919 r. artyści Jung Idysz prezentowali swoje dzieła na 
Pierwszej Wystawie Malarstwa i Rzeźby Żydowskiej w Białymstoku, jednak 
głównym polem działalności członków grupy były prace związane z przy-
gotowaniem publikacji czasopisma Jung Idysz. W latach 1919–1923 widoczne 
jest zainteresowanie I. Braunera grafiką. Poza linorytami znanymi z almana-
chu „Jung Idysz” powstało wiele interesujących dzieł do tekstów poetyckich 
jego przyjaciół. W 1921 r. stworzył ilustracje do utworu Mosze Brodersona 
Tchijas Hamejsim (Zmartwychwstanie), były to Akt i Postać idąca, oraz gra-
fikę do wiersza Elimelecha Szmulowicza. W kolejnym roku, w almanachu 
„Chaliastre”, wydanym przez futurystyczno-ekspresjonistyczną grupę 
żydowskich literatów i plastyków z Warszawy, pojawiła się grafika ilustru-
jąca poemat M. Brodersona pt. Cu di sztern. Linoryty i litografie I. Brau-
nera drukowane były także w czasopismach „Rzut” (1923) oraz „Ringen” 

21 O grupie Jung Idysz patrz szerzej: J. Malinowski, Grupa „Jung Idysz…; idem, Malarstwo 
i rzeźba…, s. 147–213.

22 P. Piotrowski, Od nacjolizacji do socjalizacji polskiego modernizmu 1913–1950, „Artium 
Questiones” 2004, t. 15, s. 118.

23 J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba, s. 188.
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(1922)24. Wspomniane prace cechują syntetyczne ujęcie, geometryzacja 
oraz dynamika, którą artysta osiągnął, podkreślając ostre krawędzie form.

Ostatnim ważnym wydarzeniem 
w krótkiej historii Jung Idysz był 
udział w zorganizowanym przez 
wydawnictwo Tel Awiw „Salonie 
futurystów, kubistów i prymity-
wistów” w kwietniu 1921 r.25 Tym 
razem eksponowane przez I. Brau-
nera obrazy, rysunki i linoryty, 
głównie o tematyce religijnej, bib- 
lijnej, były porównywane do dzieł 
J. Adlera26.

Sukces „Salonu futurystów” 
sprawił, że 100 spośród wystawio-
nych wówczas prac (w tym dzieła 
I. Braunera) zostało wysłanych do 
Warszawy, gdzie 3 czerwca w gma-
chu Gminy Żydowskiej otwarto wy- 
stawę sztuki27. Obrazy i rysunki 
I. Braunera pojawiły się także na 
warszawskiej IV Wystawie Zbio-
rowej zainaugurowanej 9 kwiet-
nia oraz na „Salonie Jesiennym” 
w 1922 r.

Po wyjeździe M. Szwarca i J. Adlera z Polski Jung Idysz ostatecznie się 
rozpadło. Kryzys, który dotknął łódzki przemysł, oraz towarzysząca mu 
galopująca inflacja doprowadziły do upadku wielu przedsiębiorstw i firm. 
Rosnące bezrobocie wpływało na pauperyzację ludności, ogniskując jej 
uwagę na kwestiach bytu, a nie ducha. Mimo to między 1922 a 1929 r. udało 
się w mieście zorganizować kilkanaście wystaw i powołać do życia kilka sto-
warzyszeń, w których I. Brauner aktywnie patrycypował. W 1922 r. razem 
z Karolem Hillerem i Witoldem Wandurskim założył formację Srebrny Wóz. 
Jej głównym celem było „stworzenie cechu artystycznego, któryby połączył 

24 Ibidem, s. 196.
25 S.L. Wolitz, Henryk Berlewi i nieostra tożsamość: estetyczne poszukiwania autentyczności, 

[w:] Polak, Żyd, artysta. Tożsamość a awangarda, red. J. Suchan, Łódź 2010, s. 72.
26 Malinowski wymienia następujące tytuły prac: Adam i Ewa I i II, Święta Barbara, Eljasz, 

Hiob, Fragment Złotego Cielca, Święta Rodzina, Szałeszydes – sobotnia uczta o zmroku Zwiastowa-
nie, Kol Nidre, Do rzeźni, W skupieniu ducha, W przestworzu (idem, Malarstwo i rzeźba… s. 171).

27 Polskie życie artystyczne w latach 1915–1939, red. A. Wojciechowski, Wrocław 1974, 
s. 88., J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba, s. 172.

Ryc. 44. Icchok Brauner, grafika do poematu 
Mosze Brodersona Cu di sztern z almanachu 

Chaliastre, 1922
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w jednej organizacji ludzi sztuki”28. Niezależnie od działań podejmowanych 
w Łodzi I. Brauner na stałe współpracował ze środowiskiem warszawskim. 
W dniu 3 listopada 1923 r. odbyła się wystawa sztuki żydowskiej we Wło-
cławku, gdzie prezentował swoje prace obok Ignacego Hirszfanga i zwią-
zanych ze stolicą Maurycego Appelbauma i Stanisławy Centnerszwerowej. 
Dzieła wspomnianych artystów udostępniono publiczności w salach Żydow-
skiego Gimnazjum Żeńskiego. Ekspozycja trwała 10 dni, a po jej zamknię-
ciu obrazy I. Braunera i I. Hirszfanga wróciły do Łodzi, gdzie zapewe część 
z nich została pokazana na wystawie podsumowującej 10-letnią twórczość 
obu malarzy, zainaugurowanej 24 listopada w sali witrażowej teatru Casino. 
Anons prasowy zapowiadał prezentację bogatego materiału twórczego 
składającego się z oryginalnych utworów wystawianych w Łodzi po raz 
pierwszy29. Wśród dzieł I. Braunera znalazły się m.in. ekspresjonistyczne 
prace: Grajkowie uliczni, Teatr ludowy, Człowiek w ruchu zawrotnym, Życie 
kawiarni i Ekstaza oraz określane jako impresjonistyczne Kobieta w słońcu 
i Krowa. Ponadto artysta pokazał nastrojową Ucztę sobotnią i portrety30. 

Ekspozycja spotkała się z pozytywnym przyjęciem31. Obaj malarze, zyskali 
miano artystów nowego kursu, „którzy widzą świat w ołowianych opra-
wach gotyckich witrażów i dla których przedmioty nie zachowały swych 
trójwymiarowych własności”32.

W dniu 16 grudnia odbyła się konkursowa wyprzedaż obrazów popro-
wadzona przez aktora Jana Boneckiego. Przy okazji aukcji W. Wandurski 
wygłosił odczyt na temat Malarstwo współczesne a kryzys kultury. Dzień póź-
niej I. Brauner i I. Hirszfang urządzili uroczyste pożegnanie z „przyjaciółmi 
sztuk plastycznych” i wystawa została zamknięta33. Zaraz potem współpra-
cujący w ramach Srebrnego Wozu I. Brauner, K. Hiller, M. Szwarc, I. Hirsz-
fang i Henryk Hirszenberg reprezentowali łódzkie środowisko na otwartej 
w Casinie Międzynarodowej Wystawie Nowej Sztuki. Ich prace pokazano 
obok dzieł niemieckich ekspresjonistów oraz awangardowych plastyków 
z Warszawy i Gdańska34. W tym czasie Srebrny Wóz prawdopodobnie zawie-
sił swą działalność, w każdym razie wzmianki o nim przestały pojawiać się 
w prasie. Pod koniec 1925 r. I. Brauner związał się z tzw. Grupą Łodzian zało-
żoną przez K. Hillera. Artystom przyświecało

28 „Republika” 1923, nr 15, s. 6.
29 „Republika” 1923, nr 308, s. 4.
30 Wystawa obrazów w sali witrażowej teatru Casino, „Głos Polski” 1923, nr 332, s. 6.
31 Informacje o wystawie pojawiły się także w żydowskiej prasie w innych miastach. Wspo-

minał o niej krakowski „Nowy Dziennik”. Zob.: Wystawa obrazów dwóch artystów malarzy żydow-
skich w Łodzi, „Nowy Dziennik” 1923, nr 307, s. 7.

32 Ibidem.
33 Z wystawy obrazów malarzy Braunera i Hirszfanga, „Republika” 1923, nr 330, s. 4.
34 Międzynarodowa wystawa malarska w Łodzi. Ekspresjonizm i impresjonizm. Nerw 

spółczesności w nowej sztuce. Rewolucjoniści zagraniczni i polscy, „Republika” 1923, nr 339, s. 9.
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Pragnienie wyjścia poza obręb prowincjonalnej nudy i banalności […] w celu 
zamanifestowania wspólnego frontu usiłowań formalnych europejskiego 
malarstwa przeciwko zalewowi zeszłowiecznego konserwatyzmu35.

Poza K. Hillerem i I. Braunerem do grupy należeli I. Hirszfang, Samuel Fin-
kelstein, Hilary Kołakowski, Bolesław Kudewicz i Natan Szpigel. W marcu 
1926 r. Grupa Łodzian przygotowała wystawę swoich prac. W opinii 
recenzenta

Brauner – to żywiołowy ekspresjonista z potrzeby wewnętrznej u, którego 
emocje dominują nad formą. Nie znaczy to bynajmniej, aby […] obcy był nowo-
czesnym dążeniom konstrukcyjnym […] zarówno w kompozycji, jak w roz-
wiązaniu ryzykownych nieraz tonacyj barwnych jest […] mistrzem nie lada36.

Na wystawie artysta zaprezentował m.in. obraz Damayanti, którego 
tematyka nawiązywała do indyjskich mitów. Pozująca w roli hinduskiej 
księżniczki modelka ubrana jest w biała bluzkę, a w dłoni trzyma lilie sym-
bolizujące jej królewskie pochodzenie.

W 1926 r. Grupa Łodzian przekształciła się w Stowarzyszenie Artystów 
START i pod tą nazwą zorganizowana została w grudniu kolejna wystawa, 
obejmująca tym razem 200 prac 20 twórców37. Sukces zachęcił START do 
większej aktywności. W lutym 1927 odbyła się następna ekspozycja, na 
której siostra Iccoka, Ida pokazała publiczności m.in. malowaną porcelanę, 
rzeźby w majolice, kości słoniowej i drzewie38. Wiosną 1927 r., po krótkim 
pobycie w Zakopanem, który zaowocował powstaniem serii pejzaży, I. Brau-
ner zaprezentował kilka prac na Wystawie Niezależnych w Krakowie. Przy 
okazji pobytu artysty w mieście na łamach „Nowego Dziennika” pojawił się 
krótki tekst podsumowujący twórczość łódzkiego malarza. Jego autor pisał 
o ewolucji I. Braunera, który ze „śmiałego nowatora” i „niebezpiecznego eks-
perymentatora” stał się twórcą dojrzałym, o „skondensowanej ekspresji”39.

W drugiej połowie lat dwudziestych prace I. Braunera drukowane były 
na łamach „Literarisze Bleter”. Artysta współpracował z pismem, zamiesz-
czając na jego łamach karykatury żydowskich twórców (m.in. Zusmana 
Segałowicza, M. Brodersona, Icchaka Kacenelsona, Icyka Mangera i innych). 
W numerze drugim z 1927 r. ukazały się reprodukcje trzech prac I. Brau-
nera, charakteryzujących się syntetycznym ujęciem, deformacją, płynnym 
konturem i ekspresyjną kreską. Jedną z nich był Nosiwoda, który rok później 
został „przeniesiony” na blachę.

35 Wystawa obrazów „Grupy Łodzian” „Wiadomości Literackie” 1926, nr 12, s. 2.
36 Ibidem.
37 Wystawa artystów „STARTU”, „Głos Polski” 1926, nr 341, s. 6.
38 Polskie życie artystyczne… s. 168.
39 M. Kanfer, W. Brauner. Przed wystawą artysty w Krakowie, „Nowy Dziennik” 1927, nr 133, s. 6.
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W maju 1928 r. artysta uczest- 
niczył w „Salonie Wiosennym Sztu- 
ki Żydowskiej”, odbywającym się 
w lokalu Żydowskiego Towarzy-
stwa Krzewienia Sztuk Pięknych 
przy ul. Rymarskiej 6 w Warsza-
wie40. Stefania Zahorska uznała 
go za najbardziej interesującego 
spośród wystawiających. Zwróciła 
uwagę na silne inspiracje Markiem 
Chagallem, które jednak równo- 
ważyły elementy charakterysty- 
czne dla indywidualnego stylu 
I. Braunera41.

W 1929 r. działalność wysta-
wienniczą wznowił START. Nowa 
ekspozycja prac grupy odbyła się 
w czerwcu, przy ul. Piotrkow-
skiej 74. Oprócz I. Braunera swoje 
artystyczne dokonania prezento-
wali K. Hiller, I. Hirszfang, S. Fin-
kelstein, N. Szpigel, Antoni Wippel, Józef Kowner i Władysław Strzemiński42. 
Kilka miesięcy wcześniej, w lutym tego samego roku, w łódzkiej prasie uka-
zało się ogłoszenie I. Braunera zachęcające uczestników wystawy w Pozna-
niu do zamawiania wystroju stoisk, plakatów i dekoracji wnętrz43.

W 1931 r. START przekształcił się w Zrzeszenie Artystów Plastyków, 
z którego rok później wyodrębnił się Związek Zawodowy Polskich Arty-
stów Plastyków, do którego wstąpiła większość żydowskich artystów, m.in. 
I. Brauner, S. Finkelstein, N. Szpigel, Joachim Kahane, Sara Gliksmanowa 
i Dora Rawska-Kon. W 1932 r. w związku z emocjami, jakie wywołał kon-
kurs o Nagrodę Artystyczną miasta Łodzi, dziennikarze „Głosu Polskiego” 
przeprowadzili kilka wywiadów na ten temat z czołowymi łódzkimi plasty-
kami. Jednym z nich był I. Brauner. Zarzucił on organizatorom brak znajo-
mości lokalnego środowiska, sugerując konieczność zorganizowania dużej 
wystawy, która pozwoliłaby wyłonić najciekawszego twórcę. Według niego 
dobrym rozwiązaniem byłby podział nagrody pomiędzy kilku artystów. 

40 Polskie życie artystyczne…, s. 189.
41 S. Zahorska, Sztuka żydowska, [w:] Polak, Żyd, artysta…, s. 381.
42 Polskie życie artystyczne…, s. 212. Ostatnia wystawa STARTU odbyła się w 1930 r. 

w Krakowie, jednak I. Brauner nie brał w niej udziału.
43 „Głos Poranny”1929, nr 55, s. 9. W ogłoszeniu artysta podawał dwa adresy kontaktowe: 

Łódź, ul. Andrzeja 2 i Warszawa, Al. Jerozolimskie 93 m. 9.

Ryc. 45. Icchok Brauner, Nosiwoda, 1927
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Ubolewając nad „stosunkiem tzw. sfer oficjalnych do poczynań malarzy 
łódzkich”, przywołał przykład J. Adlera, nagradzanego i znanego poza gra-
nicami kraju, a w Łodzi ignorowanego.

Wypadek Adlera – zauważa I. Brauner – można wytłumaczyć tem, że mieszka 
on stale zagranicą [sic!]. Ale czem się tłumaczy to, że p. ławnik Smolik, mimo 
że jestem już od dwuch [sic!] lat z powrotem w Łodzi, nie zakupił ani jednej 
z moich prac, choć wie, że mam za sobą 30 wielkich wystaw44.

W latach trzydziestych prace I. Braunera prezentowane były na wysta-
wach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Gdańsku, Warszawie i Łodzi. 
W marcu 1936 r. stworzone przez niego metaloplastyki eksponował „Salon” 
Henryka Koterby mieszczący się w Warszawie przy ul. Kredytowej 2/445. 
W lutym 1937 r. Związek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków zorgani-
zował w Łodzi wystawę prac I. Braunera, Aleksandera Czeczota, Bolesława 
Hochlingera, Mojżesza Gurewicza, J. Kownera, Anieli Menkesowej, Zeno-
biusza Poduszki, Marka Szapiro, Samuela Szczekacza, M. Szwarca, Stefana 
Wegnera i Izaaka Zajdlera. Zaprezentowane dzieła zostały poddane ostrej 
krytyce. Autor recenzji zamieszczonej w „Ilustrowanej Republice” uznał je 
za niezrozumiałe. Potępiając kierunek S. Szczekacza i S. Wegnera, chwalił 
A. Czeczota, J. Kownera, S. Gliksmanową, J. Kahane, D. Rawską-Kon46. Kolejny 
indywidualny pokaz I. Braunera odbył się 7 kwietnia 1937 r. w lokalu WIZO 
przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi. Autor artykułu poświęconego wystawie 
omawia twórczość I. Braunera, podkreślając jego nieograniczone możliwo-
ści, objawiające się poprzez swobodne stosowanie różnorodnych technik, 
jak rysunek, malarstwo olejne, akwarelę i metaloplastykę, wskazuje też 
na inspiracje M. Chagallem „mocno przetrawione i zneutralizowane egoty-
zmem artysty”.

Fragmenty z ghetta – piękno architektury Kazimierza, studia portretowe, 
martwa natura i zwierzęta (doskonałe koty) znajdują w Wincentym Brau-
nerze pełnego oryginalności odtwórcę47.

Z powodu dużego zainteresowania wystawa była kilkakrotnie przedłu-
żana48. Na przełomie stycznia i lutego 1938 r. I. Brauner wziął udział w war-
szawskim „Salonie Dorocznym”, gdzie publiczność miała okazję podziwiać 

44 Gel. [Stanisław Gelski?], Nagroda artystyczna Łodzi. Wincenty Brauner radzi podzielić 
nagrodę (Ankieta Głosu Porannego wśród plastyków), „Głos Poranny” 1932, nr 104, s. 6.

45 Polskie życie artystyczne…, s. 629.
46 M. J., Wystawa prac członków Zw. Zaw. Polskich Artystów Plastyków w Łodzi, „Ilustrowana 

Republika” 1937, nr 37, s. 11.
47 S.,Wystawa prac Wincentego Braunera, „Ilustrowana Republika” 1937, nr 112, s. 8.
48 Wystawa prac W. Braunera, „Ilustrowana Republika” 1937, nr 95, s. 9.
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m.in. jego metaloplastykę Pielgrzymi i niewymienione z tytułów obrazy. Za 
jeden z nich artysta został uhonorowany trzecią Nagrodą Zarządu Żydow-
skiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych. W numerze „Naszego Prze-
glądu Ilustrowanego”, informującego o „Salonie”, zamieszczono reprodukcję 
pejzażu autorstwa łódzkiego twórcy49. Kolejne dwie wystawy, w których 
wziął udział, odbyły się w Łodzi. Pierwsza, indywidualna, w marcu w siedzi-
bie WIZO. Druga, zbiorowa, miesiąc później w Instytucie Propagandy Sztuki 
w parku Sienkiewicza. Ostatnia przedwojenna prezentacja prac I. Braunera 
miała miejsce w ramach zbiorowej wystawy obrazów i metaloplastyki arty-
stów łodzian w 1939 r.50 Wzięli w niej udział najwybitniejsi przedstawiciele 
lokalnego środowiska żydowskiego: H. Barciński, A. Behrman, S. Finkel-
stein, N. Szpigiel, I. Hirszfang, T. Haber, J. Kowner, J. Kahane, M. Szapiro, 
Leon Rozenberg, Ewa Brzezińska, Henryk Chajmowicz, Tadeusz Trębacz 
i Chaim Tyber51.

* * *

Ważną dziedziną twórczości I. Braunera był teatr. W 1921 r. zaprojekto-
wał dekoracje do Dybuka Szymona An-skiego w reżyserii Dawida Hermana, 
wystawianego w teatrze żydowskim52. Rok później razem z M. Brodersonem 
założył w Warszawie słynny teatrzyk marionetek Chad Gadje53. Stroną lite-
racką teatrzyku zajął się M. Broderson, Henoch Kon komponował muzykę, 
a I. Brauner zaprojektował lalki54. Cechą charakterystyczną Chad Gadje były 
spektakle w języku jidysz. Zwrot ku mame łoszn łączył program teatrzyku 
z ideami propagowanymi przez grupę Jung Idysz. W dniu 12 stycznia 1923 r. 
w łódzkiej filharmonii przy ul. Dzielnej 20 odbył się urodzinowy benefis Chad 
Gadje z udziałem Noacha Pryłuckiego, Hillela Cejtlina, Zygmunta Bromberga 
Bytkowskiego, Towie Bialera, Lazara Kahana, Emanuela Hamburskiego 
i innych. Teksty napisali M. Broderson i J.M. Neuman, a muzykę H. Kohn55. 
Teatrzyk dawał przedstawienia z przerwami do 1926 r. W 1930 r. I. Brauner 
zaprojektował dekoracje i kukiełki do szopki Stanisława Gelskiego i Bauma 

49 „Nasz Przegląd Ilustrowany” 1938, nr 6, s. 1.
50 Zbiorowa wystawa obrazów i metaloplastyki artystów łodzian,„Ilustrowana Republika” 

1939, nr 68, s. 8.
51 Wystawa obrazów i metaloplastyki artystów-plastyków łodzian, „Ilustrowana Republika” 

1939, nr 70, s. 8.
52 J. Strzałkowski, Słownik artystów łódzkich…, s. 20.
53 Ch. Shmeruk, Mojżesz Broderson a teatr w języku jidysz w Łodzi (przyczynki do monografii), 

[w:] Łódzkie sceny żydowskie. Studia i materiały, red. M. Leyko, Łódź 2000, s. 65.
54 G. Rozier, Mojżesz Broderson…, s. 94.
55 „Głos Polski” 1923, nr 11, s. 8.
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pt. Łudź się, Łodzi łudź, które wyreżyserował wraz z L. Zbuckim56. Premiera 
spektaklu odbyła się w łódzkiej Filharmonii przy ul. Narutowicza 2057. Dzia-
łalność Chad Gadje została wznowiona 7 marca 1934 r. w kawiarni Caprice 
przy ul. Piotrkowskiej 29 przedstawieniem Mit der piter arup58. W kwietniu 
tego samego roku teatr prezentował swój program w Cafe Ideal przy ul. Piotr- 
kowskiej 4859. Sprawozdawca „Głosu Porannego” pisał:

Wśród grających obecnie w Łodzi teatrów żydowskich na największą uwagę 
zasługuje bezsprzecznie odnowiony przez spółkę Brauner–Broderson 
pierwszy żydowski teatrzyk marionetkowy […] Obaj postawili na nogi drga-
jący życiem teatrzyk czujny na aktualne przejawy współczesności […] Jeśli 
chodzi o stronę artystyczną to została ona postawiona na poziomie euro-
pejskim […] Do […] tekstów Brodersona zostały dostosowane kukiełki dłuta 
Braunera. Wykonywują one obecnie skomplikowane ruchy i gesty, tańczą, 
skaczą, słowem ożywiają całe widowisko […] Na wyróżnienie zasługują 
kostiumy wykonane przez p. Eugenję [sic!] Braunerównę60.

W marcu i kwietniu 1935 r. I. Brauner z M. Brodersonem współorgani-
zowali Szopkę brydżową, Brydżomanię i Coctail brydżowy prezentowane 
w klubie Syndykatu Dziennikarzy Łódzkich (ul. Piotrkowska 121)61. Szopka 
została uznana za „doskonałą” i nieustępującą w niczym szopkom polskim, 
a nawet przewyższającą je pod wieloma względami. Recenzujący wyda-
rzenie „Widz” podkreślał, że wysoki poziom przedstawień był rezultatem 
współpracy znakomitych literatów, dziennikarzy występujących pod pseu-
donimami Impas, Pas i Szpas, którzy napisali dialogi dla kukiełek. Opraco-
wane przez I. Braunera lalki

znanych i popularnych brydżystów łódzkich udały się doskonale. Niezwykle 
trafne w ujęciu groteskowem oddają one całkowicie charakter postaci. Pod 
względem technicznym kukiełki są pierwszorzędne, gdyż wykonywują [sic!] 
wszelkie ruchy, ba, nawet tańczą62.

56 „Głos Poranny” 1930, nr 146, s. 8.
57 „Hasło Łódzkie” 1930, nr 145, s. 12.
58 M. Waszkiel, Z dziejów żydowskiego teatru lalek w Polsce, [w:] „Pamiętnik Teatralny”, nr 44, 

z. 1–2, red. A. Chojnacka, J. Hernik-Spalińska, E. Krasiński, Warszawa 1995, s. 298; Szopka »Chad-
-Gadjo«, „Ilustrowana Republika” 1934, nr 65, s. 8.

59 „Ilustrowana Republika” 1934, nr 109, s. 9.
60 S.G., Szopka żydowska, „Głos Poranny” 1934, nr 75, s. 8.
61 Szopka u dziennikarzy, „Głos Poranny” 1935, nr 111, s. 11, A. Warzecha, Z tradycji teatru 

lalek w Łodzi, [w:] Łódzkie sceny lalkowe, red. A. Popławski, M. Waszkiel, Łódź 1992, s. 14.
62 Widz, Doskonała szopka w klubie przy syndykacie dziennikarzy, „Głos Poranny” 1935, 

nr 90, s. 7.



 „Don Kichot” sztuki. Zarys twórczości Icchoka (Wincentego) Braunera… 315

Dnia 3 marca 1937 r. w kawiarni Caprice odbyła się premiera kolejnej 
szopki pt. Pal to sześć63. Popularność programów marionetkowych duetu 
Brauner–Broderson, sprawiła że artyści regularnie co wieczór, przez dwa 
lata dawali przedstawienia w lokalu Związku Literatów i Dziennikarzy 
Żydowskich przy ul. Tłomackie 13 w Warszawie64.

Obaj artyści współpracowali ze sobą jeszcze przy innych przedsię-
wzięciach. W 1923 r. Brauner zaprojektował scenografię do wystawianej 
na deskach łódzkiego teatru żydowskiego Scala Bajadery Imre Kálmána 
– popularnej operetki, przetłumaczonej przez M. Brodersona65. Był też auto-
rem dekoracji do opery H. Kona i M. Brodersona Dawid i Batszeba, zapre-
zentowanej publiczności w Teatrze Abrahama Kamińskiego przy ul. Oboźnej 
w Warszawie 14 maja 1924 r. Pod koniec lat dwudziestych i na początku 
następnej dekady opracował scenografię do kilku przedstawień założonego 
przez M. Brodersona w 1927 r. teatru Ararat66.

63 Szopka aktualna, „Głos Poranny” 1937, nr 79, s. 8.
64 Ch. Shmeruk, op. cit., s. 65.
65 „Republika” 1923, nr 82, s. 6.
66 W 1932 r. I. Brauner zaprojektował dekoracje do Wyprawy Benjamina III, wystawionej 

przez żydowskie studio dramatyczne. Być może chodzi tu o szkołę teatralną M. Brodersona, z któ-
rej w 1927 r. wyłonił się Ararat, lub o Hebrajskie Studio Dramatyczne działające w Łodzi w latach 
1928–1932. Ogólne informacje o przedstawieniu patrz. s.g. [Stanisław Gelski?], „Wyprawa Ben-
jamina III”. Występ żydowskiego studja dramatycznego, „Głos Poranny” 1932, nr 71, s. 8.

Ryc. 46. Zespół teatru Ararat, Icchok Brauner siedzi pierwszy z lewej, 1931
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Plakat jego autorstwa reklamował tournée Araratu w 1934 r. Pod koniec 
stycznia 1927 r. obaj twórcy zajęli się oprawą artystyczną wielkiej reduty 
prasy żydowskiej w salach łódzkiego Imperialu. Brauner przygotowywał 
karykatury, Broderson napisał tekst do charlestona-shimmy, który miał 
uatrakcyjnić zabawę. Dekorację sali powierzono malarzom Mane Katzowi 
i Z. Wajntraubowi67. W 1931 r. Brauner i Broderson działali w komitecie orga-
nizującym obchody piętnastolecia Trupy Wileńskiej68. W 1937 r. powstał 
film fabularny w języku jidysz pt. Frejliche Kabconim (Weseli biedacy) według 
scenariusza M. Brodersona, ze scenografią I. Braunera.

* * *

Wybuch drugiej wojny światowej we wrześniu 1939 r. przerwał karierę 
I. Braunera i zakończył rozkwit żydowskiej kultury w Polsce. W pierwszych 
tygodniach okupacji część artystów opuściła Łódź, tych, którzy z jakiś wzglę-
dów pozostali, zamknięto w utworzonym w 1940 r. getcie. W trudnej rze-
czywistości odizolowanej dzielnicy sztuka realizowała rozmaite zadania. 
Z jednej strony służyła propagandzie, z drugiej pozwalała zachować pozory 
normalności. Przez krótki czas na terenie getta przy ul. Krawieckiej 3 dzia-
łał Dom Kultury, gdzie organizowano koncerty, przedstawienia i wystawy. 
W 1943 r. został zamknięty, a artystom przydzielono prace fizyczne. Zacho-
wane dokumenty pozwalają prześledzić losy I. Braunera w ostatnich latach 
jego życia. Wiadomo, że wraz z siostrami mieszkał przy ul. Piwnej 21 (Bier-
strasse), należał do uprzywilejowanej grupy osób otrzymujących dodat-
kowe porcje żywności. W latach 1941–1943 przygotowywał przedstawienia 
kukiełkowe, nawiązujące do przedwojennych szopek. W styczniu 1941 r., 
zanotowano:

Teatr marionetkowy rozpoczął przedstawienia z dużym powodzeniem. 
Marionetki zostały przygotowane przez Braunera. Parodiowały one znane 
osobistości z getta69.

W omawianym okresie również rysował, co potwierdzają rysunki i gwa-
sze znajdujące się w zbiorach ŻIH. Były to przedstawienia relacjonujące 
życie codzienne w zamkniętej dzielnicy. Podobną tematykę podejmowali 
inni artyści gettowi – Józef Kowner i Izrael Lejzerowicz.

Pod koniec 1941 r. I. Brauner został mianowany kierownikiem artystycz-
nym wytwórni ceramiki mieszczącej się przy Chłodnej 1170. W maju 1943 r. 
odbyła się rewia fabryki Wyrobów Papierowych. W programie znalazło się 

67 Wielka reduta prasy żydowskiej, „Ilustrowana Republika”1927, nr 24, s. 5.
68 „Głos Poranny” 1931, nr 162, s. 5.
69 Kronika getta łódzkiego…, t. 1: 1941, Łódź 2009, s. 69.
70 Ibidem, s. 409



 „Don Kichot” sztuki. Zarys twórczości Icchoka (Wincentego) Braunera… 317

widowisko z „poważnymi i wesołymi scenkami” część muzyczną nadzoro-
wał Dawid Bajgelman, mieszanym chórem kierował prof. Teodor Ryder.

Dekoracje były wyszukane, artystyczne i z gustem. Parada marionetek, 
postaci getta, dzieło malarza Braunera, zebrała szczególny aplauz71.

Gettowa twórczość Braunera obejmowała ceramikę, wytwory z blachy 
repusowanej, rysunki, akwarele, marionetki. Podejmowane przez niego 
tematy dotyczyły życia codziennego. Wśród najczęstszych motywów poja-
wiał się most w getcie, wywóz fekaliów, pogrzeby i śluby. Wśród różnorod-
nych i interesujących dzieł z tego okresu warto przywołać okładkę albumu 
pamiątkowego dla Chaima M. Rumkowskiego (ŻIH) z 1940 r. Została ona 
wykonana z politurowanego drewna, w centralnym polu strony tytułowej 
znajdują się półokrągłe drzwiczki z miedzianej repusowanej blachy, podzie-
lone na dwie kwatery połączone haczykiem. W lewej kwaterze widnieje 
wizerunek kobiety z niemowlęciem, w prawej znajduje się postać mężczyzny, 
który w lewej ręce trzyma garnek. Całość wieńczy gwiazda Dawida. W pół-
koliście wyciętym otworze, widocznym po otwarciu drzwiczek, na tekturze 
naklejonej na skórę, I. Brauner umieścił portret Przełożonego Starszeństwa 
Żydów Ch.M. Rumkowskiego w białej koszuli i czerwono-niebieskim kra-
wacie, z charakterystycznymi okularami na nosie. Praca jest sygnowana 
i opatrzona datą. Zawartość albumu zaginęła lub uległa zniszczeniu.

* * *

Okoliczności śmierci I. Braunera nie są znane. Wiadomo, że jego nazwi-
sko znalazło się na tzw. Liście Szmula Rosztajna z 1 sierpnia 1944 r. Doku-
ment zawierający spis muzyków, aktorów, plastyków powstał na zlecenie 
Ch.M. Rumkowskiego w celu uzyskania dla nich dodatkowych racji żyw-
nościowych72. Analiza dokumentów pozwala przypuszczać, że I. Brauner 
prawdopodobnie został deportowany z getta w jednym z ostatnich trans-
portów do Auschwitz.

71 Ibidem, t. 3: 1943, s. 245.
72 Archiwum Państwowe w Łodzi, Przełożony Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim, sygn. 871, 

Aufstellung der Getto-Literaten usw. [lista Szmula Rozensztajna], 1.08.1944 r., k. 47–48.
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Summary

“Don Kichot” of Art. Artistic outline of Icchok (Wincenty) Brauner

The aim of the article is to introduce Icchok (Wincenty) Brauner, the artist who was one 
of the most significant people from a circle of artists in Łódź between 1918 and 1936. He 
was the initiator of cultural events, contributed to the promotion of Łódź’s art and partici-
pated in the activities of artistic groups like Jung Idysz and Grupa Łodzian. Brauner, despite 
undoubted musical talent, chose the career of painter and sculptor and gained popularity 
from his theatrical scenery and puppet designs. His output, however various and multi-lay-
ered, remains in the shadow of Władysław Strzemiński’s (1893–1952), Katarzyna Kobro’s 
(1898–1951), Jankiel Adler’s (1895–1949) or Marek Szwarc’s (1892–1958) achievements.

tłum. Julia Niewiarowska-Kulesza




