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Poszukiwany krakowianin
z okresu międzywojennego
Zwracam się do Czytelników „PAUzy Akademickiej”, w szczególności do krakowskich Koleżanek i Kolegów,
członków PAU i ich Przyjaciół, z prośbą o pomoc w identyfikacji zamieszczonego poniżej portretu mężczyzny.
W moim posiadaniu jest obraz krakowskiego malarza Fryderyka Pautscha (1877–1950), przedstawiający akt
kobiety (202 ×130 cm). Na odwrotnej stronie tego samego płótna namalowany został portret nieznanego mężczyzny,
bez podpisu malarza.
Fryderyk Pautsch kształcił się w Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie w latach 1900–1906, w pracowniach profesorów Józefa Unierzyskiego i Leona Wyczółkowskiego, z roczną przerwą na wyjazd do Paryża, gdzie
studiował w Académie Julian, w pracowni Jean-Paula
Laurensa.
Pautsch był znakomitym karykaturzystą i malarzem portrecistą. Jako malarz był dokumentalistą Hucul
szczyzny. Po ukończonych studiach, Pautsch wyjechał
do Lwowa w 1906 roku, a w 1912 przeniósł się do Wrocławia. Jesienią 1919 roku objął stanowisko dyrektora
nowo powstałej Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych
w Poznaniu. W 1925 roku został profesorem krakow
skiej ASP. Był znanym i cenionym malarzem, czego
dowodem było wybranie go na rektora ASP w latach:
1931/1932; 1939/1940 i 1940/1941. Jego obrazy były
przedstawiane na wielu wystawach w kraju i za granicą.
Za swoją działalność artystyczną i wystawienniczą otrzymał liczne nagrody i odznaczenia państwowe. W okresie
okupacji, po likwidacji krakowskiej ASP, pracował w Instytucie Sztuk Plastycznych, który mieścił się w gmachu Akademii. Po zakończeniu wojny powrócił do pracy
w ASP, gdzie uczył aż do śmierci w 1950 roku. Szacuje się,
że namalował ok. 1500 obrazów.
Przedstawiony tutaj obraz powstał najprawdopodobniej pomiędzy 1925 a 1939 rokiem w Krakowie.
Byłoby bardzo ciekawe i ważne zidentyfikowanie tej postaci, która zapewne była znana w ówczesnym Krakowie.
Proszę o listy na adres redakcji „PAUzy Akademickiej”.
Fot. Małgorzata Limon
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