Muzeum
Karkonoskie
Alfred Nickisch (1872-1948)
Pejzaż karkonoski z chatą, sklejka,
olej, 21, 5x28,5 cm, MJG AH 7683

Adolf Dressler (1833 – 1881)
Na skraju lasu, płótno, olej,
68x78 cm, MJG AH 7674

Carl Ernst Morgenstern (1847-1928)
Wiejskie chaty wśród drzew,
tektura, olej, 24x35, MJG AH 7681

Otto Müller – Hartau (1898 – 1969)
Droga do lasu, płótno, olej, 1936,
62x80 cm, MJG AH 7682
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Z a ku p ob ra zów
z kol e kcj i m a l a rs twa
prof. C ze s ła wa O s ę kows ki e g o

Dzięki wsparciu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego
zbiory Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze wzbogaciły się o 12 obrazów.
Jest to wybór 12 dzieł ze zbioru liczącego około 90 obrazów, dokonany przez
zespół pracowników merytorycznych
Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Kolekcja malarstwa jest własnością
prof. Czesława Osękowskiego. Przez
trzydzieści lat profesor z pasją i zaangażowaniem tworzył zbiór obrazów najwybitniejszych artystów - malarzy działających na przestrzeni stu lat, od 2 poł.
XIX w. do połowy XX w. Poszczególne
dzieła właściciel nabywał zarówno od
innych kolekcjonerów prywatnych jak
i na aukcjach dzieł sztuki, na terenie
całego świata m. in.: w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Niemczech.
Kolekcja prof. Osękowskiego jest
bardzo znana zarówno w Polsce jak
i za granicą, wiele muzeów starało

Hans Dressler (1863-1943)
Leśna droga, tektura, olej,
38x50 cm, MJG AH 7676

się o możliwość jej eksponowania. W
2012 roku właściciel udostępnił kolekcję dla szerokiej publiczności w na
wystawie czasowej zatytułowanej ,,Śląskie malarstwo pejzażowe 2 poł XIX i
1 poł. XX w.” w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum Miejskim we Wrocławiu oraz w Muzeum
Karkonoskim w Jeleniej Górze.
Obecnie nasza muzealna kolekcja malarstwa pejzażowego liczy około 170
prac. Część z nich udostępniamy dla
zwiedzających na stałej wystawie w oddziale Muzeum Karkonoskiego - Dom
Garharta i Carla Hauptmannów w
Szklarskiej Porębie. W głównej siedzibie Muzeum w Jeleniej Górze utworzyliśmy Galerię Malarstwa Pejzażowego,
gdzie prezentujemy rozwój malarstwa
pejzażowego na przestrzeni 100 lat. W
naszym regionie ten typ malarstwa jest
niezwykle popularny. Przybywający do
nas goście zgłaszali potrzebę takiej ekspozycji. Dzięki uzupełnieniu kolekcji
poprzez zakup nowych dzieł, możemy
spełnić oczekiwania zwiedzających.

Carl Ernst Morgenstern
(1847 – 1928)
Krajobraz karkonoski, olej, tektura,
48x68 cm, MJG AH 7679

Oferta którą skierował do nas właściciel kolekcji, była wyjątkową okazją,
żeby wzbogacić zbiory o kolejne dzieła. Nie mogliśmy pozwolić, aby kolekcja uległa rozproszeniu. Temat pejzażu śląskiego jest niezwykle popularny
także w Niemczech i Czechach, o czym
świadczą liczne wystawy współtworzone z innymi placówkami za granicą.

Hans Dressler (1863-1943)
Leśna droga, tektura, olej,
38x50 cm, MJG AH 7676

Carl Ernst Morgenstern
(1847-1928)
Leśny strumień,
dykta, olej, 79x57 cm,
MJG AH 7680

Alfred Nickisch
(1872-1948)
Droga do wsi, karton, olej,
42x50 cm, MJG AH 7684

Christian Gothatd Hirsch (1889-1977)
Widok na Śnieżne Kotły o poranku,
1920, płótno, olej, 66 x 84 cm,
MJG AH 7677

Gustav Olbricht
(1851-1892)
Kobieta na leśnej drodze,
olej, deska, 1876, 24x18 cm,
MJG AH 7685

Herbert Kuron (1888- 1951)
Widok na Śnieżkę,
płótno, olej, 60x70 cm,
MJG AH 7678

