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Jubileuszowa wystawa malarstwa i grafiki

Tadeusza £apiñskiego
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Figura osiowa, z cyklu „Malarstwo
materii”, ok. 1960
olej, p³ótno, 61 x 50 cm; sygn. p. d.:: T.£APINSKI
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Figura osiowa, z cyklu „Malarstwo
materii”, ok. 1960
olej, p³ótno, 61 x 51 cm; sygn. p. d.: T.£APINSKI
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Figura osiowa, z cyklu
„Malarstwo materii”, ok. 1960

olej, p³ótno, 91,5 x 46 cm; 
sygn. p. d.: Tad£apiñski
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Figura osiowa, z cyklu 
„Malarstwo Materii”, ok. 1960
olej, p³ótno, 70,5 x 56 cm; 
sygn. p. d.: T.£APIÑSKI
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Figura osiowa, z cyklu 
„Malarstwo materii”, ok. 1960
olej, p³ótno, 121,5 x 61 cm;
sygn. p. d.: T.£apinski
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Figura osiowa, z cyklu 
„Malarstwo materii”, ok. 1960 
olej, p³ótno, 121,5 x 91 cm; 
sygn. p. d.: T.£apinski
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Malarstwo materii, ok. 1958
olej, p³ótno, 51 x 40 cm; sygn. p. d.: T.£apiñski
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Figura osiowa, z cyklu „Malarstwo materii”, ok. 1958
olej, p³ótno, 91 x 46 cm; sygn. p. d.: T.£APIÑSKI
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Figura osiowa, z cyklu 
„Malarstwo materii”, ok. 1960
olej, p³ótno, 91 x 45,5 cm; 
sygn. œr. d.: T.£APIÑSKI
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Genesis, 2003
litografia barwna, papier, 57 x 36 cm 
(wymiar arkusza);
opis autorski u do³u: A/P GENESIS (o³ówkiem);
sygn. i dat. p. d.: Tad£apiñski 03 (o³ówkiem)
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Yellow dream, 2002
litografia barwna, papier, 76 x 56,5 cm 
(wymiar arkusza); 
opisana u do³u:  l. d.: A/P (o³ówkiem)
œr. d.: YELLOW DREAM (o³ówkiem)
sygn. i dat. p. d.: Tad£apiñski 02 (o³ówkiem)
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Perfect beauty, 2007
litografia barwna, papier, 76 x 56,5 cm 
(wymiar arkusza);
opis autorski u do³u l. d.: A/P (o³ówkiem)
œr. d.: PERFECT BEAUTY (o³ówkiem)
sygn. i dat. p. d.: Tad£apiñski  07 (o³ówkiem)
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Temtation, 2007
litografia barwna, papier, 76 x 56,5 cm 
(wymiar arkusza); 
opisana, sygn. i dat. l. d.: A/P TEMPTATION
Tad£apiñski  07 (o³ówkiem)



14

014 015

015

Lunar Gems, 1975
litografia barwna, papier, 76 x 56,5 cm (w œwietle passe-partout);
opisana u do³u l. d.: color lithograph artist proof (o³ówkiem); œr. d.: LUNAR GEMS (o³ówkiem)
sygn. i dat. p.d.:  Tad£apiñski 75 (o³ówkiem)

014

Hypnosis, 1970
litografia barwna, papier, 110 x 67 cm (w œwietle passe-partout); opisana i datowana u do³u l. d.: ap (o³ówkiem)
œr. d.: Hypnosis (o³ówkiem); dat. p. d.: 70 (o³ówkiem)
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Memento, 1981
litografia barwna, papier, 76 x 57 cm (w œwietle passe-partout); 
opisana, sygn. i dat. p. d.: Tad£apiñski 81 / MEMENTO 5/10 (o³ówkiem)
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Magic Eyes, 1970
litografia barwna, papier, 76 x 56,5 cm (w œwietle passe-partout);
opisana u do³u: l. d.: color lithograph  proof (o³ówkiem); œr. d.: Magic Eyes (o³ówkiem)
sygn. I dat. p. d.: Tad£apiñski 70 (o³ówkiem)
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Carnival, 1972
litografia barwna, papier, 110 x67 cm 
(w œwietle passe-partout); 
opisana u do³u l. d.: color lithograph 13/20
(o³ówkiem)
œr. d.: CARNIVAL 72 (o³ówkiem)

sygn. i dat. p. d.: Tad£apiñski 72 (o³ówkiem)
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Erosion, 1970
litografia barwna, papier, 76 x56,5 cm 
(w œwietle passe-partout);
opisana u do³u l. d: litho color 4/10 (o³ówkiem)
œr. d.: EROSION (o³ówkiem)
sygn. i dat. p. d.: Tad£apiñski 70 (o³ówkiem)
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Architektura, 1958
litografia barwna, papier, 52 x62 cm 
(w œwietle passe-partout);
opisana u do³u l. d.: litografia kolorowa ¾
(o³ówkiem)
œr. d.: Architektura (o³ówkiem)

sygn. i dat. p. d.: Tadeusz £apiñski 1958
(o³ówkiem)
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Gwasz, 1958
gwasz, papier , 50 x 70 cm 
(w œwietle passe-partout);
sygn. l. d.: T.£APIÑSKI
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Gwasz, 1958
gwasz, papier , 70 x 50 cm 
(w œwietle passe-partout);
sygn. l. d.: T.£APINSKI
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Orkiestra Cyrkowa II, 1956
litografia, papier, 54 x 65 cm 
(w œwietle passe-partout);
opisana u do³u: l. d.: litografia (o³ówkiem)
œr. d.: Orkiestra Cyrkowa II (o³ówkiem)
sygn. i dat. p. d.: T. £apiñski  1956 (o³ówkiem)
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Narada Cieni,  1956
litografia, papier, 50 x 70 cm 
(w œwietle passe-partout);
opisana u do³u: l. d.: litografia (o³ówkiem)
œr. d.: Narada Cieni (o³ówkiem)
sygn. i dat. p. d.: Tadeusz £apiñski  56 (o³ówkiem)
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Litografia , 1956
litografia , papier, 50 x 70 cm (w œwietle passe-partout);
sygn. p. d.: Tadeusz £apiñski (o³ówkiem)
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Litografia barwna,  1965
litografia barwna, papier, 49 x 62 cm 
(w œwietle passe-partout);
sygn. i dat. p. d.: 1965  Tadeusz £apiñski
(o³ówkiem)
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Œwiat Cyrku, lata 50-te XX. w.
litografia barwna, papier, 54 x 65 cm 
(w œwietle passe-partout);
opisana u do³u: l. d.: litografia w kolorze
(o³ówkiem)
œr. d.: Œwiat Cyrku (o³ówkiem)
sygn. p. d.: Tadeusz £apiñski (o³ówkiem)
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Orkiestra Cyrkowa,  1955/56
litografia, papier, 31 x 43 cm (w œwietle passe-partout);
opisana u do³u: l. d.: litografia (o³ówkiem)
œr. d.: Orkiestra Cyrkowa (o³ówkiem); sygn. i dat. p. d.: T. £apiñski 55/56 (o³ówkiem)
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Litografia barwna, 1965
litografia, papier, 62 x49 cm (w œwietle passe-partout);
sygn. i dat. p. d.: Tadeusz £apiñski 65 (o³ówkiem)
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Flying forms, 1965
litografia barwna, papier, 59 x48 cm (w œwietle passe-partout);
opisana u do³u l. d.: artist’s proof (o³ówkiem);  œr. d.: Flying forms (o³ówkiem)
sygn. i dat. p. d.: Tad£apiñski 65 (o³ówkiem)


