
Beata Nowak: Jak powstał pomysł po-

kazania fotografii Mikołaja Grynberga 

w Galerii Gardzienice?

Zuzanna Zubek: Całe przedsięwzięcie po-

kazania tych fotografii ma swój początek 

w marcu, i z wieloma perypetiami 

mogło dojść do skutku dopiero teraz. 

Pomysł zrodził się przypadkiem, podczas 

przeglądania jednego z numerów „Wy-

sokich obcasów”. Znalazłam tam opis 

projektu pod tytułem „Dużo kobiet”, 

który się właśnie zakończył. Prezentował 

się niezwykle ciekawie: oparty na serii 

zdjęć kobiet z dziewięciu miast świata, był 

rozwinięciem pierwszej serii, powstałej  

w Polsce, a wystawianej w galerii Luksfera. Po 

przeczytaniu artykułu skontaktowałam się 

z Mikołajem Grynbergiem.

B.N.: Jak zareagował na propozycję wystawy?

Z.Z.: Bardzo się ucieszył. Okazało się, że szukał 

miejsca w Polsce, gdzie mógłby pokazać swój projekt, 

ale żadne z tych, z którymi się kontaktował nie miało 

budżetu na prezentację prac. Był więc zadowolony

z propozycji wystawy, bo długo na nią czekał.

B.N.: Jaki profil ma Galeria Gardzienice? Czy 

najbliższa wystawa fotografii współgra z jej 

programem?

Z.Z.: W statucie galerii są zawarte programowe założenia, 

że opiera swoją działalność na elementach ludowych, 

prymitywnych. W pierwszej kolejności powinna 

prezentować sztukę prymitywną (mówiąc prymitywną, 

mam tu na myśli np. Nikifora). A fotografia? Jest to 

galeria, więc ma szeroki zakres, i zawsze o tej porze 

wystawiamy fotografie. Rok temu był Wantuch, w tym 

– będzie Grynberg. 

                       

Trochę ludowości, 
trochę współczesności...
o różnorodnych i szerokich działaniach Galerii Gardzienice 

z Zuzanną Zubek, kuratorką Galerii, rozmiawia Beata Nowak

72          magazyn studentów historii sztuki kul #3



B.N.: Opowiesz w ogólnym zarysie, co 

wcześniej pokazywała galeria?

Z.Z.:Prezentowaliśmy prace wielu artystów. Był 

tu Nikifor, Beksiński, Katarzyna Gawłowa, Marek 

Sobczyk, Wacław Wantuch, Adam Myjak, Jerzy 

Nowosielski. Było również malarstwo etniczne 

Bieńkowskich. Nawiązywało ono do muzyki two-

rzonej przez dawnych wiejskich muzykantów, do 

poszukiwań etnicznych korzeni muzyki. Ludowość 

to podstawa działania galerii i teatru. 

B.N.: Ludowość jest zapewnie głównym 

punktem wspólnym galerii i teatru, dzia-

łających pod wspólnym szyldem. Jak doszło 

do tego, że przy teatrze powstała galeria? 

Z.Z.: Przez przypadek. Otwarto ją na wystawę 

ikon, w 1997 roku, i tak pozostała. Jej dzia-

łalność bardzo się rozwinęła od tego czasu. 

Prace w niej pokazywane z reguły miały wątek 

wspólny, ale głównie chodziło o promowanie 

sztuki w szerokim zakresie, choć trzymając się 

w pewien sposób statutu głównego. Wcześniej 

nie miała stałego kuratora, więc jej rozwój nie 

był może tak bardzo jednolity, jakby to mogło się 

odbywać w innym przypadku, ale utrzymywała 

wysoki poziom.

B.N.: Co uważasz za największy sukces 

ostatniego roku działalności Galerii?

Z.Z.: Zdecydowanie wystawę Beksińskiego. Fre-

kwencja była bardzo wysoka, odwiedzało Galerię 

około 120 osób dziennie. Podczas wernisażu było 

tu mniej więcej 480 osób – część w galerii, część 

czekała na schodach. Obawialiśmy się, czy schody 

wytrzymają takie obciążenie. Kolejka ciągnęła się 

aż do Trybunału. Całą wystawę zobaczyło 2280 

osób. 

Wystawa fotografii Mikołaja Grynberga, nie-

zwykłego i cenionego fotografa to całościowa 

premiera projektu Dużo Kobiet w Polsce. Na 

wystawę składa się 100 niezwykłych zdjęć 

kobiet z 9 miast Świata: z Warszawy, Rio de 

Janeiro, Kijowa, Meksyku, Limy, Buenos Aires, 

Tel Avivu, Zanzibaru i Pekinu. Podczas wernisażu 

artysta opowiadał o początkach projektu i jego 

stopniowej ewolucji. Projekt rozpoczął się w 2004 

roku serią zdjęć kobiet z najbliższego otoczenia 

artysty zrobionych w Warszawie, zatytułowanej 

Dużo Kobiet – Warszawa.  Wystawa ta została 

zaprezentowana na dworcu kolejowym Central de 

Brasil w Rio de Janeiro, podczas festiwalu Polonia 

Carioca. 
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Mikołaj Grynberg jest szczęśliwym człowiekiem, 

który znalazł swoje miejsce w świecie. Wykonuje 

zawód, który jest dla niego jednocześnie dialo-

giem z otaczającym go światem. Jego portrety są 

dokumentem spotkań z ludźmi. Przez ostatnich 

kilkanaście lat powstało wiele serii portretowych. 

Głównymi bohaterami jego fotografii są, wyrażone 

na różne sposoby i w różnych technikach emocje. 

Od kilku lat prowadzi warsztaty fotograficzne 

oraz od 2009 zajęcia w Studium ZPAF. Jest 

w trakcie realizacji projektu Auschwitz. – co ja 

tu robię?

Galeria Gardzienice zaprasza na wystawę 

fotografii Mikołaja Grynberga Dużo kobiet. 

Wstęp na wystawę wolny. Galeria będzie czynna 

od pn. do pt. w godzinach od 10-18.00. Wystawa 

potrwa do 10 stycznia. 
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