
Marek Grausz - „gumista”.  Urodziłem się w 1955 roku w Toruniu i tu mieszkam oraz tworzę.

Jestem  artystą  fotografikiem,  członkiem  rzeczywistym  Fotoklubu  Rzeczypospolitej  Polskiej

Stowarzyszenia  Twórców,  legitymacja  numer  094.  Zadebiutowałem  artystycznie  w  1974  roku

wystawą  „CHEŁMNO”  w  Toruniu.  W 1980  roku  rozpocząłem  pracę  jako  kierownik  Zespołu

Pracowni Artystycznych Wojewódzkiego Domu Kultury w Toruniu, gdzie podlegały  mi pracownie:

grafiki, malarstwa i fotografii (  jestem instruktorem fotografii kategorii I, posiadam również tytuł

czeladniczy i mistrzowski z zakresu fotografii ). Organizuję plenery i warsztaty dla młodzieży i

dorosłych. W 1982r. kończę PWSFiF w Poznaniu ( już nie istnieje), a od Ministra Kultury i Sztuki

otrzymuję uprawnienia artysty fotografika. 

W 1984 roku przy okazji pleneru fotograficznego ZPAF w Toruniu zgłębiam tajniki fotografii w

technice  „gumy”  od  Krzysztofa  Majcherta  i  Wiesława  Zielińskiego,  a  następnie  od  Witolda

Dederko. Fascynacja tą techniką powoduje moje obszerne badania w tym zakresie i wprowadzenie

wiele innowacji do tego procesu. Powstają prace, których według literatury nie można zrobić, czyli

prac fioletowych (brak pigmentu) oraz złotych i srebrnych (gdzie stosowano pyliste aluminium i

miedz lub mosiądz). Doświadczenia, które prowadziłem zaowocowały fioletami w moich pracach,

gdyż odnalazłem jedyny pigment o nazwie „fiolet mineralny”, oraz złotymi i srebrnymi (stosując

jako  pigment  pyliste  złoto  i  srebro).  Innowacyjnością  jest  również  wykonywanie  prac  białych,

złotych i  srebrnych na czarnym papierze.  Również opracowanie innych metod naświetlania  niż

promieniowaniem słonecznym zrewolucjonizowało pracę w tej technice. Opracowywanie klisz na

błonach graficznych o różnej gradacji, a nie korzystanie z negatywów prosto z aparatu, umożliwiło

wykonywanie prac większych niż 18 x 24cm jakie powstawały z największych aparatów. Ale i z



błonami graficznymi w owych czasach były kłopoty. Zdecydowałem się na telefon do Dyrektora

Bydgoskiego  „FOTONU” Lesława  Biliskiego.  Po  kilku  dniach  na  spotkaniu  w  „FOTONIE”  i

zaprezentowaniu swoich prac oraz opisaniu całej metody usłyszałem od Dyrektora „Pan już błon

graficznych, błon zwojowych, wywoływaczy i utrwalaczy nie musi kupować, my bierzemy to na

siebie,  a  Pan  niech  tylko  tworzy”.  Od  tego  momentu,  aż  do  likwidacji  firmy  trwała  ścisła

współpraca  między  fabryką,  a  twórcą.  Dzięki  tej  współpracy  opracowywałem  nowe  odmiany

techniki  gumowej,  używając  do  wykonania  jednej  pracy  od  kilku  nawet  do  kilkudziesięciu

negatywów i pozytywów wykonanych na błonach graficznych. Tymi metodami i na materiałach

„FOTONU” wykonywałem prace gumowe nawet 70 x 100cm (błona graficzna w rolkach). Jeszcze

w 1984 roku stworzyłem pierwszą wystawę w technice gumy wielobarwnej i wielowarstwowej o

nazwie  „STARA  ARCHITEKTURA  WIEJSKA”.  Od  tego  czasu  większość  swoich  prac

artystycznych wykonuję w technice „gumy arabskiej”.  Popularność i  oryginalność tych wystaw

zaowocowały zaproszeniem mnie  w 1984r.  do wyjazdu i  zaprezentowania  prac  na  Światowym

Kongresie  „MŁODZI DLA POKOJU” w Wenecji.  Obecny tam japoński  artysta  grafik  Takashi

Ikezawa zabrał całą wystawę w celu zaprezentowania jej w „Tachi Gallery” w Tsukubie. W 1985r.

Kolejny raz zostałem zaproszony na  Światowy Kongres „MŁODZI DLA POKOJU” w Wenecj,

tym razem z wystawą „STARY TORUŃ”. Dwukrotny pobyt w Wenecji zaowocował kontaktami i

wystawami w wielu krajach świata. Eksponowałem je na ponad 500 wystawach indywidualnych z

czego najwięcej  przypadło  na Japonię,  Polskę  oraz  Bułgarię.  Prace  moje  zostały wystawione i

zakupione  przez  muzea,  galerie  i  kolekcjonerów  prywatnych  w  Japonii,  Niemczech,  Francji,

Szwecji,  USA,  Belgii, Anglii,  Danii,  Kanadzie,  Hiszpanii,  Włoszech,  Peru,  Algierii,  Finlandii,

Norwegii, Brazylii, Bułgarii, Indiach, Azorach, Australii i Polsce. W 1986r. w efekcie kilku wystaw

i dużego zainteresowania tą techniką otrzymałem zaproszenie i wizę specjalną od Rządu Cesarstwa

Japonii  do przyjazdu z kolejnymi wystawami oraz do przeprowadzenia zajęć warsztatowych ze

studentami Wydziałów Sztuk Pięknych w Tokio i Tsukubie. W trakcie swojego pobytu otworzyłem

2 kolejne wystawy autorskie. Pierwszą na uniwersytecie w Tsukubie, drugą w Centrum Kultury i

Sztuki japońskiej  pisarki Sumi Sue.  Po powrocie z  Japonii  rezygnuję z pracy w Wojewódzkim

Domu Kultury w Toruniu i poświęcam się pracy twórczej i dydaktycznej, lecz nadal współpracuje z

tą placówką do chwili obecnej (WOAK). Od 1986r. Rozpoczynam pracę dydaktyczną polegającą na

prowadzeniu warsztatów fotograficznych z zakresu technik szlachetnych z naciskiem na „gumę”.

Oczywiście wszystkie te imprezy odbywały się ze wsparciem materiałowym „FOTONU” oraz z

wizytacjami i  spotkaniami uczestników warsztatów z Dyrekcją firmy. W 1987r.  opublikowałem

pierwszą  broszurę  „Moje  gumowanie”,  gdzie  w bardzo  przystępny sposób  opisuję  cały  proces

technologiczny. Ostatnia wersja pochodzi z 2012r. Jestem promotorem kilku prac dyplomowych z

zakresu  fotografii  w  technice  „gumy”.  Tworzę  wystawy o  różnej  tematyce,  stale  wzbogacając



warsztat „gumisty” o nowe jej odmiany i zastosowane materiały. W 1998r. Prezentuję swoje prace

w Instytucie Polskim w Sofii i za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie

zostaję zaproszony do zorganizowania wystawy i przeprowadzenia warsztatów na największej w

Bułgarii  imprezie  fotograficznej  „FOTOVAKANCJE” w Primorsko.  Konsulat  Polski  organizuje

również drugą wystawę w Warnie. W efekcie tej współpracy Polska Szkoła w Warnie otrzymuje na

wyposażenie zestaw prac „Toruń”, a konsulat w Warnie „Gdańsk” (Konsulat już nie  istnieje). W

latach 1999 i 2000 za pośrednictwem MSZ jest zaproszany przez stronę bułgarską do Primorsko i

Słonecznego Brzegu. Tam kolejny raz prezentuję swoje wystawy i prowadzę warsztaty. W 2000r.

otrzymałem medal honorowy „FOTOVAKANCJE”. I tym razem przekazuję swoje prace z wystawy

„Stara polska architektura wiejska II” dla Polskiej Szkoły w Sofii, oraz „Stara architektura Bułgarii”

dla Instytutu Polskiego w Sofii.  Wszystkie przekazane prace są eksponowane w wymienionych

placówkach. W 2005r. zorganizowałem w toruńskim „DWORZE ARTUSA” wystawę 10 autorów z

okazji 110-lecia fotografii w technice gumy. W 2006r. zostałem zaproszony do przeprowadzenia

warsztatów (terapeutycznych) z techniki „gumy” dla portugalskiej młodzieży z Wysp Azorskich ze

średnim upośledzeniem psychicznym w ramach projektu „WORLD IN OUR EYES”. Warsztaty

prowadziłem  wspólnie  z  żoną  Dorotą  Grausz,  również  artystą  fotografikiem  oraz  tłumaczem

symultanicznym Frederico Pawlowskim z Brazylii. Efekty pracy uczestników można było oglądać

w Muzeum Fotografii w Krakowie.  Choroba spowolniła trochę moją działalność twórczą, ale nie

spowodowała  jej  zaniechania.   Od  2007r.  do  chwili  obecnej  organizuję  OGÓLNOPOLSKIE

PLENEROWE SPOTKANIA FOTOGRAFIKÓW, zakończone wystawą zbiorową z katalogiem. W

2016r.  odbyła  się  10  edycja.  W  latach  2007-2012  organizowałem  wystawy  poplenerowe  w

Miejskiej  Instytucji  Kultury  „Dom  Muz”  w  Toruniu.  Od  wielu  lat  współpracuję  z  Galerią  i

Ośrodkiem Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, a od czterech lat  organizuję wspólnie z

Regionem  Kujawsko-Pomorskim  Fotoklubu  R.P.,  którego  jest  prezesem,  wrześniowe wystawy

fotografii  w  ramach  Europejskich  Dni  Dziedzictwa.  Prowadzę  również  zajęcia  z  dziećmi  i

młodzieżą  w  ramach  projektów  GiOPTD,  ostatnio  w  projekcie  „ŚWIATŁOPODGLĄD”,

przybliżając dzieciom i młodzieży stare techniki fotograficzne w tym gumę. W 2015r. stworzyłem

swoją kolejną wystawę „Japońskie impresje” składającą się z 30 prac, obrazujących starą japońską

architekturę.  Eksponowana była w Grudziądzu, Toruniu i  Słupsku. Również w 2015r.  publikuję

dwie kolejne broszury. Pierwszą „Fotografia w technikach specjalnych - techniki szlachetne”, druga

„Fotografia  w technikach specjalnych -  techniki tonorozdzielcze”.  W 2016r.  Opublikuję jeszcze

przygotowane już: „Fotografia w technikach specjalnych - różne” oraz „Wywoływanie materiałów

fotograficznych czarno – białych”. Czynię starania, aby odmiana gumy, którą stworzył, uprawia i

uprawiają moi liczni uczniowie, nosiła nazwę „gumy toruńskiej” (niestety z marnym skutkiem), tak



jak ma to miejsce w przypadku „gumy paryskiej”,  „wiedeńskiej”  i  „warszawskiej”,  gdyż efekt

końcowy i  technologia są zupełnie inne. Przez cały okres swojej twórczości promuję fotografię

polską, Polskę oraz kładę duży nacisk na szkolenie młodzieży i wychowywanie swoich następców.

Z  tego  co  widzę  moje  prace  wywarły  silny  wpływ  na  fotografów  tworzących  w  technikach

szlachetnych na całym świecie i też są tam bardziej doceniane niż we własnym kraju. Na pytanie,

dlaczego pracuję w tak pracochłonnej technice, odpowiadam, że zawsze interesowały mnie stare

techniki  fotograficzne  (wykonywałem  dagerotypy,  bromowej,  pigment,  przetok  bromolejowy  i

inne), a ponadto zawsze zazdrościłem plastykom możliwości, jakie dają pędzle i kolory, z którymi

można robić co się chce, a klasyczna fotografia nie dawała takich możliwości, a „guma” owszem.

Były to czasy,  kiedy nikt jeszcze nie słyszał o komputerach z programami graficznymi. Wierny

jestem tej technice już 32 lata.

Nie  poprzestaję  na  technikach szlachetnych,  w dobie  cyfrowego oprogramowania,  edycji  zdjęć

tworzę własną technikę. Rozwijam artystyczne granice wyobraźni fotografii,  a moje interpretacje

zmuszają widza do aktywnego współdziałania.

Za osiągnięcia w pracy twórczej zostałem nagrodzony:

W 1995r. Kapituła „FOTOKLUBU” R.P. nadała mi srebrny medal „ZASŁUŻONY DLA 
FOTOGRAFII POLSKIEJ”.
W 1996r. otrzymałem nagrodę WOJEWODY TORUŃSKIEGO.
W 1998r. przez Ministra Kultury i Sztuki odznaką „ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY”.
W 2000r. otrzymałem honorowy medal „FOTOWAKANCJE” w Bułgarii.
W  2010r.  otrzymałem  odznakę  „ZASŁUŻONY  DLA  KULTURY  POLSKIEJ”  nadaną  przez

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W  2015r.  Kapituła  „FOTOKLUBU”  R.P.  nadała  mi  złoty  medal  „ZASŁUŻONY  DLA

FOTOGRAFII POLSKIEJ”.

Poniżej prezentuję trochę swoich prac w technice gumy z różnego okresu mojej twórczości jak

również wykonanych w różnych jej odmianach. 




































