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Marek Grausz na wystawie Japońskie impresje prezentowanej w kwietniu i maju w Galerii Małej w Zespole Placówek Młodzieżowych Bursa w Grudziądzu pokazuje trzydzieści fotografii, które wykonał
podczas podróży do Japonii. Przemierzając ten kraj,
docierał do miejsc oddalonych od zatłoczonych metropolii… Ze zbioru swoich japońskich zdjęć artysta wybrał ujęcia przedstawiające starą architekturę
Kraju Kwitnącej Wiśni: świątynie, pałace, zabudowania wiejskie. Zdjęcia te nie tyle dokumentują specyfikę japońskiego krajobrazu, co raczej oddają jego
niepowtarzalny nastrój. Pozwala go wyeksponować
technika, w której Marek Grausz wykonał powiększenia negatywów.
Utrwalone na analogowych negatywach obrazy
autor poddał przetworzeniom: przygotowując prace
do powiększeń, opracowywał materiał cyfrowo. Powiększenia wykonał na drukarce atramentowej, na
papierze akwarelowym, uzyskując poprzez nakładanie kolejnych warstw barwnika efekty plastyczne
zbliżające fotogramy do rysunków tuszem czy obrazów. Pośród plam nikną na nich szczegóły, zacie-
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rają się kontury, nadając powiększeniom charakter
impresji.
Wykonanie poszczególnych ujęć Japonii było
początkiem procesu twórczego, kontynuowanego
w pracowni autora. Zwraca uwagę precyzja, z jaką
fotografik przygotował fotogramy do prezentacji.
Technika, którą się posłużył wydaje się niezwykle
trafna dla oddania tego, co w Kraju Kwitnącej Wiśni przyciąga uwagę i wydaje się nieuchwytne. Przy
tym eksponowane w Grudziądzu Japońskie impresje
komponują się w spójny cykl, można by powiedzieć,
że poszczególne prace ściśle do siebie przylegają.
Marek Grausz jest fotografikiem posiadającym bogate doświadczenia artystyczne. Urodzony
w 1955 roku w Toruniu, pierwszą wystawę swoich
zdjęć zatytułowaną Chełmno pokazał w rodzinnym
mieście w roku 1974. Od tego czasu eksponuje zdjęcia na wystawach indywidualnych i zbiorowych
w kraju i za granicą. Zdobył uznanie jako autor
śmiałych, ekspresyjnych aktów. Z upodobaniem
fotografował krajobrazy, zwłaszcza architekturę.
Zasłynął jako twórca fotogramów w technice gumy
arabskiej. Nie tylko wykorzystywał ją w swojej
twórczości, ale i popularyzował podczas plenerów
i warsztatów fotograficznych. Technikę gumy stosował, nie powielając dawnej technologii, ale modyfikując ją tak, że adekwatne byłoby dla niej określenie: technika własna. Związany z Toruniem, Marek
Grausz niekiedy określał ją jako gumę toruńską.
Marek Grausz jest autorem tysięcy zdjęć publikowanych w pismach, a także w telewizji, mediach
elektronicznych. Współpracując z wielkonakładowymi tygodnikami, zamieszczał na ich łamach pojedyncze zdjęcia i reportaże, przede wszystkim ukazujące postacie, pejzaże, zjawiska i zdarzenia z naszego regionu.
Marek Grausz jest nie tylko twórcą fotografii, ale
i jej nauczycielem. W różnych ośrodkach w kraju,
a także za granicą prowadzi warsztaty fotograficzne. Pełni funkcję komisarza artystycznego plenerów
i wystaw. Od dziesięciu lat organizuje Ogólnopolskie Plenerowe Spotkania Fotografików; w ubiegłym
roku miejscem Spotkania było Górzno, w tym roku
fotograficy zatrzymają się w Zakopanem. Każdą
poplenerową wystawę można było obejrzeć w Toruniu – w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości
Dziecka w Toruniu, a wcześniej w Fotogalerii Domu
Muz.
Marek Grausz jest prezesem Regionu KujawskoPomorskiego Stowarzyszenia Twórców Fotoklub
Rzeczypospolitej Polskiej.

