„Moje malarstwo, jest odzwierciedleniem
mojej duszy”.
Wywiad z Sabiną Marią Grzyb

Młoda Sztuka Po Polsku: Kim jest
Sabina Maria Grzyb? Jak postrzega
Pani swoją osobę?

Sabina Maria Grzyb: Zaskakujące
pytanie, rzadko takie słyszę. Chyba
najlepiej będzie mi powiedzieć, że
jestem zwykłą dziewczyną, której
przytrafiają się niezwykłe rzeczy.
Wciąż się zmieniam, rozwijam, i nie
jestem już tą samą osobą, którą byłam
jeszcze kilka lat temu.
Charakteryzuje mnie na pewno
konsekwencja w działaniach.
Nastawienie na rozwój i silna wiara w
to, że wszystko można osiągnąć, jeśli
wystarczająco mocno się chce.
Podchodzę do życia, podróży, pracy i
ludzi z wielką pasją.

il.1 Zdjęcie artystki.

MSPP: A jakby miała się Pani określić w kilku zdaniach. Zmierzam do porównania, czy uważa
Pani, że cechy charakteru artysty mają wpływ na jego prace, na ich odbiór przez widza?

SMG: Jestem życzliwa i utrzymuje dobre
stosunki z ludźmi. Zaobserwowałam, że
faktycznie odbiór prac ma silny związek z
tym jak odbieramy twórcę, jaką jest osobą, co
mówią o nim inni. Mam styczności z
artystami, ale i z kolekcjonerami, dlatego przy
okazji rożnych wydarzeń często słyszę
sformułowanie - musimy mieć też w domu
coś od „tego artysty”… nie jakiś konkretny
obraz … tylko coś akurat od tej osoby. Aby
móc zaprosić go do codziennego życia.
MSPP: Od kiedy sztuka gości w Pani życiu?
Skąd zainteresowanie malarstwem?

SMG: Zawsze podziwiałam artystów, ludzi
którzy potrafią pięknie malować, jak i
kompozytorów, poetów. Zachwyt sztuką,
spowodował, że nie tylko sama maluję, ale i
il.2 Zdjęcie artystki.
goszczę w domu prace innych twórców.
Chętnie kupuję obrazy, czasem się wymieniam, ale wolę kupować niż się wymieniać. Mogę w
ten sposób wesprzeć innych artystów.
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il.3 Plener malarski w Opolu, 2018 r.

il.4 Plener malarski w Boszkowie, 2019 r.

MSPP: Czy obecnie żyje Pani tylko z malarstwa?

SMG: Tak, mam to szczęście. Czasem współpracuję również z galeriami, tworzymy katalogi
aukcyjne, dobieramy ciekawych, różnorodnych artystów. Zajmuje się więc sztuką i od tej
strony. Miałam także przyjemność być kuratorem artystycznym pleneru malarskiego i
zaprosić na niego artystów. (il.3)

MSPP:
Dość
niedawno
odniosła Pani swój pierwszy
duży sukces sprzedażowy w
Galerii Art in House, obraz
„Maskarada” sprzedał się za
38.000zł w jakich okolicznościach dowiedziała się
Pani o wyniku i czy oglądała
Pani aukcje?

il.5 Plener malarski w Jastrzębiej Górze, 2020 r.
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SMG: Oczywiście, w wielkich
emocjach śledziłam aukcję
na bieżąco. Zawsze oglądam
wszystkie aukcje. W trakcie
zastanawiałam się sama, czy
to się dzieje naprawdę.
Kiedy cena przekroczyła
20.000 zaczęłam nagrywać
filmik, przy kwocie 35.000
Pani Anita, właścicielka
Galerii i prowadząca aukcję

złapała się za głowę, wiedziałam, że wszystkich ten wynik zszokował. Dla mnie obraz
„Maskarada” (il.6) był bardzo wyjątkowy, nie wiedziałam, że dla kogoś innego może być
równie cenny. Mogę być tylko wdzięczna i mieć nadzieje, że kiedyś nabywca się ujawni. I
zagwarantować po raz kolejny, że drugi taki nie powstanie, mimo wielu zapytań o tą pracę.
MSPP: Myślę, że to też jest
ważna informacja dla kolekcjonerów, że artyści nie
kopiują swoich prac i jeżeli
coś kupujemy to jest to
wyjątkowe i niepowtarzalne.

SMG: Tak, ja też kilka razy
podkreślałam, że ten obraz
powstawał długo, długo
także projektował się w
mojej głowie, jeszcze przed
malowaniem. Ktoś kto nie
zna mojego malarstwa
może powiedzieć, że obrazy
są bardzo podobne, ale tak
naprawdę jeżeli odbiorcy
il.6 Artystka z obrazem „Maskarada”.
trochę głębiej śledzą to co
robię, wiedzą, że obrazy różnią się od siebie i nigdy nie ma dwóch takich samych.
MSPP: Czy coś zmieniło po tym wydarzeniu, po sukcesie aukcji?

SMG: Tak, zdecydowanie, kilka rzeczy
poprzewracało się do góry nogami, ale ja
też z dużym dystansem podchodzę to tego
w jakim kierunku rozwija się moja
artystyczna kariera i spokojnie obserwuję
to co będzie się działo dalej.
MSPP: Czy spotyka się Pani z negatywnym
odbiorem swoich prac i swojej osoby, czy
są tylko same pozytywne opinie?

il.7 Zdjęcie artystki w domu.
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SMG: Nie spotkałam się osobiście z
negatywnymi opiniami mimo, że się ich
spodziewałam. Sama mam zdystansowany
stosunek do zawrotnych kwot na aukcjach
Młodej Sztuki, ponieważ różnie można je
interpretować, nie zawsze są miarą
ciężkiej pracy. Podchodzę z dużą rezerwą
do obecnych wydarzeń. Bardzo cieszył
mnie odzew innych artystów, którzy
gratulowali, pisali miłe słowa. Myślę, że to
też mogło podbudować ludzi, że oni także
w każdej chwili mogą znaleźć się na

podium, jeżeli tylko konsekwentnie będą robić to co kochają. Mam większą motywację,
wielkie plany i masę pomysłów, na pewno dobrze to wykorzystam i nie spocznę na laurach.

il.8 Monolity, 2020/2021, akryl i olej na płótnie, 120x180cm.

MSPP: Skończyła Pani wydział Malarstwa i Rzeźby we Wrocławiu, czy monumentalność
brył w Pani obrazach jest wynikiem obcowania z rzeźbą?
SMG: Bardzo lubiłam rzeźbę na akademii. Od dawna planuję rzeźbić, na razie nie mam na to
warunków, ale może w przyszłym roku się to zmieni i oczywiście będą to monumenty, skały,
kamienie, którym nadam szersze znaczenie. Nie ma nić starszego na ziemi od takich waśnie
formacji. Ich wiekowość budzi we mnie pokorę, porównanie małego, kruchego człowieka do
siły natury, jak na moich obrazach. (il.8)

MSPP Większość prac jest
podzielona
w
podobny
sposób wręcz są niekiedy
bardzo symetryczne z czego
to wynika?

il.9 Mim, 2020, akryl i olej na płótnie, 50x70cm.
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SMG: Zastanawiałam się
wielokrotnie nad tym sama,
często
mi
to
pytanie
zadawano. (il.9) Mam silną
potrzebę poukładania płaszczyzny malarskiej, myślę,
że to wewnętrzny chaos
próbuje poukładać moje
myśli i emocje. Po prostu
maluję to co widzę i czuję.

Okazało się, że odbiorców koi właśnie ten
spokój, który bije z
obrazów. Głownie w
nokturnach i zmyślonych
pejzażach, tych wyobcowanych bez narracji.
(il.10) One są dla mnie
bardzo wartościowe ponieważ płyną od wewnątrz. Natomiast w
obrazach z elementami
narracji, gdzie pojawiają
się postacie, są zwykle
tylko dwie statyczne
formy, które są jedynie
podporą dla snującej się
opowieści. (il.9)

il.10 Pod prąd, 2020/2021, akryl i olej na płótnie, 90x130cm.

MSPP: Czy robi Pani szkice czy od razu przelewa wszystko na płótno?

SMG: Bardzo rzadko robię szkice, zwykle pomysł mam już mocno wibrujący w głowie i muszę
go pilnie namalować by odetchnąć. Także jest to bardzo automatyczne, wizje, która się
wytworzyła przelewam na płótno. Najgorzej gdy mam nadmiar myśli, a nie ma mnie w mojej
pracowni. Wtedy robię notatkę z
hasłami, które pomagają mnie w ten
stan weny wprowadzić ponownie.
MSPP: A czy postacie też są z głowy,
czy podpiera się Pani fotografiami?

SMG: Postacie są również przeze
mnie malowane. Często powstają
spontanicznie na przykład na
plenerach malarskich. Wymyślam je
i wprowadzam do obrazów.

MSPP: Zazdroszczę takiej wyobraźni. Ja musiałabym mieć
dosłownie coś przed sobą, żeby to
zaobserwować i dopiero stworzyć.

il. 11 Zdjęcie artystki.
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SMG: Ja w trakcie malowania obrazu
myślę pionami i poziomami,
komponuje płaszczyznę, widzę
gotowy kolor, obraz sam mi go
podpowiada. Jeżeli zatrzymuję się w
malowaniu to odkładam pracę i
wracam do niej w momencie kiedy
znowu wiem co mam robić.

MSPP: Pani malarstwo trochę przywodzi mi na myśl klasyczny romantyzm, np. twórczość
Fredricha (il.12). Czy ma Pani swoich idoli w malarstwie, a może wśród malarzy
współczesnych?
SMG: Tutaj właśnie
Pani trafiła w dziesiątkę z tym artystą
jakim jest Caspar David
Freidrich. Jest moim
ulubionym malarzem
od kiedy pamiętam.
Tęsknotka, nostalgia,
którą
często
z
niewiadomych
przyczyn, nosimy w sobie
zawsze
będzie
lustrzanym
odbiciem
jego prac. Pozostałam
wierna odczuciom z
dzieciństwa
i
ulubionego malarza nie
zmienię. Mimo, że jest
ich mnóstwo i wielu
podziwiam. Wolę spęil.12 Plan ucieczki, 2020, olej i akryl na płótnie, 50x60cm.
dzać czas we własnej
wyobraźni, kreując kolejne obrazy, niż inspirować się cudzą.
MSPP: Proszę dokończyć zdanie, malarstwo to…?

SMG: Ukazanie wnętrza. Długie godziny z życia artysty uwiecznione na płótnie, taki ślad po
nas na wieki.
MSPP: Co poradziłaby Pani początkującym artystom?

SMG: Żeby nie zrażali się niepowodzeniami i nie spodziewali samych pochwał i zachwytów.
Dużo pracowali i nigdy nie tracili wiary, że to co tworzą ma sens.
Wywiad z Sabiną Marią Grzyb przeprowadziła Ewelina Kuzaniak twórca i redaktor strony
Młoda Sztuka Po Polsku.
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Pytania od fanów:

1. Ulubiony film, potrawa, kolor.

SMG: Film to „Źródło Młodości" w którym główna bohaterka musi podjąć, jak się okazuje,
niebywale trudną decyzję, czy żyć wiecznie u boku ukochanego, czy zestarzeć się i odejść tak
jak inni ludzie. Kocham ten film, polecam. Ulubionej potrawy nie mam, lubię różne smaki,
chętnie próbuję lokalnych potrwa w każdym kraju, dużo podróżuje. Kolor to turkus.

2. Pani obrazy są rozpoznawalne. Czy planuje Pani jakąś rewolucyjną zmianę,
czy obstaje przy charakterystycznym stylu.

SMG: Myślę, że tego nie da się tak po prostu zaplanować... to wychodzi od wewnątrz. W tej
chwili czuję, że potencjał nie jest wykorzystany i mam przyjemność i satysfakcję tworząc, więc
nie przewiduję zmian.

3. Czemu w obrazie „Maskarada” użyła Pani głów zwierząt? Mamy się
doszukiwać głębszego przesłania? Może nadawanie ludziom cech zwierzęcych
lub odwrotnie?

SMG: Obraz powstawał w czasie pandemii. To była alegoria. Jedna z wielu które były tam
zawarte. Wszyscy nosimy "Maski”, tu zostały wykorzystane inne, dobranie zwierząt nie jest
przypadkowe,kryje pewną symbolikę, przesłanie.
Nie chciałabym aż tak wiele zdradzać, bo sam obraz jest bardzo intymny. Ale przyznaję, że
kilka osób świetnie sobie poradziło z odczytem. I to mi wystarczy. Lubię inteligentne
malarstwo, jeszcze bardziej inteligentnych odbiorców. Jeden z nich przyznał, że licytował
bardzo wysoko, ale niestety nie udało mu się wygrać licytacji.

4. Skąd wziął się pomysł na taki przepiękny cykl z morzem i bryłami? Czy lubi
Pani morze?

SMG: Uwielbiam wodę, mimo, że moim żywiołem jest powietrze… jestem typowym
wodnikiem. Jeśli chodzi o to, dlaczego tak chętnie je maluję, to muszę wyjaśnić symbolikę.
Morza i oceany, głazy i skały... były na ziemi od samego początku. My jesteśmy od niedawna i
to tylko przez chwilę. Skały są potężne, a wody najmniej przez człowieka poznane. Te obrazy
mam nadzieję, że chociaż na chwilę mogą o tym przypomnieć. Pomóc nam zwolnić i przestać
przejmować się problemami, które i tak miną. Przeżyć to krótkie życie jak najpiękniej.

5. Czy planuje Pani wystawę swoich prac we Wrocławiu?

SMG: Tak planuję, jeszcze w tym roku, w samym Wrocławiu, najprawdopodobniej w wakacje,
a w drugiej połowie roku pod Wrocławiem w Zamku na wodzie. Podam więcej szczegółów tuż
po ukończeniu wystawy w Bydgoszczy, która będzie teraz pod koniec marca.

6. Jaka była Pani droga do zostania malarką, czy to były zdolności i
zainteresowania od dzieciństwa czy jakieś inne czynniki na to wpłynęły!

SMG: Maluje i rysuje od zawsze. Tak jak powiedziałam wcześniej, malarstwo zawsze mnie
fascynowało. W szkole podstawowej wszystkie moje zeszyty były zamalowane jakimiś
szkicami. Nigdy nie sadziłam jednak, że stanie się to moją pracą, bardzo mnie to cieszy.
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il.13 Maskarada, 2020, olej i akryl na płótnie, 80x100cm.

8

il.14 Dziadek do orzechów, 2021, akryl i olej na płótnie, 80x80cm.
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il.15 Strajk, 2021, akryl i olej na płótnie, 80x80cm
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il.16 Najpiękniejszy sen, 2020, aklryl i olej na płótnie, 70x100cm.
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il.17 Lodowce, 2020, akryl i olej na płótnie, 50x70cm.
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