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Lublinianie tłumnie podziwiali cudem odnalezione fotografie 

Twarze miasta, 
którego nie ma 

Na wczorajszą wystawę w Galerii NN przybyły tłumy zwiedzających 

nian do Sali Czarnej w Teatrze NN, gdzie za-
prezentowano 100 zdjęć, tym razem w for-
mie projekcji. Wystawa jest czynna codzien-
nie, w godz. 9-15. 
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rej umieszczono oryginalne pudełko z recep-
turą jak wywoływać zdjęcia oraz szklane ne-
gatywy. Na dwóch z nich fotograf zostawił 
swoje odciski palców, ponieważ rozjaśniał je 
nanosząc specjalną substancję. 

Dla gości przygotowano również niespo-
dziankę. W trakcie odbijania zdjęć ze starych 
klisz, powstała masa próbek fotografii, które 
nie miały idealnej jakości. Postanowiono 
więc podarować je zwiedzającym. Po oficjał-
nym wernisażu wystawy zaproszono lubli-

 W Lublinie mieszkamy od urodzenia, ale ־
takiego oblicza tego miasta nie znałyśmy. 
W naszej rodzinnej kolekcji nie mamy na-
wet w połowie tak starych zdjęć jak te pre-
zentowane tutaj. Po raz pierwszy obcujemy 
z takimi fotografiami. Są naprawdę niezwy-
kłe - przyznają Krystyna i Wanda, które 
przyszły wczoraj do Galerii NN na otwarcie 
wystawy ״Twarze nieistniejącego miasta" 

W maju do Ośrodka "Brama Grodzka-Te-
atr NN" trafiła niezwykle cenna kolekcja 
2700 szklanych negatywów, odnalezionych 
przypadkowo w trakcie remontu kamienicy 
przy Rynku 4• Ze wstępnych prac konserwa-
torskich wynika, że odkryte fotografie zo-
stały wykonane wiatach 1914-1939. Wczoraj 
oficjalnie zaprezentowano tylko niewielką 
część odnalezionej kolekcji. 

- Jest ona unikalna pod wieloma wzglę-
dami. Została cudem odnaleziona tyle lat 
po zakończeniu działań wojennych. Wiele 
zdjęć przedstawia twarze żydowskich miesz-
kańców Lublina oraz dokumentuje przed-
wojenną codzienność. To o tyle wyjątkowe, 
że fotografie te odkryto akurat w roku, w któ-
rym obchodzimy 70. rocznicę likwidacji lu-
bełskiego getta - przyznaje Joanna Zętar z Te-
atru NN. 

Na ścianach galerii zawisło 20 wywoła-
nych zdjęć. Wśród nich aż 11 zostało powięk-
szonych. Zwiedzający mogli zajrzeć również 
do specjalnie przygotowanej gabloty, w któ-
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