Galeria Jabłkowskich
Sobota, 29 stycznia 2005 roku

Firma Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.
oraz
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy
zapraszają 29 stycznia 2005 roku (sobota), na wystawę fotografii

Jerzego Gumowskiego

"Z lotu"
do Galerii Jabłkowskich, w podwórku kamienicy przy ul.Chmielnej 21.
Program otwarcia wystawy:
12:00 -13:00
Spotkanie z Jerzym Gumowskim w kawiarni Mercer's Gaurmet Coffee
(Kamienica Jabłkowskich, Chmielna 21). Autor cyklu zdjęć „Z lotu”
będzie opowiadał o swoich doświadczeniach związanych z fotografią
paralotniową i nie tylko.
13:15
Jan Jabłkowski i Jerzy Gumowski przywitają gości zebranych w Galerii.
Autor omówi prezentowanie fotografie.
www.braciajablkowscy.pl

Galeria Jabłkowskich
Kamienica Jabłkowskich (w podwórzu)
Warszawa, ul. Chmielna 21
Wydarzenia kulturalne i rozrywkowe stale towarzyszyły działalności Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, który do roku 1950 mieścił się w budynku przy
ulicy Brackiej 25. W jego podziemiach organizowano
wystawy folkloru, sztuki ludowej, obrazów, grafiki i fotografii, w kawiarni występowali popularni artyści estradowi a na najwyższym piętrze odbywały się przedstawienia kukiełkowego teatrzyku dziecięcego.
Nawiązując do przedwojennej tradycji na podwórku
Kamienicy Jabłkowskich przy ulicy Chmielnej 21 od
grudnia 2004 roku działa Galeria Jabłkowskich.
Prezentowane w niej są zróżnicowane tematycznie
wystawy fotografii. W sezonie letnim na podwórku organizowane będą również inne wydarzenia kulturalne, jak koncerty, czy projekcje filmowe. Reaktywowane zostaną również przedstawienia kukiełkowe dla
najmłodszych.

Wystawa „Z lotu”
29 stycznia - 18 marca 2005.
Wystawa „Z lotu” to seria pejzaży wykonanych przez
Jerzego Gumowskiego z paralotni. Cykl 21 fotografii
prezentowany będzie w Galerii Jabłkowskich od 29
stycznia do 18 marca 2005 roku.

Jerzy Gumowski
Fotografuje od drugiej klasy liceum, pierwszą wystawę zaprezentował w 1974 r. w sali gimnastycznej liceum ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza na Saskiej Kępie.
Widzenia przez obiektyw uczyli go Irena Jarosińska
i Marek Karewicz. W 1980 został ojcem a dwa lata później wybuchł stan wojenny. Po czterech latach stanu wojennego został ojcem po raz drugi.
Od maja 1989r. fotografuje dla Gazety Wyborczej
i dla siebie.
Jego hobby to zdjęcia wykonane z paralotni, krajobrazy,
pejzaże, faktury, kolory, rytmy i kompozycje, przestrzeń
i tajemniczy świat z lotu ptaka.
Jest laureatem kilkunastu nagród za zdjęcia sportowe,
polityczne i reportaże a także autorem kilkudziesięciu
wystaw w kraju i za granicą. Jest członkiem Związku
Polskich Artystów Fotografików.

