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Firma Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.
oraz
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy
zapraszaja 14 maja 2005 roku (sobota) na wystawę fotografii

Joli Rycerskiej

„Zbliżenia”
do Galerii Jabłkowskich, w podwórzu kamienicy przy ul. Chmielnej 21.
Wystawa organizowana jest przy współpracy ze Studium Fotografii Polskich
Artystów Fotografików, pod patronatem Okręgu Warszawskiego ZPAF

Program otwarcia wystawy:
11:00-13:00
Tło muzyczne do wystawy.
Przy gramofonach Eli - DJka z warszawskiej formacji Lezbend.
12:00
Otwarcie wystawy.
Gości przywitają: autorka fotografii oraz Jan Jabłkowski (DTBJ)
i Janusz Lirski (ZPAF)

www.braciajablkowscy.pl

Galeria Jabłkowskich

Patronat ZPAF dla Galerii Jabłkowskich

Kamienica Jabłkowskich (w podwórzu)

Warszawski Okręg ZPAF obiął patronatem Galerię Jabłkowskich.
Efektem współpracy Galerii ze ZPAF będzie m. in cykl
wystaw młodych fotografików organizowany we współpracy ze Studium Fotografii ZPAF. Pierwsza wystawa –
„Zbliżenia” Joli Rycerskiej, prezentowana będzie w Galerii Jabłkowskich od 14 maja do 16 czerwcza 2005.

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 w podwórzu
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.

„Zbliżenia”
14 maja – 16 czerwca 2005
Przedmiotem poszukiwań było ciało. Wciąż nie odkryte
i inspirujące. Fizyczna bliskość obiektywu rodzi nieoczekiwane owoce. Zatrzymuje w czasie wykradzioną tajemnicę chwili, materializuje jej kształt. Powstałe obrazy zdają się wybudzać wyobraźnię. Pomimo niemal dotykalnej
bliskości świata przedstawionego przywołują obrazy,
prowokują skojarzenia. Otwierają drogę. Zapraszam.

Jola Rycerska – fotograf, filozof, absolwentka Studium Fotografii ZPAF, członek ZPAF, w ramach wystawy prezentuje są prace z trzech cykli: „Pejzaż”, „Ciała
magnetyczne” i „Dłoń lewa. Intymnie”

