Galeria Jabłkowskich
Sobota, 14 maja 2005 roku, nr 4

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

słuchaczy Studium Fotografii ZPAF przygotowana pod kuratelą Piotra Kłoska

„Zapach”
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: Jan Jabłkowski (DTBJ), Janusz Lirski (ZPAF)
oraz autorzy prezentowanych fotografii
www.braciajablkowscy.pl

Galeria Jabłkowskich

Wystawa „Zapach”

Warszawa, ul. Chmielna 21

14 maja – 16 czerwca 2005

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.

Korzystając z propozycji przygotowania wystawy dedykowanej przybywającej do Polski światowej sławy
gwiazdy Isabelli Rossellini, grupa słuchaczy Studium
Fotografii ZPAF przygotowała pod kuratelą Piotra Kłoska
wystawę „Zapach”. Po raz pierwszy wystawa prezentowana była w Starej Pomarańczarni Łazienek Królewskich
w listopadzie 2002. Było to niezwykłe wydarzenie, po
którym Jarosław Mikołajewski napisał w Gazecie Wyborczej między innymi:

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.

Patronat ZPAF dla Galerii Jabłkowskich
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 – „Zapach”, prezentowana będzie w Galerii
Jabłkowskich od 14 maja do 16 czerwcza 2005.

„Do nosa przez oczy... Z problemem ilustrowania zapachu spotkałem się już w dzieciństwie. Babcia i dziadek lubili powtarzać pogróżkę: „już ja ci pokażę, czym
to pachnie”. Niestety, byli ludźmi łagodnego usposobienia i nigdy swoich pogróżek nie wcielali w życie.
Mówię „niestety”, bo fizyczne zetknięcie z oksymoronem zawsze jest ciekawe. Ale co się odwlecze, to nie
uciecze. „Zobaczyć jak coś pachnie” miałem okazję...
na wystawie fotograficznej „Zapach”.
Autorzy prac:
Michał Bojara, Dominika Brzozowska, Anna Czajkowska,
Dagmara Frankowska – Delman, Agnieszka Janusz,
Barbara Kosecka – Kroczewska, Agata Modrzejewska,
Anna Edyta Przybysz, Ana Rancić – Malczewska, Marta
Sinior, Szymon Staniszkis, Piotr Szukała, Paweł Walczak,
Anna Wawrzkowicz, Roman Zalewski.

