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Firma Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.
oraz
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy
zapraszaja 18 czerwca 2005 roku (sobota) na wystawę fotografii

„Warszawa, lata trzydzieste”
do Galerii Jabłkowskich, w podwórzu kamienicy przy ul. Chmielnej 21.
Wystawa organizowana jest przy współpracy z Jerzym Majewskim, autorem
serii książek „Warszawa nieodbudowana” i wydawnictwem VEDA.

Program otwarcia wystawy:
12:00 - 13:00
Pokaz fotografii prezentujących Warszawę lat trzydziestych
i spotkanie z Jerzym Majewskim, autorem serii felietonów i książek
„Warszawa nieodbudowana”, w kawiarni Mercer's Gourmet Coffee
(Kamienica Jabłkowskich, Chmielna 21).
13:00 - 14:30
Melodie lat trzydziestych. Na terenie Galerii Jabłkowskich wystąpią:
Anna Markowicz - śpiew
Marcin Markowicz - skrzypce
Fabian Włodarek - akordeon
13:00
Otwarcie wystawy.
Gości przywitają Jerzy Majewski i Jan Jabłkowski
13:30 - 14.30
Jerzy Majewski podpisuje swoją najnowszą książkę „Warszawa nieodbudowana - lata trzydzieste”.
Ta książka i inne wydawnictwa związane z historią przedwojennej Warszawy dostępne będą
podczas otwarcia wystawy.

www.braciajablkowscy.pl

„Warszawa, lata trzydzieste”
„Warszawa początku lat trzydziestych pogrążona była
w wielkim kryzysie, który ogarnął świat w 1929 r. i trwać
miał przez kilka następnych lat. Miasto w drugiej połowie lat
na nowo odzyskiwało pozycję metropolii. Było stolicą życia
politycznego, intelektualnego, artystycznego i gospodarczego kraju. (…) Wybrukowano wówczas dziesiątki kilometrów
ulic. Rozbudowano system kanalizacji, zakładano parki, bulwary nad Wisłą. Podjęto program rewaloryzacji wielu zabytków, odsłonięto mury staromiejskie, a powstające jak grzyby po deszczu nowe domy w centrum, zgodnie z zaleceniami władz, miały mieć trwałe elewacje z kamienia bądź szlachetnych wypraw tynkowych.

Galeria Jabłkowskich
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.

Miasto rozrastało się wszerz. Nowe dzielnice wianuszkiem
otoczyły dawne centrum miasta. (…) Tak jak przed pierwszą wojną światową, w domach nie zapominano o miejscu
dla gosposi, choć sam styl życia radykalnie się zmienił. Pojawiło się radio, nowoczesne kuchenki gazowe, elektryczne
żelazka. Ludzie zachowywali się z większą swobodą, obyczaje uległy rozluźnieniu. Kobiety dawno zrzuciły z siebie
gorsety, a w środowiskach inteligenckich zaczynano swobodnie rozmawiać o seksie. (…) Warszawa tętniła życiem
dniem i nocą. Kawiarnie, teatry i kabarety były pełne
i przeżywały swój „złoty wiek”.

Nawiązując do przedwojennej tradycji w podwórzu Kamienicy Jabłkowskich przy ulicy Chmielnej 21 od grudnia 2004
roku działa Galeria Jabłkowskich.

Cały ten świat skończył się wraz z wybuchem drugiej wojny
światowej. W ciągu zaledwie kilku tygodni runął sen o polskiej mocarstwowości. O Warszawie jako europejskiej metropolii. Błyskawiczna klęska niemal wszystkich zaskoczyła.”

Galeria jest przedsiewzięciem non-profit.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.

Jerzy S. Majewski
Fragmenty przedmowy do książki
„Warszawa nieodbudwana – lata trzydzieste”

Dotychczas w Galerii Jabłkowskich:
q 18 grudnia 2004 – 28 stycznia 2005
„Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy – 120 lat warszawskiej tradycji”
q 29 stycznia – 18 marca 2005
„Z góry” – fotografie Jerzego Gumowskiego
q 19 marca – 13 maja 2005
„Kilka innych fotografi” – fotografie Kuby Atysa
q 14 maja – 16 czerwca 2005
„Zapach” – fotografie słuchaczy Studium Fotografii ZPAF
Najbliższe wystawy:
q 18 czerwca – 21 lipca 2005
„Warszawa, lata trzydzieste”
q 23 lipca – 25 sierpnia 2005
„Mury Kazimierza” – fotografie Ryszarda Czernowa
q 27 sierpnia – 22 września
Plakat „Solidarności"”
Aukcja fotografii
Stowarzyszenie przyjacół DTBJ zaprasza na internetową aukcję wybranych prac prezentowanych dotychczas w Galerii
Jabłkowskich. Aukcja odbędzie sie dzięki uprzejmości fotografików prezentujących swoje prace na terenie Galerii.
Środki uzyskane ze sprzedaży fotografii w całości przeznaczone zostana na działalnośc Galerii Jabłkowskich.
Informacja o aukcji od 30 czerwca na stronach:
www.braciajablkowscy.pl

