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Firma Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy
oraz
Związek Polskich Artystów Fotografików

zapraszają

5 sierpnia 2006 roku (sobota) na godzinę 16:00
do Galerii Jabkowskich (Chmielna 21, w podwórzu)
na wernisaż wystawy fotografii

Mariusza Kopczyńskiego

„Znajomi”

www.braciajablkowscy.pl

Wystawa „Znajomi” 5 - 28 sierpnia 2006
„…i każdy z Was na moim miejscu zrobiłby to samo.
Dziękuję zatem szklarzowi Kazimierzowi z Nowej Wsi za
umożliwienie mi zaistnienia na polskiej scenie fotograficznej”.
Po muzycznej, to już druga scena, na której pojawi się
Mariusz Kopczyński. Tym razem w Galerii Jabłkowskich
z zestawem fotografii o zwykłych ludziach, amerykańskich bohaterach i ropie, której baryłka, ze względu na
konflikt na Bliskim Wschodzie osiągnęła cenę 78 $.
Prezentowane zdjęcia to zabawa z rzeczywistością, na
pierwszy rzut oka humorystyczne fotografie, parodie
niezaprzeczalnych ikon współczesnego świata. Kiedy
przyjrzymy się jednak bliżej, zobaczymy komentarz do
zdarzeń najświeższych, do obecności, do tego co tu
i teraz, co przed oczami, choć za szybą, co u sąsiada –
również tego za wielką wodą. Mariusz Kopczyński posługuje się pastiszem, wykorzystuje iluzję i zniekształcenia, żeby pokazać nam i skomentować otaczającą rzeczywistość. Ci, którzy myślą, że zobaczą grupę przyja-

ciół poprzebieranych w babskie ciuchy, z kulą u nogi
i bujanym konikiem pod pachą… maja rację. Ci, którzy
poświęcą tej wystawie dłuższą chwilę, będą mieli okazję
zajrzeć w nieuporządkowany umysł Mariusza K.

Mariusz Kopczyński (ur. 1976).
Fotografuje rzeczywistość, tę zastaną i tę stworzoną własnymi rękami. Głównie codzienne sprawy i zwykłych ludzi.
Zwykłych dla najbliższych, dla mężów, żon i sąsiadów. Dla
niego innych poprzez fotografię i sposób jej wykorzystania. Jego zdjęcia to wyniki obserwacji świata przez różowe
okulary, czasem przez zamazane i porysowane szkła, innym
razem to okulary tylko z jedna soczewką. Podróże oaz
tworzenie prostej i szybkiej muzyki dzieli z pasją fotograficzną. Jest absolwentem Studium Fotografii przy Związku
Artystów Fotografików. Na obiad jada makaron z truskawkami, nie trzyma się wyznaczonych terminów, a wystawa w Galerii Jabłkowskich nie jest jego pierwszą.

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 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.
Galeria jest przedsięwzięciem non-profit. Prezentowane w niej są zróżnicowane tematycznie wystawy fotografii
i plakatu, organizowane sa warsztaty fotograficzne.

