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Firma Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy
oraz
Związek Polskich Artystów Fotografików
zapraszają
6 stycznia 2007 roku (sobota) do Galerii Jabkowskich
(Chmielna 21, w podwórzu) na wernisaż wystawy fotografii

Pauliny Jaśkowskiej

„Kąpiel”
Program:
18:00-20:00 - DJ Krzaku
18:15 - Otwarcie wystawy: 18:15 - Barbara Sokołowska (ZPAF),
Jan Jabłkowski (DTBJ), Paulina Jaśkowska

www.braciajablkowscy.pl

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.
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 fograficzne.

Paulina Jaśkowska
Urodzona w Warszawie w 1979
roku. W 2003 roku ukończyła wydział Wzornictwa Przemysłowego
na Akademii Sztuk pięknych w Warszawie. Od 2004 roku słuchaczka studium fotografii przy Związku Polskich
Artystów Fotografików, dwa pierwsze lata ukończone
z wyróżnieniem.
Wystawy Zbiorowe:
2005 – IV Doroczna Wystawa Studium Fotografii ZPAF
„Stara Galeria” ZPAF, Warszawa,
czerwiec – lipiec 2005
2006 – Miesiąc Fotografii w Krakowie,
wystawa Nic-Coś[ć], Stary Młyn na Zabłociu,
Kraków, maj 2006
2006 – V Doroczna Wystawa Studium Fotografii ZPAF
„Stara” Galeria ZPAF, Warszawa,
czerwiec – lipiec 2006

Wystawa „Kąpiel” 6 stycznia - 2 marca 2007
Rzeczy, które widzimy, nie zawsze opowiadają
nam o swoich wszystkich tajemnicach. Bardzo
często przechodzimy obok, nie zwracając na nie
większej uwagi. Nie zdajemy sobie sprawy z tego,
jak piękne kształty, kolory – wręcz malarskie ob-

razy i kompozycje ukrywają przed naszymi oczami. Wielość barw, oraz kształtów powoduje, iż
zaczynamy postrzegać je zupełnie inaczej, a nasza
wyobraźnia zaczyna pracować, budując zupełnie
inne, odrealnione światy.

