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Firma Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy
oraz
Związek Polskich Artystów Fotografików
zapraszają
8 września 2007 roku (sobota) na godz. 18 do Galerii Jabłkowskich
(Kamienica Jabłkowskich, Chmielna 21, w podwórzu)

na wernisaż wystawy fotografii

„Kartki z podróży”
zagrają:
DJ Krzaku (Zjednoczenie Sound System) oraz Bartosz,
conga (James Ashen Cru)

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 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 są
warsztaty fotograficzne.

„Kartki z podróży”

8 września – 5 października 2007

Wystawa prezentuje fotografie 10 artystów
fotografików. Wspólnym mianownikiem wszystkich
prac jest współistnienie na ich płaszczyźnie obrazu
i tekstu. Tekstu będącego podpisem, poezją, opowieścią, czasem zapytaniem. Powstały zapisy z podróży
wielowymiarowych. Odbytych w czasie, przestrzeni, czy w wewnętrznym świecie emocji. Poznajemy

miejsca dotknięte twórczą obecnością autora-artysty.
Wędrowca borykającego się z pytaniami o istnienie,
nieuchronność, ale także umiejącego znaleźć nadzieję i radość w tym, co przed nim. Pełna swoboda
w doborze środków i technik zaowocowała powstaniem
bardzo indywidualnych prezentacji. Możemy obejrzeć
prace nostalgiczne, poetyckie, ale także baśniowe, czy
„uśmiechnięte” poczuciem humoru autora.
Wystawa powstała we współpracy ze ZPAF. Wśród
uczestników są członkowie ZPAF, oraz uczniowie
i wykładowcy Studium Fotografii ZPAF.
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