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

Kiermasz Rękodzieła oraz wernisaż wystawy fotografii:

Elżbieta Andraka „Zauroczenia”
Program:
11:00-18:00 Kiermasz Rękodzieła
12:00-18:00 DJ Hadrian i Agnieszka Szewczyk - wokal (Ninja Projekt)
17:00 Otwarcie wystawy „Zauroczenia”, poczęstunek

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.

Wystawa „Zauroczenia”
Galeria Jabłkowskich, 13 października – 9 listopada 2007

Prezentowane fotografie są zapisem zachwytu
autorki nad bogactwem przyrody. Autorki, która
będąc bacznym obserwatorem, ogląda świat
pochylając się nad nim. Odkrywa koronkową
zmysłowość kwiatów, zaczarowane pejzaże sennych poranków, czy energetyczną wielobarwność
liści tańczących pod stopami. Przestrzeń obrazu
buduje nie tylko przedstawiony przedmiot, ale
także wysmakowane współistnienie światła oraz
przybierającego piękne formy cienia. Uroda
barw i faktur. Powstałe fotografie zachwycają
plastycznością obrazu. Wybrane zdjęcia pochodzą z kilku cykli tworzonych w ciągu ostatnich
dwóch lat.
Kuratorki wystawy:
Jagna Olejnikowska,
Jola Rycerska

Elżbieta Andraka
Mieszka w Warszawie, zawodowo zajmuje się
architekturą, a w wolnych chwilach fotografią.
Absolwentka Studium Fotografii Związku Polskich
Artystów Fotografików. Brała udział w wielu
wystawach zbiorowych. Wystawa „Zauroczenia”
jest pierwszą indywidualną prezentacją jej prac.

Kiermasz rękodzieła
Galeria Jabłkowskich, 13 października, godz. 11-18

Po raz pierwszy Galeria organizuje kiermasz
rękodzieła, podczas którego w podrórzu Kamienicy
Jabłkowskich będzie można obejrzeć i nabyć
oryginalne, wykonane przez artystów drobiazgi
m.in. biżuterię, ceramikę, zabawki czy torebki.

