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Firma Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy

zapraszają
5 kwietnia 2008 roku (sobota) o godz. 18.00 do Galerii Jabłkowskich
(Kamienica Jabłkowskich, Chmielna 21, w podwórzu)

na wernisaż wystawy Tomasza Budzyńskiego

„Poza snem”
Wernisaż uświetni występ chóru Carmina przy akompaniamencie
gitar klasycznych.

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 fotografii
Tomasza Budzyńskiego „Poza snem”
Galeria Jabłkowskich, 5 kwietnia - 4 maja 2008

Tomasz Budzyński - ur. 1963, jest absolwentem warszawskiego Studium Fotografii Związku
Polskich Artystów Fotografików, które ukończył
w roku 2007. Brał udział w wystawach zbiorowych słuchaczy Studium - V i VI Dorocznej
Wystawie Studium Fotografii ZPAF - prezentowanych w Starej Galerii, w tym w projekcie

pracowni autorskiej Basi Sokołowskiej "Ja i Oni",
a także w wystawie "Kartki z podróży" oraz
w wystawie projektów fotograficznych do kalendarza niemiecko-polskiej współpracy gospodarczej na rok 2007.
Każdy z nas miewa sny. Zdarzają się sny przyjemne, wesołe, tajemnicze, przykre, jasne i ciemne. Niejednokrotnie odnosimy wrażenie, że jest
to przedłużenie zdarzeń, mających miejsce w rzeczywistości, w której uczestniczymy. Ale zdarzają
się też takie, które do tej rzeczywistości nie
pasują, są jakby z innej, odległej i obcej dla nas
przestrzeni czasu. Niektóre z tych snów pozostają w pamięci na długo, inne umykają szybko.
Bywa, że tuż po przebudzeniu wręcz czujemy jak
odpływają, jak z sekundy na sekundę zatracają
szczegóły, rozmywają się i po chwili pamiętamy
już tylko to, że wydarzyło się coś wyjątkowego, w czym uczestniczyliśmy niemal jak aktorzy.
Po paru dniach, tygodniach czy miesiącach nie
mamy pewności czy przyśniły się ostatniej nocy,
czy już dawno temu. Pozostaje jednakże wrażenie,
że poza rzeczywistością jest jeszcze coś niezwykłego, albo też, że jest jeszcze coś niezwykłego
poza snem.
Kuratorki wystawy:
Jolanta Rycerska, Jagna Olejnikowska

