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Firma Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy
oraz
Związek Polskich Artystów Fotografików
zapraszają
15 listopada (sobota) o godzinie 17.00 do Galerii Jabłkowskich
(Kamienica Jabłkowskich, Chmielna 21, w podwórzu)

na wernisaż wystawy Światosława Wojtkowiaka

„Fotografie 2005-2008”

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.

„Fotografie 2005 - 2008”

15 listopada – 12 grudnia 2008
Zdjęcia prezentowane na wystawie to wybór
prac z kilku podróży, do Nigru, Etiopii, Jemenu
czy Indii. To pogranicze fotoreportażu, portretu,
fotografii ulicznej. Fotoreportaż interesuje mnie
jako rejestracja klimatu, nie jako dokumentacja
wydarzeń, jako okno na świat istniejący trochę
poza czasem wyznaczanym kolejnymi wojnami,
kryzysami. Podróże w przestrzeni są dla mnie
substytutem podróży w czasie, zaś zdjęcia substytutem malarstwa, najważniejsze w tym wszystkim
jest jednak doświadczenie drugiego człowieka, bez
niego nic nie miałoby sensu. Rzadko które ze zdjęć
jest więc pozbawione ludzkiej, choćby symbolicznej obecności. Najczęściej to zwykli ludzie, czasem
ludzie marginesu, dziwacy, narkomani, włóczędzy,
ten świat mnie wciąga, w nim widzę życie...

Światosław Wojtkowiak, ur. 1979 Absolwent
poznańskiej Akademii Ekonomicznej, kierunek handel zagraniczny, magister nauk o zarządzaniu,
których to nauk nigdy nie zastosował w życiu, bo
współpracę ze światem korporacji zakończył zanim
ją jeszcze zaczął.
Jeszcze na studiach rozpoczął podróże po kuchniach i restauracjach Wielkiej Brytanii, aby zarobione tak pieniądze wydać na półroczny pobyt na
Karaibach, w celu nagrywania afrochrześcijańskich
rytuałów i codziennych dźwięków na Jamajce i
Haiti. (www.karaiby.reggaenet.pl) Później pomysły
kolejnych wypraw zaczęły narastać w lawinowym
tempie(...). Fotografia pojawiała się w tym wszystkim
powoli, w pewnym sensie jako powrót do dawnych
graficznych zainteresowań, wskrzeszenie dawnej pasji
rysowania komiksów, w gruncie rzeczy tak samo
tworzenie obrazu, tylko innym narzędziem. Dźwięk
i muzyka musiały ostatecznie ustąpić, ostatnie z
nimi związane doświadczenie to wyprawa z grupą
muzyków do Maroka i granie imprez w górskich czy
pustynnych wioskach. Z czasem turystyka stopniowo też schodziła na dalszy plan, trudno ją bowiem
pogodzić ze snuciem opowieści, zwłaszcza opowieści o brudnych, zapomnianych miejscach ziemi i
ludziach z marginesu. Przeplatając włóczęgę ze zleceniami koniecznymi dla zarobienia na chleb, autor
tej wystawy od trzech mniej więcej lat przemierza
gorące tropiki, ziemie spalone słońcem, w poszukiwaniu obrazu, zaspokajając nie do zaspokojenia głód
podróży, głód innego, egzotyki rozumianej nie jako
palmy i kolorowe zwyczaje, ale inny stan umysłu.
Publikacje:
CNN Traveller, National Geographic, National
Geographic Traveller, Newsweek, Globtroter,
Poznaj Świat, Fotokurier, Dziennik Polski, Voyage,
Max Magazine, Survival International, ADRA, FAO,
Lonely Planet, Faces Magazine, MK Tramping,
Tyskie, Masomo Project, Global Trade Watch.
Nagrody / wyróżnienia:
National Geographic - konkurs fotograficzny 2006,
wyróżnienie w kategorii ludzie.
National Geographic - konkurs fotograficzny 2007,
I miejsce w kategorii ludzie oraz Grand Prix konkursu.
People and Planet International Photo competition,
Australia 2008, II miejsce
Więcej informacji na: /www.nygus.info/

