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Firma Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy
oraz
Związek Polskich Artystów Fotografików
zapraszają
7 lutego 2009 roku (sobota) do Galerii Jabłkowskich
(Kamienica Jabłkowskich, Chmielna 21, w podwórzu) na

wernisaż wystawy międzynarodowej grupy fotograficznej

"Szare Dni"

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.

Grupa „Szare dni”
Galeria Jabłkowskich, 7 lutego – 13 marca 2009

Zdjęcia autorstwa 7 fotografów (Alicja Pietras,
Piotr Rosiński, Marta Skłodowska, Melania
Avanzato, Malwina de Brade, Katarzyna Skura, Jacek
Sołkiewicz), w których dominują wszystkie odcienie
szarości, będzie można oglądać przez miesiąc.

Grupa "Szare Dni" powstała w 2008 roku.
Wspólną cechą publikowanych zdjęć jest charakterystyczna szarość, która z czasem stała się
znakiem szczególnym prac wystawianych przez
"Szare Dni". Jak mówią sami autorzy: "w szarości
tkwi piękno, tajemnica i magia dnia codziennego, którą warto uchwycić na dłużej...".
Wspólne zamiłowanie do specyficznego rodzaju fotografii doprowadziło do swoistego połączenia wizji, w ramach której każdy z fotografów
pokazuje cząstkę własnego świata i związanych
z nim przeżyć.
Fotografia, którą proponują "Szare Dni" nie
jest łatwa w odbiorze - zdjęcia, które można
oglądać na wystawach grupy, zapraszają widza
do chwili refleksji i stanowią niecodzienną projekcję własnych emocji oraz spostrzeżeń, często
tajemniczych, wręcz mrocznych, choć nie pozbawionych naturalności.
W bieżącym roku prace "Szarych Dni" będzie
można obejrzeć zarówno w polskich jak i zagranicznych galeriach.

Aktualności a także wszelkie inne informacje
dotyczące grupy znajdują się na stronie oficjalnej: www.szaredni.com

