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

wernisaż wystawy fotografii Tomasza Budzyńskiego

"Venezia riflessa"
Podczas wernisażu Żeński Zespół Wokalny "Carmina" i Trio Gitarowe
– wykona utwory Pergolesiego i Verdiego

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.

„Venezia riflessa”Tomasz Budzyński
Galeria Jabłkowskich, 14 marca – 10 kwietnia 2009

„Jedna z moich stałych i ulubionych dróg prowadzi do Wenecji… Po raz pierwszy byłem w tym
niezwykłym mieście jeszcze jako dziecko, powróciłem do niego parędziesiąt lat później. Zdarza
się, że obrazy świata jakie pamiętamy z dawnych
czasów, widziane i zapamiętane oczyma dziecka,
zderzają się i rozprawiają brutalnie z tym samym
światem, do którego powracamy po dłuższym
czasie. To bardzo duże ‘rozczarowanie’ przytrafia mi się dość często, burząc w jakiś sposób
i wprowadzając niepokój do różnych wspomnień.

Przypadek Wenecji jest jednak inny – nie ma tu
miejsca na ‘rozczarowania’ i gdy po wielu latach
powróciłem do tego miasta zastałem je dokładnie
takim samym jak zapamiętałem – te same, kolory,
zapachy, ten sam klimat i atmosfera. Oczywiście
moje obecne spojrzenie jest już nieco odmienne
niż kiedyś. Próbuję spoglądać nieco dalej, głębiej, doszukując się, próbując uchwycić i wykraść
cząstkę tajemnicy jaką to miasto w sobie skrywa.
Każda kolejna wizyta daje mi szansę dostrzec coś
innego, nowego i za każdym razem spoglądam
na Wenecję z nieco innej perspektywy.” – T.B.
Tomasz Budzyński – ur. 1963, jest członkiem
Związku Polskich Artystów Fotografików. Brał udział
w wystawach zbiorowych słuchaczy Studium – w V
i VI Dorocznej Wystawie Studium Fotografii ZPAF
prezentowanych w Starej Galerii, w tym w projekcie
pracowni autorskiej Basi Sokołowskiej „Ja i Oni”,
w wystawie projektów fotograficznych do kalendarza niemiecko-polskiej współpracy gospodarczej, a
także w wystawach „Kartki z podróży”, „Dziewięć
promieni światła na niebie” oraz w wystawie autorskiej „Poza snem”.
Organizatorzy:
Dom Towarowy Bracia Jałkowscy
Stowarzyszenie Przyjaciół DTBJ
Kuratorki wystawy:
Jagna Olejnikowska
Jola Rycerska

