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Firma Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy
oraz
Związek Polskich Artystów Fotografików
zapraszają
piątek 10 lipca 2009 o godz. 18.00 do Galerii Jabłkowskich
(Kamienica Jabłkowskich, Chmielna 21, w podwórzu) na

wernisaż wystawy fotografii grupy fotograficznej Pictorial Team

Sklepy Cynamonowe – Manekiny

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.

Sklepy cynamonowe - Manekiny
Galeria Jabłkowskich, 10 lipca - 19 sierpnia 2009

Wystawa Sklepy Cynamonowe – Manekiny jest prezentacją inspirowanego prozą Schulza cyklu fotografii
uwydatniających obsesyjny dla niego motyw manekinów. Jest to nadrealny świat przedmiotów - „pozorów sylwetki ludzkiej”, które przedstawiając życie,
zachowują przeciwną wszelkiemu życiu nieruchomość
wyrazu. Postacie te, zdegradowane w swojej monomanii przez erotykę, zamieszkują masochistyczne miasto
– witrynę sklepową. W rozumieniu Schulza są duchem
uwięzłego w cielesności człowieka, który z podmiotu
stał się przedmiotem. Jednakże manekiny z witryn
sklepowych przy Ulicy Krokodyli symbolizują oprócz
bezdusznej zmysłowości również nowoczesny komercjalizm, w którym znienawidzona nowoczesność staje
się przedmiotem uwielbienia, a jej symbole – tandeta,
lalki, manekiny – urastają do rangi fetyszu. Jak mówi
Ojciec w Traktacie: „ Zachwyca nas taniość, lichota,
tandetność materiału. To jest nasza miłość do materii
jako takiej. Do jej puszystości i porowatości …”.
Autorzy fotografii starali się przy okazji oddać
ducha schulzowskiego zaadaptowanego do nowej,
cokolwiek zdeformowanej i egzotycznej, popeerelowskiej rzeczywistości. Jest to swoisty, artystyczny zapis
socjologiczny, bo ów tytułowy manekin stał się mimowolnie symbolem i rangą naszych przemian ustrojowych, gdzie nie wszystko poszło jak oczekiwano.
Członkowie Pictorial Team wywodzą się z uczestników ogólnopolskich plenerów artystycznych organizowanych przez Mieczysława Wielomskiego. Skład grupy
nie jest stały, zmienia się w zależności od wystawy –
oscyluje pomiędzy 15 a 20 osobami. Fotografowanie

Pictorial Teamu ma charakter interdyscyplinarny,
oparte jest na inspiracji innymi dziedzinami sztuki.
Tajemnica i melancholia ulicy to bezpośrednie nawiązanie do malarstwa surrealistów, W stronę Schulza to
fascynacja literaturą i grafiką Brunona Schulza, natomiast Cisza tylko w oddali … nawiązuje do twórczości
Adama Asnyka.
Pictorial Team ma na koncie wiele sukcesów. Beata
Bajno, Katarzyna Niemotko i Wojciech Romański
zdobyli kilkanaście nagród i wyróżnień w konkursach fotograficznych Sony Award i Pilzner Urquel.
Mieczysław Wielomski otrzymał ponad setkę nagród
i wyróżnień na konkursach fotograficznych w kraju i
zagranicą, w tym tytuł Autora Roku, nagrodę Ministra
Kultury RP, Ministra Kultury Rosji, Królewskiego
Towarzystwa Fotograficznego, Sinar Award.
Uczestnicy wystawy: Lucyna Romańska, Małgorzata
Korzec, Agnieszka Tomiczek, Anna Góra, Beata
Bajno, Katarzyna Niemotko, Wojciech Noga, Janusz
Chojnacki, Szymon Olma, Wojciech Romański,
Marcin Ziółkowski, Robert Kliś, Marek Holota, Jan
Sołtysik, Mieczysław Wielomski
Kuratorki wystawy:
Jagna Olejnikowska tel. 504 188 937
Jola Rycerska tel. 600 38 90 91
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Domu
Towarowego Braci Jabłkowskich

