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Firma Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy
oraz
Związek Polskich Artystów Fotografików

zapraszają

w sobotę 19 września 2009 o godz. 18.00 do Galerii Jabłkowskich
(Kamienica Jabłkowskich, Chmielna 21, w podwórzu) na

wernisaż wystawy fotografii Marcina Morawskiego

Pamięć 1944

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.

Pamięć 1944
Galeria Jabłkowskich, 19 września - 22 października 2009

Wystawa prezentuje współczesnych Polaków,
zwłaszcza młodzież, na tle scenerii powstańczej eksponowanej w Muzeum Powstania Warszawskiego,
gdzie teraźniejszość miesza się z przeszłością.
Oba światy – ten bolesny z okresu Powstania i współczesny, naznaczony codziennym pośpiechem, stykają
się tu ze sobą.
Bezpośrednią inspiracją do podjęcia tematu było
odnalezienie w Muzeum Powstania Warszawskiego
zdjęcia, przedstawiającego Tomasza Morawskiego –
dziadka autora wystawy, wówczas zaledwie 18 letniego żołnierza AK, pułku „Baszta”.

Wystawa objęta jest honorowym patronatem
ze strony Muzeum Powstania Warszawskiego, a
została zorganizowana przy wsparciu Fundacji BRE
Banku SA.

Marcin Morawski
urodzony w lipcu 1982 roku w Warszawie, jest
absolwentem Studium Fotografii Związku Polskich
Artystów Fotografików, które ukończył w 2005 roku.
Zarówno w okresie nauki jak i po jej zakończeniu
brał udział w szeregu wystaw tak krajowych jak
i zagranicznych.
Poprzednia indywidualna wystawa tego autora, nosząca tytuł „Kapliczki warszawskie”, cieszyła
się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony
zwiedzających.

