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YELUNGWNOWEJ 
PAPIERNI 
Twórczość młodych artystów zrze
szonych w Niezależnym Ruchu Arty
stycznym „Yello" zajęła postindu-
strialne wnętrza dolnej kondygnacji 
Nowej Papierni przy ul. Kościuszki 
142 a. RED Real Estate Development, 
deweloper odpowiedzialny za rewita
lizację starej fabryki papieru, zorgani
zował kolejną wystawę, na której po
znać można nowe tendencje wroc
ławskiej sztuki. Wśród ponad stu 
prac wykonanych różnymi technika
mi są również kompozycje Damiana 
Langosza, Jarosława Grulkowskiego, 
Mariusza Gorzelaka oraz Piotra Sau-
la, twórców młodych, ale już doce

nionych na liczących się konkursach. 
Ekspozycję można oglądać do 6 mar
ca od godz. 10 do 18. 

CZŁOWIEK WOLNOŚCI 
Wystawę poświęconą jednemu z naj
wybitniejszych Polaków XX wieku: 
prawnikowi, dyplomacie i historykowi, 
czyli Janowi Karskiemu, legendarne
mu kurierowi i emisariuszowi Polskie
go Państwa Podziemnego przygoto
wał Ośrodek „Pamięć i Przyszłość". 
Prezentacja stanie w plenerze przy 
pręgierzu w Rynku, natomiast w ratu
szu zaplanowano dyskusję poświęco
ną znaczeniu Karskiego w historii Pol
ski. W spotkaniu wezmą udział Małgo
rzata Linowska, dyrektor Domu Edyty 

Stein, Joanna Podolska, dyrektor Cen
trum Dialogu im. Marka Edelmana i Ro
bert Kastro, dyrektor Muzeum Historii 
Polski. Początek w piątek o godz. 14 
w Sali Wielkiej ratusza. 

PUSTOSTANY W MUZEUM 
Anna Płotnicka, która już wielokrotnie 
zajmowała się w swojej twórczości 
prozą szarej codzienności - czy to na 
wystawie „Krzątanina" czy „Zamiesz
kanie" - tym razem wkracza do beto
nowego molocha, czyli Muzeum 
Współczesnego Wrocław. Artystka 
zajmie nieprzyjazną przestrzeń schro
nu i spróbuje ją ocieplić swoimi dzia
łaniami. Metaforycznie i w rzeczywi
stości, bo w muzeum powstanie ciep

ła ściana, która będzie rozgrzewać lo
dowate wnętrze. Oprócz prezentacji 
wystawy artystka planuje działanie 
z udziałem publiczności podczas wer
nisażu. Start przy pl. Strzegomskim 
2a w piątek o godz. 18. 

PO C0 DZIEŃ KOBIET? 
Pretekstem do zorganizowania wy
stawy, na której zaprezentowane zo
staną prace sześciu wrocławskich 
artystek, jest 8 marca obchodzony ja
ko święto kobiet. W galerii Po Co przy 
ul. Pomorskiej 55/32 swoje obrazy 
malowane, rysowane i drukowane, 
a także rzeźby i asamblaże pokażą: 
XY ankamierzejewska, Beata Rojek, 
Karolina Pietrzyk, Ola Mróz, Małgo

rzata ET BER Warlikowska i Anna Za
jąc. Wernisaż w piątek o godz. 19. 

PALMY I PISANKI 
0 tym, że zbliża się Wielkanoc, przy
pomina Muzeum Etnograficzne, które 
przygotowało doroczną prezentację 
pisanek, palm, baranków, drewnia
nych ptaszków i kwiatów wykona
nych z misternie ułożonej bibuły. Te 
dekoracje świąteczne symbolizowały 
odradzanie się przyrody, które w ob
rzędowości ludowej wiązało się 
z chrześcijańskim świętowaniem. 
Wystawę oglądać można od 5 marca, 
a po jej skończeniu, 22 marca, ekspo
naty zostaną wystawione na sprze
daż na kiermaszu wielkanocnym. 
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