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Wystawa „Oppression”, któr� 

mo¿na ogl�daæ do 11 września we 

Wrocławiu,  powstała po Pana 

performansie w Legnicy. Malował 

Pan czołgiem na 16 dużych płót-

nach, położonych na płycie lotni-

ska. Nad czym Pan teraz pracuje? 

Nad deforestacją, czyli niszcze-
niem lasów na świecie. W cza-
sie moich podróży spotkałem 
ludzi, którzy walczą z tym fe-
nomenem, w Indiach, Kolum-
bii, Afryce, etc. W moim regio-
nie, obok mojego domku 
na wsi został zniszczony las. 
Zdecydowałem zrobić cykl 
obrazów pt. „Herbarium” 
na wzór wielkiego zielnika, 
i w tym celu wykorzystuję wal-
ce drogowe, koparki i inne ma-
szyny. „Herbarium” to będzie 
olbrzymi zielnik, aby złożyć 
hołd lasowi i naturze. 
Współpracował Pan z kimś 

przy „Herbarium”? 

W Indiach współpracowałem 
z ludźmi, którzy zajmują się 
reintanplacją zniszczonego 
drzewostanu. Ale było to dla 
mnie coś abstrakcyjnego, bo 
osobiście mnie to nie dotyczy-
ło, nie spotkałem się z tym 
w bezpośrednim otoczeniu. 
Nigdy? 
Mam dom na wsi, mieszkam 
tam od dzieciństwa. Zawsze 
spacerowałem po lesie i robi-
łem w nim zdjęcia. Widok tego 

lasu kojarzy mi się z czymś zu-
pełnie naturalnym. Spacerując 
niedawno, zobaczyłem, jak jest 
zniszczony. Mnóstwo drzew 
zostało ściętych niczym prze-
mysłowe odpady. W tym lesie, 
pośród zniszczonych drzew, 
stały buldożery i walec. 
Czy ten widok sprawił, że zechciał 

Pan pokazać zniszczony las? 

Widząc walec, wiedziałem, że 
muszę z nim pracować. Wyda-
rzenia potoczyły się bardzo 
szybko, zadzwoniłem do kilku 
osób pracujących z walcami 
na co dzień, zaprosili mnie 
do współpracy. Wszystkie pra-
ce zrobiłem przy pomocy służb 
technicznych z Lyonu, gdzie 
skończyłem Akademię Sztuk 
Pięknych. Sześć razy wypoży-
czałem walec. 
We Francji dba się o rekultywację 

drzew? 

Tak. Ale ja pracowałem z ludź-
mi, którzy to robią w Indiach. 
Tam się ścina drzewo i sadzi 
małą sadzonkę na jego miejsce. 
To tworzenie przemysłowego 
lasu. Nie powstaje las natural-

ny, nazywam go przemysło-
wym, nie ma w nim zwierząt. 
Pochłania bardzo dużo wody, 
drzewa stoją  jedno przy dru-
gim, co nie ma nic wspólnego 
z naturalnym lasem. 
Przyjedzie Pan do Polski z nową 

wystawą? 

Mam nadzieję, że tak się poto-
czą jej losy. a  

ą 

Rozmawiała  

MAŁGORZATA MATUSZEWSKA 

Wystawę „Oppression” można 
oglądać do 11 września we 
wrocławskiej Galerii Neon Aka-
demii Sztuk Pięknych przy ul. 
Traugutta 21. Galeria czynna 
jest do piątku w godz. 11-17. 
Wstęp do galerii jest bezpłatny. 

Patrzcie na niszczone drzewa

Rozmowa

Z Michelem Grangerem, fran-
cuskim malarzem, autorem 
wystawy „Oppression” w Ga-
lerii Neon wrocławskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych 

b Michel Granger uważnie przygląda się niszczonej cywilizacji, przemocy królującej na świecie
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Widok zniszczonego 
lasu obok 

rodzinnego domu 
sprawił, że stworzę 

„Herbarium”

O omnibusach, wolantach, ka-
retach, bryczkach, saniach i nie 
tylko dowiedzieli się ci, którzy 
wczoraj odwiedzili Infopunkt 
Barbara – centrum Europejskiej 
Stolicy Kultury Wrocław 2016. 
„Wtorki regionalne”, w ramach 
których odbyło się spotka-
nie, wpisują się na stałe w kul-
turalny krajobraz miasta. 

Dzieci z przedszkoli i szkół 
otworzyły skrzynie ze skarbami 
i bawiły się w małych muzeal-
ników. Dowiedziały się m.in., 
jak sprawić, by niepozorny wóz 
stał się piękną karetą, jak zrobić 
powóz (Muzeum Powozów 
Galowice prezentuje bogatą ko-

lekcję nie tylko pojazdów, ale 
też akcesoriów związanych 
z podróżami i narzędzi rze-
mieślniczych. – Muzeum pow-
stało na bazie mojej prywatnej 
kolekcji – opowiadał dr Tadeusz 
Kołacz, twórca Muzeum Powo-
zów Galowice. – Trzydzieści 
osiem lat temu kupiłem pierw-
szy pojazd: milorda (to najbar-
dziej popularny powóz w dru-
giej połowie XIX i w XX wieku, 
skonstruowany w Anglii w 1835 
roku, dwuosobowy, z kozłem 
stangreckim i budą do składa-
nia). Pochodzi z wytwórni 
Schustala, która była ulubio-
nym dostawcą Potockich. 
W Łańcucie są aż 23 pojazdy 
z niej pochodzące – dodał. War-
to wybrać się do Galowic, by zo-
baczyć te wszystkie cuda. Odle-
głość od dworca Wrocław Głów-
ny to 13 km, od węzła autostra-
dowego Bielany 7,9 km. 

Muzeum Powozów Galo- 
wice czynne jest od wtorku 
do piątku w godz. 10-16, w sobo-
ty i niedziele w godz. 11-18. a  

ą

Urok karet, bryczek, 
omnibusów...
Wrocław/Galowice

Małgorzata Matuszewska 

malgorzata.matuszewska@gazeta.wroc.pl

Warto tworzyć prywatne mu-
zea? Tak, są tam prawdziwe 
cuda. Wczoraj we wrocław-
skiej Barbarze zaprezentowa-
ło się Muzeum Powozów

b Zabytkowy pojazd z Galowic stanął wczoraj przed Barbarą. 

Warto wybrać się do Muzeum Powozów, by zobaczyć inne
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Dziś pożegnamy

Planowane pochówki  
na cmentarzach  
dziś, 9.09.2015 r.: 
 

a OSOBOWICE 

Wanda Spychała, 

ur. 2.10.1932, 
pogrzeb o godz. 10.40 
Faustyna Szymańska, 

ur. 24.08.2015, 
pogrzeb o godz. 11.20 
Jan Wołowski, 

ur. 17.12.1955, 
pogrzeb o godz. 12.00 
Mirosława Kościk, ur. 23.01.1944, 
pogrzeb o godz. 12.40 
Urszula Piekarska, ur. 25.11.1935, 
pogrzeb o godz. 13.20 
Maria Adamska, ur. 22.02.1926, 
pogrzeb o godz. 14.00 
Stanisława Pałka, 

ur. 24.11.1937, 
pogrzeb o godz. 14.40 
 

a GRABISZYN 

Genowefa Kondracka, 

ur. 28.09.1930, 
pogrzeb o godz. 11.00 
Helena Krutul, ur. 22.08.2013, 

pogrzeb o godz. 12.00 
Jan Smarzewski, ur. 26.04.1931, 
pogrzeb o godz. 13.00 
Marianna Rafa, ur. 11.06.1920, 
pogrzeb o godz. 14.00 
 
a PSIE POLE 

Teresa Pielichaty, ur. 25.10.1958, 
pogrzeb o godz. 13.00 
Ryszard Mech, ur. 2.07.1928, 
pogrzeb o godz. 14.00 
 
a PAWŁOWICE 

Janina Fiałkowska, 

ur. 8.02.1945, 
pogrzeb o godz. 13.00 
 
a JERZMANOWO 

Małgorzata Brzastowska, 

ur. 15.11.1958, 
pogrzeb o godz. 12.00 
Leokadia Kijewska, 

ur. 20.11.1931, 
pogrzeb o godz. 13.00 
Jan Kwiecień, ur. 24.06.1942, 
pogrzeb o godz. 14.00 
 
Zarząd Cmentarzy Komunalnych,  
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