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JAK DOJECHAĆ?
OROŃSKO położone jest 
w odległości 120 km na po-
łudnie od Warszawy, 180 km 
na północny wschód od Krako-
wa, 15 km na południowy za-
chód od Radomia (przy trasie 
krajowej nr 7).
Z południa i północy Polski 
najłatwiej dojechać samocho-
dem osobowym krajową „sió-
demką”: zjazd w miejscowości 
Orońsko, w ul. Józefa Brandta, 
potem ul. Topolową, kierując 
się tablicami informacyjnymi. 
Z kierunków wschodnich i za-
chodnich polecamy dojechać 
do Radomia i dalej już drogą 
nr 7.

INNA MOŻLIWOŚĆ to ko-
munikacja PKS lub prywatne 
linie transportowe obsługu-
jące lokalne trasy pomiędzy 

Radomiem a Skarżyskiem-Ka-
mienną. Transport kolejowy 
dociera wyłącznie do Radomia 
lub Szydłowca.
PRYWATNE LINIE (busy): 
Radom, ul. W. Beliny-Praż-
mowskiego, odjazd z parkingu 
naprzeciwko dworca autobu-
sowego, kierunek Szydłowiec 
i Skarżysko-Kamienna   

ROZKŁAD JAZDY: www.
radom.rozkladyjazdy.pl/busy

Maciej 
Szańkowski  

  Penetracje 
przestrzeni
    1974 / 2016

Adam Garnek    Turbina    2013     
dzięki uprzejmości Tomasza Tworka 
i Fundacji Nowa Przestrzeń Sztuki

CENY BILETÓW NA EKSPOZYCJE
Bilety indywidualne bez prze-
wodnika:
    Dzieci do lat 7 – bezpłatnie
    Dzieci i młodzież od lat 8 

do 18 – 5,00 zł
   Dorośli – 7,00 zł
Karta Dużej Rodziny:
    Dzieci do lat 18 – bezpłatnie
   Dorośli – 5,00 zł
Bilety grupowe z przewodni-
kiem:
    Dzieci do 7 roku – 30,00 zł 

za grupę
    Dzieci i młodzież – 7,00 zł / 

1 osoba (5,00 zł bilet  
+ 2,00 zł przewodnik)

    Dorośli – 10,00 zł / 1 osoba 
(7,00 zł bilet + 3,00 zł prze-
wodnik)

Kasa: tel. 48 618 40 27 w. 18

PARK RZEŹBY
Wstęp bezpłatny codziennie od 
7.00 rano do zmroku

Dla grup zorganizowanych
Konieczna jest wcześniejsza 
rezerwacja pobytu. Szeroki 
wachlarz usług edukacyjnych 
obejmuje zwiedzanie wystaw, 
lekcje muzealne, warsztaty 
rzeźbiarskie, inne zajęcia pla-
styczne. Uzupełnieniem oferty 
edukacyjnej jest możliwość 
zamówienia posiłków w Domu 
Rzeźbiarza bądź zorganizowa-
nia ogniska.
Kontakt: Dział Edukacji,
tel. 48 617 40 27 w. 19   

EKSPOZYCJE
(Muzeum, Pałac, Oranżeria, 
Kaplica, Wozownia)
czynne codziennie z wyjątkiem 
poniedziałku:
w sezonie letnim
(1 kwietnia – 31 października)
od wtorku do piątku:
10.00 – 17.00,
weekend: 10.00 – 18.00
w sezonie zimowym
(1 listopada – 31 marca)
od wtorku do niedzieli:
10.00 – 16.00
Do wszystkich ekspozycji obo-
wiązuje jeden bilet 
wstępu    

entrum Rzeźby Polskiej to przestrzenie wystawiennicze 
w budynku muzeum, oranżerii, kaplicy i wozowni, 
warsztaty rzeźbiarskie dla artystów –  odlewniczy,
 kowalski, ceramiczny i inne. To także kolekcja 
polskiej rzeźby, ośrodek dokumentacji artystycznej 
i biblioteka. W stałej ekspozycji w Parku Rzeźby 
prezentowane są prace wybitnych rzeźbiarzy – Mag-
daleny Abakanowicz, Tony’ego Cragga, Krzysztofa 
M. Bednarskiego czy Macieja Szańkowskiego. Po tru-
dach zwiedzania można wstąpić do naszej kawiarenki 

albo zamówić u nas obiad. Zapraszamy!   

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

Kwiecień    /    Maj    /    Czerwiec

Zapraszamy do naszego 
sklepu internetowego
www.ksiegarnia.rzezba-oronsko.pl

Ukazał się kolejny numer 
Kwartalnika Rzeźby „Oroń-
sko” (4/2016), jedynego pisma 
w Polsce poświęconego zagad-
nieniom rzeźby „w rozszerzo-
nym polu”. Na okładce praca 
autorstwa Marka Kijewskiego 
i Małgorzaty Malinowskiej 
(duet Kijewski/Kocur) pt. „Jest 
lepiej, gdy on gryzie ciebie 
symetrycznie”   

„Rzeźba dzisiaj” to bogato 
ilustrowane wydawnictwo, 
będące pokłosiem międzyna-
rodowej konferencji pod takim 
samym tytułem. „Przyjrzenie 
się czym obecnie jest rzeźba 
i co określamy tym terminem 
jest intrygującym zadaniem” 
piszą we wstępie do publikacji 
redaktorki tomu: Eulalia Do-
manowska i Marta Smolińska. 
Wydawnictwo w polskiej i an-
gielskiej wersji językowej   
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Magdalena Abakanowicz    Mutanty    2000

C
Witamy w Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku!
Możesz tu zwiedzić wystawy 
sztuki współczesnej, wejść 
do dziewiętnastowiecznych wnętrz 
pałacu Józefa Brandta, odpocząć 
w zabytkowym parku, albo podglądać 
przy pracy przebywających tu artystów.

Pobyt rezydencyjny artystów 
rzeźbiarzy z Górnej Bawarii
01.03. – 30.04.2017
W ramach porozumienia 
zawartego pomiędzy Dyrekto-
rem Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku, Prezesem Okręgu 
Górnej Bawarii w Monachium 
oraz Dyrektorem Europejskie-
go Domu Sztuki Górnej Bawarii 
– Schafhof we Freising gościmy 
artystów rzeźbiarzy z Niemiec: 
Elisabeth Heindl, Anne Pfeifer, 
Jadrankę Kosorcic i Franza-
-Ferdinanda Wörle   

Plener studencki ASP,
Warszawa
10.04. – 14.04.2017
Po raz kolejny grupa studentów 
Wydziału Rzeźby warszawskiej 

ASP, z pracowni prof. Anto-
niego Janusza Pastwy oraz 
asystenta dr. Rafała Rychtera, 
będzie uczestniczyć w zaję-
ciach plenerowych w CRP. 
Studenci poprzez warsztaty 
realizują program pracowni 
sytuowany w szeroko rozumia-
nym obszarze rzeźby – od eks-
perymentu do edukacji czysto 
technologicznej   

Ogólnopolska Płaszczyzna
Współpracy Akademickiej 
(OPWA)
21.04. – 30.04.2017
III edycja projektu artystycz-
no-edukacyjnego zakładają-
cego warsztatowe spotkania 
studentów Wydziałów Rzeźby 
oraz innych wydziałów uczelni 

Jacek Jagielski
ULOTNA TRWAŁOŚĆ
HORYZONTU.
PRACE Z LAT 1984–2017
4.02. – 3.05.2017
Muzeum Rzeźby Współczesnej
Jacek Jagielski jest artystą 
związanym ze środowiskiem 
poznańskim. Tworzy intrygują-
ce, hybrydalne obiekty,
trudne do określenia mobilne
konstrukcje, sytuacje pozornie
nierealne i niepraktyczne,
a jednocześnie skomponowane
z przedmiotów codziennego
życia. Orońska ekspozycja
ma charakter retrospektywny.
Składają się na nią prace
zrealizowane w latach 
1984–2017   
Kurator: Anna Podsiadły

Marek Rogulus Rogulski
MU(e)SEUM 
– DWIE STRZAŁKI CZASU
4.02. – 3.05.2017
Galeria „Oranżeria”
Wystawa Marka Rogulskiego, 
legendarnego twórcy gdańskie-
go offu, skoncentrowana jest 
na problemie tworzenia się 
wiedzy i jej utrwalania w sys-

temie wymiany energii. Rzeźba 
prezentowana w galerii „nie 
jest już tylko intelektualno-ar-
tystyczną aberracją czy też ba-
dawczym namysłem”, jak mówi 
artysta, ale także zapowiedzią 
powstania „wyjętej z porządku 
społecznego” instytucji MUES-
SEUM – w Gdańsku   
Kurator: 
dr Dorota Grubba-Thiede
Koordynator: dr Jarosław Pajek

PROGRAM WARSZTATÓW RZEŹBIARSKICH 
Dom Rzeźbiarza i pracownie specjalistyczne

PROGRAM WYSTAW
artystycznych. Tym razem 
gościmy studentów i absolwen-
tów Uniwersytetu Artystycz-
nego z Poznania i Akademii 
Sztuk Pięknych z Gdańska. Pod 
okiem profesorów i przy spe-
cjalistycznej pomocy technicz-
nej ze strony CRP wykonają 
oni prace o charakterze site 
specific. Opiekunami tegorocz-
nej, wiosennej odsłony OPWA 
będą: Janusz Bałdyga i Rafał 
Górczyński (Poznań) oraz 
Grzegorz Klaman i Katarzyna 
Lewandowska (Gdańsk) 
Koordynator: Anna Podsiadły
 
Pobyty twórcze indywidualne
1.05. – 30.05.2017
W ramach pobytów indywidu-
alnych w pracowniach rzeź-
biarskich tworzyć będą między 
innymi artyści: Beata Czapska 
(Paryż), duet Tatiana Czekal-
ska – Leszek Golec (Łódź), Ewa 
Beyer-Formela (Sopot) i Maria 
Wojtiuk (Gdańsk)   

Plener w kamieniu ASP, 
Kraków
12–30.06.2017
Coroczne warsztaty studentów 
Wydziału Rzeźby krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Pod 
okiem prowadzącego, dr. Mar-
cina Nosko, przedstawiciele 
Pracowni Rzeźby w Kamieniu, 
wykonają realizacje z klasycz-
nego materiału rzeźbiarskiego 
– kamienia (marmur „Sławnio-
wice” i granit „Strzegom”)   

Warsztaty rzeźbiarskie ASP, 
Gdańsk
12.06. – 22.06.2017
W warsztatach uczestniczyć 
będą studenci Wydziału Rzeź-
by Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku   

Robert Kaja
KTO TAM
4.02. – 23.04.2017
Galeria „Kaplica”
Robert Kaja (ur. 1965) prowa-
dzi pracownię Projektowania 
i Organizacji Przestrzeni 
w gdańskiej ASP. Przedmio-
tem jego zainteresowania jest 
konstruowanie idei i rozwiązań 
formalnych w odniesieniu 
do kontekstu kulturowego, 
historycznego czy społecznego 
wybranego miejsca. Obiekty
artysty prezentowane w zdesa-
kralizowanym wnętrzu kaplicy 
odnoszą się do symboli definiu-
jących relację między światem 
materialnym i duchowym   
Kurator: Leszek Golec

Warsztaty w OrońskuJacek Jagielski    Karuzela    2004    wł. artysty  

Marek Rogulus Rogulski, performance

Rober Kaja    Kto tam    wernisaż

Centrum Rzeźby Polskiej
5 TON RZEŹBY W OROŃSKU 
4.02. – 3.05.2017
Park Rzeźby
Reprezentatywny zbiór rzeźby 
monumentalnej prezentowanej 
w przestrzeni Parku Rzeźby    
Kurator: Eulalia Domanowska
Współpraca: Leszek Golec, 
dr Jarosław Pajek
Aranżacja: Henryk Gac
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Tomasz Domański    Sztolnie    1994
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Ukazał się kolejny numer 
Kwartalnika Rzeźby „Oroń-
sko” (4/2016), jedynego pisma 
w Polsce poświęconego zagad-
nieniom rzeźby „w rozszerzo-
nym polu”. Na okładce praca 
autorstwa Marka Kijewskiego 
i Małgorzaty Malinowskiej 
(duet Kijewski/Kocur) pt. „Jest 
lepiej, gdy on gryzie ciebie 
symetrycznie”   

„Rzeźba dzisiaj” to bogato 
ilustrowane wydawnictwo, 
będące pokłosiem międzyna-
rodowej konferencji pod takim 
samym tytułem. „Przyjrzenie 
się czym obecnie jest rzeźba 
i co określamy tym terminem 
jest intrygującym zadaniem” 
piszą we wstępie do publikacji 
redaktorki tomu: Eulalia Do-
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Informator2017

Magdalena Abakanowicz    Mutanty    2000

C
Witamy w Centrum Rzeźby Polskiej 
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W warsztatach uczestniczyć 
będą studenci Wydziału Rzeź-
by Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku   

Robert Kaja
KTO TAM
4.02. – 23.04.2017
Galeria „Kaplica”
Robert Kaja (ur. 1965) prowa-
dzi pracownię Projektowania 
i Organizacji Przestrzeni 
w gdańskiej ASP. Przedmio-
tem jego zainteresowania jest 
konstruowanie idei i rozwiązań 
formalnych w odniesieniu 
do kontekstu kulturowego, 
historycznego czy społecznego 
wybranego miejsca. Obiekty
artysty prezentowane w zdesa-
kralizowanym wnętrzu kaplicy 
odnoszą się do symboli definiu-
jących relację między światem 
materialnym i duchowym   
Kurator: Leszek Golec

Warsztaty w Orońsku Jacek Jagielski    Karuzela    2004    wł. artysty  

Marek Rogulus Rogulski, performance

Rober Kaja    Kto tam    wernisaż

Centrum Rzeźby Polskiej
5 TON RZEŹBY W OROŃSKU 
4.02. – 3.05.2017
Park Rzeźby
Reprezentatywny zbiór rzeźby 
monumentalnej prezentowanej 
w przestrzeni Parku Rzeźby    
Kurator: Eulalia Domanowska
Współpraca: Leszek Golec, 
dr Jarosław Pajek
Aranżacja: Henryk Gac
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CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ
W OROŃSKU
ul. Topolowa 1
26-505 Orońsko
tel. 48 618 40 27
e-mail: 
sekretariat@rzezba-oronsko.pl
www. rzezba-oronsko.pl
www.sculpture.art.pl

JAK DOJECHAĆ?
OROŃSKO położone jest 
w odległości 120 km na po-
łudnie od Warszawy, 180 km 
na północny wschód od Krako-
wa, 15 km na południowy za-
chód od Radomia (przy trasie 
krajowej nr 7).
Z południa i północy Polski 
najłatwiej dojechać samocho-
dem osobowym krajową „sió-
demką”: zjazd w miejscowości 
Orońsko, w ul. Józefa Brandta, 
potem ul. Topolową, kierując 
się tablicami informacyjnymi. 
Z kierunków wschodnich i za-
chodnich polecamy dojechać 
do Radomia i dalej już drogą 
nr 7.

INNA MOŻLIWOŚĆ to ko-
munikacja PKS lub prywatne 
linie transportowe obsługu-
jące lokalne trasy pomiędzy 

Radomiem a Skarżyskiem-Ka-
mienną. Transport kolejowy 
dociera wyłącznie do Radomia 
lub Szydłowca.
PRYWATNE LINIE (busy): 
Radom, ul. W. Beliny-Praż-
mowskiego, odjazd z parkingu 
naprzeciwko dworca autobu-
sowego, kierunek Szydłowiec 
i Skarżysko-Kamienna   

ROZKŁAD JAZDY: www.
radom.rozkladyjazdy.pl/busy

Maciej 
Szańkowski  

  Penetracje 
przestrzeni
    1974 / 2016

Adam Garnek    Turbina    2013     
dzięki uprzejmości Tomasza Tworka 
i Fundacji Nowa Przestrzeń Sztuki

CENY BILETÓW NA EKSPOZYCJE
Bilety indywidualne bez prze-
wodnika:
    Dzieci do lat 7 – bezpłatnie
    Dzieci i młodzież od lat 8 

do 18 – 5,00 zł
   Dorośli – 7,00 zł
Karta Dużej Rodziny:
    Dzieci do lat 18 – bezpłatnie
   Dorośli – 5,00 zł
Bilety grupowe z przewodni-
kiem:
    Dzieci do 7 roku – 30,00 zł 

za grupę
    Dzieci i młodzież – 7,00 zł / 

1 osoba (5,00 zł bilet  
+ 2,00 zł przewodnik)

    Dorośli – 10,00 zł / 1 osoba 
(7,00 zł bilet + 3,00 zł prze-
wodnik)

Kasa: tel. 48 618 40 27 w. 18

PARK RZEŹBY
Wstęp bezpłatny codziennie od 
7.00 rano do zmroku

Dla grup zorganizowanych
Konieczna jest wcześniejsza 
rezerwacja pobytu. Szeroki 
wachlarz usług edukacyjnych 
obejmuje zwiedzanie wystaw, 
lekcje muzealne, warsztaty 
rzeźbiarskie, inne zajęcia pla-
styczne. Uzupełnieniem oferty 
edukacyjnej jest możliwość 
zamówienia posiłków w Domu 
Rzeźbiarza bądź zorganizowa-
nia ogniska.
Kontakt: Dział Edukacji,
tel. 48 617 40 27 w. 19   

EKSPOZYCJE
(Muzeum, Pałac, Oranżeria, 
Kaplica, Wozownia)
czynne codziennie z wyjątkiem 
poniedziałku:
w sezonie letnim
(1 kwietnia – 31 października)
od wtorku do piątku:
10.00 – 17.00,
weekend: 10.00 – 18.00
w sezonie zimowym
(1 listopada – 31 marca)
od wtorku do niedzieli:
10.00 – 16.00
Do wszystkich ekspozycji obo-
wiązuje jeden bilet 
wstępu    

entrum Rzeźby Polskiej to przestrzenie wystawiennicze 
w budynku muzeum, oranżerii, kaplicy i wozowni, 
warsztaty rzeźbiarskie dla artystów –  odlewniczy,
 kowalski, ceramiczny i inne. To także kolekcja 
polskiej rzeźby, ośrodek dokumentacji artystycznej 
i biblioteka. W stałej ekspozycji w Parku Rzeźby 
prezentowane są prace wybitnych rzeźbiarzy – Mag-
daleny Abakanowicz, Tony’ego Cragga, Krzysztofa 
M. Bednarskiego czy Macieja Szańkowskiego. Po tru-
dach zwiedzania można wstąpić do naszej kawiarenki 

albo zamówić u nas obiad. Zapraszamy!   

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

Kwiecień    /    Maj    /    Czerwiec

Zapraszamy do naszego 
sklepu internetowego
www.ksiegarnia.rzezba-oronsko.pl

Ukazał się kolejny numer 
Kwartalnika Rzeźby „Oroń-
sko” (4/2016), jedynego pisma 
w Polsce poświęconego zagad-
nieniom rzeźby „w rozszerzo-
nym polu”. Na okładce praca 
autorstwa Marka Kijewskiego 
i Małgorzaty Malinowskiej 
(duet Kijewski/Kocur) pt. „Jest 
lepiej, gdy on gryzie ciebie 
symetrycznie”   

„Rzeźba dzisiaj” to bogato 
ilustrowane wydawnictwo, 
będące pokłosiem międzyna-
rodowej konferencji pod takim 
samym tytułem. „Przyjrzenie 
się czym obecnie jest rzeźba 
i co określamy tym terminem 
jest intrygującym zadaniem” 
piszą we wstępie do publikacji 
redaktorki tomu: Eulalia Do-
manowska i Marta Smolińska. 
Wydawnictwo w polskiej i an-
gielskiej wersji językowej   
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Magdalena Abakanowicz    Mutanty    2000

C
Witamy w Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku!
Możesz tu zwiedzić wystawy 
sztuki współczesnej, wejść 
do dziewiętnastowiecznych wnętrz 
pałacu Józefa Brandta, odpocząć 
w zabytkowym parku, albo podglądać 
przy pracy przebywających tu artystów.

Pobyt rezydencyjny artystów 
rzeźbiarzy z Górnej Bawarii
01.03. – 30.04.2017
W ramach porozumienia 
zawartego pomiędzy Dyrekto-
rem Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku, Prezesem Okręgu 
Górnej Bawarii w Monachium 
oraz Dyrektorem Europejskie-
go Domu Sztuki Górnej Bawarii 
– Schafhof we Freising gościmy 
artystów rzeźbiarzy z Niemiec: 
Elisabeth Heindl, Anne Pfeifer, 
Jadrankę Kosorcic i Franza-
-Ferdinanda Wörle   

Plener studencki ASP,
Warszawa
10.04. – 14.04.2017
Po raz kolejny grupa studentów 
Wydziału Rzeźby warszawskiej 

ASP, z pracowni prof. Anto-
niego Janusza Pastwy oraz 
asystenta dr. Rafała Rychtera, 
będzie uczestniczyć w zaję-
ciach plenerowych w CRP. 
Studenci poprzez warsztaty 
realizują program pracowni 
sytuowany w szeroko rozumia-
nym obszarze rzeźby – od eks-
perymentu do edukacji czysto 
technologicznej   

Ogólnopolska Płaszczyzna
Współpracy Akademickiej 
(OPWA)
21.04. – 30.04.2017
III edycja projektu artystycz-
no-edukacyjnego zakładają-
cego warsztatowe spotkania 
studentów Wydziałów Rzeźby 
oraz innych wydziałów uczelni 

Jacek Jagielski
ULOTNA TRWAŁOŚĆ
HORYZONTU.
PRACE Z LAT 1984–2017
4.02. – 3.05.2017
Muzeum Rzeźby Współczesnej
Jacek Jagielski jest artystą 
związanym ze środowiskiem 
poznańskim. Tworzy intrygują-
ce, hybrydalne obiekty,
trudne do określenia mobilne
konstrukcje, sytuacje pozornie
nierealne i niepraktyczne,
a jednocześnie skomponowane
z przedmiotów codziennego
życia. Orońska ekspozycja
ma charakter retrospektywny.
Składają się na nią prace
zrealizowane w latach 
1984–2017   
Kurator: Anna Podsiadły

Marek Rogulus Rogulski
MU(e)SEUM 
– DWIE STRZAŁKI CZASU
4.02. – 3.05.2017
Galeria „Oranżeria”
Wystawa Marka Rogulskiego, 
legendarnego twórcy gdańskie-
go offu, skoncentrowana jest 
na problemie tworzenia się 
wiedzy i jej utrwalania w sys-

temie wymiany energii. Rzeźba 
prezentowana w galerii „nie 
jest już tylko intelektualno-ar-
tystyczną aberracją czy też ba-
dawczym namysłem”, jak mówi 
artysta, ale także zapowiedzią 
powstania „wyjętej z porządku 
społecznego” instytucji MUES-
SEUM – w Gdańsku   
Kurator: 
dr Dorota Grubba-Thiede
Koordynator: dr Jarosław Pajek

PROGRAM WARSZTATÓW RZEŹBIARSKICH 
Dom Rzeźbiarza i pracownie specjalistyczne

PROGRAM WYSTAW
artystycznych. Tym razem 
gościmy studentów i absolwen-
tów Uniwersytetu Artystycz-
nego z Poznania i Akademii 
Sztuk Pięknych z Gdańska. Pod 
okiem profesorów i przy spe-
cjalistycznej pomocy technicz-
nej ze strony CRP wykonają 
oni prace o charakterze site 
specific. Opiekunami tegorocz-
nej, wiosennej odsłony OPWA 
będą: Janusz Bałdyga i Rafał 
Górczyński (Poznań) oraz 
Grzegorz Klaman i Katarzyna 
Lewandowska (Gdańsk) 
Koordynator: Anna Podsiadły
 
Pobyty twórcze indywidualne
1.05. – 30.05.2017
W ramach pobytów indywidu-
alnych w pracowniach rzeź-
biarskich tworzyć będą między 
innymi artyści: Beata Czapska 
(Paryż), duet Tatiana Czekal-
ska – Leszek Golec (Łódź), Ewa 
Beyer-Formela (Sopot) i Maria 
Wojtiuk (Gdańsk)   

Plener w kamieniu ASP, 
Kraków
12–30.06.2017
Coroczne warsztaty studentów 
Wydziału Rzeźby krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Pod 
okiem prowadzącego, dr. Mar-
cina Nosko, przedstawiciele 
Pracowni Rzeźby w Kamieniu, 
wykonają realizacje z klasycz-
nego materiału rzeźbiarskiego 
– kamienia (marmur „Sławnio-
wice” i granit „Strzegom”)   

Warsztaty rzeźbiarskie ASP, 
Gdańsk
12.06. – 22.06.2017
W warsztatach uczestniczyć 
będą studenci Wydziału Rzeź-
by Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku   

Robert Kaja
KTO TAM
4.02. – 23.04.2017
Galeria „Kaplica”
Robert Kaja (ur. 1965) prowa-
dzi pracownię Projektowania 
i Organizacji Przestrzeni 
w gdańskiej ASP. Przedmio-
tem jego zainteresowania jest 
konstruowanie idei i rozwiązań 
formalnych w odniesieniu 
do kontekstu kulturowego, 
historycznego czy społecznego 
wybranego miejsca. Obiekty
artysty prezentowane w zdesa-
kralizowanym wnętrzu kaplicy 
odnoszą się do symboli definiu-
jących relację między światem 
materialnym i duchowym   
Kurator: Leszek Golec

Warsztaty w Orońsku Jacek Jagielski    Karuzela    2004    wł. artysty  

Marek Rogulus Rogulski, performance

Rober Kaja    Kto tam    wernisaż

Centrum Rzeźby Polskiej
5 TON RZEŹBY W OROŃSKU 
4.02. – 3.05.2017
Park Rzeźby
Reprezentatywny zbiór rzeźby 
monumentalnej prezentowanej 
w przestrzeni Parku Rzeźby    
Kurator: Eulalia Domanowska
Współpraca: Leszek Golec, 
dr Jarosław Pajek
Aranżacja: Henryk Gac
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CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ
W OROŃSKU
ul. Topolowa 1
26-505 Orońsko
tel. 48 618 40 27
e-mail: 
sekretariat@rzezba-oronsko.pl
www. rzezba-oronsko.pl
www.sculpture.art.pl

JAK DOJECHAĆ?
OROŃSKO położone jest 
w odległości 120 km na po-
łudnie od Warszawy, 180 km 
na północny wschód od Krako-
wa, 15 km na południowy za-
chód od Radomia (przy trasie 
krajowej nr 7).
Z południa i północy Polski 
najłatwiej dojechać samocho-
dem osobowym krajową „sió-
demką”: zjazd w miejscowości 
Orońsko, w ul. Józefa Brandta, 
potem ul. Topolową, kierując 
się tablicami informacyjnymi. 
Z kierunków wschodnich i za-
chodnich polecamy dojechać 
do Radomia i dalej już drogą 
nr 7.

INNA MOŻLIWOŚĆ to ko-
munikacja PKS lub prywatne 
linie transportowe obsługu-
jące lokalne trasy pomiędzy 

Radomiem a Skarżyskiem-Ka-
mienną. Transport kolejowy 
dociera wyłącznie do Radomia 
lub Szydłowca.
PRYWATNE LINIE (busy): 
Radom, ul. W. Beliny-Praż-
mowskiego, odjazd z parkingu 
naprzeciwko dworca autobu-
sowego, kierunek Szydłowiec 
i Skarżysko-Kamienna   

ROZKŁAD JAZDY: www.
radom.rozkladyjazdy.pl/busy

Maciej 
Szańkowski  

  Penetracje 
przestrzeni
    1974 / 2016

Adam Garnek    Turbina    2013     
dzięki uprzejmości Tomasza Tworka 
i Fundacji Nowa Przestrzeń Sztuki

CENY BILETÓW NA EKSPOZYCJE
Bilety indywidualne bez prze-
wodnika:
    Dzieci do lat 7 – bezpłatnie
    Dzieci i młodzież od lat 8 

do 18 – 5,00 zł
   Dorośli – 7,00 zł
Karta Dużej Rodziny:
    Dzieci do lat 18 – bezpłatnie
   Dorośli – 5,00 zł
Bilety grupowe z przewodni-
kiem:
    Dzieci do 7 roku – 30,00 zł 

za grupę
    Dzieci i młodzież – 7,00 zł / 

1 osoba (5,00 zł bilet  
+ 2,00 zł przewodnik)

    Dorośli – 10,00 zł / 1 osoba 
(7,00 zł bilet + 3,00 zł prze-
wodnik)

Kasa: tel. 48 618 40 27 w. 18

PARK RZEŹBY
Wstęp bezpłatny codziennie od 
7.00 rano do zmroku

Dla grup zorganizowanych
Konieczna jest wcześniejsza 
rezerwacja pobytu. Szeroki 
wachlarz usług edukacyjnych 
obejmuje zwiedzanie wystaw, 
lekcje muzealne, warsztaty 
rzeźbiarskie, inne zajęcia pla-
styczne. Uzupełnieniem oferty 
edukacyjnej jest możliwość 
zamówienia posiłków w Domu 
Rzeźbiarza bądź zorganizowa-
nia ogniska.
Kontakt: Dział Edukacji,
tel. 48 617 40 27 w. 19   

EKSPOZYCJE
(Muzeum, Pałac, Oranżeria, 
Kaplica, Wozownia)
czynne codziennie z wyjątkiem 
poniedziałku:
w sezonie letnim
(1 kwietnia – 31 października)
od wtorku do piątku:
10.00 – 17.00,
weekend: 10.00 – 18.00
w sezonie zimowym
(1 listopada – 31 marca)
od wtorku do niedzieli:
10.00 – 16.00
Do wszystkich ekspozycji obo-
wiązuje jeden bilet 
wstępu    

entrum Rzeźby Polskiej to przestrzenie wystawiennicze 
w budynku muzeum, oranżerii, kaplicy i wozowni, 
warsztaty rzeźbiarskie dla artystów –  odlewniczy,
 kowalski, ceramiczny i inne. To także kolekcja 
polskiej rzeźby, ośrodek dokumentacji artystycznej 
i biblioteka. W stałej ekspozycji w Parku Rzeźby 
prezentowane są prace wybitnych rzeźbiarzy – Mag-
daleny Abakanowicz, Tony’ego Cragga, Krzysztofa 
M. Bednarskiego czy Macieja Szańkowskiego. Po tru-
dach zwiedzania można wstąpić do naszej kawiarenki 

albo zamówić u nas obiad. Zapraszamy!   

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

Kwiecień    /    Maj    /    Czerwiec

Zapraszamy do naszego 
sklepu internetowego
www.ksiegarnia.rzezba-oronsko.pl

Ukazał się kolejny numer 
Kwartalnika Rzeźby „Oroń-
sko” (4/2016), jedynego pisma 
w Polsce poświęconego zagad-
nieniom rzeźby „w rozszerzo-
nym polu”. Na okładce praca 
autorstwa Marka Kijewskiego 
i Małgorzaty Malinowskiej 
(duet Kijewski/Kocur) pt. „Jest 
lepiej, gdy on gryzie ciebie 
symetrycznie”   

„Rzeźba dzisiaj” to bogato 
ilustrowane wydawnictwo, 
będące pokłosiem międzyna-
rodowej konferencji pod takim 
samym tytułem. „Przyjrzenie 
się czym obecnie jest rzeźba 
i co określamy tym terminem 
jest intrygującym zadaniem” 
piszą we wstępie do publikacji 
redaktorki tomu: Eulalia Do-
manowska i Marta Smolińska. 
Wydawnictwo w polskiej i an-
gielskiej wersji językowej   
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C
Witamy w Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku!
Możesz tu zwiedzić wystawy 
sztuki współczesnej, wejść 
do dziewiętnastowiecznych wnętrz 
pałacu Józefa Brandta, odpocząć 
w zabytkowym parku, albo podglądać 
przy pracy przebywających tu artystów.

Pobyt rezydencyjny artystów 
rzeźbiarzy z Górnej Bawarii
01.03. – 30.04.2017
W ramach porozumienia 
zawartego pomiędzy Dyrekto-
rem Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku, Prezesem Okręgu 
Górnej Bawarii w Monachium 
oraz Dyrektorem Europejskie-
go Domu Sztuki Górnej Bawarii 
– Schafhof we Freising gościmy 
artystów rzeźbiarzy z Niemiec: 
Elisabeth Heindl, Anne Pfeifer, 
Jadrankę Kosorcic i Franza-
-Ferdinanda Wörle   

Plener studencki ASP,
Warszawa
10.04. – 14.04.2017
Po raz kolejny grupa studentów 
Wydziału Rzeźby warszawskiej 

ASP, z pracowni prof. Anto-
niego Janusza Pastwy oraz 
asystenta dr. Rafała Rychtera, 
będzie uczestniczyć w zaję-
ciach plenerowych w CRP. 
Studenci poprzez warsztaty 
realizują program pracowni 
sytuowany w szeroko rozumia-
nym obszarze rzeźby – od eks-
perymentu do edukacji czysto 
technologicznej   

Ogólnopolska Płaszczyzna
Współpracy Akademickiej 
(OPWA)
21.04. – 30.04.2017
III edycja projektu artystycz-
no-edukacyjnego zakładają-
cego warsztatowe spotkania 
studentów Wydziałów Rzeźby 
oraz innych wydziałów uczelni 

Jacek Jagielski
ULOTNA TRWAŁOŚĆ
HORYZONTU.
PRACE Z LAT 1984–2017
4.02. – 3.05.2017
Muzeum Rzeźby Współczesnej
Jacek Jagielski jest artystą 
związanym ze środowiskiem 
poznańskim. Tworzy intrygują-
ce, hybrydalne obiekty,
trudne do określenia mobilne
konstrukcje, sytuacje pozornie
nierealne i niepraktyczne,
a jednocześnie skomponowane
z przedmiotów codziennego
życia. Orońska ekspozycja
ma charakter retrospektywny.
Składają się na nią prace
zrealizowane w latach 
1984–2017   
Kurator: Anna Podsiadły

Marek Rogulus Rogulski
MU(e)SEUM 
– DWIE STRZAŁKI CZASU
4.02. – 3.05.2017
Galeria „Oranżeria”
Wystawa Marka Rogulskiego, 
legendarnego twórcy gdańskie-
go offu, skoncentrowana jest 
na problemie tworzenia się 
wiedzy i jej utrwalania w sys-

temie wymiany energii. Rzeźba 
prezentowana w galerii „nie 
jest już tylko intelektualno-ar-
tystyczną aberracją czy też ba-
dawczym namysłem”, jak mówi 
artysta, ale także zapowiedzią 
powstania „wyjętej z porządku 
społecznego” instytucji MUES-
SEUM – w Gdańsku   
Kurator: 
dr Dorota Grubba-Thiede
Koordynator: dr Jarosław Pajek

PROGRAM WARSZTATÓW RZEŹBIARSKICH 
Dom Rzeźbiarza i pracownie specjalistyczne

PROGRAM WYSTAW
artystycznych. Tym razem 
gościmy studentów i absolwen-
tów Uniwersytetu Artystycz-
nego z Poznania i Akademii 
Sztuk Pięknych z Gdańska. Pod 
okiem profesorów i przy spe-
cjalistycznej pomocy technicz-
nej ze strony CRP wykonają 
oni prace o charakterze site 
specific. Opiekunami tegorocz-
nej, wiosennej odsłony OPWA 
będą: Janusz Bałdyga i Rafał 
Górczyński (Poznań) oraz 
Grzegorz Klaman i Katarzyna 
Lewandowska (Gdańsk) 
Koordynator: Anna Podsiadły
 
Pobyty twórcze indywidualne
1.05. – 30.05.2017
W ramach pobytów indywidu-
alnych w pracowniach rzeź-
biarskich tworzyć będą między 
innymi artyści: Beata Czapska 
(Paryż), duet Tatiana Czekal-
ska – Leszek Golec (Łódź), Ewa 
Beyer-Formela (Sopot) i Maria 
Wojtiuk (Gdańsk)   

Plener w kamieniu ASP, 
Kraków
12–30.06.2017
Coroczne warsztaty studentów 
Wydziału Rzeźby krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Pod 
okiem prowadzącego, dr. Mar-
cina Nosko, przedstawiciele 
Pracowni Rzeźby w Kamieniu, 
wykonają realizacje z klasycz-
nego materiału rzeźbiarskiego 
– kamienia (marmur „Sławnio-
wice” i granit „Strzegom”)   

Warsztaty rzeźbiarskie ASP, 
Gdańsk
12.06. – 22.06.2017
W warsztatach uczestniczyć 
będą studenci Wydziału Rzeź-
by Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku   

Robert Kaja
KTO TAM
4.02. – 23.04.2017
Galeria „Kaplica”
Robert Kaja (ur. 1965) prowa-
dzi pracownię Projektowania 
i Organizacji Przestrzeni 
w gdańskiej ASP. Przedmio-
tem jego zainteresowania jest 
konstruowanie idei i rozwiązań 
formalnych w odniesieniu 
do kontekstu kulturowego, 
historycznego czy społecznego 
wybranego miejsca. Obiekty
artysty prezentowane w zdesa-
kralizowanym wnętrzu kaplicy 
odnoszą się do symboli definiu-
jących relację między światem 
materialnym i duchowym   
Kurator: Leszek Golec

Warsztaty w OrońskuJacek Jagielski    Karuzela    2004    wł. artysty  

Marek Rogulus Rogulski, performance

Rober Kaja    Kto tam    wernisaż

Centrum Rzeźby Polskiej
5 TON RZEŹBY W OROŃSKU 
4.02. – 3.05.2017
Park Rzeźby
Reprezentatywny zbiór rzeźby 
monumentalnej prezentowanej 
w przestrzeni Parku Rzeźby    
Kurator: Eulalia Domanowska
Współpraca: Leszek Golec, 
dr Jarosław Pajek
Aranżacja: Henryk Gac

Z
djęcia  

  Jan G
aw

orski   
  

Tomasz Domański    Sztolnie    1994



O POTRZEBIE TWORZENIA WIDZEŃ
27.05. – 17.09.2017
Muzeum Rzeźby Współczesnej 
Międzynarodowa wystawa reali-
zowana we współpracy z Fundacją 
Signum obejmuje dzieła wybitnych 
twórców historycznej awangardy  
i artystów współczesnych. 
W Orońsku zobaczymy m.in. 
prace takich artystów jak Laszlo 
Moholy-Nagy, Jesus Rafael Soto, 
Franciszka i Stefan Themersono-
wie, Wojciech Fangor, Kimsooja, 
Mikołaj Grospierre. 
Ekspozycja będzie głównym 
punktem programu sezonu 
letniego 2017   
Kurator: Grzegorz Musiał
Koordynator: Leszek Golec

Kamila Szczęsna
PROCESS 2
27.05. – 16.07.2017
Galeria „Oranżeria”
Wystawa ceramiki i instalacji rzeź-
biarskich Kamili Szczęsnej, polskiej 
artystki zamieszkałej  
w Stanach Zjednoczonych   
Kurator: Bogusław Dobrowolski 

WERNISAŻE 27 MAJA: IMPREZY PLENEROWE
Dzień Ziemi 
23 kwietnia (niedziela),
 godz. 12.00 – 18.00
Impreza tematyczna poświęcona 
orońskiej przyrodzie w ramach 
Międzynarodowego Dnia Ziemi. 
Gry, zabawy, akcje artystyczne 
dla dorosłych i dla dzieci. 
Szczegółowy program na stronie 
www.rzezba-oronsko.pl. 
Partnerzy: Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej w Radomiu, Centrum Aktyw-
ności Lokalnej w Pionkach, 
Radkom Sp. z o.o. Zakład Utylizacji 
Odpadów Komunalnych, 
Restauracja Rodzinna MammaLeo  
w  Radomiu, Nadleśnictwo Radom, 
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy 
Wsi „Odnowica”, Gmina Orońsko   

Noc Muzeów w Biały Dzień
28 maja (niedziela), 
godz. 12.00 -20.00
Nazajutrz po otwarciu wystaw 
sezonu letniego zapraszamy 
do ich  bezpłatnego zwiedzania, 
na koncert i na kawę w pięknym 
orońskim parku. Partner wydarze-
nia: Zespół Szkół Muzycznych im. 
Oskara Kolberga w Radomiu   

   do Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie na wystawę 
5 ton rzeźby z Orońska 
10.04. – 15.10.2017, Ogród Dolny 
BUW, ul. Dobra 56/66
   do Europejskiego Domu Arty-
stów Górnej Bawarii Schafhof 
na wystawę porezydencyjną
29.04. – 18.06.2017, 
Am Schafhof 1, Freising, Niemcy
   do Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu, na wystawę ceramiki 
ze zbiorów CRP w Orońsku 
23.06. – 31.08.2017, ul. Piotra 
Wysockiego 29, Wałbrzych
   do Austriackiego Forum 
Kultury w Warszawie

na wystawę Wobec polityki
23.06. – 11.08.2017, 
ul. Próżna 7/9, Warszawa
   do Galerii Platan 
w Budapeszcie na wystawę
Pasaże neoawangardy
29.06. – 24.08.2017, 
Andrássy út 32, Budapeszt

Jarosław Kozakiewicz
Przejście
 2015

Tony Cragg
Elliptical Column
2012

Maciej Szańkowski
Penetracje przestrzeni
1974 / 2016

Magdalena Abakanowicz
Mutanty
2000

Wejście

Wejście

Wejście Teresa Murak
Chrystus Pantokrator
2010

Wojciech Fangor
Sygnatura
2007 / 2008

Marta Pszonak
Czajniczek 
2014

Marta Pszonak
Samolot 
2012

Muzeum Rzeźby 
Współczesnej

Pracownia ceramiczna i giserska

Pawilon egipski
Kuźnia

Wartownia

Kasa

Toalety

Toalety

Galeria „Kaplica”

Dom Rzeźbiarza

Pracownie rzeźbiarskie

Pałac Józefa Brandta

Oficyna

Galeria „Wozownia”

Galeria „Oranżeria”

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprasza także na wystawy 
organizowane i współorganizowane 

POZA SWOJĄ SIEDZIBĄ:

Franciszka i Stefan Themersonowie    Bez tytułu    1929    1970 

   dzięki uprzejmości Signum Foundation

Marta Pszonak    Czajniczek    2014 

Kamila Szczęsna    Process 2

Noc Muzeów 
w Biały Dzień

Kawiarnia


