
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
dyrektor: Eulalia Domanowska

JAK DOJECHAĆ?
OROŃSKO jest położone 
120 km na południe od War-
szawy, 180 km na północny 
wschód od Krakowa, 15 km 
na południowy zachód od Ra-
domia.

Objazd związany 
z pracami drogowymi
Z Radomia
Jadąc z Radomia drogą na Kra-
ków (siódemka), w Młodocinie 
zostaniemy skierowani na nową 
trasę (S7). Omijamy Orońsko 
i pierwszym zjazdem w miej-
scowości Chustki dojeżdżamy 
do starej siódemki (jest po na-
szej prawej), którą wracamy 
w kierunku Radomia i po 7 km 
dojeżdżamy do Orońska.
Dla mieszkańców Radomia 
wygodniejsza może być trasa 
przez miejscowość Kowala. 
Wyjeżdżamy z Radomia ul. 
Krychnowicką i jadąc, mijamy 
miejscowość Kowala, dojeżdża-
my do miejscowości Ruda Wiel-
ka, gdzie skręcamy w prawo, 
do Orońska.
Z Szydłowca
Dojazd starą siódemką bez zmian. 
Jadąc nową trasą S7 od strony 
Szydłowca, należy pamiętać, 
żeby zjechać na starą siódemkę, 
na zjeździe w Chustkach.

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
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CENY BILETÓW 
Bilety indywidualne 
bez przewodnika:
    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 przewodnikiem:
    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)

Zwiedzanie z przewodnikiem 
(grupa do 25 osób):
    30 zł + cena biletu
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. 48 618 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    

riennale jest organizowane w Orońsku od 1992 ro-
ku. Po 25 latach i 7 edycjach, można stwierdzić, że sta-
ło się ono markową imprezą wyławiającą młode ta-

lenty. Otwarte Triennale nawiązuje do formuły przeglądu 
wypracowanej w 1992 roku. W celu nadania mu współcze-
snego wymiaru, trójka równie młodych jak artyści kuratorów 
proponuje przesunięcie akcentu z programu głównego na wy-
darzenia towarzyszące, aby sproblematyzować działania od-
bywające się najczęściej na obrzeżach lub poza polem sztuki. 
Zapowiada się wystawa stanowiąca ważne wydarzenie gene-
racyjne. Zapraszamy 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 
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Witamy w Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku!
Ostatnie miesiące 2017 roku 
zdominuje w Orońsku wystawa 
8. Triennale Młodych.  

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

Z A P O W I E D Z I :
Numer 3–4/2017 Kwartalnika 
Rzeźby „Orońsko” będzie po-
święcony w całości materiałom 
z 8. Triennale Młodych 

N O W O Ś Ć :
O potrzebie tworzenia 
widzeń 1929–2017
Pod redakcją Grzegorza Musia-
ła, Orońsko 2017. Eseje: Grze-
gorz Musiał, Dorota Monkie-
wicz; katalog wystawy w CRP 
w Orońsku, 132 strony, ilustra-
cje barwne, dwujęzyczny (pol., 
ang.). Artyści: Elias Crespin, 
Carlos Cruz-Diez, Wojciech Fan-
gor, Paweł Grobelny, Mikołaj 
Grospierre, Bethan Huws, Kim-
sooja, Lin Yi, Michał Martycho-
wiec, László Moholy-Nagy, Je-
sús Rafael Soto, Franciszka 
i Stefan Themersonowie, Lu-
dwig Wilding, Chi-Tsung Wu 

Plenery
Plener studencki
28.09.–5.10.2017
7. edycja warsztatów rzeźbiar-
skich organizowanych co dwa la-
ta w Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku przez Wydział Ar-
chitektury Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaft und Kunst 
(HAWK) z Hildesheim oraz Poli-
technikę Gdańską 
Koordynator:
prof. Michael V. Sprysch

Warsztaty rzeźbiarskie
Towarzystwa Pomocy
Głuchoniewidomym
4–14.10.2017
Kolejne warsztaty rzeźbiarskie 
organizowane przez Towarzy-

stwo Pomocy Głuchoniewido-
mym w Orońsku to wydarzenie 
absolutnie wyjątkowe, dają-
ce możliwość tworzenia dużych 
form w interesującym miejscu 
i pod okiem artystów z bogatym 
doświadczeniem 
Instruktorzy: prof. Ryszard 
Stryjecki, Mieczysław Syposz, 
Karol Pikor

Ogólnopolska Płaszczyzna 
Współpracy Akademickiej 
– (OPWA)
Kraków – Budapeszt
16–26.10.2017
Od 16 do 26 października 2017 
roku odbędzie się kolejna edycja 
plenerów studentów i absolwen-
tów uczelni artystycznych. 

Sofi Żezmer LOOKING GLASS
18.11.2017–6.01.2018
Galeria „Oranżeria”
Sofi Żezmer, artystka polskiego 
pochodzenia. Studiowała w New 
York University (1980), Cooper 
Union B.A. (1986), Hunter Col-
lege M.A. (1993) w Nowym 
Jorku. Od 1995 roku mieszka 
w Niemczech w Wiesbaden. Ar-
tystka tworzy kolaże, fotografie, 
trójwymiarowe obiekty i instala-
cje site-specific. Pracuje w róż-
nych mediach, zestawia z so-
bą szkło, metal, drewno, plastik 
i przedmioty codziennego użyt-
ku. O jej pracach niemiecki kry-
tyk Ludwig Seyfarth pisał: 
Obrazy i przedmioty Sofi Żezmer 
oferują widzowi bogactwo wra-
żeń. Często trzeba przyglądać się 
bardzo uważnie, aby wchłonąć 
wzrokiem każdy detal. Jednak-
że jak byśmy nie nasycili się tym 
co widzialne i dotykalne, te róż-
norodne powierzchnie są tylko 
przynętą, aby zbadać, co się pod 
nimi kryje. Za pomocą środków 
artystycznych Sofi Żezmer pro-
wadzi refleksję na temat nasze-
go stosunku do rzeczy oraz zna-
czeń, które im przypisujemy 
Kurator: Leszek Golec

PROGRAM WARSZTATÓW RZEŹBIARSKICH 
Dom Rzeźbiarza i pracownie specjalistyczne

PROGRAM WYSTAW

Plenery w Orońsku
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Do tej pory uczestnikami 
projektu byli studenci polskich 
akademii. W ramach jesiennej 
odsłony w orońskich pracow-
niach spotkają się studenci 
Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie oraz Hungarian 
University of Fine Arts z Buda-
pesztu. Opiekunami ze strony 
uczelni będą: Piotr Twardowski 
(Kraków) i Adam Szabo (Buda-
peszt). Projekt ze strony CRP 
koordynuje Anna Podsiadły 

Akademia Sztuk Pięknych
w Warszawie,
Wydział Malarstwa
19–26.10.2017
Warsztaty pod kierunkiem 
adiunkta Igora Przybylskiego 

Pobyty twórcze
indywidualne
W ramach pobytów indywidu-
alnych w pracowniach rzeźbiar-
skich tworzyć będą m.in.:
  w październiku: Anna Sie-
kierska, Michał Klasik, Ewa 
Beyer-Formela, Agnieszka 
Chudzicka, Iwona Malchro-
wicz-Kulągowska
  w listopadzie: Tomasz Dre-
wicz, Mirosława Andrzejew-
ska-Kolkowska, Anna Siekier-
ska 

8. TRIENNALE MŁODYCH 
W OROŃSKU 2017
wystawa

1.10.2017–6.01.2018
Muzeum Rzeźby Współczesnej
Bianca Bondi, Przemek Bra-
nas, Martyna Czech, Nor-
bert Delman, Monika Dro-

żyńska, Sylwester Gałuszka, 
Zuza Golińska, Styrmir Örn 
Guðmundsson, Tobiasz Jędrak, 
Karol Komorowski, Zofia Kra-
wiec, Justina Los, Horacy Mu-
szyński, Nomadic State, Lilia-
na Piskorska, Karolina Plinta, 
Pracownia Portretu, Gregor Ró-
żański, Agnieszka Różyńska, 

Joanna Rzepka-Dziedzic, Miko-
łaj Sobczak, Kuba Szreder, Ewa 
Tatar, Wykwit, Alicja Wysocka
Kuratorzy: Aurelia Nowak, Ro-
muald Demidenko, Tomek Paw-
łowski
 Koordynacja ze strony CRP:  An-
na Podsiadły, Jarosław Pajek 
www.otwartetriennale.info

Sofi Żezmer    Terra Incognita / 
Snapshots    Marta Shefter Gallery

Thorsten Goldberg     

Artur Rozen
UNORGANIZED MATTER
1.10.–5.11.2017
Galeria „Kaplica”
Przestrzeń kosmiczna zdaje się 
być wolna od ekonomii i zapo-
średniczającej ją materialności 
wytworzonej przez człowieka, 
a jednak gdziekolwiek się znaj-
dziemy, zostawiamy po sobie 
podejrzane ślady swojej obec-
ności. Krążący złom nad gło-
wami, kosmiczne śmieci, części 
rakiet, szczątki satelitów, frag-
menty farby, którą pokrywane 
były rakiety, pozostałości spa-
lonego stałego paliwa rakieto-
wego, jak również – moje ulu-
bione… – części skafandrów, 
zgubione rękawice – tak ele-
menty przygotowywanej wysta-
wy opisuje jej kurator Leszek 

Golec. Artur Rozen, uczestnik 
7. edycji Triennale Młodych  
w Orońsku w 2014 roku, absol-
went Akademii Sztuki w Szcze-
cinie, powraca do Orońska  
z indywidualnym pokazem 
Kurator: Leszek Golec

Thorsten Goldberg KONSTRUUJĄC CHMURY
29.07.–22.10.2017
Galeria „Oranżeria”, 
Park Rzeźby
Patronat honorowy
Rolf Nikel
Ambasador Republiki Federal-
nej Niemiec w Polsce
Poetycka wystawa berlińskie-
go twórcy składa się z rysun-
ków, rzeźb, obiektów, filmu wi-

deo, instalacji dźwiękowej oraz 
dokumentacji projektów arty-
sty. Goldberg, specjalizujący 
się w sztuce w przestrzeni pu-
blicznej, stworzył do orońskie-
go parku nową monumental-
ną rzeźbę pod nazwą Opera się 
nie skończy, dopóki śpiewa gru-
ba dama 
Kuratorka: Eulalia Domanowska
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Z Radomia
Jadąc z Radomia drogą na Kra-
ków (siódemka), w Młodocinie 
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trasę (S7). Omijamy Orońsko 
i pierwszym zjazdem w miej-
scowości Chustki dojeżdżamy 
do starej siódemki (jest po na-
szej prawej), którą wracamy 
w kierunku Radomia i po 7 km 
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Wyjeżdżamy z Radomia ul. 
Krychnowicką i jadąc, mijamy 
miejscowość Kowala, dojeżdża-
my do miejscowości Ruda Wiel-
ka, gdzie skręcamy w prawo, 
do Orońska.
Z Szydłowca
Dojazd starą siódemką bez zmian. 
Jadąc nową trasą S7 od strony 
Szydłowca, należy pamiętać, 
żeby zjechać na starą siódemkę, 
na zjeździe w Chustkach.

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-
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CENY BILETÓW 
Bilety indywidualne 
bez przewodnika:
    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 przewodnikiem:
    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)

Zwiedzanie z przewodnikiem 
(grupa do 25 osób):
    30 zł + cena biletu
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. 48 618 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    
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ce możliwość tworzenia dużych 
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Galeria „Oranżeria”
Sofi Żezmer, artystka polskiego 
pochodzenia. Studiowała w New 
York University (1980), Cooper 
Union B.A. (1986), Hunter Col-
lege M.A. (1993) w Nowym 
Jorku. Od 1995 roku mieszka 
w Niemczech w Wiesbaden. Ar-
tystka tworzy kolaże, fotografie, 
trójwymiarowe obiekty i instala-
cje site-specific. Pracuje w róż-
nych mediach, zestawia z so-
bą szkło, metal, drewno, plastik 
i przedmioty codziennego użyt-
ku. O jej pracach niemiecki kry-
tyk Ludwig Seyfarth pisał: 
Obrazy i przedmioty Sofi Żezmer 
oferują widzowi bogactwo wra-
żeń. Często trzeba przyglądać się 
bardzo uważnie, aby wchłonąć 
wzrokiem każdy detal. Jednak-
że jak byśmy nie nasycili się tym 
co widzialne i dotykalne, te róż-
norodne powierzchnie są tylko 
przynętą, aby zbadać, co się pod 
nimi kryje. Za pomocą środków 
artystycznych Sofi Żezmer pro-
wadzi refleksję na temat nasze-
go stosunku do rzeczy oraz zna-
czeń, które im przypisujemy 
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Do tej pory uczestnikami 
projektu byli studenci polskich 
akademii. W ramach jesiennej 
odsłony w orońskich pracow-
niach spotkają się studenci 
Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie oraz Hungarian 
University of Fine Arts z Buda-
pesztu. Opiekunami ze strony 
uczelni będą: Piotr Twardowski 
(Kraków) i Adam Szabo (Buda-
peszt). Projekt ze strony CRP 
koordynuje Anna Podsiadły 

Akademia Sztuk Pięknych
w Warszawie,
Wydział Malarstwa
19–26.10.2017
Warsztaty pod kierunkiem 
adiunkta Igora Przybylskiego 

Pobyty twórcze
indywidualne
W ramach pobytów indywidu-
alnych w pracowniach rzeźbiar-
skich tworzyć będą m.in.:
  w październiku: Anna Sie-
kierska, Michał Klasik, Ewa 
Beyer-Formela, Agnieszka 
Chudzicka, Iwona Malchro-
wicz-Kulągowska
  w listopadzie: Tomasz Dre-
wicz, Mirosława Andrzejew-
ska-Kolkowska, Anna Siekier-
ska 

8. TRIENNALE MŁODYCH 
W OROŃSKU 2017
wystawa

1.10.2017–6.01.2018
Muzeum Rzeźby Współczesnej
Bianca Bondi, Przemek Bra-
nas, Martyna Czech, Nor-
bert Delman, Monika Dro-

żyńska, Sylwester Gałuszka, 
Zuza Golińska, Styrmir Örn 
Guðmundsson, Tobiasz Jędrak, 
Karol Komorowski, Zofia Kra-
wiec, Justina Los, Horacy Mu-
szyński, Nomadic State, Lilia-
na Piskorska, Karolina Plinta, 
Pracownia Portretu, Gregor Ró-
żański, Agnieszka Różyńska, 

Joanna Rzepka-Dziedzic, Miko-
łaj Sobczak, Kuba Szreder, Ewa 
Tatar, Wykwit, Alicja Wysocka
Kuratorzy: Aurelia Nowak, Ro-
muald Demidenko, Tomek Paw-
łowski
 Koordynacja ze strony CRP:  An-
na Podsiadły, Jarosław Pajek 
www.otwartetriennale.info

Sofi Żezmer    Terra Incognita / 
Snapshots    Marta Shefter Gallery

Thorsten Goldberg     

Artur Rozen
UNORGANIZED MATTER
1.10.–5.11.2017
Galeria „Kaplica”
Przestrzeń kosmiczna zdaje się 
być wolna od ekonomii i zapo-
średniczającej ją materialności 
wytworzonej przez człowieka, 
a jednak gdziekolwiek się znaj-
dziemy, zostawiamy po sobie 
podejrzane ślady swojej obec-
ności. Krążący złom nad gło-
wami, kosmiczne śmieci, części 
rakiet, szczątki satelitów, frag-
menty farby, którą pokrywane 
były rakiety, pozostałości spa-
lonego stałego paliwa rakieto-
wego, jak również – moje ulu-
bione… – części skafandrów, 
zgubione rękawice – tak ele-
menty przygotowywanej wysta-
wy opisuje jej kurator Leszek 

Golec. Artur Rozen, uczestnik 
7. edycji Triennale Młodych  
w Orońsku w 2014 roku, absol-
went Akademii Sztuki w Szcze-
cinie, powraca do Orońska  
z indywidualnym pokazem 
Kurator: Leszek Golec

Thorsten Goldberg KONSTRUUJĄC CHMURY
29.07.–22.10.2017
Galeria „Oranżeria”, 
Park Rzeźby
Patronat honorowy
Rolf Nikel
Ambasador Republiki Federal-
nej Niemiec w Polsce
Poetycka wystawa berlińskie-
go twórcy składa się z rysun-
ków, rzeźb, obiektów, filmu wi-

deo, instalacji dźwiękowej oraz 
dokumentacji projektów arty-
sty. Goldberg, specjalizujący 
się w sztuce w przestrzeni pu-
blicznej, stworzył do orońskie-
go parku nową monumental-
ną rzeźbę pod nazwą Opera się 
nie skończy, dopóki śpiewa gru-
ba dama 
Kuratorka: Eulalia Domanowska



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
dyrektor: Eulalia Domanowska

JAK DOJECHAĆ?
OROŃSKO jest położone 
120 km na południe od War-
szawy, 180 km na północny 
wschód od Krakowa, 15 km 
na południowy zachód od Ra-
domia.

Objazd związany 
z pracami drogowymi
Z Radomia
Jadąc z Radomia drogą na Kra-
ków (siódemka), w Młodocinie 
zostaniemy skierowani na nową 
trasę (S7). Omijamy Orońsko 
i pierwszym zjazdem w miej-
scowości Chustki dojeżdżamy 
do starej siódemki (jest po na-
szej prawej), którą wracamy 
w kierunku Radomia i po 7 km 
dojeżdżamy do Orońska.
Dla mieszkańców Radomia 
wygodniejsza może być trasa 
przez miejscowość Kowala. 
Wyjeżdżamy z Radomia ul. 
Krychnowicką i jadąc, mijamy 
miejscowość Kowala, dojeżdża-
my do miejscowości Ruda Wiel-
ka, gdzie skręcamy w prawo, 
do Orońska.
Z Szydłowca
Dojazd starą siódemką bez zmian. 
Jadąc nową trasą S7 od strony 
Szydłowca, należy pamiętać, 
żeby zjechać na starą siódemkę, 
na zjeździe w Chustkach.

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

Paweł Grobelny    Le Mouvement 2     2017

CENY BILETÓW 
Bilety indywidualne 
bez przewodnika:
    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 przewodnikiem:
    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)

Zwiedzanie z przewodnikiem 
(grupa do 25 osób):
    30 zł + cena biletu
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. 48 618 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    

riennale jest organizowane w Orońsku od 1992 ro-
ku. Po 25 latach i 7 edycjach, można stwierdzić, że sta-
ło się ono markową imprezą wyławiającą młode ta-

lenty. Otwarte Triennale nawiązuje do formuły przeglądu 
wypracowanej w 1992 roku. W celu nadania mu współcze-
snego wymiaru, trójka równie młodych jak artyści kuratorów 
proponuje przesunięcie akcentu z programu głównego na wy-
darzenia towarzyszące, aby sproblematyzować działania od-
bywające się najczęściej na obrzeżach lub poza polem sztuki. 
Zapowiada się wystawa stanowiąca ważne wydarzenie gene-
racyjne. Zapraszamy 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

Październik / Listopad / Grudzień Informator2017

T
Witamy w Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku!
Ostatnie miesiące 2017 roku 
zdominuje w Orońsku wystawa 
8. Triennale Młodych.  

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

ZAPOWIEDZI:
Numer 3–4/2017 Kwartalnika 
Rzeźby „Orońsko” będzie po-
święcony w całości materiałom 
z 8. Triennale Młodych 

NOWOŚĆ:
O potrzebie tworzenia 
widzeń 1929–2017
Pod redakcją Grzegorza Musia-
ła, Orońsko 2017. Eseje: Grze-
gorz Musiał, Dorota Monkie-
wicz; katalog wystawy w CRP 
w Orońsku, 132 strony, ilustra-
cje barwne, dwujęzyczny (pol., 
ang.). Artyści: Elias Crespin, 
Carlos Cruz-Diez, Wojciech Fan-
gor, Paweł Grobelny, Mikołaj 
Grospierre, Bethan Huws, Kim-
sooja, Lin Yi, Michał Martycho-
wiec, László Moholy-Nagy, Je-
sús Rafael Soto, Franciszka 
i Stefan Themersonowie, Lu-
dwig Wilding, Chi-Tsung Wu 

Plenery
Plener studencki
28.09.–5.10.2017
7. edycja warsztatów rzeźbiar-
skich organizowanych co dwa la-
ta w Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku przez Wydział Ar-
chitektury Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaft und Kunst 
(HAWK) z Hildesheim oraz Poli-
technikę Gdańską 
Koordynator:
prof. Michael V. Sprysch

Warsztaty rzeźbiarskie
Towarzystwa Pomocy
Głuchoniewidomym
4–14.10.2017
Kolejne warsztaty rzeźbiarskie 
organizowane przez Towarzy-

stwo Pomocy Głuchoniewido-
mym w Orońsku to wydarzenie 
absolutnie wyjątkowe, dają-
ce możliwość tworzenia dużych 
form w interesującym miejscu 
i pod okiem artystów z bogatym 
doświadczeniem 
Instruktorzy: prof. Ryszard 
Stryjecki, Mieczysław Syposz, 
Karol Pikor

Ogólnopolska Płaszczyzna 
Współpracy Akademickiej 
– (OPWA)
Kraków – Budapeszt
16–26.10.2017
Od 16 do 26 października 2017 
roku odbędzie się kolejna edycja 
plenerów studentów i absolwen-
tów uczelni artystycznych. 

Sofi Żezmer LOOKING GLASS
18.11.2017–6.01.2018
Galeria „Oranżeria”
Sofi Żezmer, artystka polskiego 
pochodzenia. Studiowała w New 
York University (1980), Cooper 
Union B.A. (1986), Hunter Col-
lege M.A. (1993) w Nowym 
Jorku. Od 1995 roku mieszka 
w Niemczech w Wiesbaden. Ar-
tystka tworzy kolaże, fotografie, 
trójwymiarowe obiekty i instala-
cje site-specific. Pracuje w róż-
nych mediach, zestawia z so-
bą szkło, metal, drewno, plastik 
i przedmioty codziennego użyt-
ku. O jej pracach niemiecki kry-
tyk Ludwig Seyfarth pisał: 
Obrazy i przedmioty Sofi Żezmer 
oferują widzowi bogactwo wra-
żeń. Często trzeba przyglądać się 
bardzo uważnie, aby wchłonąć 
wzrokiem każdy detal. Jednak-
że jak byśmy nie nasycili się tym 
co widzialne i dotykalne, te róż-
norodne powierzchnie są tylko 
przynętą, aby zbadać, co się pod 
nimi kryje. Za pomocą środków 
artystycznych Sofi Żezmer pro-
wadzi refleksję na temat nasze-
go stosunku do rzeczy oraz zna-
czeń, które im przypisujemy 
Kurator: Leszek Golec

PROGRAM WARSZTATÓW RZEŹBIARSKICH 
Dom Rzeźbiarza i pracownie specjalistyczne

PROGRAM WYSTAW

Plenery w Orońsku
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Do tej pory uczestnikami 
projektu byli studenci polskich 
akademii. W ramach jesiennej 
odsłony w orońskich pracow-
niach spotkają się studenci 
Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie oraz Hungarian 
University of Fine Arts z Buda-
pesztu. Opiekunami ze strony 
uczelni będą: Piotr Twardowski 
(Kraków) i Adam Szabo (Buda-
peszt). Projekt ze strony CRP 
koordynuje Anna Podsiadły 

Akademia Sztuk Pięknych
w Warszawie,
Wydział Malarstwa
19–26.10.2017
Warsztaty pod kierunkiem 
adiunkta Igora Przybylskiego 

Pobyty twórcze
indywidualne
W ramach pobytów indywidu-
alnych w pracowniach rzeźbiar-
skich tworzyć będą m.in.:
  w październiku: Anna Sie-
kierska, Michał Klasik, Ewa 
Beyer-Formela, Agnieszka 
Chudzicka, Iwona Malchro-
wicz-Kulągowska
  w listopadzie: Tomasz Dre-
wicz, Mirosława Andrzejew-
ska-Kolkowska, Anna Siekier-
ska 

8. TRIENNALE MŁODYCH 
W OROŃSKU 2017
wystawa

1.10.2017–6.01.2018
Muzeum Rzeźby Współczesnej
Bianca Bondi, Przemek Bra-
nas, Martyna Czech, Nor-
bert Delman, Monika Dro-

żyńska, Sylwester Gałuszka, 
Zuza Golińska, Styrmir Örn 
Guðmundsson, Tobiasz Jędrak, 
Karol Komorowski, Zofia Kra-
wiec, Justina Los, Horacy Mu-
szyński, Nomadic State, Lilia-
na Piskorska, Karolina Plinta, 
Pracownia Portretu, Gregor Ró-
żański, Agnieszka Różyńska, 

Joanna Rzepka-Dziedzic, Miko-
łaj Sobczak, Kuba Szreder, Ewa 
Tatar, Wykwit, Alicja Wysocka
Kuratorzy: Aurelia Nowak, Ro-
muald Demidenko, Tomek Paw-
łowski
 Koordynacja ze strony CRP:  An-
na Podsiadły, Jarosław Pajek 
www.otwartetriennale.info

Sofi Żezmer    Terra Incognita / 
Snapshots    Marta Shefter Gallery

Thorsten Goldberg     

Artur Rozen
UNORGANIZED MATTER
1.10.–5.11.2017
Galeria „Kaplica”
Przestrzeń kosmiczna zdaje się 
być wolna od ekonomii i zapo-
średniczającej ją materialności 
wytworzonej przez człowieka, 
a jednak gdziekolwiek się znaj-
dziemy, zostawiamy po sobie 
podejrzane ślady swojej obec-
ności. Krążący złom nad gło-
wami, kosmiczne śmieci, części 
rakiet, szczątki satelitów, frag-
menty farby, którą pokrywane 
były rakiety, pozostałości spa-
lonego stałego paliwa rakieto-
wego, jak również – moje ulu-
bione… – części skafandrów, 
zgubione rękawice – tak ele-
menty przygotowywanej wysta-
wy opisuje jej kurator Leszek 

Golec. Artur Rozen, uczestnik 
7. edycji Triennale Młodych  
w Orońsku w 2014 roku, absol-
went Akademii Sztuki w Szcze-
cinie, powraca do Orońska  
z indywidualnym pokazem 
Kurator: Leszek Golec

Thorsten Goldberg KONSTRUUJĄC CHMURY
29.07.–22.10.2017
Galeria „Oranżeria”, 
Park Rzeźby
Patronat honorowy
Rolf Nikel
Ambasador Republiki Federal-
nej Niemiec w Polsce
Poetycka wystawa berlińskie-
go twórcy składa się z rysun-
ków, rzeźb, obiektów, filmu wi-

deo, instalacji dźwiękowej oraz 
dokumentacji projektów arty-
sty. Goldberg, specjalizujący 
się w sztuce w przestrzeni pu-
blicznej, stworzył do orońskie-
go parku nową monumental-
ną rzeźbę pod nazwą Opera się 
nie skończy, dopóki śpiewa gru-
ba dama 
Kuratorka: Eulalia Domanowska



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
dyrektor: Eulalia Domanowska

JAK DOJECHAĆ?
OROŃSKO jest położone 
120 km na południe od War-
szawy, 180 km na północny 
wschód od Krakowa, 15 km 
na południowy zachód od Ra-
domia.

Objazd związany 
z pracami drogowymi
Z Radomia
Jadąc z Radomia drogą na Kra-
ków (siódemka), w Młodocinie 
zostaniemy skierowani na nową 
trasę (S7). Omijamy Orońsko 
i pierwszym zjazdem w miej-
scowości Chustki dojeżdżamy 
do starej siódemki (jest po na-
szej prawej), którą wracamy 
w kierunku Radomia i po 7 km 
dojeżdżamy do Orońska.
Dla mieszkańców Radomia 
wygodniejsza może być trasa 
przez miejscowość Kowala. 
Wyjeżdżamy z Radomia ul. 
Krychnowicką i jadąc, mijamy 
miejscowość Kowala, dojeżdża-
my do miejscowości Ruda Wiel-
ka, gdzie skręcamy w prawo, 
do Orońska.
Z Szydłowca
Dojazd starą siódemką bez zmian. 
Jadąc nową trasą S7 od strony 
Szydłowca, należy pamiętać, 
żeby zjechać na starą siódemkę, 
na zjeździe w Chustkach.

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
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CENY BILETÓW 
Bilety indywidualne 
bez przewodnika:
    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 przewodnikiem:
    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)

Zwiedzanie z przewodnikiem 
(grupa do 25 osób):
    30 zł + cena biletu
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. 48 618 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    

riennale jest organizowane w Orońsku od 1992 ro-
ku. Po 25 latach i 7 edycjach, można stwierdzić, że sta-
ło się ono markową imprezą wyławiającą młode ta-

lenty. Otwarte Triennale nawiązuje do formuły przeglądu 
wypracowanej w 1992 roku. W celu nadania mu współcze-
snego wymiaru, trójka równie młodych jak artyści kuratorów 
proponuje przesunięcie akcentu z programu głównego na wy-
darzenia towarzyszące, aby sproblematyzować działania od-
bywające się najczęściej na obrzeżach lub poza polem sztuki. 
Zapowiada się wystawa stanowiąca ważne wydarzenie gene-
racyjne. Zapraszamy 
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Witamy w Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku!
Ostatnie miesiące 2017 roku 
zdominuje w Orońsku wystawa 
8. Triennale Młodych.  

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

Z A P O W I E D Z I :
Numer 3–4/2017 Kwartalnika 
Rzeźby „Orońsko” będzie po-
święcony w całości materiałom 
z 8. Triennale Młodych 

N O W O Ś Ć :
O potrzebie tworzenia 
widzeń 1929–2017
Pod redakcją Grzegorza Musia-
ła, Orońsko 2017. Eseje: Grze-
gorz Musiał, Dorota Monkie-
wicz; katalog wystawy w CRP 
w Orońsku, 132 strony, ilustra-
cje barwne, dwujęzyczny (pol., 
ang.). Artyści: Elias Crespin, 
Carlos Cruz-Diez, Wojciech Fan-
gor, Paweł Grobelny, Mikołaj 
Grospierre, Bethan Huws, Kim-
sooja, Lin Yi, Michał Martycho-
wiec, László Moholy-Nagy, Je-
sús Rafael Soto, Franciszka 
i Stefan Themersonowie, Lu-
dwig Wilding, Chi-Tsung Wu 

Plenery
Plener studencki
28.09.–5.10.2017
7. edycja warsztatów rzeźbiar-
skich organizowanych co dwa la-
ta w Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku przez Wydział Ar-
chitektury Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaft und Kunst 
(HAWK) z Hildesheim oraz Poli-
technikę Gdańską 
Koordynator:
prof. Michael V. Sprysch

Warsztaty rzeźbiarskie
Towarzystwa Pomocy
Głuchoniewidomym
4–14.10.2017
Kolejne warsztaty rzeźbiarskie 
organizowane przez Towarzy-

stwo Pomocy Głuchoniewido-
mym w Orońsku to wydarzenie 
absolutnie wyjątkowe, dają-
ce możliwość tworzenia dużych 
form w interesującym miejscu 
i pod okiem artystów z bogatym 
doświadczeniem 
Instruktorzy: prof. Ryszard 
Stryjecki, Mieczysław Syposz, 
Karol Pikor

Ogólnopolska Płaszczyzna 
Współpracy Akademickiej 
– (OPWA)
Kraków – Budapeszt
16–26.10.2017
Od 16 do 26 października 2017 
roku odbędzie się kolejna edycja 
plenerów studentów i absolwen-
tów uczelni artystycznych. 

Sofi Żezmer LOOKING GLASS
18.11.2017–6.01.2018
Galeria „Oranżeria”
Sofi Żezmer, artystka polskiego 
pochodzenia. Studiowała w New 
York University (1980), Cooper 
Union B.A. (1986), Hunter Col-
lege M.A. (1993) w Nowym 
Jorku. Od 1995 roku mieszka 
w Niemczech w Wiesbaden. Ar-
tystka tworzy kolaże, fotografie, 
trójwymiarowe obiekty i instala-
cje site-specific. Pracuje w róż-
nych mediach, zestawia z so-
bą szkło, metal, drewno, plastik 
i przedmioty codziennego użyt-
ku. O jej pracach niemiecki kry-
tyk Ludwig Seyfarth pisał: 
Obrazy i przedmioty Sofi Żezmer 
oferują widzowi bogactwo wra-
żeń. Często trzeba przyglądać się 
bardzo uważnie, aby wchłonąć 
wzrokiem każdy detal. Jednak-
że jak byśmy nie nasycili się tym 
co widzialne i dotykalne, te róż-
norodne powierzchnie są tylko 
przynętą, aby zbadać, co się pod 
nimi kryje. Za pomocą środków 
artystycznych Sofi Żezmer pro-
wadzi refleksję na temat nasze-
go stosunku do rzeczy oraz zna-
czeń, które im przypisujemy 
Kurator: Leszek Golec

PROGRAM WARSZTATÓW RZEŹBIARSKICH 
Dom Rzeźbiarza i pracownie specjalistyczne

PROGRAM WYSTAW
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Do tej pory uczestnikami 
projektu byli studenci polskich 
akademii. W ramach jesiennej 
odsłony w orońskich pracow-
niach spotkają się studenci 
Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie oraz Hungarian 
University of Fine Arts z Buda-
pesztu. Opiekunami ze strony 
uczelni będą: Piotr Twardowski 
(Kraków) i Adam Szabo (Buda-
peszt). Projekt ze strony CRP 
koordynuje Anna Podsiadły 

Akademia Sztuk Pięknych
w Warszawie,
Wydział Malarstwa
19–26.10.2017
Warsztaty pod kierunkiem 
adiunkta Igora Przybylskiego 

Pobyty twórcze
indywidualne
W ramach pobytów indywidu-
alnych w pracowniach rzeźbiar-
skich tworzyć będą m.in.:
  w październiku: Anna Sie-
kierska, Michał Klasik, Ewa 
Beyer-Formela, Agnieszka 
Chudzicka, Iwona Malchro-
wicz-Kulągowska
  w listopadzie: Tomasz Dre-
wicz, Mirosława Andrzejew-
ska-Kolkowska, Anna Siekier-
ska 

8. TRIENNALE MŁODYCH 
W OROŃSKU 2017
wystawa

1.10.2017–6.01.2018
Muzeum Rzeźby Współczesnej
Bianca Bondi, Przemek Bra-
nas, Martyna Czech, Nor-
bert Delman, Monika Dro-

żyńska, Sylwester Gałuszka, 
Zuza Golińska, Styrmir Örn 
Guðmundsson, Tobiasz Jędrak, 
Karol Komorowski, Zofia Kra-
wiec, Justina Los, Horacy Mu-
szyński, Nomadic State, Lilia-
na Piskorska, Karolina Plinta, 
Pracownia Portretu, Gregor Ró-
żański, Agnieszka Różyńska, 

Joanna Rzepka-Dziedzic, Miko-
łaj Sobczak, Kuba Szreder, Ewa 
Tatar, Wykwit, Alicja Wysocka
Kuratorzy: Aurelia Nowak, Ro-
muald Demidenko, Tomek Paw-
łowski
 Koordynacja ze strony CRP:  An-
na Podsiadły, Jarosław Pajek 
www.otwartetriennale.info

Sofi Żezmer    Terra Incognita / 
Snapshots    Marta Shefter Gallery

Thorsten Goldberg     

Artur Rozen
UNORGANIZED MATTER
1.10.–5.11.2017
Galeria „Kaplica”
Przestrzeń kosmiczna zdaje się 
być wolna od ekonomii i zapo-
średniczającej ją materialności 
wytworzonej przez człowieka, 
a jednak gdziekolwiek się znaj-
dziemy, zostawiamy po sobie 
podejrzane ślady swojej obec-
ności. Krążący złom nad gło-
wami, kosmiczne śmieci, części 
rakiet, szczątki satelitów, frag-
menty farby, którą pokrywane 
były rakiety, pozostałości spa-
lonego stałego paliwa rakieto-
wego, jak również – moje ulu-
bione… – części skafandrów, 
zgubione rękawice – tak ele-
menty przygotowywanej wysta-
wy opisuje jej kurator Leszek 

Golec. Artur Rozen, uczestnik 
7. edycji Triennale Młodych  
w Orońsku w 2014 roku, absol-
went Akademii Sztuki w Szcze-
cinie, powraca do Orońska  
z indywidualnym pokazem 
Kurator: Leszek Golec

Thorsten Goldberg KONSTRUUJĄC CHMURY
29.07.–22.10.2017
Galeria „Oranżeria”, 
Park Rzeźby
Patronat honorowy
Rolf Nikel
Ambasador Republiki Federal-
nej Niemiec w Polsce
Poetycka wystawa berlińskie-
go twórcy składa się z rysun-
ków, rzeźb, obiektów, filmu wi-

deo, instalacji dźwiękowej oraz 
dokumentacji projektów arty-
sty. Goldberg, specjalizujący 
się w sztuce w przestrzeni pu-
blicznej, stworzył do orońskie-
go parku nową monumental-
ną rzeźbę pod nazwą Opera się 
nie skończy, dopóki śpiewa gru-
ba dama 
Kuratorka: Eulalia Domanowska



Weekendowe warsztaty 
ceramiczne dla dorosłych
7–8 i 29.10.2017
Warsztaty skierowane do wszyst-
kich tych, którzy chcieliby rozpo-
cząć swoją przygodę z ceramiką 
i kreatywnie spędzić weekend 
w Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku. Szczegółowych 

informacji o programie warszta-
tów, pobycie w Orońsku i kosz-
tach udziela Urszula Kaszewska, 
edukacja@rzezba-oronsko.pl lub 
telefon: 48 618 45 16 wew. 19 

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

POZA SWOJĄ
SIEDZIBĄ:

Warsztaty w Orońsku

   do Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie na wystawę  
5 ton rzeźby z Orońska  
do 15.10.2017, Ogród Dolny 
BUW, ul. Dobra 56/66 

Zapisy do piątku poprzedzającego 
spotkanie, do godz. 15.00.
e-mail:   
edukacja@rzezba-oronsko.pl
Dodatkowe informacje: 
48 618 40 27 w. 19.
Od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7.30–15.30.
Koszt warsztatów w cenie biletu 
wstępu do muzeum.

PROGRAM
8.10. Uwaga, rzeźba!
Prowadzenie: Małgorzata Karkosz
15.10. Nie tylko kamień…
Prowadzenie: Małgorzata Karkosz
22.10. Tajemnica Ukonu
Prowadzenie: Małgorzata Karkosz

5.11. Legendy parku  
– warsztaty komiksu
Prowadzenie: Weronika Elertowska
12.11. Codzienne – niezbędne
Prowadzenie: Urszula Kaszewska
19.11. Projektowanie wystawy 
– warsztaty do 8. Triennale Młodych
Prowadzenie: Małgorzata Karkosz
26.11. Świąteczne cacka – cz. I
Prowadzenie: Urszula Kaszewska
3.12. Graficzne dekoracje
Prowadzenie: Weronika Elertowska
10.12. Świąteczne cacka – cz. II
Prowadzenie: Urszula Kaszewska
17.12. Ptasie święta
Prowadzenie: Małgorzata Karkosz

Opisy zajęć na stronie: 
https://goo.gl/pO7jQR

Zapraszamy do Orońska!
RODZINNE WARSZTATY PLASTYCZNE   Zawsze w niedzielę,  początek zajęć o 13.30

20–21.10.2017
W październiku 2017 roku Cen-
trum Rzeźby Polskiej w Orońsku 
zaprasza na drugą międzynaro-
dową konferencję z cyklu Rzeźba 
dzisiaj. Pierwsza edycja (paź-
dziernik 2016) wywołała gorącą, 
interesującą dyskusję, co dało 
nam asumpt do kontynuowania 
refleksji nad kondycją rzeźby 
dzisiaj i ustanowienia cyklu 
orońskich seminariów, który – 
mamy nadzieję – będzie podtrzy-
mywany przez kolejne lata.
Temat wiodący tegorocznej kon-
ferencji to sztuka w przestrzeni 

WYDARZENIE

publicznej: historia, definicje 
i status tego zjawiska. W czasie 
trwania seminarium będzie moż-
na zobaczyć wystawę Thorstena 
Goldberga – wybitnego niemiec-

RZEŹBA DZISIAJ (II):  SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA I PLATFORMA DYSKUSJI

kiego artysty, jednego z najbar-
dziej znanych twórców sztuki 
w przestrzeni publicznej.
Do dyskusji zapraszamy hi-
storyków i teoretyków sztuki, 
artystów, a także osoby odpowie-
dzialne w wybranych europej-
skich miastach za profil sztuki 
w przestrzeni publicznej 

Jarosław Kozakiewicz
Przejście
2015

Tony Cragg
Elliptical Column
2012

Maciej Szańkowski
Penetracje przestrzeni
1974 / 2016

Magdalena Abakanowicz
Mutanty
2000

Paweł Grobelny
Le Mouvement 2
2017

Krzysztof M. Bednarski
Brahmaputra
2012

Wejście

Wejście

Wejście

Wojciech Fangor
Sygnatura
2007 / 2008

Marta Pszonak
Czajniczek 
2014

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”

Kawiarnia

Thorsten Goldberg
Opera się nie skończy, 
dopóki śpiewa gruba dama
2017

Magdalena Abakanowicz
Głowa
1998–1999

Joanna Krzysztoń
Grzegorz Rogala
Muzyka dla parku
2017

Teresa Murak
Christ Pantocrator
2010


