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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

Alicja Duzel-Bilińska i Grzegorz Biliński    Brama Alicji    2017

Jarosław Perszko    Drzwi bez tytułu    2014

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
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. 
W trakcie trwania wystawy 
Ogród – widzialne / niewidzialne 
(13 grudnia 2017 – 31 stycznia 2018) 
Park Rzeźby będzie czynny 
codziennie do godziny 18.00.
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
Na wszystkie ekspozycje 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 bibliote-
ka. W stałej ekspozycji w Parku Rzeźby pokazywane 
są prace wybitnych rzeźbiarzy – Magdaleny Abakano-
wicz, Tony’ego Cragga, Krzysztofa M. Bednarskiego, 
Macieja Szańkowskiego czy Thorstena Goldberga. 
A po trudach zwiedzania można wstąpić do naszej 

kawiarenki albo zamówić u nas obiad. Zapraszamy 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

Styczeń / Luty / Marzec
Informator 20

18

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

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

Ukazał się kolejny numer  
Kwartalnika Rzeźby „Orońsko” 
(nr 3–4, 2017). Jest to wydanie 
specjalne, zawierające „text- 
book” Otwartego Triennale  
(8. Triennale Młodych), któ-
re miało miejsce w Orońsku od 
końca września 2017 (semina-
rium) do 7 stycznia 2018 roku 
(wystawa). Bieżący numer za-
wiera m.in. tekst Karoliny Plinty 
„Krytyczny margines.  
Rzeczywistość artystyczna  
w Polsce oczami pokolenia  
postentuzjastycznego”, będący 
pierwszym tak obszernym prze-
glądem najmłodszej sceny arty-
stycznej w Polsce. Ponadto wy-
powiedzi kuratorskie Aurelii 
Nowak, Romualda Demidenki  
i Tomka Pawłowskiego, esej Ewy 
Tatar, wywiad z Zofią Krawiec, 
biografie i komentarze artystów 
oraz obszerną dokumentację fo-
tograficzną Triennale. Autorką 
oryginalnego układu graficznego 
publikacji jest Karolina Pietrzyk. 
POLECAMY! 

CRP w Orońsku bierze udział 
w różnorodnych programach 
rezydencyjnych polegających 
na wymianie artystów i wystaw. 
Prowadzimy także programy 
dla szkół artystycznych oraz 
przyjmujemy artystów na poby-
ty indywidualne. CRP dysponu-
je sześcioma pracowniami rzeź-
biarskimi o powierzchni 64 m2 
każda, wyposażonymi w łazien-
ki, dwuosobowe aneksy miesz-
kalne, stały dostęp do Interne-
tu. Ponadto na miejscu znajduje 
się hotel z dwudziestoma czte-

rema miejscami w pokojach 1-, 
2-, i 3-osobowych z łazienka-
mi. Rezydenci mogą korzystać 
z usług warsztatów: ceramicz-

20.01.–25.03.2018
GALERIA „ORANŻERIA”
Karol Szostak uzyskał dyplom 
w pracowni prof. Jana Ku-
cza na Wydziale Rzeźby Aka-
demii Sztuk Pięknych w War-
szawie w 1988 roku. Artysta 
miał 40 wystaw indywidual-
nych oraz prezentował swo-
je prace na licznych wystawach 
zbiorowych w Polsce, Holandii, 
Francji, Niemczech, Finlandii, 
Czechach, Słowacji i USA. Wy-

REZYDENCJE
Dom Rzeźbiarza i pracownie specjalistyczne

WERNISAŻE 20 STYCZNIA:
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nego, odlewniczego, kowalskie-
go i stolarskiego, wykonujących 
również zamówienia zewnętrz-
ne. Znajduje się tu także wy-
posażony „plac rzeźbiarski” 
do rzeźby w kamieniu.
Zapraszamy do rezerwacji 
miejsc w Dziale Usług OPTR 
Kontakt: Jarosław Woźniak
tel. +48 48 618 45 16 w. 72
e-mail:
j.wozniak@rzezba-oronsko.pl.
Cennik dostępny na stronie
http://www.rzezba-oronsko.pl/
index.php?cennik,7

Interplay
20.01.–25.03.2018
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ
W ramach współpracy z Euro-
pejskim Domem Sztuki Scha-
fhof we Freising koło Mona-
chium odbywa się wystawa 
będąca efektem rezydencji ar-
tystycznych, jakie odbyły się je-
sienią 2016 i wiosną 2017 roku 
w naszych instytucjach w ra-
mach Europejskiego Stypen-
dium Sztuki Górnej Bawarii.
Tytuł pokazu wynika z faktu in-
terakcji pomiędzy dziełem sztuki 
a widzem, która odgrywa ważną 
rolę w sztuce. Może ona zacho-
dzić fizycznie poprzez dotyka-
nie czy używanie obiektów, lub 
na poziomie mentalnym poprzez 
konceptualne idee i projekty lub 
emocje, jakie dzieło wywołu-

je u widza. Artyści prezentują 
prace wykonane w różnych me-
diach: malarstwo, rzeźba, insta-
lacja artystyczna, fotografia, in-
stalacja dźwiękowa i film video.
Uczestnicy z Niemiec: 
Elisabeth Heindl, Jadranka 
Kosorcic, Anne Pfeifer, 
Peter Pohl, Bertram Schilling, 
Franz-Ferdinand Wörle.
Uczestnicy z Polski: Tomasz 
Drewicz, Natalia Janus-Malew-
ska, Artur Malewski, Damian 
Reniszyn, Anna Siekierska, 
Beata Szczepaniak 
Organizatorzy: 
Eulalia Domanowska – Cen-
trum Rzeźby Polskiej, Eike Berg 
– European House of Art
Koordynatorzy: Weronika 
Elertowska, Leszek Golec

Karol Szostak    Kamienna głowa   
  2016

Sylwia Jakubowska    Dom – schron    
  2010

Dom Rzeźbiarza

Peter Pohl    
Spider    2016

SYLWIA JAKUBOWSKA
Dom / Schron
20.01.–25.03.2018
GALERIA „KAPLICA”
Sylwia Jakubowska uzyskała 
dyplom w 2001 roku w Pracow-
ni Rzeźby prof. Stanisława Ra-
dwańskiego na Wydziale Rzeź-
by ASP w Gdańsku. W 2010 
obroniła doktorat: „Potrzeba 
Mistrza”. Pracuje jako adiunkt 
w Pracowni Rzeźby prof. Kata-
rzyny Józefowicz. Zajmuje się 
rzeźbą, instalacją, tkaniną i ry-
sunkiem.
Dom – schron to instalacja po-
wtarzająca swoją formą naj-
mniejszy z pokoi mieszkania 
artystki. Powstał z gazet co-
dziennych, tworzących ściany. 
Treść jest nieczytelna. W tym 
Domu wiadomości negatywne 
przestają straszyć. Gazety – no-
śniki grozy – paradoksalnie sta-
ją się strażnikami granic strefy 
bezpieczeństwa 
Kuratorka: Anna Podsiadły

WYSTAWY POZA SIEDZIBĄ CRP
Kunszt. 100 lat polskiej rzeźby
Muzeum Sztuki Bourse / Muzeum Narodowe w Rydze 26.01.–15.04.2018

Uczestnicy: Magdalena Abaka-
nowicz, Paweł Althamer, Ewa 
Axelrad, Sylwester Ambro-
ziak, Mirosław Bałka, Krzysztof 
M. Bednarski, Michalina Bigaj, 
Czekalska + Golec, Zbigniew 
Gostomski, Wojciech Fangor, 
Miłosz Flis, Władysław Hasior, 
Jerzy Jarnuszkiewicz, Kijewski 
& Kocur, Katarzyna Kobro, Bar-
tosz Kokosiński, Jarosław Ko-
zakiewicz, Edward Krasiński, 
Piotr Kurka, Natalia Lach-La-
chowicz, Artur Malewski, Da-
ria Malicka, Sławoj Ostrowski, 

Jarosław Perszko, Marta Pszo-
nak, Maciej Szańkowski, Ka-
rol Szostak, Martyna Szwin-
ta, August Zamoyski, Barbara 
Zbrożyna, uczniowie Państwo-
wej Szkoły Przemysłu Drzew-
nego. Wystawa została przygo-
towana przez Centrum Rzeźby 
Polskiej na bazie kolekcji insty-
tucji. Ekspozycji towarzyszy 
program edukacyjny i semina-
rium tematyczne 
Kuratorka: 
Eulalia Domanowska
Współpraca: Henryk Gac

Mirosław Bałka    Kain    1987

stawa prezentuje przegląd trzy-
dziestu lat jego pracy twórczej. 
Większość eksponowanych re-
alizacji pochodzi z ostatnie-
go okresu i skupia się na roz-
bijaniu i przenikaniu struktury 
przestrzeni, na docieraniu 
do jej wymiaru atomowego, 
gdzie więcej jest przestrze-
ni pomiędzy niż samej materii. 
Artysta mieszka i tworzy w Za-
kopanem 
Kurator: Jarosław Pajek

SZOSTAK Wystawa rzeźby i malarstwa Karola Szostaka z lat 1988–2018

Wystawa została zorganizowana we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, 
działającym pod marką Culture.pl
Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości 
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MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ
W ramach współpracy z Euro-
pejskim Domem Sztuki Scha-
fhof we Freising koło Mona-
chium odbywa się wystawa 
będąca efektem rezydencji ar-
tystycznych, jakie odbyły się je-
sienią 2016 i wiosną 2017 roku 
w naszych instytucjach w ra-
mach Europejskiego Stypen-
dium Sztuki Górnej Bawarii.
Tytuł pokazu wynika z faktu in-
terakcji pomiędzy dziełem sztuki 
a widzem, która odgrywa ważną 
rolę w sztuce. Może ona zacho-
dzić fizycznie poprzez dotyka-
nie czy używanie obiektów, lub 
na poziomie mentalnym poprzez 
konceptualne idee i projekty lub 
emocje, jakie dzieło wywołu-

je u widza. Artyści prezentują 
prace wykonane w różnych me-
diach: malarstwo, rzeźba, insta-
lacja artystyczna, fotografia, in-
stalacja dźwiękowa i film video.
Uczestnicy z Niemiec: 
Elisabeth Heindl, Jadranka 
Kosorcic, Anne Pfeifer, 
Peter Pohl, Bertram Schilling, 
Franz-Ferdinand Wörle.
Uczestnicy z Polski: Tomasz 
Drewicz, Natalia Janus-Malew-
ska, Artur Malewski, Damian 
Reniszyn, Anna Siekierska, 
Beata Szczepaniak 
Organizatorzy: 
Eulalia Domanowska – Cen-
trum Rzeźby Polskiej, Eike Berg 
– European House of Art
Koordynatorzy: Weronika 
Elertowska, Leszek Golec

Karol Szostak    Kamienna głowa   
  2016

Sylwia Jakubowska    Dom – schron    
  2010

Dom Rzeźbiarza

Peter Pohl    
Spider    2016

SYLWIA JAKUBOWSKA
Dom / Schron
20.01.–25.03.2018
GALERIA „KAPLICA”
Sylwia Jakubowska uzyskała 
dyplom w 2001 roku w Pracow-
ni Rzeźby prof. Stanisława Ra-
dwańskiego na Wydziale Rzeź-
by ASP w Gdańsku. W 2010 
obroniła doktorat: „Potrzeba 
Mistrza”. Pracuje jako adiunkt 
w Pracowni Rzeźby prof. Kata-
rzyny Józefowicz. Zajmuje się 
rzeźbą, instalacją, tkaniną i ry-
sunkiem.
Dom – schron to instalacja po-
wtarzająca swoją formą naj-
mniejszy z pokoi mieszkania 
artystki. Powstał z gazet co-
dziennych, tworzących ściany. 
Treść jest nieczytelna. W tym 
Domu wiadomości negatywne 
przestają straszyć. Gazety – no-
śniki grozy – paradoksalnie sta-
ją się strażnikami granic strefy 
bezpieczeństwa 
Kuratorka: Anna Podsiadły

WYSTAWY POZA SIEDZIBĄ CRP
Kunszt. 100 lat polskiej rzeźby
Muzeum Sztuki Bourse / Muzeum Narodowe w Rydze 26.01.–15.04.2018

Uczestnicy: Magdalena Abaka-
nowicz, Paweł Althamer, Ewa 
Axelrad, Sylwester Ambro-
ziak, Mirosław Bałka, Krzysztof 
M. Bednarski, Michalina Bigaj, 
Czekalska + Golec, Zbigniew 
Gostomski, Wojciech Fangor, 
Miłosz Flis, Władysław Hasior, 
Jerzy Jarnuszkiewicz, Kijewski 
& Kocur, Katarzyna Kobro, Bar-
tosz Kokosiński, Jarosław Ko-
zakiewicz, Edward Krasiński, 
Piotr Kurka, Natalia Lach-La-
chowicz, Artur Malewski, Da-
ria Malicka, Sławoj Ostrowski, 

Jarosław Perszko, Marta Pszo-
nak, Maciej Szańkowski, Ka-
rol Szostak, Martyna Szwin-
ta, August Zamoyski, Barbara 
Zbrożyna, uczniowie Państwo-
wej Szkoły Przemysłu Drzew-
nego. Wystawa została przygo-
towana przez Centrum Rzeźby 
Polskiej na bazie kolekcji insty-
tucji. Ekspozycji towarzyszy 
program edukacyjny i semina-
rium tematyczne 
Kuratorka: 
Eulalia Domanowska
Współpraca: Henryk Gac

Mirosław Bałka    Kain    1987

stawa prezentuje przegląd trzy-
dziestu lat jego pracy twórczej. 
Większość eksponowanych re-
alizacji pochodzi z ostatnie-
go okresu i skupia się na roz-
bijaniu i przenikaniu struktury 
przestrzeni, na docieraniu 
do jej wymiaru atomowego, 
gdzie więcej jest przestrze-
ni pomiędzy niż samej materii. 
Artysta mieszka i tworzy w Za-
kopanem 
Kurator: Jarosław Pajek

SZOSTAK Wystawa rzeźby i malarstwa Karola Szostaka z lat 1988–2018

Wystawa została zorganizowana we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, 
działającym pod marką Culture.pl
Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości 



CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ
W OROŃSKU
ul. Topolowa 1
26-505 Orońsko
tel. +48 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

Alicja Duzel-Bilińska i Grzegorz Biliński    Brama Alicji    2017

Jarosław Perszko    Drzwi bez tytułu    2014

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
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. 
W trakcie trwania wystawy 
Ogród – widzialne / niewidzialne 
(13 grudnia 2017 – 31 stycznia 2018) 
Park Rzeźby będzie czynny 
codziennie do godziny 18.00.
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
Na wszystkie ekspozycje 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 bibliote-
ka. W stałej ekspozycji w Parku Rzeźby pokazywane 
są prace wybitnych rzeźbiarzy – Magdaleny Abakano-
wicz, Tony’ego Cragga, Krzysztofa M. Bednarskiego, 
Macieja Szańkowskiego czy Thorstena Goldberga. 
A po trudach zwiedzania można wstąpić do naszej 

kawiarenki albo zamówić u nas obiad. Zapraszamy 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

Styczeń / Luty / Marzec Informator2018

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

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

Ukazał się kolejny numer  
Kwartalnika Rzeźby „Orońsko” 
(nr 3–4, 2017). Jest to wydanie 
specjalne, zawierające „text- 
book” Otwartego Triennale  
(8. Triennale Młodych), któ-
re miało miejsce w Orońsku od 
końca września 2017 (semina-
rium) do 7 stycznia 2018 roku 
(wystawa). Bieżący numer za-
wiera m.in. tekst Karoliny Plinty 
„Krytyczny margines.  
Rzeczywistość artystyczna  
w Polsce oczami pokolenia  
postentuzjastycznego”, będący 
pierwszym tak obszernym prze-
glądem najmłodszej sceny arty-
stycznej w Polsce. Ponadto wy-
powiedzi kuratorskie Aurelii 
Nowak, Romualda Demidenki  
i Tomka Pawłowskiego, esej Ewy 
Tatar, wywiad z Zofią Krawiec, 
biografie i komentarze artystów 
oraz obszerną dokumentację fo-
tograficzną Triennale. Autorką 
oryginalnego układu graficznego 
publikacji jest Karolina Pietrzyk. 
POLECAMY! 

CRP w Orońsku bierze udział 
w różnorodnych programach 
rezydencyjnych polegających 
na wymianie artystów i wystaw. 
Prowadzimy także programy 
dla szkół artystycznych oraz 
przyjmujemy artystów na poby-
ty indywidualne. CRP dysponu-
je sześcioma pracowniami rzeź-
biarskimi o powierzchni 64 m2 
każda, wyposażonymi w łazien-
ki, dwuosobowe aneksy miesz-
kalne, stały dostęp do Interne-
tu. Ponadto na miejscu znajduje 
się hotel z dwudziestoma czte-

rema miejscami w pokojach 1-, 
2-, i 3-osobowych z łazienka-
mi. Rezydenci mogą korzystać 
z usług warsztatów: ceramicz-

20.01.–25.03.2018
GALERIA „ORANŻERIA”
Karol Szostak uzyskał dyplom 
w pracowni prof. Jana Ku-
cza na Wydziale Rzeźby Aka-
demii Sztuk Pięknych w War-
szawie w 1988 roku. Artysta 
miał 40 wystaw indywidual-
nych oraz prezentował swo-
je prace na licznych wystawach 
zbiorowych w Polsce, Holandii, 
Francji, Niemczech, Finlandii, 
Czechach, Słowacji i USA. Wy-

REZYDENCJE
Dom Rzeźbiarza i pracownie specjalistyczne

WERNISAŻE 20 STYCZNIA:
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nego, odlewniczego, kowalskie-
go i stolarskiego, wykonujących 
również zamówienia zewnętrz-
ne. Znajduje się tu także wy-
posażony „plac rzeźbiarski” 
do rzeźby w kamieniu.
Zapraszamy do rezerwacji 
miejsc w Dziale Usług OPTR 
Kontakt: Jarosław Woźniak
tel. +48 48 618 45 16 w. 72
e-mail:
j.wozniak@rzezba-oronsko.pl.
Cennik dostępny na stronie
http://www.rzezba-oronsko.pl/
index.php?cennik,7

Interplay
20.01.–25.03.2018
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ
W ramach współpracy z Euro-
pejskim Domem Sztuki Scha-
fhof we Freising koło Mona-
chium odbywa się wystawa 
będąca efektem rezydencji ar-
tystycznych, jakie odbyły się je-
sienią 2016 i wiosną 2017 roku 
w naszych instytucjach w ra-
mach Europejskiego Stypen-
dium Sztuki Górnej Bawarii.
Tytuł pokazu wynika z faktu in-
terakcji pomiędzy dziełem sztuki 
a widzem, która odgrywa ważną 
rolę w sztuce. Może ona zacho-
dzić fizycznie poprzez dotyka-
nie czy używanie obiektów, lub 
na poziomie mentalnym poprzez 
konceptualne idee i projekty lub 
emocje, jakie dzieło wywołu-

je u widza. Artyści prezentują 
prace wykonane w różnych me-
diach: malarstwo, rzeźba, insta-
lacja artystyczna, fotografia, in-
stalacja dźwiękowa i film video.
Uczestnicy z Niemiec: 
Elisabeth Heindl, Jadranka 
Kosorcic, Anne Pfeifer, 
Peter Pohl, Bertram Schilling, 
Franz-Ferdinand Wörle.
Uczestnicy z Polski: Tomasz 
Drewicz, Natalia Janus-Malew-
ska, Artur Malewski, Damian 
Reniszyn, Anna Siekierska, 
Beata Szczepaniak 
Organizatorzy: 
Eulalia Domanowska – Cen-
trum Rzeźby Polskiej, Eike Berg 
– European House of Art
Koordynatorzy: Weronika 
Elertowska, Leszek Golec

Karol Szostak    Kamienna głowa   
  2016

Sylwia Jakubowska    Dom – schron    
  2010

Dom Rzeźbiarza

Peter Pohl    
Spider    2016

SYLWIA JAKUBOWSKA
Dom / Schron
20.01.–25.03.2018
GALERIA „KAPLICA”
Sylwia Jakubowska uzyskała 
dyplom w 2001 roku w Pracow-
ni Rzeźby prof. Stanisława Ra-
dwańskiego na Wydziale Rzeź-
by ASP w Gdańsku. W 2010 
obroniła doktorat: „Potrzeba 
Mistrza”. Pracuje jako adiunkt 
w Pracowni Rzeźby prof. Kata-
rzyny Józefowicz. Zajmuje się 
rzeźbą, instalacją, tkaniną i ry-
sunkiem.
Dom – schron to instalacja po-
wtarzająca swoją formą naj-
mniejszy z pokoi mieszkania 
artystki. Powstał z gazet co-
dziennych, tworzących ściany. 
Treść jest nieczytelna. W tym 
Domu wiadomości negatywne 
przestają straszyć. Gazety – no-
śniki grozy – paradoksalnie sta-
ją się strażnikami granic strefy 
bezpieczeństwa 
Kuratorka: Anna Podsiadły

WYSTAWY POZA SIEDZIBĄ CRP
Kunszt. 100 lat polskiej rzeźby
Muzeum Sztuki Bourse / Muzeum Narodowe w Rydze 26.01.–15.04.2018

Uczestnicy: Magdalena Abaka-
nowicz, Paweł Althamer, Ewa 
Axelrad, Sylwester Ambro-
ziak, Mirosław Bałka, Krzysztof 
M. Bednarski, Michalina Bigaj, 
Czekalska + Golec, Zbigniew 
Gostomski, Wojciech Fangor, 
Miłosz Flis, Władysław Hasior, 
Jerzy Jarnuszkiewicz, Kijewski 
& Kocur, Katarzyna Kobro, Bar-
tosz Kokosiński, Jarosław Ko-
zakiewicz, Edward Krasiński, 
Piotr Kurka, Natalia Lach-La-
chowicz, Artur Malewski, Da-
ria Malicka, Sławoj Ostrowski, 

Jarosław Perszko, Marta Pszo-
nak, Maciej Szańkowski, Ka-
rol Szostak, Martyna Szwin-
ta, August Zamoyski, Barbara 
Zbrożyna, uczniowie Państwo-
wej Szkoły Przemysłu Drzew-
nego. Wystawa została przygo-
towana przez Centrum Rzeźby 
Polskiej na bazie kolekcji insty-
tucji. Ekspozycji towarzyszy 
program edukacyjny i semina-
rium tematyczne 
Kuratorka: 
Eulalia Domanowska
Współpraca: Henryk Gac

Mirosław Bałka    Kain    1987

stawa prezentuje przegląd trzy-
dziestu lat jego pracy twórczej. 
Większość eksponowanych re-
alizacji pochodzi z ostatnie-
go okresu i skupia się na roz-
bijaniu i przenikaniu struktury 
przestrzeni, na docieraniu 
do jej wymiaru atomowego, 
gdzie więcej jest przestrze-
ni pomiędzy niż samej materii. 
Artysta mieszka i tworzy w Za-
kopanem 
Kurator: Jarosław Pajek

SZOSTAK Wystawa rzeźby i malarstwa Karola Szostaka z lat 1988–2018

Wystawa została zorganizowana we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, 
działającym pod marką Culture.pl
Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości 



CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ
W OROŃSKU
ul. Topolowa 1
26-505 Orońsko
tel. +48 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

Alicja Duzel-Bilińska i Grzegorz Biliński    Brama Alicji    2017

Jarosław Perszko    Drzwi bez tytułu    2014

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
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. 
W trakcie trwania wystawy 
Ogród – widzialne / niewidzialne 
(13 grudnia 2017 – 31 stycznia 2018) 
Park Rzeźby będzie czynny 
codziennie do godziny 18.00.
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
Na wszystkie ekspozycje 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 bibliote-
ka. W stałej ekspozycji w Parku Rzeźby pokazywane 
są prace wybitnych rzeźbiarzy – Magdaleny Abakano-
wicz, Tony’ego Cragga, Krzysztofa M. Bednarskiego, 
Macieja Szańkowskiego czy Thorstena Goldberga. 
A po trudach zwiedzania można wstąpić do naszej 

kawiarenki albo zamówić u nas obiad. Zapraszamy 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

Styczeń / Luty / Marzec
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C
Witamy w Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku!
Możesz tu zwiedzić wystawy sztuki współcze-
snej, wejść do dziewiętnastowiecznych wnętrz 
pałacu Józefa Brandta, odpocząć w zabytkowym 
parku, albo podglądać przy pracy przebywają-
cych tu artystów. 

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

Ukazał się kolejny numer  
Kwartalnika Rzeźby „Orońsko” 
(nr 3–4, 2017). Jest to wydanie 
specjalne, zawierające „text- 
book” Otwartego Triennale  
(8. Triennale Młodych), któ-
re miało miejsce w Orońsku od 
końca września 2017 (semina-
rium) do 7 stycznia 2018 roku 
(wystawa). Bieżący numer za-
wiera m.in. tekst Karoliny Plinty 
„Krytyczny margines.  
Rzeczywistość artystyczna  
w Polsce oczami pokolenia  
postentuzjastycznego”, będący 
pierwszym tak obszernym prze-
glądem najmłodszej sceny arty-
stycznej w Polsce. Ponadto wy-
powiedzi kuratorskie Aurelii 
Nowak, Romualda Demidenki  
i Tomka Pawłowskiego, esej Ewy 
Tatar, wywiad z Zofią Krawiec, 
biografie i komentarze artystów 
oraz obszerną dokumentację fo-
tograficzną Triennale. Autorką 
oryginalnego układu graficznego 
publikacji jest Karolina Pietrzyk. 
POLECAMY! 

CRP w Orońsku bierze udział 
w różnorodnych programach 
rezydencyjnych polegających 
na wymianie artystów i wystaw. 
Prowadzimy także programy 
dla szkół artystycznych oraz 
przyjmujemy artystów na poby-
ty indywidualne. CRP dysponu-
je sześcioma pracowniami rzeź-
biarskimi o powierzchni 64 m2 
każda, wyposażonymi w łazien-
ki, dwuosobowe aneksy miesz-
kalne, stały dostęp do Interne-
tu. Ponadto na miejscu znajduje 
się hotel z dwudziestoma czte-

rema miejscami w pokojach 1-, 
2-, i 3-osobowych z łazienka-
mi. Rezydenci mogą korzystać 
z usług warsztatów: ceramicz-

20.01.–25.03.2018
GALERIA „ORANŻERIA”
Karol Szostak uzyskał dyplom 
w pracowni prof. Jana Ku-
cza na Wydziale Rzeźby Aka-
demii Sztuk Pięknych w War-
szawie w 1988 roku. Artysta 
miał 40 wystaw indywidual-
nych oraz prezentował swo-
je prace na licznych wystawach 
zbiorowych w Polsce, Holandii, 
Francji, Niemczech, Finlandii, 
Czechach, Słowacji i USA. Wy-

REZYDENCJE
Dom Rzeźbiarza i pracownie specjalistyczne
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nego, odlewniczego, kowalskie-
go i stolarskiego, wykonujących 
również zamówienia zewnętrz-
ne. Znajduje się tu także wy-
posażony „plac rzeźbiarski” 
do rzeźby w kamieniu.
Zapraszamy do rezerwacji 
miejsc w Dziale Usług OPTR 
Kontakt: Jarosław Woźniak
tel. +48 48 618 45 16 w. 72
e-mail:
j.wozniak@rzezba-oronsko.pl.
Cennik dostępny na stronie
http://www.rzezba-oronsko.pl/
index.php?cennik,7

Interplay
20.01.–25.03.2018
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ
W ramach współpracy z Euro-
pejskim Domem Sztuki Scha-
fhof we Freising koło Mona-
chium odbywa się wystawa 
będąca efektem rezydencji ar-
tystycznych, jakie odbyły się je-
sienią 2016 i wiosną 2017 roku 
w naszych instytucjach w ra-
mach Europejskiego Stypen-
dium Sztuki Górnej Bawarii.
Tytuł pokazu wynika z faktu in-
terakcji pomiędzy dziełem sztuki 
a widzem, która odgrywa ważną 
rolę w sztuce. Może ona zacho-
dzić fizycznie poprzez dotyka-
nie czy używanie obiektów, lub 
na poziomie mentalnym poprzez 
konceptualne idee i projekty lub 
emocje, jakie dzieło wywołu-

je u widza. Artyści prezentują 
prace wykonane w różnych me-
diach: malarstwo, rzeźba, insta-
lacja artystyczna, fotografia, in-
stalacja dźwiękowa i film video.
Uczestnicy z Niemiec: 
Elisabeth Heindl, Jadranka 
Kosorcic, Anne Pfeifer, 
Peter Pohl, Bertram Schilling, 
Franz-Ferdinand Wörle.
Uczestnicy z Polski: Tomasz 
Drewicz, Natalia Janus-Malew-
ska, Artur Malewski, Damian 
Reniszyn, Anna Siekierska, 
Beata Szczepaniak 
Organizatorzy: 
Eulalia Domanowska – Cen-
trum Rzeźby Polskiej, Eike Berg 
– European House of Art
Koordynatorzy: Weronika 
Elertowska, Leszek Golec

Karol Szostak    Kamienna głowa   
  2016

Sylwia Jakubowska    Dom – schron    
  2010

Dom Rzeźbiarza

Peter Pohl    
Spider    2016

SYLWIA JAKUBOWSKA
Dom / Schron
20.01.–25.03.2018
GALERIA „KAPLICA”
Sylwia Jakubowska uzyskała 
dyplom w 2001 roku w Pracow-
ni Rzeźby prof. Stanisława Ra-
dwańskiego na Wydziale Rzeź-
by ASP w Gdańsku. W 2010 
obroniła doktorat: „Potrzeba 
Mistrza”. Pracuje jako adiunkt 
w Pracowni Rzeźby prof. Kata-
rzyny Józefowicz. Zajmuje się 
rzeźbą, instalacją, tkaniną i ry-
sunkiem.
Dom – schron to instalacja po-
wtarzająca swoją formą naj-
mniejszy z pokoi mieszkania 
artystki. Powstał z gazet co-
dziennych, tworzących ściany. 
Treść jest nieczytelna. W tym 
Domu wiadomości negatywne 
przestają straszyć. Gazety – no-
śniki grozy – paradoksalnie sta-
ją się strażnikami granic strefy 
bezpieczeństwa 
Kuratorka: Anna Podsiadły

WYSTAWY POZA SIEDZIBĄ CRP
Kunszt. 100 lat polskiej rzeźby
Muzeum Sztuki Bourse / Muzeum Narodowe w Rydze 26.01.–15.04.2018

Uczestnicy: Magdalena Abaka-
nowicz, Paweł Althamer, Ewa 
Axelrad, Sylwester Ambro-
ziak, Mirosław Bałka, Krzysztof 
M. Bednarski, Michalina Bigaj, 
Czekalska + Golec, Zbigniew 
Gostomski, Wojciech Fangor, 
Miłosz Flis, Władysław Hasior, 
Jerzy Jarnuszkiewicz, Kijewski 
& Kocur, Katarzyna Kobro, Bar-
tosz Kokosiński, Jarosław Ko-
zakiewicz, Edward Krasiński, 
Piotr Kurka, Natalia Lach-La-
chowicz, Artur Malewski, Da-
ria Malicka, Sławoj Ostrowski, 

Jarosław Perszko, Marta Pszo-
nak, Maciej Szańkowski, Ka-
rol Szostak, Martyna Szwin-
ta, August Zamoyski, Barbara 
Zbrożyna, uczniowie Państwo-
wej Szkoły Przemysłu Drzew-
nego. Wystawa została przygo-
towana przez Centrum Rzeźby 
Polskiej na bazie kolekcji insty-
tucji. Ekspozycji towarzyszy 
program edukacyjny i semina-
rium tematyczne 
Kuratorka: 
Eulalia Domanowska
Współpraca: Henryk Gac

Mirosław Bałka    Kain    1987

stawa prezentuje przegląd trzy-
dziestu lat jego pracy twórczej. 
Większość eksponowanych re-
alizacji pochodzi z ostatnie-
go okresu i skupia się na roz-
bijaniu i przenikaniu struktury 
przestrzeni, na docieraniu 
do jej wymiaru atomowego, 
gdzie więcej jest przestrze-
ni pomiędzy niż samej materii. 
Artysta mieszka i tworzy w Za-
kopanem 
Kurator: Jarosław Pajek

SZOSTAK Wystawa rzeźby i malarstwa Karola Szostaka z lat 1988–2018

Wystawa została zorganizowana we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, 
działającym pod marką Culture.pl
Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości 



Otwarcie wystawy     Ogród – widzialne / niewidzialne

Świetlna instalacja interaktywna

Wspólne zwiedzanie
7 stycznia, 4 lutego, 4 marca
W każdą pierwszą niedzielę miesią-
ca zapraszamy na wspólne zwiedza-
nie z przewodnikiem pałacu Józefa 
Brandta i aktualnej wystawy. O godz. 
12.00 zbieramy się przed wejściem 
do Muzeum Rzeźby Współczesnej.
Oprowadzanie – w cenie biletu 
wstępu

Niedzielne warsztaty 
rodzinne
Co niedzielę, w godzinach 13.30–
15.00 w Muzeum Rzeźby Współcze-
snej odbywają się rodzinne spotka-
nia ze sztuką. Część warsztatowa, 
czyli kreatywne zajęcia, poprzedzo-
na zostanie krótkim wstępem teore-
tycznym (aktywne zwiedzanie).
Zapraszamy dzieci i młodzież wraz 
z opiekunami.

RODZINNE NIEDZIELE W OROŃSKU

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

WYSTAWA W TOKU:
OGRÓD
– widzialne / niewidzialne
Świetlna instalacja interaktywna
13.12.2017–31.01.2018
PARK RZEŹBY
Artyści: Alicja Duzel-Bilińska, 
Grzegorz Biliński, Grupa Electro 
Moon Vision, Ola Kaczmarek, Piotr 
Lutyński, Jarosław Perszko oraz 
studenci Wydziału Intermediów 
i Wydziału Architektury Wnętrz 
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie: Paulina Bie-
laszka, Dawid Błachut, Hubert Ka-
szycki, Sara Korzec, Anna Kosela, 
Piotr Madej, Patrycja Maksylewicz, 
Maria Nova (performans), Mateusz 
Świderski, Patrycja Włodarczyk.
Wydarzenie odbywa się w ramach 
projektu artystyczno-badawczego 
„Przestrzeń dyskretna – nieujaw-
nione miejsca” prowadzonego 

przez dr hab. Alicję Duzel-Bilińską 
(WAW ASP) i dr. hab. Grzegorza 
Bilińskiego, prof. ASP (WI ASP). 
Ideą autorów jest zaaranżowanie, 
za pomocą nowych technologii 
i przy zastosowaniu metod sztuki 
intermedialnej, szczególnego 
obszaru ekspozycyjnego w prze-
strzeni, zwracającego uwagę 
na znaczenie jej kulturowego oraz 
ekologicznego aspektu. Wystawa 
prezentowana wcześniej w Parku 
Bednarskiego w Krakowie miała 
charakter multimedialnej wędrów-
ki ukazującej ten park w nowej 
odsłonie.  
W Orońsku artyści zmierzyli się 
z nową przestrzenią, tworząc 
świetlny ogród 
Koncepcja:
Alicja i Grzegorz Bilińscy
Kurator: Marta Błachut

Zapisy: tel. 48 618 40 27 w. 19
lub: edukacja@rzezba-oronsko.pl 
(do piątku do godz. 15.00)

PROGRAM
STYCZEŃ
7.01. – Zima w parku rzeźby
– warsztaty plastyczne
14.01. – Trójwymiarowe obrazy 
– stereoskop
– warsztaty plastyczne
21.01. – Tajemnica koła garncar-
skiego – jak powstają przedmioty 
toczone na kole – ceramika
28.01. – Między rzeźbą a grafiką 
– warsztaty gipsorytu

LUTY
4.02. – Maskarada w stylu Picasso 
– warsztaty plastyczne
11.02. – Przygotowanie do wiosny, 
cz. I – ceramika
18.02. – Niezwykłe obrazy fotogra-
ficzne – camera obscura

25.02. – Przygotowanie do wiosny, 
cz. II – ceramika

MARZEC
4.03. – Wielkanocne ozdoby
cz. I – ceramika
11.03. – Rysunki świetlne
– eksperymenty fotograficzne
18.03. – Wielkanocne ozdoby
cz. II – ceramika
25.03. – Tajemnice „Ukonu”
– warsztaty plastyczne

Minimalna liczba uczestników 
– 5 osób
Koszt – w cenie biletu wstępu


