
Polecamy:

Kunszt. 100 lat polskiej rzeź-
by, Orońsko 2018. Nowy katalog 
zbiorów rzeźby CRP w Orońsku 
wydany z okazji wystawy pod 
tym samym tytułem w Muzeum 
Sztuki Riga Bourse (Łotwa). Bo-
gato ilustrowana publikacja, 172 
strony w języku polskim, angiel-
skim, łotewskim, cena: 60 zł

Kwartalnik Rzeźby „Oroń-
sko” nr 1 / 2018 już dostęp-
ny w wybranych Empi-
kach na terenie całej Polski, 
a w nim m.in.: o wystawach 
Franciszki Themerson w Lon-
dynie, Thorstena Goldberga 
w Orońsku; o rzeźbie Jána Ma-
thé, Muzeum Camille Claudel, 
wspomnienie o Zbigniewie Ma-
leszewskim. Na okładce Cumulus 
Thorstena Goldberga. 68 stron, 
język polski, cena 20 zł 

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, 
dojeżdżamy do miejscowości 
Ruda Wielka, 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

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

Henry Moore    Sheep Piece    1971–1972    brąz (LH 627)  
  na terenie Perry Green 

CENY BILETÓW 
Bilety indywidualne 
bez przewodnika:
    Dzieci do lat 7 – bezpłatnie
    Dzieci i młodzież od lat 8 

do 18 – 5 zł
   Dorośli – 7 zł

Karta Dużej Rodziny:
    Dzieci do lat 18 – bezpłatnie
   Dorośli – 5 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.
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
Do wszystkich ekspozycji obo-
wiązuje jeden bilet wstępu    

entrum Rzeźby Polskiej to przestrzenie wystawienni-
cze w budynku muzeum, oranżerii, kaplicy i wozowni, 
warsztaty rzeźbiarskie dla artystów – odlewniczy, ko-
walski, ceramiczny i stolarski. To także kolekcja pol-
skiej rzeźby, ośrodek dokumentacji artystycznej i biblio-
teka. W stałej ekspozycji w Parku Rzeźby eksponowane 
są prace wybitnych rzeźbiarzy, m.in. Magdaleny Aba-
kanowicz, Tony’ego Cragga, Krzysztofa M. Bednarskie-
go, Macieja Szańkowskiego i Thorstena Goldberga. 
A po trudach zwiedzania można wstąpić do naszej ka-

wiarenki albo zamówić u nas obiad. Zapraszamy! 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

Kwiecień / Maj / Czerwiec
Informator 20
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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

Z
dj

ęc
ia

 H
en

ry
’e

go
 M

oo
re

’a
 r

ep
ro

du
ko

w
an

e 
za

 z
go

dą
 H

en
ry

 M
oo

re
 F

ou
nd

at
io

n 
 

  J
on

ty
 W

ild
e 

  J
an

 G
aw

or
sk

i  
  

Kunszt. 100 lat polskiej rzeźby
26 STYCZNIA – 15 KWIETNIA 2018
Wystawa z kolekcji CRP, Mu-
zeum Sztuki Riga Bourse (Ło-
twa)

Kunszt. 100 lat rzeźby
GDAŃSK ZBROJOWNIA,
10 MAJA – 3 CZERWCA 2018
Ekspozycja towarzysząca Kon-
gresowi Międzynarodowej Or-
ganizacji Kuratorów IKT

Metamorfozy.
Wystawa kolekcji
PAŁAC W RADZIEJOWICACH
19 MAJA – 16 WRZEŚNIA 2018
Wystawa prezentuje wybra-
ne rzeźby z kolekcji CRP zwią-
zane z szeroko pojmowaną fi- Z
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Moc natury. Henry Moore w Polsce
21 KWIETNIA – 9 WRZEŚNIA 2018
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ, 
GALERIA „ORANŻERIA”, PARK RZEŹBY
Najważniejszym wydarzeniem nadchodzącego ro-
ku w Orońsku będzie wystawa rzeźb Henry’ego 
Moore’a (1898–1986) zorganizowana we współ-
pracy z Henry Moore Foundation w Wielkiej Bry-
tanii oraz Muzeum Narodowym w Krakowie i Mu-
zeum Narodowym we Wrocławiu. Ekspozycja 
obejmie 23 rzeźby Moore’a (w tym monumental-
ne realizacje zainstalowane w Parku Rzeźby) oraz 
kilkanaście prac klasyków polskiej rzeźby współ-
czesnej, zainspirowanych twórczością brytyjskie-
go artysty na przełomie lat 50. i 60. XX wieku.
Kuratorki: Eulalia Domanowska i Hannah Higham
Wystawa pod Honorowym Patronatem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
prof. dr. hab. Piotra Glińskiego 

Adam Rzepecki    Motorem mojej 
sztuki jest SHL-ka    2010

Tadeusz Łodziana    Rzeźba przy-
drożna    1959 / 1996

Henry Moore    Oval with Points    1968–1970    brąz (LH 596)

Henry Moore    Animal Head    1951 
brąz (LH 301)

12 powodów, dla których 
robimy wystawę razem
Irmina Rusicka 
i Adam Rzepecki
23 CZERWCA – 9 WRZEŚNIA 2018
GALERIA „KAPLICA”
Kurator: Leszek Golec
Gość specjalny wernisażu: 
Bozia Boyka. Pet-formance
Kogo boi się performer, co czu-
je, czy chce być głaskany…
Kuratorka: Ewa Głowacka 
Navi: Golec

WYSTAWY
The Universal See
– Pure or Plastic
22 KWIETNIA – 11 CZERWCA 2018
GALERIA „KAPLICA”
TARAS KAWIARNI DOMU RZEŹBIARZA
Kuratorka: Nicole Loeser
Koordynatorzy: Leszek Golec 
i Weronika Elertowska
Universal Sea to projekt finan-
sowany ze środków UE, reali-
zowany przez cztery instytu-
cje: Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku, The Foundation 
of Entrepreneurship (Berlin), 
EUCC-D zrzeszającej instytu-

cje, organizacje pozarządowe 
i ekspertów w 40 krajach oraz 
Hybrid Art Management (Bu-
dapeszt). Uczestniczą w nim ar-
tyści, naukowcy i przedsiębior-
cy – ich podstawową misją jest 
poszukiwanie rozwiązań, któ-
re ograniczą problem groma-
dzenia się odpadów z tworzyw 
sztucznych na wodach. Wysta-
wa obejmuje prace pięciu zwy-
cięzców międzynarodowego 
konkursu trwającego od paź-
dziernika do grudnia 2017 ro-
ku, a także sto najciekawszych 
koncepcji artystycznych. Pre-
zentowany w muzeum pokaz 
ma formę wędrownej ekspo-

W dniach od 4 do 13 kwienia 
w Centrum Rzeźby Polskiej od- 
będzie się wiosenna edycja
Ogólnopolskiej Płaszczyzny 
Współpracy Akademickiej 
2018. Wezmą w niej udział dwie 
uczelnie: Akademia Sztuk Pięk-
nych w Łodzi oraz Uniwersytet 
w Ostravie. Opiekunami tej od-
słony projektu będą: Marek Wa-
gner z Łodzi oraz Jiri Surůvka 
z Ostravy. W warsztatach weź-
mie udział 20 studentów i absol-
wentów z różnych kierunków 
artystycznych. Temat spotka-

nia to: „Ingerencje w przestrzeń 
publiczną Centrum Rzeźby Pol-
skiej w Orońsku, jako wynik 
umotywowanego działania w do-

REZYDENCJE Dom Rzeźbiarza i pracownie specjalistyczne

bie postawangard”. Na zakoń-
czenie warsztatów odbędzie się 
pokaz zrealizowanych prac, któ-
ry potrwa do końca kwietnia 

Kaja Pilch    Bulletproof vest I  
  2017

Aleksandra Blaut    Brama do krainy 
czarów    2017

CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU ZAPRASZA TAKŻE NA WYSTAWY 
ORGANIZOWANE POZA SWOJĄ SIEDZIBĄ:

guracją. Pokazane zostaną 
prace wybitnych polskich ar-
tystów: Marii Jaremy, Jerze-
go Jarnuszkiewicza, Alfonsa 
Karnego, Adolfa Ryszki, Ada-
ma Prockiego, Jacka Waltosia, 
Gustawa Zemły, Adama My-
jaka, Andrzeja Pawłowskiego 
i Jerzego Kędziory.
Kurator: Jarosław Pajek

Zapraszamy także na nasze 
stoisko podczas Warszawskich 
Targów Książki na stadionie 
PGE Narodowy w Warszawie 
w dniach 17–20 maja 2018 

zycji, której towarzyszyć będą 
warsztaty edukacyjne i imprezy 
networkingowe rozpoczynające 
się w Centrum Rzeźby Polskiej, 
a następnie prowadzone w całej 
Europie. Wszystkie wydarze-
nia związane z programem będą 
otwarte dla zwiedzających 

Wystawa została zorganizowana we współpracy z Henry Moore Foundation

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Organizatorzy

Partner wystawyPatron medialny
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Kunszt. 100 lat polskiej rzeź-
by, Orońsko 2018. Nowy katalog 
zbiorów rzeźby CRP w Orońsku 
wydany z okazji wystawy pod 
tym samym tytułem w Muzeum 
Sztuki Riga Bourse (Łotwa). Bo-
gato ilustrowana publikacja, 172 
strony w języku polskim, angiel-
skim, łotewskim, cena: 60 zł

Kwartalnik Rzeźby „Oroń-
sko” nr 1 / 2018 już dostęp-
ny w wybranych Empi-
kach na terenie całej Polski, 
a w nim m.in.: o wystawach 
Franciszki Themerson w Lon-
dynie, Thorstena Goldberga 
w Orońsku; o rzeźbie Jána Ma-
thé, Muzeum Camille Claudel, 
wspomnienie o Zbigniewie Ma-
leszewskim. Na okładce Cumulus 
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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, 
dojeżdżamy do miejscowości 
Ruda Wielka, 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

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

Henry Moore    Sheep Piece    1971–1972    brąz (LH 627)  
  na terenie Perry Green 

CENY BILETÓW 
Bilety indywidualne 
bez przewodnika:
    Dzieci do lat 7 – bezpłatnie
    Dzieci i młodzież od lat 8 

do 18 – 5 zł
   Dorośli – 7 zł

Karta Dużej Rodziny:
    Dzieci do lat 18 – bezpłatnie
   Dorośli – 5 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.
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
Do wszystkich ekspozycji obo-
wiązuje jeden bilet wstępu    

entrum Rzeźby Polskiej to przestrzenie wystawienni-
cze w budynku muzeum, oranżerii, kaplicy i wozowni, 
warsztaty rzeźbiarskie dla artystów – odlewniczy, ko-
walski, ceramiczny i stolarski. To także kolekcja pol-
skiej rzeźby, ośrodek dokumentacji artystycznej i biblio-
teka. W stałej ekspozycji w Parku Rzeźby eksponowane 
są prace wybitnych rzeźbiarzy, m.in. Magdaleny Aba-
kanowicz, Tony’ego Cragga, Krzysztofa M. Bednarskie-
go, Macieja Szańkowskiego i Thorstena Goldberga. 
A po trudach zwiedzania można wstąpić do naszej ka-

wiarenki albo zamówić u nas obiad. Zapraszamy! 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

Kwiecień / Maj / Czerwiec 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
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Kunszt. 100 lat polskiej rzeźby
26 STYCZNIA – 15 KWIETNIA 2018
Wystawa z kolekcji CRP, Mu-
zeum Sztuki Riga Bourse (Ło-
twa)

Kunszt. 100 lat rzeźby
GDAŃSK ZBROJOWNIA,
10 MAJA – 3 CZERWCA 2018
Ekspozycja towarzysząca Kon-
gresowi Międzynarodowej Or-
ganizacji Kuratorów IKT

Metamorfozy.
Wystawa kolekcji
PAŁAC W RADZIEJOWICACH
19 MAJA – 16 WRZEŚNIA 2018
Wystawa prezentuje wybra-
ne rzeźby z kolekcji CRP zwią-
zane z szeroko pojmowaną fi-Z
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Moc natury. Henry Moore w Polsce
21 KWIETNIA – 9 WRZEŚNIA 2018
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ, 
GALERIA „ORANŻERIA”, PARK RZEŹBY
Najważniejszym wydarzeniem nadchodzącego ro-
ku w Orońsku będzie wystawa rzeźb Henry’ego 
Moore’a (1898–1986) zorganizowana we współ-
pracy z Henry Moore Foundation w Wielkiej Bry-
tanii oraz Muzeum Narodowym w Krakowie i Mu-
zeum Narodowym we Wrocławiu. Ekspozycja 
obejmie 23 rzeźby Moore’a (w tym monumental-
ne realizacje zainstalowane w Parku Rzeźby) oraz 
kilkanaście prac klasyków polskiej rzeźby współ-
czesnej, zainspirowanych twórczością brytyjskie-
go artysty na przełomie lat 50. i 60. XX wieku.
Kuratorki: Eulalia Domanowska i Hannah Higham
Wystawa pod Honorowym Patronatem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
prof. dr. hab. Piotra Glińskiego 

Adam Rzepecki    Motorem mojej 
sztuki jest SHL-ka    2010

Tadeusz Łodziana    Rzeźba przy-
drożna    1959 / 1996

Henry Moore    Oval with Points    1968–1970    brąz (LH 596)

Henry Moore    Animal Head    1951 
brąz (LH 301)

12 powodów, dla których 
robimy wystawę razem
Irmina Rusicka 
i Adam Rzepecki
23 CZERWCA – 9 WRZEŚNIA 2018
GALERIA „KAPLICA”
Kurator: Leszek Golec
Gość specjalny wernisażu: 
Bozia Boyka. Pet-formance
Kogo boi się performer, co czu-
je, czy chce być głaskany…
Kuratorka: Ewa Głowacka 
Navi: Golec

WYSTAWY
The Universal See
– Pure or Plastic
22 KWIETNIA – 11 CZERWCA 2018
GALERIA „KAPLICA”
TARAS KAWIARNI DOMU RZEŹBIARZA
Kuratorka: Nicole Loeser
Koordynatorzy: Leszek Golec 
i Weronika Elertowska
Universal Sea to projekt finan-
sowany ze środków UE, reali-
zowany przez cztery instytu-
cje: Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku, The Foundation 
of Entrepreneurship (Berlin), 
EUCC-D zrzeszającej instytu-

cje, organizacje pozarządowe 
i ekspertów w 40 krajach oraz 
Hybrid Art Management (Bu-
dapeszt). Uczestniczą w nim ar-
tyści, naukowcy i przedsiębior-
cy – ich podstawową misją jest 
poszukiwanie rozwiązań, któ-
re ograniczą problem groma-
dzenia się odpadów z tworzyw 
sztucznych na wodach. Wysta-
wa obejmuje prace pięciu zwy-
cięzców międzynarodowego 
konkursu trwającego od paź-
dziernika do grudnia 2017 ro-
ku, a także sto najciekawszych 
koncepcji artystycznych. Pre-
zentowany w muzeum pokaz 
ma formę wędrownej ekspo-

W dniach od 4 do 13 kwienia 
w Centrum Rzeźby Polskiej od- 
będzie się wiosenna edycja
Ogólnopolskiej Płaszczyzny 
Współpracy Akademickiej 
2018. Wezmą w niej udział dwie 
uczelnie: Akademia Sztuk Pięk-
nych w Łodzi oraz Uniwersytet 
w Ostravie. Opiekunami tej od-
słony projektu będą: Marek Wa-
gner z Łodzi oraz Jiri Surůvka 
z Ostravy. W warsztatach weź-
mie udział 20 studentów i absol-
wentów z różnych kierunków 
artystycznych. Temat spotka-

nia to: „Ingerencje w przestrzeń 
publiczną Centrum Rzeźby Pol-
skiej w Orońsku, jako wynik 
umotywowanego działania w do-

REZYDENCJE
Dom Rzeźbiarza i pracownie specjalistyczne

bie postawangard”. Na zakoń-
czenie warsztatów odbędzie się 
pokaz zrealizowanych prac, któ-
ry potrwa do końca kwietnia 

Kaja Pilch    Bulletproof vest I  
  2017

Aleksandra Blaut    Brama do krainy 
czarów    2017

CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU ZAPRASZA TAKŻE NA WYSTAWY 
ORGANIZOWANE POZA SWOJĄ SIEDZIBĄ:

guracją. Pokazane zostaną 
prace wybitnych polskich ar-
tystów: Marii Jaremy, Jerze-
go Jarnuszkiewicza, Alfonsa 
Karnego, Adolfa Ryszki, Ada-
ma Prockiego, Jacka Waltosia, 
Gustawa Zemły, Adama My-
jaka, Andrzeja Pawłowskiego 
i Jerzego Kędziory.
Kurator: Jarosław Pajek

Zapraszamy także na nasze 
stoisko podczas Warszawskich 
Targów Książki na stadionie 
PGE Narodowy w Warszawie 
w dniach 17–20 maja 2018 

zycji, której towarzyszyć będą 
warsztaty edukacyjne i imprezy 
networkingowe rozpoczynające 
się w Centrum Rzeźby Polskiej, 
a następnie prowadzone w całej 
Europie. Wszystkie wydarze-
nia związane z programem będą 
otwarte dla zwiedzających 

Wystawa została zorganizowana we współpracy z Henry Moore Foundation

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Organizatorzy

Partner wystawy Patron medialny



Polecamy:

Kunszt. 100 lat polskiej rzeź-
by, Orońsko 2018. Nowy katalog 
zbiorów rzeźby CRP w Orońsku 
wydany z okazji wystawy pod 
tym samym tytułem w Muzeum 
Sztuki Riga Bourse (Łotwa). Bo-
gato ilustrowana publikacja, 172 
strony w języku polskim, angiel-
skim, łotewskim, cena: 60 zł

Kwartalnik Rzeźby „Oroń-
sko” nr 1 / 2018 już dostęp-
ny w wybranych Empi-
kach na terenie całej Polski, 
a w nim m.in.: o wystawach 
Franciszki Themerson w Lon-
dynie, Thorstena Goldberga 
w Orońsku; o rzeźbie Jána Ma-
thé, Muzeum Camille Claudel, 
wspomnienie o Zbigniewie Ma-
leszewskim. Na okładce Cumulus 
Thorstena Goldberga. 68 stron, 
język polski, cena 20 zł 

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, 
dojeżdżamy do miejscowości 
Ruda Wielka, 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

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

Henry Moore    Sheep Piece    1971–1972    brąz (LH 627)  
  na terenie Perry Green 

CENY BILETÓW 
Bilety indywidualne 
bez przewodnika:
    Dzieci do lat 7 – bezpłatnie
    Dzieci i młodzież od lat 8 

do 18 – 5 zł
   Dorośli – 7 zł

Karta Dużej Rodziny:
    Dzieci do lat 18 – bezpłatnie
   Dorośli – 5 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.
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
Do wszystkich ekspozycji obo-
wiązuje jeden bilet wstępu    

entrum Rzeźby Polskiej to przestrzenie wystawienni-
cze w budynku muzeum, oranżerii, kaplicy i wozowni, 
warsztaty rzeźbiarskie dla artystów – odlewniczy, ko-
walski, ceramiczny i stolarski. To także kolekcja pol-
skiej rzeźby, ośrodek dokumentacji artystycznej i biblio-
teka. W stałej ekspozycji w Parku Rzeźby eksponowane 
są prace wybitnych rzeźbiarzy, m.in. Magdaleny Aba-
kanowicz, Tony’ego Cragga, Krzysztofa M. Bednarskie-
go, Macieja Szańkowskiego i Thorstena Goldberga. 
A po trudach zwiedzania można wstąpić do naszej ka-

wiarenki albo zamówić u nas obiad. Zapraszamy! 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

Kwiecień / Maj / Czerwiec 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
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Kunszt. 100 lat polskiej rzeźby
26 STYCZNIA – 15 KWIETNIA 2018
Wystawa z kolekcji CRP, Mu-
zeum Sztuki Riga Bourse (Ło-
twa)

Kunszt. 100 lat rzeźby
GDAŃSK ZBROJOWNIA,
10 MAJA – 3 CZERWCA 2018
Ekspozycja towarzysząca Kon-
gresowi Międzynarodowej Or-
ganizacji Kuratorów IKT

Metamorfozy.
Wystawa kolekcji
PAŁAC W RADZIEJOWICACH
19 MAJA – 16 WRZEŚNIA 2018
Wystawa prezentuje wybra-
ne rzeźby z kolekcji CRP zwią-
zane z szeroko pojmowaną fi-Z
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Moc natury. Henry Moore w Polsce
21 KWIETNIA – 9 WRZEŚNIA 2018
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ, 
GALERIA „ORANŻERIA”, PARK RZEŹBY
Najważniejszym wydarzeniem nadchodzącego ro-
ku w Orońsku będzie wystawa rzeźb Henry’ego 
Moore’a (1898–1986) zorganizowana we współ-
pracy z Henry Moore Foundation w Wielkiej Bry-
tanii oraz Muzeum Narodowym w Krakowie i Mu-
zeum Narodowym we Wrocławiu. Ekspozycja 
obejmie 23 rzeźby Moore’a (w tym monumental-
ne realizacje zainstalowane w Parku Rzeźby) oraz 
kilkanaście prac klasyków polskiej rzeźby współ-
czesnej, zainspirowanych twórczością brytyjskie-
go artysty na przełomie lat 50. i 60. XX wieku.
Kuratorki: Eulalia Domanowska i Hannah Higham
Wystawa pod Honorowym Patronatem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
prof. dr. hab. Piotra Glińskiego 

Adam Rzepecki    Motorem mojej 
sztuki jest SHL-ka    2010

Tadeusz Łodziana    Rzeźba przy-
drożna    1959 / 1996

Henry Moore    Oval with Points    1968–1970    brąz (LH 596)

Henry Moore    Animal Head    1951 
brąz (LH 301)

12 powodów, dla których 
robimy wystawę razem
Irmina Rusicka 
i Adam Rzepecki
23 CZERWCA – 9 WRZEŚNIA 2018
GALERIA „KAPLICA”
Kurator: Leszek Golec
Gość specjalny wernisażu: 
Bozia Boyka. Pet-formance
Kogo boi się performer, co czu-
je, czy chce być głaskany…
Kuratorka: Ewa Głowacka 
Navi: Golec

WYSTAWY
The Universal See
– Pure or Plastic
22 KWIETNIA – 11 CZERWCA 2018
GALERIA „KAPLICA”
TARAS KAWIARNI DOMU RZEŹBIARZA
Kuratorka: Nicole Loeser
Koordynatorzy: Leszek Golec 
i Weronika Elertowska
Universal Sea to projekt finan-
sowany ze środków UE, reali-
zowany przez cztery instytu-
cje: Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku, The Foundation 
of Entrepreneurship (Berlin), 
EUCC-D zrzeszającej instytu-

cje, organizacje pozarządowe 
i ekspertów w 40 krajach oraz 
Hybrid Art Management (Bu-
dapeszt). Uczestniczą w nim ar-
tyści, naukowcy i przedsiębior-
cy – ich podstawową misją jest 
poszukiwanie rozwiązań, któ-
re ograniczą problem groma-
dzenia się odpadów z tworzyw 
sztucznych na wodach. Wysta-
wa obejmuje prace pięciu zwy-
cięzców międzynarodowego 
konkursu trwającego od paź-
dziernika do grudnia 2017 ro-
ku, a także sto najciekawszych 
koncepcji artystycznych. Pre-
zentowany w muzeum pokaz 
ma formę wędrownej ekspo-

W dniach od 4 do 13 kwienia 
w Centrum Rzeźby Polskiej od- 
będzie się wiosenna edycja
Ogólnopolskiej Płaszczyzny 
Współpracy Akademickiej 
2018. Wezmą w niej udział dwie 
uczelnie: Akademia Sztuk Pięk-
nych w Łodzi oraz Uniwersytet 
w Ostravie. Opiekunami tej od-
słony projektu będą: Marek Wa-
gner z Łodzi oraz Jiri Surůvka 
z Ostravy. W warsztatach weź-
mie udział 20 studentów i absol-
wentów z różnych kierunków 
artystycznych. Temat spotka-

nia to: „Ingerencje w przestrzeń 
publiczną Centrum Rzeźby Pol-
skiej w Orońsku, jako wynik 
umotywowanego działania w do-

REZYDENCJE
Dom Rzeźbiarza i pracownie specjalistyczne

bie postawangard”. Na zakoń-
czenie warsztatów odbędzie się 
pokaz zrealizowanych prac, któ-
ry potrwa do końca kwietnia 

Kaja Pilch    Bulletproof vest I  
  2017

Aleksandra Blaut    Brama do krainy 
czarów    2017

CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU ZAPRASZA TAKŻE NA WYSTAWY 
ORGANIZOWANE POZA SWOJĄ SIEDZIBĄ:

guracją. Pokazane zostaną 
prace wybitnych polskich ar-
tystów: Marii Jaremy, Jerze-
go Jarnuszkiewicza, Alfonsa 
Karnego, Adolfa Ryszki, Ada-
ma Prockiego, Jacka Waltosia, 
Gustawa Zemły, Adama My-
jaka, Andrzeja Pawłowskiego 
i Jerzego Kędziory.
Kurator: Jarosław Pajek

Zapraszamy także na nasze 
stoisko podczas Warszawskich 
Targów Książki na stadionie 
PGE Narodowy w Warszawie 
w dniach 17–20 maja 2018 

zycji, której towarzyszyć będą 
warsztaty edukacyjne i imprezy 
networkingowe rozpoczynające 
się w Centrum Rzeźby Polskiej, 
a następnie prowadzone w całej 
Europie. Wszystkie wydarze-
nia związane z programem będą 
otwarte dla zwiedzających 

Wystawa została zorganizowana we współpracy z Henry Moore Foundation

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Organizatorzy

Partner wystawy Patron medialny



Polecamy:

Kunszt. 100 lat polskiej rzeź-
by, Orońsko 2018. Nowy katalog 
zbiorów rzeźby CRP w Orońsku 
wydany z okazji wystawy pod 
tym samym tytułem w Muzeum 
Sztuki Riga Bourse (Łotwa). Bo-
gato ilustrowana publikacja, 172 
strony w języku polskim, angiel-
skim, łotewskim, cena: 60 zł

Kwartalnik Rzeźby „Oroń-
sko” nr 1 / 2018 już dostęp-
ny w wybranych Empi-
kach na terenie całej Polski, 
a w nim m.in.: o wystawach 
Franciszki Themerson w Lon-
dynie, Thorstena Goldberga 
w Orońsku; o rzeźbie Jána Ma-
thé, Muzeum Camille Claudel, 
wspomnienie o Zbigniewie Ma-
leszewskim. Na okładce Cumulus 
Thorstena Goldberga. 68 stron, 
język polski, cena 20 zł 

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, 
dojeżdżamy do miejscowości 
Ruda Wielka, 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

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

Henry Moore    Sheep Piece    1971–1972    brąz (LH 627)  
  na terenie Perry Green 

CENY BILETÓW 
Bilety indywidualne 
bez przewodnika:
    Dzieci do lat 7 – bezpłatnie
    Dzieci i młodzież od lat 8 

do 18 – 5 zł
   Dorośli – 7 zł

Karta Dużej Rodziny:
    Dzieci do lat 18 – bezpłatnie
   Dorośli – 5 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.
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
Do wszystkich ekspozycji obo-
wiązuje jeden bilet wstępu    

entrum Rzeźby Polskiej to przestrzenie wystawienni-
cze w budynku muzeum, oranżerii, kaplicy i wozowni, 
warsztaty rzeźbiarskie dla artystów – odlewniczy, ko-
walski, ceramiczny i stolarski. To także kolekcja pol-
skiej rzeźby, ośrodek dokumentacji artystycznej i biblio-
teka. W stałej ekspozycji w Parku Rzeźby eksponowane 
są prace wybitnych rzeźbiarzy, m.in. Magdaleny Aba-
kanowicz, Tony’ego Cragga, Krzysztofa M. Bednarskie-
go, Macieja Szańkowskiego i Thorstena Goldberga. 
A po trudach zwiedzania można wstąpić do naszej ka-

wiarenki albo zamówić u nas obiad. Zapraszamy! 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

Kwiecień / Maj / Czerwiec
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
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Kunszt. 100 lat polskiej rzeźby
26 STYCZNIA – 15 KWIETNIA 2018
Wystawa z kolekcji CRP, Mu-
zeum Sztuki Riga Bourse (Ło-
twa)

Kunszt. 100 lat rzeźby
GDAŃSK ZBROJOWNIA,
10 MAJA – 3 CZERWCA 2018
Ekspozycja towarzysząca Kon-
gresowi Międzynarodowej Or-
ganizacji Kuratorów IKT

Metamorfozy.
Wystawa kolekcji
PAŁAC W RADZIEJOWICACH
19 MAJA – 16 WRZEŚNIA 2018
Wystawa prezentuje wybra-
ne rzeźby z kolekcji CRP zwią-
zane z szeroko pojmowaną fi- Z
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Moc natury. Henry Moore w Polsce
21 KWIETNIA – 9 WRZEŚNIA 2018
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ, 
GALERIA „ORANŻERIA”, PARK RZEŹBY
Najważniejszym wydarzeniem nadchodzącego ro-
ku w Orońsku będzie wystawa rzeźb Henry’ego 
Moore’a (1898–1986) zorganizowana we współ-
pracy z Henry Moore Foundation w Wielkiej Bry-
tanii oraz Muzeum Narodowym w Krakowie i Mu-
zeum Narodowym we Wrocławiu. Ekspozycja 
obejmie 23 rzeźby Moore’a (w tym monumental-
ne realizacje zainstalowane w Parku Rzeźby) oraz 
kilkanaście prac klasyków polskiej rzeźby współ-
czesnej, zainspirowanych twórczością brytyjskie-
go artysty na przełomie lat 50. i 60. XX wieku.
Kuratorki: Eulalia Domanowska i Hannah Higham
Wystawa pod Honorowym Patronatem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
prof. dr. hab. Piotra Glińskiego 

Adam Rzepecki    Motorem mojej 
sztuki jest SHL-ka    2010

Tadeusz Łodziana    Rzeźba przy-
drożna    1959 / 1996

Henry Moore    Oval with Points    1968–1970    brąz (LH 596)

Henry Moore    Animal Head    1951 
brąz (LH 301)

12 powodów, dla których 
robimy wystawę razem
Irmina Rusicka 
i Adam Rzepecki
23 CZERWCA – 9 WRZEŚNIA 2018
GALERIA „KAPLICA”
Kurator: Leszek Golec
Gość specjalny wernisażu: 
Bozia Boyka. Pet-formance
Kogo boi się performer, co czu-
je, czy chce być głaskany…
Kuratorka: Ewa Głowacka 
Navi: Golec

WYSTAWY
The Universal See
– Pure or Plastic
22 KWIETNIA – 11 CZERWCA 2018
GALERIA „KAPLICA”
TARAS KAWIARNI DOMU RZEŹBIARZA
Kuratorka: Nicole Loeser
Koordynatorzy: Leszek Golec 
i Weronika Elertowska
Universal Sea to projekt finan-
sowany ze środków UE, reali-
zowany przez cztery instytu-
cje: Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku, The Foundation 
of Entrepreneurship (Berlin), 
EUCC-D zrzeszającej instytu-

cje, organizacje pozarządowe 
i ekspertów w 40 krajach oraz 
Hybrid Art Management (Bu-
dapeszt). Uczestniczą w nim ar-
tyści, naukowcy i przedsiębior-
cy – ich podstawową misją jest 
poszukiwanie rozwiązań, któ-
re ograniczą problem groma-
dzenia się odpadów z tworzyw 
sztucznych na wodach. Wysta-
wa obejmuje prace pięciu zwy-
cięzców międzynarodowego 
konkursu trwającego od paź-
dziernika do grudnia 2017 ro-
ku, a także sto najciekawszych 
koncepcji artystycznych. Pre-
zentowany w muzeum pokaz 
ma formę wędrownej ekspo-

W dniach od 4 do 13 kwienia 
w Centrum Rzeźby Polskiej od- 
będzie się wiosenna edycja
Ogólnopolskiej Płaszczyzny 
Współpracy Akademickiej 
2018. Wezmą w niej udział dwie 
uczelnie: Akademia Sztuk Pięk-
nych w Łodzi oraz Uniwersytet 
w Ostravie. Opiekunami tej od-
słony projektu będą: Marek Wa-
gner z Łodzi oraz Jiri Surůvka 
z Ostravy. W warsztatach weź-
mie udział 20 studentów i absol-
wentów z różnych kierunków 
artystycznych. Temat spotka-

nia to: „Ingerencje w przestrzeń 
publiczną Centrum Rzeźby Pol-
skiej w Orońsku, jako wynik 
umotywowanego działania w do-

REZYDENCJE Dom Rzeźbiarza i pracownie specjalistyczne

bie postawangard”. Na zakoń-
czenie warsztatów odbędzie się 
pokaz zrealizowanych prac, któ-
ry potrwa do końca kwietnia 

Kaja Pilch    Bulletproof vest I  
  2017

Aleksandra Blaut    Brama do krainy 
czarów    2017

CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU ZAPRASZA TAKŻE NA WYSTAWY 
ORGANIZOWANE POZA SWOJĄ SIEDZIBĄ:

guracją. Pokazane zostaną 
prace wybitnych polskich ar-
tystów: Marii Jaremy, Jerze-
go Jarnuszkiewicza, Alfonsa 
Karnego, Adolfa Ryszki, Ada-
ma Prockiego, Jacka Waltosia, 
Gustawa Zemły, Adama My-
jaka, Andrzeja Pawłowskiego 
i Jerzego Kędziory.
Kurator: Jarosław Pajek

Zapraszamy także na nasze 
stoisko podczas Warszawskich 
Targów Książki na stadionie 
PGE Narodowy w Warszawie 
w dniach 17–20 maja 2018 

zycji, której towarzyszyć będą 
warsztaty edukacyjne i imprezy 
networkingowe rozpoczynające 
się w Centrum Rzeźby Polskiej, 
a następnie prowadzone w całej 
Europie. Wszystkie wydarze-
nia związane z programem będą 
otwarte dla zwiedzających 

Wystawa została zorganizowana we współpracy z Henry Moore Foundation

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Organizatorzy

Partner wystawyPatron medialny



Noc Muzeów
19 MAJA 2018
Program wydarzeń będzie opublikowany  
na stronie www.rzezba-oronsko.pl na początku 
maja 

Rozpoczynające się w maju rodzin-
ne spotkania niedzielne przybliżą 
wątki dotyczące aktualnych wystaw – 
zwłaszcza rzeźby Henry’ego Moore’a. 
Prezentacja prac tego artysty to szcze-
gólna okazja do tworzenia ciekawych 
warsztatów artystycznych i prowadze-
nia rozmów o sztuce z najmłodszymi 
gośćmi Orońska. Uczestnicy pięciu 
spotkań (kwiecień – wrzesień) otrzy-
mają wyjątkową pamiątkę – własno-
ręcznie stworzone przypinki.

13.05. Człowiek-rzeźba
Zwiedzanie: Henry Moore zasłynął 
z rzeźb inspirowanych postacią 
człowieka. Które kształty ludzkie-
go ciała uznał za ważne, a które 
uprościł?

Warsztaty: Konstruowanie gipso-
wych postaci na drucianym stelażu.

27.05. Rzeźby nie z tej ziemi
Zwiedzanie: Niektóre kształty rzeźb 
zostały zupełnie „zmyślone”, nie 
przypominają niczego co znamy 
z rzeczywistości. Takie też są prace 
Moore’a. Wyjaśnimy zatem czym 
jest abstrakcja i jak ją rozumieć.
Warsztaty: Formowanie abstrakcyj-
nych rzeźb gipsowych w ekspery-
mentalnej technice.

10.06. Mikroświaty
Zwiedzanie: Świat roślin i zwierząt 
jest dla artysty skarbnicą inspiracji. 
Henry Moore także nawiązywał 
do form zaczerpniętych z natury, 

NIEDZIELNE WARSZTATY RODZINNE
22 KWIETNIA 2018
GODZ. 13.00 – 18.00
Centrum Rzeźby Polskiej zaprasza na Mię-
dzynarodowy Dzień Ziemi. Wszystkie akcje 

IMPREZY PLENEROWE
prowadzone będą na terenie CRP, a ich 
głównym celem jest promowanie postaw 
ekologicznych w społeczeństwie. W progra-
mie artystyczno-przyrodnicza gra terenowa, 
kiermasz ekologiczny, warsztaty plastyczne, 
muzyczne i pisarskie. Uczestnikom z Radomia 
organizatorzy zapewniają darmowy dojazd. 
Z przystanku przy dworcu PKP „pod zega-
rem”, autobus ITS Michalczewski odjedzie 
o godz. 13.30. 
Kurs powrotny z Orońska zaplanowany jest 
na godz. 18.00 

Dzień Ziemi 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

a jego monumentalne rzeźby doskonale 
wpisują się w pejzaż. Podczas zajęć 
spróbujemy wyjaśnić czym jest skala 
i dlaczego świat przyrody był tak istot-
ny w pracach Moore’a.
Warsztaty: Tworzenie leśnych, roślin-
nych kompozycji zamkniętych w szkla-
nych słojach.

24.06. Odbitki z natury
Zwiedzanie: Naturalne formy liści, gałą-
zek i kwiatów pozwalają na odbijanie nie-
zwykłych kształtów w glinie. Obserwacja 
natury, zwiedzanie pracowni ceramicznej 
i zapoznanie z materiałem rzeźbiarskim 
będą inspirować do własnej twórczości.
Warsztaty: Tworzenie kompozycji 
z naturalnych odbitek na przedmiotach 
wykonanych z gliny Dzień Ziemi w Orońsku  Henry Moore w swojej pracowni w Maquette Studio w Perry Green, około 1968    Z
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