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CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ
W OROŃSKU
Jesienią będzie można tu zwie-
dzać wystawy sztuki XX wieku 
i współczesnej oraz zabytkowy 
park. Centrum Rzeźby Polskiej 
to przestrzenie wystawien-
nicze w budynku muzeum, 
oranżerii, kaplicy i wozowni, 
warsztaty rzeźbiarskie dla ar-
tystów – odlewniczy, kowalski, 
ceramiczny i stolarski. To tak-
że kolekcja polskiej rzeźby, 
ośrodek dokumentacji arty-
stycznej i biblioteka. W sta-
łej ekspozycji w Parku Rzeźby 
eksponowane są prace wybit-
nych rzeźbiarzy – m.in. Mag-
daleny Abakanowicz, Tony’ego 
Cragga, Krzysztofa M. Bed-
narskiego, Macieja Szańkow-
skiego i Thorstena Goldber-
ga. Codziennie do godz. 10.00 
można zamówić u nas obiad, 
a po trudach zwiedzania wstą-
pić do naszej kawiarenki.
Zapraszamy!
UWAGA: Jesienią Pałac Jó-
zefa Brandta będzie zamknię-
ty dla zwiedzających z powodu 
prac remontowych. Terminy 
dostępności Pałacu prosimy 
sprawdzać na naszej stronie: 
www.rzezba-oronsko.pl

JAK DOJECHAĆ?
OROŃSKO jest położone 120 km 
na południe od Warszawy, 180 km 
na północny wschód od Krako-
wa, 15 km na południowy zachód 
od Radomia. Dojazd prywatny-
mi liniami transportowymi obsłu-
gującymi lokalne trasy pomiędzy 
Radomiem a Skarżyskiem-Ka-
mienną. Transport kolejowy do-
ciera wyłącznie do Radomia lub 
Szydłowca.
PRYWATNE LINIE (busy):
Radom, ul. W. Beliny-Prażmowskie-
go, odjazd z parkingu naprzeciw-
ko dworca autobusowego, kierunek 
Szydłowiec i Skarżysko-Kamienna 

Thorsten Goldberg    Opera się nie skończy, dopóki śpiewa gruba dama    2017    
Tadashi Hashimoto    Crossing at Orońsko    1998    

 Galeria „Kaplica”    

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

do 18 – 5 zł
   Dorośli – 7 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 
(do 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    

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

październik / listopad / grudzień
Informator 20
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Witamy w Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku!

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

Z
dj

ęc
ia

  
  J

an
 G

aw
or

sk
i  

  

Wyjazd z parkingu Zachęty Narodowej Galerii Sztuki 
od strony ulicy Królewskiej o godz. 10.30. W programie 
transport, zwiedzanie z przewodnikiem, animacje dla 
dzieci. Koszt wycieczki : 1 osoba: 50 złotych, 
grupa 5 osób: 150 złotych, dzieci do lat 9 bezpłatnie.
Rezerwacje pod adresem: niedziela@rzezba-oronsko.pl
Więcej informacji na:
www: rzezba-oronsko.pl
oraz telefonicznie: 48 618 40 27 w. 19.
Osoby bez rezerwacji będą zabierane
w miarę wolnych miejsc.

Jesienią zapraszamy na romantyczne spacery do Parku 
Rzeźby oraz na wystawę naszej kolekcji, która po zagra-
nicznych wojażach będzie eksponowana w Muzeum.

Jesienią niedzielny autokar  
z Warszawy do Orońska wyruszy – 14 października 

Ukazał się tom materiałów 
pokonferencyjnych 
RZEŹBA DZISIAJ II. Sztuka 
w przestrzeni publicznej, obej-
mujący zarys historii oraz próby 
definicji i status tego wielowy-
miarowego zjawiska. W pu-
blikacji znalazły się teksty hi-
storyków i teoretyków sztuki, 
artystów, socjologów, antropo-
logów kultury, a także osób od-
powiedzialnych w wybranych 
europejskich miastach za profil 
sztuki w przestrzeni publicznej. 
Studia szczegółowe omawia-
ją problematykę sztuki publicz-
nej w miastach Francji, Austrii, 
Niemczech, Szwecji, Łotwy, Bel-
gii, Brazylii, a także kilku pol-
skich. Wersja polska i angielska,
404 strony 
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NOWE WYSTAWY

Październik 2018 roku to czas 
jesiennej odsłony interdy-
scyplinarnego edukacyjne-
go projektu: Międzynarodo-
wa Płaszczyzna Współpracy 
Akademickiej. W ramach IV 
edycji, pod okiem profesorów 
i przy specjalistycznej pomo-
cy technicznej ze strony CRP, 
doświadczenia mają szansę 
wymienić studenci Akademii 
Sztuki ze Szczecina oraz Art 
Academy of Latvia w Rydze 
(razem 20 uczestników). Zre-
alizowane prace o charakte-

REZYDENCJE Międzynarodowa Płaszczyzna Współpracy Akademickiej 2018, IV edycja 
22–31.10.2018rze site specific po zakończe-

niu spotkania prezentowane 
będą na terenie CRP. Opieku-
nowie warsztatów: Aleksan-
dra Ska i Andrzej Wasilewski 
(Szczecin) oraz Aigars Bikše 
i Mara Adina (Ryga). Temat 
spotkania: ANTI – Sculptu-
re Park nawiązuje do między-
narodowej konferencji rzeź-
by, organizowanej w Orońsku 
w przeddzień warsztatów 
Miejsce: CRP w Orońsku
Koordynator:
Anna Podsiadły

Autorzy lalek: Anton 
Anderle, Pavel Hubička, 
Adam Kilian, Jerzy Ko-
lecki, Urszula Kubicz-
-Fik, Alicja Kuryło, Ale-
xander Andrzej Łabiniec, 
Mikołaj Malesza, Ali Pak-
dast, Magdalena Valencia

Wystawa pokazuje 
ponad 120 lalek z 15 spek-
takli Teatru Lalki i Akto-
ra „Kubuś” w Kielcach, 
prezentujących różne 
techniki animacji, inspi-
rowanych różnymi kul-
turami. Teatr rozpoczął 
działalność w 1955 ro-
ku. W 2005 w jego sie-
dzibie otwarta została 
pierwsza w Polsce Galeria 
Lalki Teatralnej. W ciągu 
sześćdziesięciu lat archi-
wum teatru zgromadzi-
ło ogromne zbiory pro-
jektów lalek i dekoracji 
autorstwa wybitnych sce-
nografów z Polski i zagra-
nicy 
Kurator: Henryk Gac
Konsultacja merytoryczna:
Jolanta Świstak

Michalina Bigaj
Red Greenhouse
GALERIA „ORANŻERIA”
29.09.2018 – 6.01.2019
Tytuł wystawy odnosi się do szcze-
gólnego rodzaju szklarni, w której 
czerwone światło stosowane jest 
do zoptymalizowania produkcji ro-
ślin na skalę przemysłową. Czer-
wone światło ma najwyższą wy-
dajność fotosyntezy w roślinach. 
Jednak rośliny uprawiane tylko 
przy użyciu czerwonego światła 

wykazują zmiany w ich wyglądzie. 
Liście stają się cienkie i duże, a ro-
śliny wydłużone. Podczas wystawy 
będzie można zobaczyć instalację 
przekształcającą przestrzeń daw-
nego ogrodu zimowego w tytułową 
„red greenhouse” – szklarnię peł-
ną rzeźb, obiektów i zdeformowa-
nych form, jedynie wizualnie sym-
bolizujących wytwór natury, które 
tak naprawdę pozostają jej symu-
lakrum 
Kurator: Leszek Golec

Przemek Branas
Moonrise
GALERIA „KAPLICA”
29.09.2018 – 6.01.2019
Kto zakłada zielnik, chce służyć 
życiu. Wkrótce jednak dostrzega, 
że służy dwóm mistrzom – że słu-
ży i śmierci: rośliny przemienia 
w znaki, w martwe litery języka. 
Lunarną stroną każdego herba-
rium jest opowieść o życiu otru-
tym, truciźnie; o szarym Słońcu 

odbijającym światło szarego Księ-
życa [Monet nie zalecał używa-
nia czerni]. Zielnik jest więc dwu-
znaczny, tak jak dwuznaczne są 
znaki i pismo: roślina jest martwa, 
ale ożywa, a żyjąc w znaku, od-
syła do trucizny języka i własnej 
śmierci; mówi: jestem martwym 
znakiem życia, jestem żywym 
znakiem śmierci: życiem otrutym. 
Marek Kraszewski 
Kurator: Dorota Monkiewicz

KUNSZT KOLEKCJA OROŃSKA MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ
29.09.2018 – 6.01.2019
Uczestnicy: Magdalena Abakanowicz, Pa-
weł Althamer, Ewa Axelrad, Sylwester Ambro-
ziak, Mirosław Bałka, Krzysztof M. Bednarski, 
Michalina Bigaj, Włodzimierz Borowski, To-
ny Cragg, Tatiana Czekalska i Leszek Golec, 
Wojciech Fangor, Miłosz Flis, Władysław Ha-
sior, Thorsten Goldberg, Jacek Jagielski, Je-
rzy Jarnuszkiewicz, Marek Kijewski i Małgorza-
ta Malinowska „Kocur”, Jarosław Kozakiewicz, 
Edward Krasiński, Piotr Kurka, Alicja Kwade, 
Natalia Lach-Lachowicz, Daria Malicka, Jaro-
sław Perszko, Marta Pszonak, Maciej Szańkow-
ski, Martyna Szwinta, Sofie Żezmer

W ramach wystawy Kunszt. Kolekcja oroń-
ska w Muzeum Rzeźby Współczesnej prezen-
tujemy najcenniejsze prace orońskiego zbioru. 
Spośród blisko 2000 realizacji wybrano kilka-
dziesiąt rzeźb, obiektów, instalacji i film video, 
będących dziełem artystów różnych generacji 
i stanowiących reprezentatywny zbiór polskiej 
rzeźby drugiej połowy XX wieku oraz początku 
XXI wieku, a także prace współczesne z ostat-
nich lat, nabyte dzięki ministerialnemu pro-
gramowi Regionalne kolekcje sztuki współcze-
snej oraz wyprodukowane bądź bezpośrednio 
zakupione przez naszą instytucję od artystów. 

Alicja Kwade    Hypothetisches Gebilde    2016    
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tomáš Koběrský    Bez tytułu    2018    

Pokazowi towarzyszy film autorstwa Róży Fa-
bjanowskiej i Sławomira Malcharka, zrealizowa-
ny na wystawie kolekcji w Narodowym Muzeum 
Sztuki w Rydze 
Kuratorka: Eulalia Domanowska
Współpraca: Henryk Gac

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Przemek Branas    Moonrise    2018    

Dookoła świata (i w zaświaty)    
2018    

DOOKOŁA ŚWIATA 
(I W ZAŚWIATY)
WYSTAWA LALEK 
Z TEATRU LALKI I AKTORA 
„KUBUŚ” W KIELCACH
DOM RZEŹBIARZA 
– TARAS 
9.09.2018 – 3.03.2019

Michalina Bigaj    Red Greenhouse    2018    
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CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ
W OROŃSKU
Jesienią będzie można tu zwie-
dzać wystawy sztuki XX wieku 
i współczesnej oraz zabytkowy 
park. Centrum Rzeźby Polskiej 
to przestrzenie wystawien-
nicze w budynku muzeum, 
oranżerii, kaplicy i wozowni, 
warsztaty rzeźbiarskie dla ar-
tystów – odlewniczy, kowalski, 
ceramiczny i stolarski. To tak-
że kolekcja polskiej rzeźby, 
ośrodek dokumentacji arty-
stycznej i biblioteka. W sta-
łej ekspozycji w Parku Rzeźby 
eksponowane są prace wybit-
nych rzeźbiarzy – m.in. Mag-
daleny Abakanowicz, Tony’ego 
Cragga, Krzysztofa M. Bed-
narskiego, Macieja Szańkow-
skiego i Thorstena Goldber-
ga. Codziennie do godz. 10.00 
można zamówić u nas obiad, 
a po trudach zwiedzania wstą-
pić do naszej kawiarenki.
Zapraszamy!
UWAGA: Jesienią Pałac Jó-
zefa Brandta będzie zamknię-
ty dla zwiedzających z powodu 
prac remontowych. Terminy 
dostępności Pałacu prosimy 
sprawdzać na naszej stronie: 
www.rzezba-oronsko.pl

JAK DOJECHAĆ?
OROŃSKO jest położone 120 km 
na południe od Warszawy, 180 km 
na północny wschód od Krako-
wa, 15 km na południowy zachód 
od Radomia. Dojazd prywatny-
mi liniami transportowymi obsłu-
gującymi lokalne trasy pomiędzy 
Radomiem a Skarżyskiem-Ka-
mienną. Transport kolejowy do-
ciera wyłącznie do Radomia lub 
Szydłowca.
PRYWATNE LINIE (busy):
Radom, ul. W. Beliny-Prażmowskie-
go, odjazd z parkingu naprzeciw-
ko dworca autobusowego, kierunek 
Szydłowiec i Skarżysko-Kamienna 

Thorsten Goldberg    Opera się nie skończy, dopóki śpiewa gruba dama    2017    
Tadashi Hashimoto    Crossing at Orońsko    1998    

 Galeria „Kaplica”    

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

do 18 – 5 zł
   Dorośli – 7 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 
(do 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    

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 
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Witamy w Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku!

Zapraszamy do naszego 
sklepu internetowego
www.ksiegarnia.rzezba-oronsko.pl
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Wyjazd z parkingu Zachęty Narodowej Galerii Sztuki 
od strony ulicy Królewskiej o godz. 10.30. W programie 
transport, zwiedzanie z przewodnikiem, animacje dla 
dzieci. Koszt wycieczki : 1 osoba: 50 złotych, 
grupa 5 osób: 150 złotych, dzieci do lat 9 bezpłatnie.
Rezerwacje pod adresem: niedziela@rzezba-oronsko.pl
Więcej informacji na:
www: rzezba-oronsko.pl
oraz telefonicznie: 48 618 40 27 w. 19.
Osoby bez rezerwacji będą zabierane
w miarę wolnych miejsc.

Jesienią zapraszamy na romantyczne spacery do Parku 
Rzeźby oraz na wystawę naszej kolekcji, która po zagra-
nicznych wojażach będzie eksponowana w Muzeum.

Jesienią niedzielny autokar  z Warszawy do Orońska wyruszy – 14 października 

Ukazał się tom materiałów 
pokonferencyjnych 
RZEŹBA DZISIAJ II. Sztuka 
w przestrzeni publicznej, obej-
mujący zarys historii oraz próby 
definicji i status tego wielowy-
miarowego zjawiska. W pu-
blikacji znalazły się teksty hi-
storyków i teoretyków sztuki, 
artystów, socjologów, antropo-
logów kultury, a także osób od-
powiedzialnych w wybranych 
europejskich miastach za profil 
sztuki w przestrzeni publicznej. 
Studia szczegółowe omawia-
ją problematykę sztuki publicz-
nej w miastach Francji, Austrii, 
Niemczech, Szwecji, Łotwy, Bel-
gii, Brazylii, a także kilku pol-
skich. Wersja polska i angielska,
404 strony 
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NOWE WYSTAWY

Październik 2018 roku to czas 
jesiennej odsłony interdy-
scyplinarnego edukacyjne-
go projektu: Międzynarodo-
wa Płaszczyzna Współpracy 
Akademickiej. W ramach IV 
edycji, pod okiem profesorów 
i przy specjalistycznej pomo-
cy technicznej ze strony CRP, 
doświadczenia mają szansę 
wymienić studenci Akademii 
Sztuki ze Szczecina oraz Art 
Academy of Latvia w Rydze 
(razem 20 uczestników). Zre-
alizowane prace o charakte-

REZYDENCJE
Międzynarodowa Płaszczyzna Współpracy Akademickiej 2018, IV edycja 
22–31.10.2018 rze site specific po zakończe-

niu spotkania prezentowane 
będą na terenie CRP. Opieku-
nowie warsztatów: Aleksan-
dra Ska i Andrzej Wasilewski 
(Szczecin) oraz Aigars Bikše 
i Mara Adina (Ryga). Temat 
spotkania: ANTI – Sculptu-
re Park nawiązuje do między-
narodowej konferencji rzeź-
by, organizowanej w Orońsku 
w przeddzień warsztatów 
Miejsce: CRP w Orońsku
Koordynator:
Anna Podsiadły

Autorzy lalek: Anton 
Anderle, Pavel Hubička, 
Adam Kilian, Jerzy Ko-
lecki, Urszula Kubicz-
-Fik, Alicja Kuryło, Ale-
xander Andrzej Łabiniec, 
Mikołaj Malesza, Ali Pak-
dast, Magdalena Valencia

Wystawa pokazuje 
ponad 120 lalek z 15 spek-
takli Teatru Lalki i Akto-
ra „Kubuś” w Kielcach, 
prezentujących różne 
techniki animacji, inspi-
rowanych różnymi kul-
turami. Teatr rozpoczął 
działalność w 1955 ro-
ku. W 2005 w jego sie-
dzibie otwarta została 
pierwsza w Polsce Galeria 
Lalki Teatralnej. W ciągu 
sześćdziesięciu lat archi-
wum teatru zgromadzi-
ło ogromne zbiory pro-
jektów lalek i dekoracji 
autorstwa wybitnych sce-
nografów z Polski i zagra-
nicy 
Kurator: Henryk Gac
Konsultacja merytoryczna:
Jolanta Świstak

Michalina Bigaj
Red Greenhouse
GALERIA „ORANŻERIA”
29.09.2018 – 6.01.2019
Tytuł wystawy odnosi się do szcze-
gólnego rodzaju szklarni, w której 
czerwone światło stosowane jest 
do zoptymalizowania produkcji ro-
ślin na skalę przemysłową. Czer-
wone światło ma najwyższą wy-
dajność fotosyntezy w roślinach. 
Jednak rośliny uprawiane tylko 
przy użyciu czerwonego światła 

wykazują zmiany w ich wyglądzie. 
Liście stają się cienkie i duże, a ro-
śliny wydłużone. Podczas wystawy 
będzie można zobaczyć instalację 
przekształcającą przestrzeń daw-
nego ogrodu zimowego w tytułową 
„red greenhouse” – szklarnię peł-
ną rzeźb, obiektów i zdeformowa-
nych form, jedynie wizualnie sym-
bolizujących wytwór natury, które 
tak naprawdę pozostają jej symu-
lakrum 
Kurator: Leszek Golec

Przemek Branas
Moonrise
GALERIA „KAPLICA”
29.09.2018 – 6.01.2019
Kto zakłada zielnik, chce służyć 
życiu. Wkrótce jednak dostrzega, 
że służy dwóm mistrzom – że słu-
ży i śmierci: rośliny przemienia 
w znaki, w martwe litery języka. 
Lunarną stroną każdego herba-
rium jest opowieść o życiu otru-
tym, truciźnie; o szarym Słońcu 

odbijającym światło szarego Księ-
życa [Monet nie zalecał używa-
nia czerni]. Zielnik jest więc dwu-
znaczny, tak jak dwuznaczne są 
znaki i pismo: roślina jest martwa, 
ale ożywa, a żyjąc w znaku, od-
syła do trucizny języka i własnej 
śmierci; mówi: jestem martwym 
znakiem życia, jestem żywym 
znakiem śmierci: życiem otrutym. 
Marek Kraszewski 
Kurator: Dorota Monkiewicz

KUNSZT
KOLEKCJA OROŃSKA
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ
29.09.2018 – 6.01.2019
Uczestnicy: Magdalena Abakanowicz, Pa-
weł Althamer, Ewa Axelrad, Sylwester Ambro-
ziak, Mirosław Bałka, Krzysztof M. Bednarski, 
Michalina Bigaj, Włodzimierz Borowski, To-
ny Cragg, Tatiana Czekalska i Leszek Golec, 
Wojciech Fangor, Miłosz Flis, Władysław Ha-
sior, Thorsten Goldberg, Jacek Jagielski, Je-
rzy Jarnuszkiewicz, Marek Kijewski i Małgorza-
ta Malinowska „Kocur”, Jarosław Kozakiewicz, 
Edward Krasiński, Piotr Kurka, Alicja Kwade, 
Natalia Lach-Lachowicz, Daria Malicka, Jaro-
sław Perszko, Marta Pszonak, Maciej Szańkow-
ski, Martyna Szwinta, Sofie Żezmer

W ramach wystawy Kunszt. Kolekcja oroń-
ska w Muzeum Rzeźby Współczesnej prezen-
tujemy najcenniejsze prace orońskiego zbioru. 
Spośród blisko 2000 realizacji wybrano kilka-
dziesiąt rzeźb, obiektów, instalacji i film video, 
będących dziełem artystów różnych generacji 
i stanowiących reprezentatywny zbiór polskiej 
rzeźby drugiej połowy XX wieku oraz początku 
XXI wieku, a także prace współczesne z ostat-
nich lat, nabyte dzięki ministerialnemu pro-
gramowi Regionalne kolekcje sztuki współcze-
snej oraz wyprodukowane bądź bezpośrednio 
zakupione przez naszą instytucję od artystów. 

Alicja Kwade    Hypothetisches Gebilde    2016    
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tomáš Koběrský    Bez tytułu    2018    

Pokazowi towarzyszy film autorstwa Róży Fa-
bjanowskiej i Sławomira Malcharka, zrealizowa-
ny na wystawie kolekcji w Narodowym Muzeum 
Sztuki w Rydze 
Kuratorka: Eulalia Domanowska
Współpraca: Henryk Gac

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Przemek Branas    Moonrise    2018    

Dookoła świata (i w zaświaty)    
2018    

DOOKOŁA ŚWIATA 
(I W ZAŚWIATY)
WYSTAWA LALEK 
Z TEATRU LALKI I AKTORA 
„KUBUŚ” W KIELCACH
DOM RZEŹBIARZA 
– TARAS 
9.09.2018 – 3.03.2019

Michalina Bigaj    Red Greenhouse    2018    



Polecamy:

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

CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ
W OROŃSKU
Jesienią będzie można tu zwie-
dzać wystawy sztuki XX wieku 
i współczesnej oraz zabytkowy 
park. Centrum Rzeźby Polskiej 
to przestrzenie wystawien-
nicze w budynku muzeum, 
oranżerii, kaplicy i wozowni, 
warsztaty rzeźbiarskie dla ar-
tystów – odlewniczy, kowalski, 
ceramiczny i stolarski. To tak-
że kolekcja polskiej rzeźby, 
ośrodek dokumentacji arty-
stycznej i biblioteka. W sta-
łej ekspozycji w Parku Rzeźby 
eksponowane są prace wybit-
nych rzeźbiarzy – m.in. Mag-
daleny Abakanowicz, Tony’ego 
Cragga, Krzysztofa M. Bed-
narskiego, Macieja Szańkow-
skiego i Thorstena Goldber-
ga. Codziennie do godz. 10.00 
można zamówić u nas obiad, 
a po trudach zwiedzania wstą-
pić do naszej kawiarenki.
Zapraszamy!
UWAGA: Jesienią Pałac Jó-
zefa Brandta będzie zamknię-
ty dla zwiedzających z powodu 
prac remontowych. Terminy 
dostępności Pałacu prosimy 
sprawdzać na naszej stronie: 
www.rzezba-oronsko.pl

JAK DOJECHAĆ?
OROŃSKO jest położone 120 km 
na południe od Warszawy, 180 km 
na północny wschód od Krako-
wa, 15 km na południowy zachód 
od Radomia. Dojazd prywatny-
mi liniami transportowymi obsłu-
gującymi lokalne trasy pomiędzy 
Radomiem a Skarżyskiem-Ka-
mienną. Transport kolejowy do-
ciera wyłącznie do Radomia lub 
Szydłowca.
PRYWATNE LINIE (busy):
Radom, ul. W. Beliny-Prażmowskie-
go, odjazd z parkingu naprzeciw-
ko dworca autobusowego, kierunek 
Szydłowiec i Skarżysko-Kamienna 

Thorsten Goldberg    Opera się nie skończy, dopóki śpiewa gruba dama    2017    
Tadashi Hashimoto    Crossing at Orońsko    1998    

 Galeria „Kaplica”    

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

do 18 – 5 zł
   Dorośli – 7 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 
(do 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    

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 
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Witamy w Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku!

Zapraszamy do naszego 
sklepu internetowego
www.ksiegarnia.rzezba-oronsko.pl
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Wyjazd z parkingu Zachęty Narodowej Galerii Sztuki 
od strony ulicy Królewskiej o godz. 10.30. W programie 
transport, zwiedzanie z przewodnikiem, animacje dla 
dzieci. Koszt wycieczki : 1 osoba: 50 złotych, 
grupa 5 osób: 150 złotych, dzieci do lat 9 bezpłatnie.
Rezerwacje pod adresem: niedziela@rzezba-oronsko.pl
Więcej informacji na:
www: rzezba-oronsko.pl
oraz telefonicznie: 48 618 40 27 w. 19.
Osoby bez rezerwacji będą zabierane
w miarę wolnych miejsc.

Jesienią zapraszamy na romantyczne spacery do Parku 
Rzeźby oraz na wystawę naszej kolekcji, która po zagra-
nicznych wojażach będzie eksponowana w Muzeum.

Jesienią niedzielny autokar  z Warszawy do Orońska wyruszy – 14 października 

Ukazał się tom materiałów 
pokonferencyjnych 
RZEŹBA DZISIAJ II. Sztuka 
w przestrzeni publicznej, obej-
mujący zarys historii oraz próby 
definicji i status tego wielowy-
miarowego zjawiska. W pu-
blikacji znalazły się teksty hi-
storyków i teoretyków sztuki, 
artystów, socjologów, antropo-
logów kultury, a także osób od-
powiedzialnych w wybranych 
europejskich miastach za profil 
sztuki w przestrzeni publicznej. 
Studia szczegółowe omawia-
ją problematykę sztuki publicz-
nej w miastach Francji, Austrii, 
Niemczech, Szwecji, Łotwy, Bel-
gii, Brazylii, a także kilku pol-
skich. Wersja polska i angielska,
404 strony 
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NOWE WYSTAWY

Październik 2018 roku to czas 
jesiennej odsłony interdy-
scyplinarnego edukacyjne-
go projektu: Międzynarodo-
wa Płaszczyzna Współpracy 
Akademickiej. W ramach IV 
edycji, pod okiem profesorów 
i przy specjalistycznej pomo-
cy technicznej ze strony CRP, 
doświadczenia mają szansę 
wymienić studenci Akademii 
Sztuki ze Szczecina oraz Art 
Academy of Latvia w Rydze 
(razem 20 uczestników). Zre-
alizowane prace o charakte-

REZYDENCJE
Międzynarodowa Płaszczyzna Współpracy Akademickiej 2018, IV edycja 
22–31.10.2018 rze site specific po zakończe-

niu spotkania prezentowane 
będą na terenie CRP. Opieku-
nowie warsztatów: Aleksan-
dra Ska i Andrzej Wasilewski 
(Szczecin) oraz Aigars Bikše 
i Mara Adina (Ryga). Temat 
spotkania: ANTI – Sculptu-
re Park nawiązuje do między-
narodowej konferencji rzeź-
by, organizowanej w Orońsku 
w przeddzień warsztatów 
Miejsce: CRP w Orońsku
Koordynator:
Anna Podsiadły

Autorzy lalek: Anton 
Anderle, Pavel Hubička, 
Adam Kilian, Jerzy Ko-
lecki, Urszula Kubicz-
-Fik, Alicja Kuryło, Ale-
xander Andrzej Łabiniec, 
Mikołaj Malesza, Ali Pak-
dast, Magdalena Valencia

Wystawa pokazuje 
ponad 120 lalek z 15 spek-
takli Teatru Lalki i Akto-
ra „Kubuś” w Kielcach, 
prezentujących różne 
techniki animacji, inspi-
rowanych różnymi kul-
turami. Teatr rozpoczął 
działalność w 1955 ro-
ku. W 2005 w jego sie-
dzibie otwarta została 
pierwsza w Polsce Galeria 
Lalki Teatralnej. W ciągu 
sześćdziesięciu lat archi-
wum teatru zgromadzi-
ło ogromne zbiory pro-
jektów lalek i dekoracji 
autorstwa wybitnych sce-
nografów z Polski i zagra-
nicy 
Kurator: Henryk Gac
Konsultacja merytoryczna:
Jolanta Świstak

Michalina Bigaj
Red Greenhouse
GALERIA „ORANŻERIA”
29.09.2018 – 6.01.2019
Tytuł wystawy odnosi się do szcze-
gólnego rodzaju szklarni, w której 
czerwone światło stosowane jest 
do zoptymalizowania produkcji ro-
ślin na skalę przemysłową. Czer-
wone światło ma najwyższą wy-
dajność fotosyntezy w roślinach. 
Jednak rośliny uprawiane tylko 
przy użyciu czerwonego światła 

wykazują zmiany w ich wyglądzie. 
Liście stają się cienkie i duże, a ro-
śliny wydłużone. Podczas wystawy 
będzie można zobaczyć instalację 
przekształcającą przestrzeń daw-
nego ogrodu zimowego w tytułową 
„red greenhouse” – szklarnię peł-
ną rzeźb, obiektów i zdeformowa-
nych form, jedynie wizualnie sym-
bolizujących wytwór natury, które 
tak naprawdę pozostają jej symu-
lakrum 
Kurator: Leszek Golec

Przemek Branas
Moonrise
GALERIA „KAPLICA”
29.09.2018 – 6.01.2019
Kto zakłada zielnik, chce służyć 
życiu. Wkrótce jednak dostrzega, 
że służy dwóm mistrzom – że słu-
ży i śmierci: rośliny przemienia 
w znaki, w martwe litery języka. 
Lunarną stroną każdego herba-
rium jest opowieść o życiu otru-
tym, truciźnie; o szarym Słońcu 

odbijającym światło szarego Księ-
życa [Monet nie zalecał używa-
nia czerni]. Zielnik jest więc dwu-
znaczny, tak jak dwuznaczne są 
znaki i pismo: roślina jest martwa, 
ale ożywa, a żyjąc w znaku, od-
syła do trucizny języka i własnej 
śmierci; mówi: jestem martwym 
znakiem życia, jestem żywym 
znakiem śmierci: życiem otrutym. 
Marek Kraszewski 
Kurator: Dorota Monkiewicz

KUNSZT
KOLEKCJA OROŃSKA
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ
29.09.2018 – 6.01.2019
Uczestnicy: Magdalena Abakanowicz, Pa-
weł Althamer, Ewa Axelrad, Sylwester Ambro-
ziak, Mirosław Bałka, Krzysztof M. Bednarski, 
Michalina Bigaj, Włodzimierz Borowski, To-
ny Cragg, Tatiana Czekalska i Leszek Golec, 
Wojciech Fangor, Miłosz Flis, Władysław Ha-
sior, Thorsten Goldberg, Jacek Jagielski, Je-
rzy Jarnuszkiewicz, Marek Kijewski i Małgorza-
ta Malinowska „Kocur”, Jarosław Kozakiewicz, 
Edward Krasiński, Piotr Kurka, Alicja Kwade, 
Natalia Lach-Lachowicz, Daria Malicka, Jaro-
sław Perszko, Marta Pszonak, Maciej Szańkow-
ski, Martyna Szwinta, Sofie Żezmer

W ramach wystawy Kunszt. Kolekcja oroń-
ska w Muzeum Rzeźby Współczesnej prezen-
tujemy najcenniejsze prace orońskiego zbioru. 
Spośród blisko 2000 realizacji wybrano kilka-
dziesiąt rzeźb, obiektów, instalacji i film video, 
będących dziełem artystów różnych generacji 
i stanowiących reprezentatywny zbiór polskiej 
rzeźby drugiej połowy XX wieku oraz początku 
XXI wieku, a także prace współczesne z ostat-
nich lat, nabyte dzięki ministerialnemu pro-
gramowi Regionalne kolekcje sztuki współcze-
snej oraz wyprodukowane bądź bezpośrednio 
zakupione przez naszą instytucję od artystów. 

Alicja Kwade    Hypothetisches Gebilde    2016    
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tomáš Koběrský    Bez tytułu    2018    

Pokazowi towarzyszy film autorstwa Róży Fa-
bjanowskiej i Sławomira Malcharka, zrealizowa-
ny na wystawie kolekcji w Narodowym Muzeum 
Sztuki w Rydze 
Kuratorka: Eulalia Domanowska
Współpraca: Henryk Gac

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Przemek Branas    Moonrise    2018    

Dookoła świata (i w zaświaty)    
2018    

DOOKOŁA ŚWIATA 
(I W ZAŚWIATY)
WYSTAWA LALEK 
Z TEATRU LALKI I AKTORA 
„KUBUŚ” W KIELCACH
DOM RZEŹBIARZA 
– TARAS 
9.09.2018 – 3.03.2019

Michalina Bigaj    Red Greenhouse    2018    
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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

CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ
W OROŃSKU
Jesienią będzie można tu zwie-
dzać wystawy sztuki XX wieku 
i współczesnej oraz zabytkowy 
park. Centrum Rzeźby Polskiej 
to przestrzenie wystawien-
nicze w budynku muzeum, 
oranżerii, kaplicy i wozowni, 
warsztaty rzeźbiarskie dla ar-
tystów – odlewniczy, kowalski, 
ceramiczny i stolarski. To tak-
że kolekcja polskiej rzeźby, 
ośrodek dokumentacji arty-
stycznej i biblioteka. W sta-
łej ekspozycji w Parku Rzeźby 
eksponowane są prace wybit-
nych rzeźbiarzy – m.in. Mag-
daleny Abakanowicz, Tony’ego 
Cragga, Krzysztofa M. Bed-
narskiego, Macieja Szańkow-
skiego i Thorstena Goldber-
ga. Codziennie do godz. 10.00 
można zamówić u nas obiad, 
a po trudach zwiedzania wstą-
pić do naszej kawiarenki.
Zapraszamy!
UWAGA: Jesienią Pałac Jó-
zefa Brandta będzie zamknię-
ty dla zwiedzających z powodu 
prac remontowych. Terminy 
dostępności Pałacu prosimy 
sprawdzać na naszej stronie: 
www.rzezba-oronsko.pl

JAK DOJECHAĆ?
OROŃSKO jest położone 120 km 
na południe od Warszawy, 180 km 
na północny wschód od Krako-
wa, 15 km na południowy zachód 
od Radomia. Dojazd prywatny-
mi liniami transportowymi obsłu-
gującymi lokalne trasy pomiędzy 
Radomiem a Skarżyskiem-Ka-
mienną. Transport kolejowy do-
ciera wyłącznie do Radomia lub 
Szydłowca.
PRYWATNE LINIE (busy):
Radom, ul. W. Beliny-Prażmowskie-
go, odjazd z parkingu naprzeciw-
ko dworca autobusowego, kierunek 
Szydłowiec i Skarżysko-Kamienna 

Thorsten Goldberg    Opera się nie skończy, dopóki śpiewa gruba dama    2017    
Tadashi Hashimoto    Crossing at Orońsko    1998    

 Galeria „Kaplica”    

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

do 18 – 5 zł
   Dorośli – 7 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 
(do 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    

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 
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Witamy w Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku!

Zapraszamy do naszego 
sklepu internetowego
www.ksiegarnia.rzezba-oronsko.pl
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Wyjazd z parkingu Zachęty Narodowej Galerii Sztuki 
od strony ulicy Królewskiej o godz. 10.30. W programie 
transport, zwiedzanie z przewodnikiem, animacje dla 
dzieci. Koszt wycieczki : 1 osoba: 50 złotych, 
grupa 5 osób: 150 złotych, dzieci do lat 9 bezpłatnie.
Rezerwacje pod adresem: niedziela@rzezba-oronsko.pl
Więcej informacji na:
www: rzezba-oronsko.pl
oraz telefonicznie: 48 618 40 27 w. 19.
Osoby bez rezerwacji będą zabierane
w miarę wolnych miejsc.

Jesienią zapraszamy na romantyczne spacery do Parku 
Rzeźby oraz na wystawę naszej kolekcji, która po zagra-
nicznych wojażach będzie eksponowana w Muzeum.

Jesienią niedzielny autokar  
z Warszawy do Orońska wyruszy – 14 października 

Ukazał się tom materiałów 
pokonferencyjnych 
RZEŹBA DZISIAJ II. Sztuka 
w przestrzeni publicznej, obej-
mujący zarys historii oraz próby 
definicji i status tego wielowy-
miarowego zjawiska. W pu-
blikacji znalazły się teksty hi-
storyków i teoretyków sztuki, 
artystów, socjologów, antropo-
logów kultury, a także osób od-
powiedzialnych w wybranych 
europejskich miastach za profil 
sztuki w przestrzeni publicznej. 
Studia szczegółowe omawia-
ją problematykę sztuki publicz-
nej w miastach Francji, Austrii, 
Niemczech, Szwecji, Łotwy, Bel-
gii, Brazylii, a także kilku pol-
skich. Wersja polska i angielska,
404 strony 
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NOWE WYSTAWY

Październik 2018 roku to czas 
jesiennej odsłony interdy-
scyplinarnego edukacyjne-
go projektu: Międzynarodo-
wa Płaszczyzna Współpracy 
Akademickiej. W ramach IV 
edycji, pod okiem profesorów 
i przy specjalistycznej pomo-
cy technicznej ze strony CRP, 
doświadczenia mają szansę 
wymienić studenci Akademii 
Sztuki ze Szczecina oraz Art 
Academy of Latvia w Rydze 
(razem 20 uczestników). Zre-
alizowane prace o charakte-

REZYDENCJE Międzynarodowa Płaszczyzna Współpracy Akademickiej 2018, IV edycja 
22–31.10.2018rze site specific po zakończe-

niu spotkania prezentowane 
będą na terenie CRP. Opieku-
nowie warsztatów: Aleksan-
dra Ska i Andrzej Wasilewski 
(Szczecin) oraz Aigars Bikše 
i Mara Adina (Ryga). Temat 
spotkania: ANTI – Sculptu-
re Park nawiązuje do między-
narodowej konferencji rzeź-
by, organizowanej w Orońsku 
w przeddzień warsztatów 
Miejsce: CRP w Orońsku
Koordynator:
Anna Podsiadły

Autorzy lalek: Anton 
Anderle, Pavel Hubička, 
Adam Kilian, Jerzy Ko-
lecki, Urszula Kubicz-
-Fik, Alicja Kuryło, Ale-
xander Andrzej Łabiniec, 
Mikołaj Malesza, Ali Pak-
dast, Magdalena Valencia

Wystawa pokazuje 
ponad 120 lalek z 15 spek-
takli Teatru Lalki i Akto-
ra „Kubuś” w Kielcach, 
prezentujących różne 
techniki animacji, inspi-
rowanych różnymi kul-
turami. Teatr rozpoczął 
działalność w 1955 ro-
ku. W 2005 w jego sie-
dzibie otwarta została 
pierwsza w Polsce Galeria 
Lalki Teatralnej. W ciągu 
sześćdziesięciu lat archi-
wum teatru zgromadzi-
ło ogromne zbiory pro-
jektów lalek i dekoracji 
autorstwa wybitnych sce-
nografów z Polski i zagra-
nicy 
Kurator: Henryk Gac
Konsultacja merytoryczna:
Jolanta Świstak

Michalina Bigaj
Red Greenhouse
GALERIA „ORANŻERIA”
29.09.2018 – 6.01.2019
Tytuł wystawy odnosi się do szcze-
gólnego rodzaju szklarni, w której 
czerwone światło stosowane jest 
do zoptymalizowania produkcji ro-
ślin na skalę przemysłową. Czer-
wone światło ma najwyższą wy-
dajność fotosyntezy w roślinach. 
Jednak rośliny uprawiane tylko 
przy użyciu czerwonego światła 

wykazują zmiany w ich wyglądzie. 
Liście stają się cienkie i duże, a ro-
śliny wydłużone. Podczas wystawy 
będzie można zobaczyć instalację 
przekształcającą przestrzeń daw-
nego ogrodu zimowego w tytułową 
„red greenhouse” – szklarnię peł-
ną rzeźb, obiektów i zdeformowa-
nych form, jedynie wizualnie sym-
bolizujących wytwór natury, które 
tak naprawdę pozostają jej symu-
lakrum 
Kurator: Leszek Golec

Przemek Branas
Moonrise
GALERIA „KAPLICA”
29.09.2018 – 6.01.2019
Kto zakłada zielnik, chce służyć 
życiu. Wkrótce jednak dostrzega, 
że służy dwóm mistrzom – że słu-
ży i śmierci: rośliny przemienia 
w znaki, w martwe litery języka. 
Lunarną stroną każdego herba-
rium jest opowieść o życiu otru-
tym, truciźnie; o szarym Słońcu 

odbijającym światło szarego Księ-
życa [Monet nie zalecał używa-
nia czerni]. Zielnik jest więc dwu-
znaczny, tak jak dwuznaczne są 
znaki i pismo: roślina jest martwa, 
ale ożywa, a żyjąc w znaku, od-
syła do trucizny języka i własnej 
śmierci; mówi: jestem martwym 
znakiem życia, jestem żywym 
znakiem śmierci: życiem otrutym. 
Marek Kraszewski 
Kurator: Dorota Monkiewicz

KUNSZT KOLEKCJA OROŃSKA MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ
29.09.2018 – 6.01.2019
Uczestnicy: Magdalena Abakanowicz, Pa-
weł Althamer, Ewa Axelrad, Sylwester Ambro-
ziak, Mirosław Bałka, Krzysztof M. Bednarski, 
Michalina Bigaj, Włodzimierz Borowski, To-
ny Cragg, Tatiana Czekalska i Leszek Golec, 
Wojciech Fangor, Miłosz Flis, Władysław Ha-
sior, Thorsten Goldberg, Jacek Jagielski, Je-
rzy Jarnuszkiewicz, Marek Kijewski i Małgorza-
ta Malinowska „Kocur”, Jarosław Kozakiewicz, 
Edward Krasiński, Piotr Kurka, Alicja Kwade, 
Natalia Lach-Lachowicz, Daria Malicka, Jaro-
sław Perszko, Marta Pszonak, Maciej Szańkow-
ski, Martyna Szwinta, Sofie Żezmer

W ramach wystawy Kunszt. Kolekcja oroń-
ska w Muzeum Rzeźby Współczesnej prezen-
tujemy najcenniejsze prace orońskiego zbioru. 
Spośród blisko 2000 realizacji wybrano kilka-
dziesiąt rzeźb, obiektów, instalacji i film video, 
będących dziełem artystów różnych generacji 
i stanowiących reprezentatywny zbiór polskiej 
rzeźby drugiej połowy XX wieku oraz początku 
XXI wieku, a także prace współczesne z ostat-
nich lat, nabyte dzięki ministerialnemu pro-
gramowi Regionalne kolekcje sztuki współcze-
snej oraz wyprodukowane bądź bezpośrednio 
zakupione przez naszą instytucję od artystów. 

Alicja Kwade    Hypothetisches Gebilde    2016    
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tomáš Koběrský    Bez tytułu    2018    

Pokazowi towarzyszy film autorstwa Róży Fa-
bjanowskiej i Sławomira Malcharka, zrealizowa-
ny na wystawie kolekcji w Narodowym Muzeum 
Sztuki w Rydze 
Kuratorka: Eulalia Domanowska
Współpraca: Henryk Gac

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Przemek Branas    Moonrise    2018    

Dookoła świata (i w zaświaty)    
2018    

DOOKOŁA ŚWIATA 
(I W ZAŚWIATY)
WYSTAWA LALEK 
Z TEATRU LALKI I AKTORA 
„KUBUŚ” W KIELCACH
DOM RZEŹBIARZA 
– TARAS 
9.09.2018 – 3.03.2019

Michalina Bigaj    Red Greenhouse    2018    



zorganizowanych cykl warsztatów teatralnych, 
ich uczestnicy pod okiem specjalistów będą mo-
gli wykonać m.in. własne lalki nawiązujące do te-
atru cieni lub ilustrowany teatr kamishibai  
Szczegółowych informacji na temat
programu oraz zapisów udziela Dział Edukacji 
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
tel. +48 48 618 45 16 (wew. 19)
warsztaty@rzezba-oronsko.pl
pn.– pt. w godz. 8:00–15:30

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Jarosław Kozakiewicz
Przejście
2015

Rafał Rychter
Fontanna – Symulacrum 
2017

Tony Cragg
Elliptical Column
2012

Maciej Szańkowski
Penetracje przestrzeni
1974 / 2016

Paweł Grobelny
Le Mouvement 2
2017

Miłosz Flis 
Akryl
2012

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

Oficyna

Galeria „Wozownia”

Galeria „Oranżeria”

Kawiarnia

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

Joanna Krzysztoń
Grzegorz Rogala
Muzyka dla parku
2017

Teresa Murak
Christ Pantocrator
2010

Maciej Szańkowski
Z natury rzeczy 
1991

Andrzej Dłużniewski
Wenus Kozienicka  
2000
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Magdalena Abakanowicz
Mutanty
2000

Agata Agatowska
Catwalk to a dream 2
2012

Łukasz Skąpski
Iglica karabinu Mosin
2016

Pałac Józefa Brandta

Zapraszamy do udziału w warsztatach do ak-
tualnych wystaw organizowanych przez Cen-
trum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Zajęcia pro-
wadzone przez artystów i doświadczonych 
edukatorów rozwijają zdolności plastyczne 
i poznawcze oraz poruszają wątki ekologiczne 
i przyrodnicze. Zajęcia plastyczne i ceramicz-
ne nawiązują do trzech najnowszych wystaw: 
Kunszt. Kolekcja orońska, Moonrise Przemka 
Branasa i Red Greenhouse Michaliny Bigaj.  

W czasie zajęć edukacyjnych łączymy warsz-
taty plastyczne z elementami teorii. Przyroda 
parku i aktualne wystawy w Muzeum Rzeźby 
Współczesnej, Galerii „Oranżeria” i „Kapli-
ca” dają możliwość realizowania programów 
kształcenia zintegrowanego, historii, języka 
polskiego, plastyki, przyrody i biologii na ko-
lejnych etapach nauczania.
We współpracy z Teatrem Lalki i Aktora  
„Kubuś” w Kielcach organizujemy dla grup 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA  
RZEŹBA DZISIAJ III. Sztuka i natura: Parki rzeźby  
CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU: 18–19 PAŹDZIERNIKA 2018
MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU: 20–21 PAŹDZIERNIKA 2018

Wystawa Kunszt. Odsłona orońska 
WYDARZENIE SPECJALNE

Dofinansowano 
ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

Współorganizator: 
Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu

Partner konferencji: British Council, Henry Moore Foundation, Instytut Adama Mickiewicza, 
Goethe Institut Warszawa, Forum Kultury Austriackiej Warszawa

Uczestnicy konferencji we-
zmą udział w dyskusji o histo-
rii i przyszłości parków rzeź-
by – ich celach i intencjach, 
zarówno starych jak i no-
wych. Kompleksowe związki 
sztuki i natury były już wie-
lokrotnie badane, ale nasza 
konferencja odsłoni te rela- 
cje w kontekście parku rzeźby 
jako otoczenia przygotowa-

nego do prezentacji sztuki.
 Rzeźba dzisiaj to seria mię-
dzynarodowych konferencji, 
które Centrum Rzeźby Pol-
skiej w Orońsku zainicjowało 
w 2016 roku. Impulsem dla 
tegorocznej edycji była wysta-
wa rzeźb Henry’ego Moore’a 
w Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku (21 kwietnia  
– 9 września 2018)

Patronat honorowy nad konferencją objęła 
Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce 
oraz Sekcja Polska Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA
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