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W OROŃSKU
ul. Topolowa 1
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www. rzezba-oronsko.pl
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dyrektor: Eulalia Domanowska

JAK DOJECHAĆ?
OROŃSKO jest położone 120 
km na południe od Warszawy, 
180 km na północny wschód od 
Krakowa, 15 km na południowy 
zachód od Radomia.
Z Warszawy i Krakowa
– samochodem
Oddany do użytku w październi-
ku 2018 objazd Radomia na tra-
sie S7 ułatwił dojazd do Centrum 
Rzeźby Polskiej w Orońsku samo-
chodem. Zjazd na Orońsko znajdu-
je się na węźle Radom – Południe 
i jest oznakowany drogowskazem 
na Orońsko. Czas przejazdu z War-
szawy wynosi obecnie poniżej pół-
torej godziny. 
Z Warszawy
– transportem publicznym
Z placu Defilad odjeżdżają prywat-
ne busy do Kielc i Buska Zdroju 
przez Radom i Szydłowiec. 
UWAGA: w Orońsku kierowcy za-
trzymują się jedynie po wcześniej-
szym uzgodnieniu. 
Z Radomia lub Szydłowca
– transportem publicznym
W Radomiu prywatne linie (busy) 
odjeżdżają z parkingu naprzeciw-
ko dworca autobusowego, kieru-
nek Szydłowiec i Skarżysko-Ka-
mienna. Z Szydłowca – kierunek 
Radom. 
Transport kolejowy dociera  
wyłącznie do Radomia  
lub Szydłowca 

Ryan Gander    Błyszczące rzeczy, które nie znaczą nic    2011 
   depozyt MSN w Warszawie    

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

od lat 8 do 18: 5 zł
   Dorośli: 10 zł
    Karta Dużej Rodziny:  

Dzieci do lat 18: bezpłatnie  
Dorośli: 5 zł

PARK RZEŹBY
Wstęp bezpłatny codziennie
od 7.00 rano do zmroku.
GRUPY ZORGANIZOWANE
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 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

październik / listopad / grudzień
Informator

Witamy w Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku!
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Możesz tu zwiedzić wystawy sztuki współczesnej, 
wejść do dziewiętnastowiecznych wnętrz pałacu 
Józefa Brandta albo odpocząć w zabytkowym par-
ku. Centrum Rzeźby Polskiej to przestrzenie wy-
stawiennicze, warsztaty rzeźbiarskie dla artystów, 
kolekcja polskiej rzeźby, ośrodek dokumentacji ar-
tystycznej i biblioteka. W Parku Rzeźby ekspono-
wane są prace wybitnych rzeźbiarzy – Magdale-
ny Abakanowicz, Tony’ego Cragga, Krzysztofa M. 
Bednarskiego, Macieja Szańkowskiego i innych. 
Do godz. 10.00 każdego dnia można zamówić obiad 
u naszego kucharza. W godzinach zwiedzania czyn-
na jest też kawiarenka 

20
19

Zwiedzanie z przewodni-
kiem (grupa do 25 osób):
    W języku polskim – 50 zł  

+ cena biletu
   W języku angielskim  
   100 zł + cena biletu
Kasa: tel. 48 618 40 27 w. 18

EKSPOZYCJE
(Muzeum, Pałac, Oranżeria, 
Kaplica, Wozownia)
czynne codziennie 
z wyjątkiem poniedziałku:
w sezonie letnim 
(od 1 kwietnia 
do 31 października)
   od wtorku do piątku: 

10.00 – 17.00
  weekend: 10.00 – 18.00

w sezonie zimowym 
(od 1 listopada 
do 31 marca)
   od wtorku do niedzieli:  

10.00 – 16.00
Do wszystkich ekspozy-
cji obowiązuje jeden bilet 
wstępu 

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

Nowa publikacja:
Maciej Szańkowski. Wielo-
przestrzenie, Anna Maria Le-
śniewska, Dwujęzyczna (pol. / 
ang.) monografia wybitnego pol-
skiego twórcy rzeźby postmi-

nimalnej i rzeźby „do miejsca” 
obejmuje okres ponad pięćdzie-
sięciu lat działalności artysty. 
Esej interpretacyjny uzupełnia 
katalog dzieł wszystkich Szań-
kowskiego, kalendarium życia 
i twórczości oraz spis wystaw 
indywidulanych i zbiorowych. 
Ponadto z bogatego zbioru ar-
chiwaliów twórcy dokonano 
wyboru niepublikowanych fo-
tografii oraz jego wypowiedzi 
o sztuce. Jest to fundamentalna 
publikacja dla osób interesują-
cych się historią polskiej rzeźby 
współczesnej 

Pracownia ceramiczna    

1 grudnia – Dzień Ceramiki
Zapraszamy na przedświąteczny
kiermasz wyrobów ceramicznych
 i finał akcji Empty Bowls.
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WERNISAŻE 26 PAŹDZIERNIKA O GODZ. 14.00
WYSTAWY CZYNNE DO 5 STYCZNIA 2020

RZEŹBA DZISIAJ IV
Anty-pomnik:
nietradycyjne formy upamiętniania
14–16 LISTOPADA 2019
Konferencja jest kontynuacją cyklu zatytułowa-
nego „Rzeźba dzisiaj” rozpoczętego w 2016 roku. 
Do tej pory odbyły się 3 edycje poświęcone kolej-
no: pojęciu rzeźby współczesnej, rzeźbie w prze-
strzeni publicznej, sztuce w krajobrazie i parkom 
rzeźby. Kuratorkami konferencji są Eulalia Doma-
nowska, dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej i Mar-

MACIEJ SZAŃKOWSKI
WIELOPRZESTRZENIE
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ
Rzeźby Macieja Szańkowskie-
go to wiecznie otwarte okna 
i drzwi w ciągle zmieniającym 
się labiryncie przestrzeni. Wy-
stawa  „Wieloprzestrzenie”  
w Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku podsumowuje dzia-
łania twórcze realizowane 
od ponad 50 lat jednego z naj-
ciekawszych polskich rzeź-
biarzy. Stworzona podczas II 
Biennale Form Przestrzennych 
w Elblągu w 1967 roku pierw-
sza metalowa forma oraz sze-
roko komentowana wystawa 
„Składaków” na placu Kanonii 
w Warszawie (1975) zapewniły 
mu poczesne miejsce w historii 
polskiej rzeźby w krajobrazie 
i rzeźby  postminimalnej.
Ekspozycja podejmuje problem 
integralności widzenia artysty. 
Zgromadzone formy, instala-
cje, prace ceramiczne oraz pra-
ce na papierze i projekty po-
mników, a nawet film lalkowy, 
do którego stworzył scenogra-
fię – tworzą jednorodną, spój-
ną całość 
Kuratorka:
Anna Maria Leśniewska
Współpraca: Jarosław Pajek

MARLENA KUDLICKA
VELVET MIND MARBLE 
THOUGHTS
GALERIA „ORANŻERIA”
Marlena Kudlicka tworzy precyzyj-
nie wyrysowane w przestrzeni line-
arne instalacje rzeźbiarskie ze stali 
i szkła. Używa znaków tak ściśle ure-
gulowanych dziedzin, jak typografia, 
rysunek techniczny, systemy oblicze-
niowe i pomiarowe, ergonomika pra-
cy, wyzwalając ich potencjał estetycz-
ny i poetycki. Tytuł wystawy „velvet 
mind marble thoughts” [aksamitny 
umysł marmurowe myśli] pochodzi 

od nazwy instalacji zaprojektowa-
nej przez artystkę do orońskiego par-
ku. Ekspozycja w Galerii „Oranże-
ria” ma charakter podsumowania jej 
twórczości z lat 2013–2017. Marle-
na Kudlicka ukończyła studia w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Poznaniu 
w 1998 roku. Po serii pobytów sty-
pendialnych i rezydencyjnych, osia-
dła w Berlinie, gdzie obecnie mieszka 
i pracuje. W 2019 roku zdobyła I na-
grodę w konkursie KUNST AM BAU 
BTU Cottbus na realizację rzeźby 
w przestrzeni publicznej 
Kuratorka: Dorota Monkiewicz

JONAS ANIČAS
TAURAS KENSMINAS
VISITATION
GALERIA „KAPLICA”

Tytuł wystawy  
nawiązuje do powie-
ści Arkadija i Borisa 
Strugackich  
„Piknik na skraju 
drogi”. Po tajemni-
czych odwiedzi nach 
w zakazanej strefie 
zaczynają występo-
wać dziwne zjawi-
ska i anomalie 
natury.  
Jonas Aničas i Tau-
ras Kensminas to li-
tewscy artyści two-
rzący instalacje, 
reprezentowani 
przez galerię AV17 
w Wilnie. Rzeź-
ba jest dla nich nie-
werbalnym sposo-
bem opowiadania 
złożonej i wielowar-
stwowej historii. 
Ich twórczość jest 
oparta na działa-
niach mających cha-
rakter konceptual-
ny, wielowarstwowy 
i otwarty na inter-
pretację 
Kuratorka: 
Weronika Elertowska

Maciej Szańkowski    Penetracje przestrzeni I z cyklu Składaki    1974    

Jonas Aničas    Man at 
work, fragment instalacji  

  2016    

Marlena Kudlicka    0 comma. A sculptural wall composition    2019    

PartnerzyPatronat medialny

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
ta Smolińska, profesor Uniwersytetu Artystycz-
nego w Poznaniu. W ciągu trzech dni wystąpi 27 
uczestników z 12 krajów (Austria, Hiszpania, Is-
landia, Litwa, Niemcy, Polska, Serbia, Szwajcaria, 
Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania).
Od połowy lat 80. rozwija się forma krytyczne-
go pomnika. Anty-pomnik często operuje niewi-
dzialnością, przestrzenią negatywową, bywa no-
madyczny i procesualny, zapraszając odbiorców 
do interakcji. W Polsce anty-pomniki wciąż są 
rzadkością. Konferencja ma na celu przeanalizo-

wanie najciekawszych anty-pomników z całego świa-
ta i próbę wskazania innych wzorców niż tradycyjne, 
figuratywne i pełne patosu formy 
Program konferencji: www. rzezba-oronsko.pl
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Program konferencji: www. rzezba-oronsko.pl



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 Warszawy, 
180 km na północny wschód od 
Krakowa, 15 km na południowy 
zachód od Radomia.
Z Warszawy i Krakowa
– samochodem
Oddany do użytku w październi-
ku 2018 objazd Radomia na tra-
sie S7 ułatwił dojazd do Centrum 
Rzeźby Polskiej w Orońsku samo-
chodem. Zjazd na Orońsko znajdu-
je się na węźle Radom – Południe 
i jest oznakowany drogowskazem 
na Orońsko. Czas przejazdu z War-
szawy wynosi obecnie poniżej pół-
torej godziny. 
Z Warszawy
– transportem publicznym
Z placu Defilad odjeżdżają prywat-
ne busy do Kielc i Buska Zdroju 
przez Radom i Szydłowiec. 
UWAGA: w Orońsku kierowcy za-
trzymują się jedynie po wcześniej-
szym uzgodnieniu. 
Z Radomia lub Szydłowca
– transportem publicznym
W Radomiu prywatne linie (busy) 
odjeżdżają z parkingu naprzeciw-
ko dworca autobusowego, kieru-
nek Szydłowiec i Skarżysko-Ka-
mienna. Z Szydłowca – kierunek 
Radom. 
Transport kolejowy dociera  
wyłącznie do Radomia  
lub Szydłowca 

Ryan Gander    Błyszczące rzeczy, które nie znaczą nic    2011 
   depozyt MSN w Warszawie    

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

od lat 8 do 18: 5 zł
   Dorośli: 10 zł
    Karta Dużej Rodziny:  

Dzieci do lat 18: bezpłatnie  
Dorośli: 5 zł

PARK RZEŹBY
Wstęp bezpłatny codziennie
od 7.00 rano do zmroku.
GRUPY ZORGANIZOWANE
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 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

październik / listopad / grudzień Informator

Witamy w Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku!

Z
djęcia  

  Jan G
aw

orski  
  

Możesz tu zwiedzić wystawy sztuki współczesnej, 
wejść do dziewiętnastowiecznych wnętrz pałacu 
Józefa Brandta albo odpocząć w zabytkowym par-
ku. Centrum Rzeźby Polskiej to przestrzenie wy-
stawiennicze, warsztaty rzeźbiarskie dla artystów, 
kolekcja polskiej rzeźby, ośrodek dokumentacji ar-
tystycznej i biblioteka. W Parku Rzeźby ekspono-
wane są prace wybitnych rzeźbiarzy – Magdale-
ny Abakanowicz, Tony’ego Cragga, Krzysztofa M. 
Bednarskiego, Macieja Szańkowskiego i innych. 
Do godz. 10.00 każdego dnia można zamówić obiad 
u naszego kucharza. W godzinach zwiedzania czyn-
na jest też kawiarenka 

2019

Zwiedzanie z przewodni-
kiem (grupa do 25 osób):
    W języku polskim – 50 zł  

+ cena biletu
   W języku angielskim  
   100 zł + cena biletu
Kasa: tel. 48 618 40 27 w. 18

EKSPOZYCJE
(Muzeum, Pałac, Oranżeria, 
Kaplica, Wozownia)
czynne codziennie 
z wyjątkiem poniedziałku:
w sezonie letnim 
(od 1 kwietnia 
do 31 października)
   od wtorku do piątku: 

10.00 – 17.00
  weekend: 10.00 – 18.00

w sezonie zimowym 
(od 1 listopada 
do 31 marca)
   od wtorku do niedzieli:  

10.00 – 16.00
Do wszystkich ekspozy-
cji obowiązuje jeden bilet 
wstępu 

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

Nowa publikacja:
Maciej Szańkowski. Wielo-
przestrzenie, Anna Maria Le-
śniewska, Dwujęzyczna (pol. / 
ang.) monografia wybitnego pol-
skiego twórcy rzeźby postmi-

nimalnej i rzeźby „do miejsca” 
obejmuje okres ponad pięćdzie-
sięciu lat działalności artysty. 
Esej interpretacyjny uzupełnia 
katalog dzieł wszystkich Szań-
kowskiego, kalendarium życia 
i twórczości oraz spis wystaw 
indywidulanych i zbiorowych. 
Ponadto z bogatego zbioru ar-
chiwaliów twórcy dokonano 
wyboru niepublikowanych fo-
tografii oraz jego wypowiedzi 
o sztuce. Jest to fundamentalna 
publikacja dla osób interesują-
cych się historią polskiej rzeźby 
współczesnej 

Pracownia ceramiczna    

1 grudnia – Dzień Ceramiki
Zapraszamy na przedświąteczny
kiermasz wyrobów ceramicznych
 i finał akcji Empty Bowls.
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WERNISAŻE 26 PAŹDZIERNIKA O GODZ. 14.00
WYSTAWY CZYNNE DO 5 STYCZNIA 2020

RZEŹBA DZISIAJ IV
Anty-pomnik:
nietradycyjne formy upamiętniania
14–16 LISTOPADA 2019
Konferencja jest kontynuacją cyklu zatytułowa-
nego „Rzeźba dzisiaj” rozpoczętego w 2016 roku. 
Do tej pory odbyły się 3 edycje poświęcone kolej-
no: pojęciu rzeźby współczesnej, rzeźbie w prze-
strzeni publicznej, sztuce w krajobrazie i parkom 
rzeźby. Kuratorkami konferencji są Eulalia Doma-
nowska, dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej i Mar-

MACIEJ SZAŃKOWSKI
WIELOPRZESTRZENIE
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ
Rzeźby Macieja Szańkowskie-
go to wiecznie otwarte okna 
i drzwi w ciągle zmieniającym 
się labiryncie przestrzeni. Wy-
stawa  „Wieloprzestrzenie”  
w Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku podsumowuje dzia-
łania twórcze realizowane 
od ponad 50 lat jednego z naj-
ciekawszych polskich rzeź-
biarzy. Stworzona podczas II 
Biennale Form Przestrzennych 
w Elblągu w 1967 roku pierw-
sza metalowa forma oraz sze-
roko komentowana wystawa 
„Składaków” na placu Kanonii 
w Warszawie (1975) zapewniły 
mu poczesne miejsce w historii 
polskiej rzeźby w krajobrazie 
i rzeźby  postminimalnej.
Ekspozycja podejmuje problem 
integralności widzenia artysty. 
Zgromadzone formy, instala-
cje, prace ceramiczne oraz pra-
ce na papierze i projekty po-
mników, a nawet film lalkowy, 
do którego stworzył scenogra-
fię – tworzą jednorodną, spój-
ną całość 
Kuratorka:
Anna Maria Leśniewska
Współpraca: Jarosław Pajek

MARLENA KUDLICKA
VELVET MIND MARBLE 
THOUGHTS
GALERIA „ORANŻERIA”
Marlena Kudlicka tworzy precyzyj-
nie wyrysowane w przestrzeni line-
arne instalacje rzeźbiarskie ze stali 
i szkła. Używa znaków tak ściśle ure-
gulowanych dziedzin, jak typografia, 
rysunek techniczny, systemy oblicze-
niowe i pomiarowe, ergonomika pra-
cy, wyzwalając ich potencjał estetycz-
ny i poetycki. Tytuł wystawy „velvet 
mind marble thoughts” [aksamitny 
umysł marmurowe myśli] pochodzi 

od nazwy instalacji zaprojektowa-
nej przez artystkę do orońskiego par-
ku. Ekspozycja w Galerii „Oranże-
ria” ma charakter podsumowania jej 
twórczości z lat 2013–2017. Marle-
na Kudlicka ukończyła studia w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Poznaniu 
w 1998 roku. Po serii pobytów sty-
pendialnych i rezydencyjnych, osia-
dła w Berlinie, gdzie obecnie mieszka 
i pracuje. W 2019 roku zdobyła I na-
grodę w konkursie KUNST AM BAU 
BTU Cottbus na realizację rzeźby 
w przestrzeni publicznej 
Kuratorka: Dorota Monkiewicz

JONAS ANIČAS
TAURAS KENSMINAS
VISITATION
GALERIA „KAPLICA”

Tytuł wystawy  
nawiązuje do powie-
ści Arkadija i Borisa 
Strugackich  
„Piknik na skraju 
drogi”. Po tajemni-
czych odwiedzi nach 
w zakazanej strefie 
zaczynają występo-
wać dziwne zjawi-
ska i anomalie 
natury.  
Jonas Aničas i Tau-
ras Kensminas to li-
tewscy artyści two-
rzący instalacje, 
reprezentowani 
przez galerię AV17 
w Wilnie. Rzeź-
ba jest dla nich nie-
werbalnym sposo-
bem opowiadania 
złożonej i wielowar-
stwowej historii. 
Ich twórczość jest 
oparta na działa-
niach mających cha-
rakter konceptual-
ny, wielowarstwowy 
i otwarty na inter-
pretację 
Kuratorka: 
Weronika Elertowska

Maciej Szańkowski    Penetracje przestrzeni I z cyklu Składaki    1974    

Jonas Aničas    Man at 
work, fragment instalacji  

  2016    

Marlena Kudlicka    0 comma. A sculptural wall composition    2019    

Partnerzy Patronat medialny

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
ta Smolińska, profesor Uniwersytetu Artystycz-
nego w Poznaniu. W ciągu trzech dni wystąpi 27 
uczestników z 12 krajów (Austria, Hiszpania, Is-
landia, Litwa, Niemcy, Polska, Serbia, Szwajcaria, 
Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania).
Od połowy lat 80. rozwija się forma krytyczne-
go pomnika. Anty-pomnik często operuje niewi-
dzialnością, przestrzenią negatywową, bywa no-
madyczny i procesualny, zapraszając odbiorców 
do interakcji. W Polsce anty-pomniki wciąż są 
rzadkością. Konferencja ma na celu przeanalizo-

wanie najciekawszych anty-pomników z całego świa-
ta i próbę wskazania innych wzorców niż tradycyjne, 
figuratywne i pełne patosu formy 
Program konferencji: www. rzezba-oronsko.pl



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 Warszawy, 
180 km na północny wschód od 
Krakowa, 15 km na południowy 
zachód od Radomia.
Z Warszawy i Krakowa
– samochodem
Oddany do użytku w październi-
ku 2018 objazd Radomia na tra-
sie S7 ułatwił dojazd do Centrum 
Rzeźby Polskiej w Orońsku samo-
chodem. Zjazd na Orońsko znajdu-
je się na węźle Radom – Południe 
i jest oznakowany drogowskazem 
na Orońsko. Czas przejazdu z War-
szawy wynosi obecnie poniżej pół-
torej godziny. 
Z Warszawy
– transportem publicznym
Z placu Defilad odjeżdżają prywat-
ne busy do Kielc i Buska Zdroju 
przez Radom i Szydłowiec. 
UWAGA: w Orońsku kierowcy za-
trzymują się jedynie po wcześniej-
szym uzgodnieniu. 
Z Radomia lub Szydłowca
– transportem publicznym
W Radomiu prywatne linie (busy) 
odjeżdżają z parkingu naprzeciw-
ko dworca autobusowego, kieru-
nek Szydłowiec i Skarżysko-Ka-
mienna. Z Szydłowca – kierunek 
Radom. 
Transport kolejowy dociera  
wyłącznie do Radomia  
lub Szydłowca 

Ryan Gander    Błyszczące rzeczy, które nie znaczą nic    2011 
   depozyt MSN w Warszawie    

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

od lat 8 do 18: 5 zł
   Dorośli: 10 zł
    Karta Dużej Rodziny:  

Dzieci do lat 18: bezpłatnie  
Dorośli: 5 zł

PARK RZEŹBY
Wstęp bezpłatny codziennie
od 7.00 rano do zmroku.
GRUPY ZORGANIZOWANE
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 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

październik / listopad / grudzień
Informator

Witamy w Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku!
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Możesz tu zwiedzić wystawy sztuki współczesnej, 
wejść do dziewiętnastowiecznych wnętrz pałacu 
Józefa Brandta albo odpocząć w zabytkowym par-
ku. Centrum Rzeźby Polskiej to przestrzenie wy-
stawiennicze, warsztaty rzeźbiarskie dla artystów, 
kolekcja polskiej rzeźby, ośrodek dokumentacji ar-
tystycznej i biblioteka. W Parku Rzeźby ekspono-
wane są prace wybitnych rzeźbiarzy – Magdale-
ny Abakanowicz, Tony’ego Cragga, Krzysztofa M. 
Bednarskiego, Macieja Szańkowskiego i innych. 
Do godz. 10.00 każdego dnia można zamówić obiad 
u naszego kucharza. W godzinach zwiedzania czyn-
na jest też kawiarenka 

20
19

Zwiedzanie z przewodni-
kiem (grupa do 25 osób):
    W języku polskim – 50 zł  

+ cena biletu
   W języku angielskim  
   100 zł + cena biletu
Kasa: tel. 48 618 40 27 w. 18

EKSPOZYCJE
(Muzeum, Pałac, Oranżeria, 
Kaplica, Wozownia)
czynne codziennie 
z wyjątkiem poniedziałku:
w sezonie letnim 
(od 1 kwietnia 
do 31 października)
   od wtorku do piątku: 
10.00 – 17.00

  weekend: 10.00 – 18.00

w sezonie zimowym 
(od 1 listopada 
do 31 marca)
   od wtorku do niedzieli:  
10.00 – 16.00

Do wszystkich ekspozy-
cji obowiązuje jeden bilet 
wstępu 

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

Nowa publikacja:
Maciej Szańkowski. Wielo-
przestrzenie, Anna Maria Le-
śniewska, Dwujęzyczna (pol. / 
ang.) monografia wybitnego pol-
skiego twórcy rzeźby postmi-

nimalnej i rzeźby „do miejsca” 
obejmuje okres ponad pięćdzie-
sięciu lat działalności artysty. 
Esej interpretacyjny uzupełnia 
katalog dzieł wszystkich Szań-
kowskiego, kalendarium życia 
i twórczości oraz spis wystaw 
indywidulanych i zbiorowych. 
Ponadto z bogatego zbioru ar-
chiwaliów twórcy dokonano 
wyboru niepublikowanych fo-
tografii oraz jego wypowiedzi 
o sztuce. Jest to fundamentalna 
publikacja dla osób interesują-
cych się historią polskiej rzeźby 
współczesnej 

Pracownia ceramiczna    

1 grudnia – Dzień Ceramiki
Zapraszamy na przedświąteczny
kiermasz wyrobów ceramicznych
 i finał akcji Empty Bowls.
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RZEŹBA DZISIAJ IV
Anty-pomnik:
nietradycyjne formy upamiętniania
14–16 LISTOPADA 2019
Konferencja jest kontynuacją cyklu zatytułowa-
nego „Rzeźba dzisiaj” rozpoczętego w 2016 roku. 
Do tej pory odbyły się 3 edycje poświęcone kolej-
no: pojęciu rzeźby współczesnej, rzeźbie w prze-
strzeni publicznej, sztuce w krajobrazie i parkom 
rzeźby. Kuratorkami konferencji są Eulalia Doma-
nowska, dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej i Mar-

MACIEJ SZAŃKOWSKI
WIELOPRZESTRZENIE
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ
Rzeźby Macieja Szańkowskie-
go to wiecznie otwarte okna 
i drzwi w ciągle zmieniającym 
się labiryncie przestrzeni. Wy-
stawa  „Wieloprzestrzenie”  
w Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku podsumowuje dzia-
łania twórcze realizowane 
od ponad 50 lat jednego z naj-
ciekawszych polskich rzeź-
biarzy. Stworzona podczas II 
Biennale Form Przestrzennych 
w Elblągu w 1967 roku pierw-
sza metalowa forma oraz sze-
roko komentowana wystawa 
„Składaków” na placu Kanonii 
w Warszawie (1975) zapewniły 
mu poczesne miejsce w historii 
polskiej rzeźby w krajobrazie 
i rzeźby  postminimalnej.
Ekspozycja podejmuje problem 
integralności widzenia artysty. 
Zgromadzone formy, instala-
cje, prace ceramiczne oraz pra-
ce na papierze i projekty po-
mników, a nawet film lalkowy, 
do którego stworzył scenogra-
fię – tworzą jednorodną, spój-
ną całość 
Kuratorka:
Anna Maria Leśniewska
Współpraca: Jarosław Pajek

MARLENA KUDLICKA
VELVET MIND MARBLE 
THOUGHTS
GALERIA „ORANŻERIA”
Marlena Kudlicka tworzy precyzyj-
nie wyrysowane w przestrzeni line-
arne instalacje rzeźbiarskie ze stali 
i szkła. Używa znaków tak ściśle ure-
gulowanych dziedzin, jak typografia, 
rysunek techniczny, systemy oblicze-
niowe i pomiarowe, ergonomika pra-
cy, wyzwalając ich potencjał estetycz-
ny i poetycki. Tytuł wystawy „velvet 
mind marble thoughts” [aksamitny 
umysł marmurowe myśli] pochodzi 

od nazwy instalacji zaprojektowa-
nej przez artystkę do orońskiego par-
ku. Ekspozycja w Galerii „Oranże-
ria” ma charakter podsumowania jej 
twórczości z lat 2013–2017. Marle-
na Kudlicka ukończyła studia w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Poznaniu 
w 1998 roku. Po serii pobytów sty-
pendialnych i rezydencyjnych, osia-
dła w Berlinie, gdzie obecnie mieszka 
i pracuje. W 2019 roku zdobyła I na-
grodę w konkursie KUNST AM BAU 
BTU Cottbus na realizację rzeźby 
w przestrzeni publicznej 
Kuratorka: Dorota Monkiewicz

JONAS ANIČAS
TAURAS KENSMINAS
VISITATION
GALERIA „KAPLICA”

Tytuł wystawy  
nawiązuje do powie-
ści Arkadija i Borisa 
Strugackich  
„Piknik na skraju 
drogi”. Po tajemni-
czych odwiedzi nach 
w zakazanej strefie 
zaczynają występo-
wać dziwne zjawi-
ska i anomalie 
natury.  
Jonas Aničas i Tau-
ras Kensminas to li-
tewscy artyści two-
rzący instalacje, 
reprezentowani 
przez galerię AV17 
w Wilnie. Rzeź-
ba jest dla nich nie-
werbalnym sposo-
bem opowiadania 
złożonej i wielowar-
stwowej historii. 
Ich twórczość jest 
oparta na działa-
niach mających cha-
rakter konceptual-
ny, wielowarstwowy 
i otwarty na inter-
pretację 
Kuratorka: 
Weronika Elertowska

Maciej Szańkowski    Penetracje przestrzeni I z cyklu Składaki    1974    

Jonas Aničas    Man at 
work, fragment instalacji  

  2016    

Marlena Kudlicka    0 comma. A sculptural wall composition    2019    

PartnerzyPatronat medialny

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
ta Smolińska, profesor Uniwersytetu Artystycz-
nego w Poznaniu. W ciągu trzech dni wystąpi 27 
uczestników z 12 krajów (Austria, Hiszpania, Is-
landia, Litwa, Niemcy, Polska, Serbia, Szwajcaria, 
Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania).
Od połowy lat 80. rozwija się forma krytyczne-
go pomnika. Anty-pomnik często operuje niewi-
dzialnością, przestrzenią negatywową, bywa no-
madyczny i procesualny, zapraszając odbiorców 
do interakcji. W Polsce anty-pomniki wciąż są 
rzadkością. Konferencja ma na celu przeanalizo-

wanie najciekawszych anty-pomników z całego świa-
ta i próbę wskazania innych wzorców niż tradycyjne, 
figuratywne i pełne patosu formy 
Program konferencji: www. rzezba-oronsko.pl



Jarosław Kozakiewicz
Przejście
2015

Tony Cragg
Elliptical Column
2012

Maciej Szańkowski
Penetracje przestrzeni
1974 / 2016

Paweł Grobelny
Le Mouvement 2
2017

Krzysztof M. Bednarski
Brahmaputra
2012

Wejście

Wejście

Wejście

Wojciech Fangor
Sygnatura
2007 / 2008

Ryan Gander
Błyszczące rzeczy, które 
nie znaczą nic
2011

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
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Magdalena Abakanowicz
Mutanty
2000

Magdalena Abakanowicz
Głowy
1998–1999

Magdalena Abakanowicz
Ptaki
1999

Agata Agatowska
Catwalk to a dream 2
2012

Pałac Józefa Brandta

Warsztaty ceramiczne dla dzieci   

wpłacenia darowizny, która trafi do organizacji 
działających na rzecz sprawiedliwości społecz-
nej. W zamian mogą zatrzymać dla siebie miskę, 
by korzystając z niej, za każdym razem pamiętać 
o tych, którzy nie mają czym jej napełnić 

27 października
GODZ. 12.00
Oprowadzanie kuratorskie
Po najnowszych wystawach oprowadzają: Anna 
Maria Leśniewska, Dorota Monkiewicz, Wero-
nika Elertowska 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE
20 października
GODZ. 11.00–15.00
(PRZERWA OBIADOWA: 13.00–13.45)
Empty Bowls
Warsztaty ceramiczne dla dorosłych, nauka to-
czenia na kole, przygotowanie naczyń do gru-
dniowej aukcji charytatywnej. Empty Bowls 
to międzynarodowa akcja, której celem jest ini-
cjowanie działań angażujących artystów do wal-
ki z głodem. W ramach wydarzenia goście Oroń-
ska, spożywając posiłek w ręcznie wykonanych 
naczyniach ceramicznych, mają możliwość 

24 listopada
GODZ. 13.30–15.00
Niedzielne warsztaty rodzinne
do wystawy „Wieloprzestrzenie”
Macieja Szańkowskiego
Pojęcia takie jak linia, skala, bryła, kąt, płaszczy-
zna, symetria łączą prezentowane dzieła ze świa-
tem matematyki. Na wystawie odnaleźć można 
kształty geometryczne, które inspirują do two-
rzenia. Uczestnicy warsztatów, niczym architek-
ci, ingerując w otaczającą nas przestrzeń, opracu-
ją projekty i zrealizują je w trzech wymiarach 

1 grudnia
Dzień Ceramiki
Przedświąteczny kiermasz wyrobów cera-
micznych, finał akcji Empty Bowls, warsztaty 
ceramiczne dla dzieci. Szczegółowy program 
na stronie CRP 

15 grudnia
GODZ. 13.30–15.00
Niedzielne warsztaty rodzinne
do wystawy „velvet mind, marble thoughts” 
Marleny Kudlickiej 


