
Zaczynamy letni sezon 
w Orońsku!
Już od 1 kwietnia nasze galerie będą znowu czynne dłużej, 
a spacery w Parku Rzeźby uprzyjemnią nie tylko dzieła 
sztuki wybitnych współczesnych artystów, ale także nasza 
bujna zieleń, budząca się do życia z zimowego snu. Zapra-
szamy do naszych galerii w budynku muzeum, oranżerii, 
kaplicy, wozowni i pałacu. Tegoroczne wystawy główne to 
przede wszystkim sezon artystek – gwiazd współczesnej 
sceny artystycznej – najpierw delikatnej i skupionej Kata-
rzyny Józefowicz, a następnie pierwszej damy polskiej 
rzeźby Magdaleny Abakanowicz. Zapraszamy!

OTWARCIE – 13 LIPCA 2019
W przestrzeni Magdaleny 
Abakanowicz
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ, 
GALERIA „ORANŻERIA”, GALERIA 
„KAPLICA”, GALERIA  
„WOZOWNIA”, PARK RZEŹBY

Wystawa W przestrzeni Mag-
daleny Abakanowicz, prezen-
towana wiosną w Muzeum 
Sztuk Dekoracyjnych i Designu 
w Rydze na Łotwie, zagości 
latem w rozszerzonej wersji we 
wszystkich galeriach i w Parku 
Rzeźby w Orońsku, pokazując 
wielowątkową twórczości jednej 
z najważniejszych artystek pol-
skiej sztuki. 
Słynnym Abakanom towarzyszyć 
będzie kilkanaście rzeźb, a także 
rysunki, obrazy, projekty archi-
tektoniczne, fotografie portreto-
we, ponadto filmy opowiadające 
o jej życiu i sztuce oraz prezen-
tacja instalacji rzeźbiarskich 
autorki z parków rzeźby na 
całym świecie. Na wystawie 
pokazane zostaną dzieła artystki 
zakupione w ostatnim czasie do 
orońskiej kolekcji. Dodatkowo 
Centrum planuje wydanie spe-
cjalnego numeru Kwartalnika 
Rzeźby „Orońsko” w całości 
poświęconego badaniom twór-
czości Magdaleny Abakanowicz.

Wystawa pod honorowym patro-
natem Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego
prof. dr. hab. Piotra Glińskiego 

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 Kra-
kowa, 15 km na południowy za-
chód od Radomia.
Z Warszawy i Krakowa
– samochodem
Oddany od 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 zbiorowym
Z placu Defilad odjeżdżają prywat-
ne busy do Kielc i Buska Zdroju 
przez Radom i Szydłowiec. Uwa-
ga: w Orońsku kierowcy zatrzy-
mują się jedynie po wcześniejszym 
uzgodnieniu. Stałe przystanki 
to Radom i Szydłowiec.
Z Radomia lub Szydłowca
– transportem zbiorowym
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 wy-
łącznie do Radomia lub Szydłow-
ca 

Muzeum Rzeźby Współczesnej    Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku    

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

od lat 8 do 18 – 5 zł
   Dorośli – 10 zł

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 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

kwiecień / maj / czerwiec
Informator

Zaczynamy letni sezon 
w Orońsku!
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Już od 1 kwietnia nasze galerie będą znowu czyn-
ne dłużej, a spacery w Parku Rzeźby uprzyjemnią 
nie tylko dzieła sztuki wybitnych współczesnych 
artystów, ale także nasza bujna zieleń, budząca 
się do życia z zimowego snu. Zapraszamy do na-
szych galerii w budynku muzeum, oranżerii, kapli-
cy, wozowni i pałacu. Tegoroczne wystawy głów-
ne to przede wszystkim sezon artystek – gwiazd 
współczesnej sceny artystycznej – najpierw deli-
katnej i skupionej Katarzyny Józefowicz, a na-
stępnie barokowo rozbuchanej Portugalki Joany 
Vasconcelos. Zapraszamy! 

20
19

    Karta Dużej Rodziny:  
Dzieci do lat 18 – bezpłatnie  
Dorośli – 5 zł

Zwiedzanie z przewodnikiem 
(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 
(do 31 października)
  od wtorku do piątku:

10.00 – 17.00
  weekend: 10.00 – 18.00

Do wszystkich ekspozycji 
obowiązuje jeden bilet wstę-
pu   

OTWARCIE – 29 CZERWCA 2019
Joana Vasconcelos
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ, 
GALERIA „ORANŻERIA”, GALERIA 
„KAPLICA”,
PAŁAC JÓZEFA BRANDTA, 
PARK RZEŹBY
Wystawa najsłynniejszej obec-
nie portugalskiej artystki zaj-
mującej się rzeźbą, w tym 
obiektem artystycznym w prze-
strzeni publicznej, a także eks-
perymentem w zakresie mate-
riałów rzeźbiarskich. Światową 
sławę przyniósł artystce udział 
w 51. Międzynarodowym Bien-
nale w Wenecji w 2005 roku, 
na którym wystawiła gigantycz-
ny, pałacowy żyrandol, skom-
ponowany z tysięcy damskich 
tamponów. Sztuka Vasconcelos 
jest niezwykle zmysłowa i de-
koracyjna. Operuje rozbucha-
ną kolorystyką oraz akumulacją 
drobnych przedmiotów w for-
mach o monumentalnej skali. 
W wielkich tekstylnych instala-
cjach Vasconcelos wykorzystu-
je kunszt i rzemiosło portugal-
skich hafciarek, koronczarek 
i krawcowych, wspomaganych 
przez architektów i inżynierów 
różnych specjalności. 
Wystawa dofinansowana przez 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego

Patronat Honorowy: 
J.E. Luís Manuel Ribeiro 
Cabaço 
Ambasador Republiki 
Portugalii w Polsce
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NOWE WYSTAWY 30 MARCA – 2 CZERWCA 2019

WYSTAWY POZA SIEDZIBĄ CRP

DO 31 LIPCA
OTWARTA JEST WYSTAWA
KOLEKCJE. Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku, Zachęta 
– Narodowa Galeria Sztuki
W NARODOWYM FORUM MUZYKI 
WE WROCŁAWIU
Kurator: Anna Podsiadły, Hen-
ryk Gac, Joanna Egit-Pużyńska

5 KWIETNIA – 5 MAJA 2019
HOMINEM QUERO
Z kolekcji Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku
OLIWSKI RATUSZ KULTURY. GALERIA 
SZTUKI NOWY WARZYWNIAK / 01, 
GDAŃSK OLIWA
Wystawa prac ze zbiorów oroń-
skich, zatytułowana Hominem 
quaero (Poszukując człowieka), 
prezentuje formy rzeźbiarskie, 
w których artyści podejmu-
ją próbę odpowiedzi na pytania 
związane z egzystencją czło-
wieka w całej jej złożoności. 
Na wystawie mamy przykła-

Katarzyna Józefowicz
poza słowami
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ
Katarzyna Józefowicz two-
rzy swoje niezwykłe kompozy-
cje od lat 90. XX wieku. Z pocię-
tych pasków gazet lub wyciętych 
z nich fotografii, a także skraw-
ków innych papierów z recy-
klingu powstają wieloelemento-
we ażurowe konstrukcje dużych 
rozmiarów – „dywany”, „gobe-
liny”, „meble”, „miasta”, „kloc-
ki” – wchodzące w interakcje 
z otaczającą przestrzenią. Pro-

Bogusław Bachorczyk, 
Zbigniew Sałaj
PRZEDWIOŚNIE
GALERIA „ORANŻERIA”
Tytuł wystawy odwołuje się 
do okresu przejścia, budzenia 
się i wschodów pierwszych ro-
ślin. Przedwiośnie to również 
intensywna zmienność, po-
rządkowanie i przygotowanie 
przestrzeni na to co nowe.
Zbigniew Sałaj i Bogusław  
Bachorczyk, związani z Aka-
demią Sztuk Pięknych w Kra-
kowie, to artyści tworzący 
na styku wielu mediów: ma-
larstwa, wideo, rzeźby, insta-
lacji i fotografii. W ich twór-
czości ważną rolę odgrywają 
wątki związane z kolekcjono-
waniem przedmiotów 
codziennego użytku, prze-
kształcaniem ich pierwotnych 
znaczeń oraz redefiniowaniem 
za ich pomocą pamięci 
Kuratorka:
Weronika Elertowska

Bestiarium
GALERIA „KAPLICA”, 
PAŁAC JÓZEFA BRANDTA
Artyści: Basia Bańda, Czekal-
ska+Golec, Wojciech Doroszuk, 
Miss Fish, Zofia Gramz, Günter 
Grass, Irena Kalicka, Katarzyna 
Kozyra, Art Spiegelman, 
Rafał Wilk
Bestiarium to iluminowana księ-
ga zawierająca przedstawienia 
zwierząt prawdziwych i fanta-
stycznych, którym towarzyszą 
komentarze o charakterze dy-
daktycznym. Nasze Bestiarium 
to pokaz prac współczesnych ar-
tystów, w których pojawiają się 
motywy zwierzęce w formie me-
tafor odnoszących się do ludz-
kich cech, sytuacji i emocji.
Kuratorki: Anna Ciabach, 
Marta Wróblewska
Współpraca  

Zbigniew Sałaj    Uprząż w hołdzie 
dziadkowi    2000   

Katarzyna Józefowicz    habitat    2015 

Zofia Gramz    Stawianie sobie wysoko 
poprzeczki    2018  

Magdalena Abakanowicz  

10 KWIETNIA 
– 30 CZERWCA 2019
W PRZESTRZENI 
MAGDALENY ABAKANOWICZ
MUZEUM SZTUK DEKORACYJNYCH 
I DESIGNU, ŁOTEWSKIE MUZEUM 
NARODOWE W RYDZE
DEKORATĪVĀS MĀKSLAS UN 
DIZAINA MUZEJS, LATVIJAS 
NACIONĀLAIS MĀKSLAS MUZEJS

ces twórczy artystki jest niezwy-
kle żmudny. Trwające godzinami 
i miesiącami powtarzalne czyn-
ności – wycinanie, klejenie, tka-
nie, nadaje wielu pracom artyst-
ki medytacyjnej aury i zarazem 
kojarzy się z domowym zaci-
szem, w którym wykonywane są 
tradycyjnie kobiece prace 
Kurator: Agnieszka Kulazińska
Koordynator: Anna Podsiadły
Współpraca: 

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

Ukazał się nowy numer Kwar-
talnika Rzeźby „Orońsko” 
do kupienia na terenie całego 
kraju w księgarniach sieci Em-
pik. Szczególnie polecamy blok 
tekstów poświęconych Katarzy-
nie Józefowicz oraz wystawie 
Un-Heroic Act. 68 stron, język 
polski, cena 20 zł. 

Polecamy:
Nasze publikacje są od po-
czątku roku w sprzedaży 
w pracowni-muzeum Zbi-
gniewa Maleszewskiego 
w Warszawie, Stare Miasto, 
ulica Bugaj 15/17
Zbigniew Maleszewski (1924–
2017) był rzeźbiarzem, archi-
tektem i społecznikiem zaan-
gażowanym m.in. w powstanie 
Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku. Więcej: 
http://www.fundacjarzezby.pl/pracownia.php 

Magdalena Abakanowicz by-
ła jedną z najbardziej znanych 
w świecie polskich artystek 
(1930–2017). Wystawa w Ry-
dze pokaże jej wielowątko-
wą twórczość. Na ekspozycji 
zaprezentowanych zostanie 
piętnaście dzieł: abakanów, 
rzeźb i rzeźbiarskich serii wy-
pożyczonych z kolekcji Mu-
zeum Narodowego w Pozna-
niu, Muzeum Włókiennictwa 
w Łodzi, Muzeum Narodowe-
go w Warszawie, Galerii Star-
mach w Krakowie, Galerii 
Studio w Warszawie oraz pra-
cowni artystki 
Partnerzy:
Instytut Adama Mickiewicza
Ambasada Polska w Rydze
Fundacja Marty Magdaleny 
Abakanowicz-Kosmowskiej 
i Jana Kosmowskiego 
w Warszawie

Kuratorki: Eulalia Domanowska,
 Irēna Bužinska
Współpraca: Henryk Gac

dy przedstawień klasycznych, 
neoekspresjonistycznych, aż po 
formy abstrakcyjne. Ekspono-
wane są prace wielu wybitnych 
polskich rzeźbiarzy, m.in.: 
Katarzyny Kobro, Xawerego 
Dunikowskiego, Władysława 
Hasiora, Jerzego Jarnuszkiewi-
cza, Andrzeja Pawłowskiego, 
Antoniego Rząsy, Józefa 
Łukomskiego, Adama Prockiego,
 Bronisława Chromego, 
Jana Kucza, Gustawa Zemły, 
Stanisława Kulona 
Kurator: Jarosław Pajek

Patronat 
Honorowy



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 Kra-
kowa, 15 km na południowy za-
chód od Radomia.
Z Warszawy i Krakowa
– samochodem
Oddany od 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 zbiorowym
Z placu Defilad odjeżdżają prywat-
ne busy do Kielc i Buska Zdroju 
przez Radom i Szydłowiec. Uwa-
ga: w Orońsku kierowcy zatrzy-
mują się jedynie po wcześniejszym 
uzgodnieniu. Stałe przystanki 
to Radom i Szydłowiec.
Z Radomia lub Szydłowca
– transportem zbiorowym
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 wy-
łącznie do Radomia lub Szydłow-
ca 

Muzeum Rzeźby Współczesnej    Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku    

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

od lat 8 do 18 – 5 zł
   Dorośli – 10 zł

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 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

kwiecień / maj / czerwiec Informator

Zaczynamy letni sezon 
w Orońsku!
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Już od 1 kwietnia nasze galerie będą znowu czyn-
ne dłużej, a spacery w Parku Rzeźby uprzyjemnią 
nie tylko dzieła sztuki wybitnych współczesnych 
artystów, ale także nasza bujna zieleń, budząca 
się do życia z zimowego snu. Zapraszamy do na-
szych galerii w budynku muzeum, oranżerii, kapli-
cy, wozowni i pałacu. Tegoroczne wystawy głów-
ne to przede wszystkim sezon artystek – gwiazd 
współczesnej sceny artystycznej – najpierw deli-
katnej i skupionej Katarzyny Józefowicz, a na-
stępnie barokowo rozbuchanej Portugalki Joany 
Vasconcelos. Zapraszamy! 

2019

    Karta Dużej Rodziny:  
Dzieci do lat 18 – bezpłatnie  
Dorośli – 5 zł

Zwiedzanie z przewodnikiem 
(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 
(do 31 października)
  od wtorku do piątku:

10.00 – 17.00
  weekend: 10.00 – 18.00

Do wszystkich ekspozycji 
obowiązuje jeden bilet wstę-
pu   

OTWARCIE – 29 CZERWCA 2019
Joana Vasconcelos
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ, 
GALERIA „ORANŻERIA”, GALERIA 
„KAPLICA”,
PAŁAC JÓZEFA BRANDTA, 
PARK RZEŹBY
Wystawa najsłynniejszej obec-
nie portugalskiej artystki zaj-
mującej się rzeźbą, w tym 
obiektem artystycznym w prze-
strzeni publicznej, a także eks-
perymentem w zakresie mate-
riałów rzeźbiarskich. Światową 
sławę przyniósł artystce udział 
w 51. Międzynarodowym Bien-
nale w Wenecji w 2005 roku, 
na którym wystawiła gigantycz-
ny, pałacowy żyrandol, skom-
ponowany z tysięcy damskich 
tamponów. Sztuka Vasconcelos 
jest niezwykle zmysłowa i de-
koracyjna. Operuje rozbucha-
ną kolorystyką oraz akumulacją 
drobnych przedmiotów w for-
mach o monumentalnej skali. 
W wielkich tekstylnych instala-
cjach Vasconcelos wykorzystu-
je kunszt i rzemiosło portugal-
skich hafciarek, koronczarek 
i krawcowych, wspomaganych 
przez architektów i inżynierów 
różnych specjalności. 
Wystawa dofinansowana przez 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego

Patronat Honorowy: 
J.E. Luís Manuel Ribeiro 
Cabaço 
Ambasador Republiki 
Portugalii w Polsce
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NOWE WYSTAWY 30 MARCA – 2 CZERWCA 2019

WYSTAWY POZA SIEDZIBĄ CRP

DO 31 LIPCA
OTWARTA JEST WYSTAWA
KOLEKCJE. Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku, Zachęta 
– Narodowa Galeria Sztuki
W NARODOWYM FORUM MUZYKI 
WE WROCŁAWIU
Kurator: Anna Podsiadły, Hen-
ryk Gac, Joanna Egit-Pużyńska

5 KWIETNIA – 5 MAJA 2019
HOMINEM QUERO
Z kolekcji Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku
OLIWSKI RATUSZ KULTURY. GALERIA 
SZTUKI NOWY WARZYWNIAK / 01, 
GDAŃSK OLIWA
Wystawa prac ze zbiorów oroń-
skich, zatytułowana Hominem 
quaero (Poszukując człowieka), 
prezentuje formy rzeźbiarskie, 
w których artyści podejmu-
ją próbę odpowiedzi na pytania 
związane z egzystencją czło-
wieka w całej jej złożoności. 
Na wystawie mamy przykła-

Katarzyna Józefowicz
poza słowami
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ
Katarzyna Józefowicz two-
rzy swoje niezwykłe kompozy-
cje od lat 90. XX wieku. Z pocię-
tych pasków gazet lub wyciętych 
z nich fotografii, a także skraw-
ków innych papierów z recy-
klingu powstają wieloelemento-
we ażurowe konstrukcje dużych 
rozmiarów – „dywany”, „gobe-
liny”, „meble”, „miasta”, „kloc-
ki” – wchodzące w interakcje 
z otaczającą przestrzenią. Pro-

Bogusław Bachorczyk, 
Zbigniew Sałaj
PRZEDWIOŚNIE
GALERIA „ORANŻERIA”
Tytuł wystawy odwołuje się 
do okresu przejścia, budzenia 
się i wschodów pierwszych ro-
ślin. Przedwiośnie to również 
intensywna zmienność, po-
rządkowanie i przygotowanie 
przestrzeni na to co nowe.
Zbigniew Sałaj i Bogusław  
Bachorczyk, związani z Aka-
demią Sztuk Pięknych w Kra-
kowie, to artyści tworzący 
na styku wielu mediów: ma-
larstwa, wideo, rzeźby, insta-
lacji i fotografii. W ich twór-
czości ważną rolę odgrywają 
wątki związane z kolekcjono-
waniem przedmiotów 
codziennego użytku, prze-
kształcaniem ich pierwotnych 
znaczeń oraz redefiniowaniem 
za ich pomocą pamięci 
Kuratorka:
Weronika Elertowska

Bestiarium
GALERIA „KAPLICA”, 
PAŁAC JÓZEFA BRANDTA
Artyści: Basia Bańda, Czekal-
ska+Golec, Wojciech Doroszuk, 
Miss Fish, Zofia Gramz, Günter 
Grass, Irena Kalicka, Katarzyna 
Kozyra, Art Spiegelman, 
Rafał Wilk
Bestiarium to iluminowana księ-
ga zawierająca przedstawienia 
zwierząt prawdziwych i fanta-
stycznych, którym towarzyszą 
komentarze o charakterze dy-
daktycznym. Nasze Bestiarium 
to pokaz prac współczesnych ar-
tystów, w których pojawiają się 
motywy zwierzęce w formie me-
tafor odnoszących się do ludz-
kich cech, sytuacji i emocji.
Kuratorki: Anna Ciabach, 
Marta Wróblewska
Współpraca  

Zbigniew Sałaj    Uprząż w hołdzie 
dziadkowi    2000   

Katarzyna Józefowicz    habitat    2015 

Zofia Gramz    Stawianie sobie wysoko 
poprzeczki    2018  

Magdalena Abakanowicz  

10 KWIETNIA 
– 30 CZERWCA 2019
W PRZESTRZENI 
MAGDALENY ABAKANOWICZ
MUZEUM SZTUK DEKORACYJNYCH 
I DESIGNU, ŁOTEWSKIE MUZEUM 
NARODOWE W RYDZE
DEKORATĪVĀS MĀKSLAS UN 
DIZAINA MUZEJS, LATVIJAS 
NACIONĀLAIS MĀKSLAS MUZEJS

ces twórczy artystki jest niezwy-
kle żmudny. Trwające godzinami 
i miesiącami powtarzalne czyn-
ności – wycinanie, klejenie, tka-
nie, nadaje wielu pracom artyst-
ki medytacyjnej aury i zarazem 
kojarzy się z domowym zaci-
szem, w którym wykonywane są 
tradycyjnie kobiece prace 
Kurator: Agnieszka Kulazińska
Koordynator: Anna Podsiadły
Współpraca: 

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

Ukazał się nowy numer Kwar-
talnika Rzeźby „Orońsko” 
do kupienia na terenie całego 
kraju w księgarniach sieci Em-
pik. Szczególnie polecamy blok 
tekstów poświęconych Katarzy-
nie Józefowicz oraz wystawie 
Un-Heroic Act. 68 stron, język 
polski, cena 20 zł. 

Polecamy:
Nasze publikacje są od po-
czątku roku w sprzedaży 
w pracowni-muzeum Zbi-
gniewa Maleszewskiego 
w Warszawie, Stare Miasto, 
ulica Bugaj 15/17
Zbigniew Maleszewski (1924–
2017) był rzeźbiarzem, archi-
tektem i społecznikiem zaan-
gażowanym m.in. w powstanie 
Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku. Więcej: 
http://www.fundacjarzezby.pl/pracownia.php 

Magdalena Abakanowicz by-
ła jedną z najbardziej znanych 
w świecie polskich artystek 
(1930–2017). Wystawa w Ry-
dze pokaże jej wielowątko-
wą twórczość. Na ekspozycji 
zaprezentowanych zostanie 
piętnaście dzieł: abakanów, 
rzeźb i rzeźbiarskich serii wy-
pożyczonych z kolekcji Mu-
zeum Narodowego w Pozna-
niu, Muzeum Włókiennictwa 
w Łodzi, Muzeum Narodowe-
go w Warszawie, Galerii Star-
mach w Krakowie, Galerii 
Studio w Warszawie oraz pra-
cowni artystki 
Partnerzy:
Instytut Adama Mickiewicza
Ambasada Polska w Rydze
Fundacja Marty Magdaleny 
Abakanowicz-Kosmowskiej 
i Jana Kosmowskiego 
w Warszawie

Kuratorki: Eulalia Domanowska,
 Irēna Bužinska
Współpraca: Henryk Gac

dy przedstawień klasycznych, 
neoekspresjonistycznych, aż po 
formy abstrakcyjne. Ekspono-
wane są prace wielu wybitnych 
polskich rzeźbiarzy, m.in.: 
Katarzyny Kobro, Xawerego 
Dunikowskiego, Władysława 
Hasiora, Jerzego Jarnuszkiewi-
cza, Andrzeja Pawłowskiego, 
Antoniego Rząsy, Józefa 
Łukomskiego, Adama Prockiego,
 Bronisława Chromego, 
Jana Kucza, Gustawa Zemły, 
Stanisława Kulona 
Kurator: Jarosław Pajek

Patronat 
Honorowy



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 Kra-
kowa, 15 km na południowy za-
chód od Radomia.
Z Warszawy i Krakowa
– samochodem
Oddany od 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 zbiorowym
Z placu Defilad odjeżdżają prywat-
ne busy do Kielc i Buska Zdroju 
przez Radom i Szydłowiec. Uwa-
ga: w Orońsku kierowcy zatrzy-
mują się jedynie po wcześniejszym 
uzgodnieniu. Stałe przystanki 
to Radom i Szydłowiec.
Z Radomia lub Szydłowca
– transportem zbiorowym
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 wy-
łącznie do Radomia lub Szydłow-
ca 

Muzeum Rzeźby Współczesnej    Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku    

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

od lat 8 do 18 – 5 zł
   Dorośli – 10 zł

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 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

kwiecień / maj / czerwiec Informator

Zaczynamy letni sezon 
w Orońsku!

Z
djęcia  

  Jan G
aw

orski  
  

Już od 1 kwietnia nasze galerie będą znowu czyn-
ne dłużej, a spacery w Parku Rzeźby uprzyjemnią 
nie tylko dzieła sztuki wybitnych współczesnych 
artystów, ale także nasza bujna zieleń, budząca 
się do życia z zimowego snu. Zapraszamy do na-
szych galerii w budynku muzeum, oranżerii, kapli-
cy, wozowni i pałacu. Tegoroczne wystawy głów-
ne to przede wszystkim sezon artystek – gwiazd 
współczesnej sceny artystycznej – najpierw deli-
katnej i skupionej Katarzyny Józefowicz, a na-
stępnie barokowo rozbuchanej Portugalki Joany 
Vasconcelos. Zapraszamy! 

2019

    Karta Dużej Rodziny:  
Dzieci do lat 18 – bezpłatnie  
Dorośli – 5 zł

Zwiedzanie z przewodnikiem 
(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 
(do 31 października)
  od wtorku do piątku:

10.00 – 17.00
  weekend: 10.00 – 18.00

Do wszystkich ekspozycji 
obowiązuje jeden bilet wstę-
pu   

OTWARCIE – 29 CZERWCA 2019
Joana Vasconcelos
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ, 
GALERIA „ORANŻERIA”, GALERIA 
„KAPLICA”,
PAŁAC JÓZEFA BRANDTA, 
PARK RZEŹBY
Wystawa najsłynniejszej obec-
nie portugalskiej artystki zaj-
mującej się rzeźbą, w tym 
obiektem artystycznym w prze-
strzeni publicznej, a także eks-
perymentem w zakresie mate-
riałów rzeźbiarskich. Światową 
sławę przyniósł artystce udział 
w 51. Międzynarodowym Bien-
nale w Wenecji w 2005 roku, 
na którym wystawiła gigantycz-
ny, pałacowy żyrandol, skom-
ponowany z tysięcy damskich 
tamponów. Sztuka Vasconcelos 
jest niezwykle zmysłowa i de-
koracyjna. Operuje rozbucha-
ną kolorystyką oraz akumulacją 
drobnych przedmiotów w for-
mach o monumentalnej skali. 
W wielkich tekstylnych instala-
cjach Vasconcelos wykorzystu-
je kunszt i rzemiosło portugal-
skich hafciarek, koronczarek 
i krawcowych, wspomaganych 
przez architektów i inżynierów 
różnych specjalności. 
Wystawa dofinansowana przez 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego

Patronat Honorowy: 
J.E. Luís Manuel Ribeiro 
Cabaço 
Ambasador Republiki 
Portugalii w Polsce
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NOWE WYSTAWY 30 MARCA – 2 CZERWCA 2019

WYSTAWY POZA SIEDZIBĄ CRP

DO 31 LIPCA
OTWARTA JEST WYSTAWA
KOLEKCJE. Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku, Zachęta 
– Narodowa Galeria Sztuki
W NARODOWYM FORUM MUZYKI 
WE WROCŁAWIU
Kurator: Anna Podsiadły, Hen-
ryk Gac, Joanna Egit-Pużyńska

5 KWIETNIA – 5 MAJA 2019
HOMINEM QUERO
Z kolekcji Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku
OLIWSKI RATUSZ KULTURY. GALERIA 
SZTUKI NOWY WARZYWNIAK / 01, 
GDAŃSK OLIWA
Wystawa prac ze zbiorów oroń-
skich, zatytułowana Hominem 
quaero (Poszukując człowieka), 
prezentuje formy rzeźbiarskie, 
w których artyści podejmu-
ją próbę odpowiedzi na pytania 
związane z egzystencją czło-
wieka w całej jej złożoności. 
Na wystawie mamy przykła-

Katarzyna Józefowicz
poza słowami
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ
Katarzyna Józefowicz two-
rzy swoje niezwykłe kompozy-
cje od lat 90. XX wieku. Z pocię-
tych pasków gazet lub wyciętych 
z nich fotografii, a także skraw-
ków innych papierów z recy-
klingu powstają wieloelemento-
we ażurowe konstrukcje dużych 
rozmiarów – „dywany”, „gobe-
liny”, „meble”, „miasta”, „kloc-
ki” – wchodzące w interakcje 
z otaczającą przestrzenią. Pro-

Bogusław Bachorczyk, 
Zbigniew Sałaj
PRZEDWIOŚNIE
GALERIA „ORANŻERIA”
Tytuł wystawy odwołuje się 
do okresu przejścia, budzenia 
się i wschodów pierwszych ro-
ślin. Przedwiośnie to również 
intensywna zmienność, po-
rządkowanie i przygotowanie 
przestrzeni na to co nowe.
Zbigniew Sałaj i Bogusław  
Bachorczyk, związani z Aka-
demią Sztuk Pięknych w Kra-
kowie, to artyści tworzący 
na styku wielu mediów: ma-
larstwa, wideo, rzeźby, insta-
lacji i fotografii. W ich twór-
czości ważną rolę odgrywają 
wątki związane z kolekcjono-
waniem przedmiotów 
codziennego użytku, prze-
kształcaniem ich pierwotnych 
znaczeń oraz redefiniowaniem 
za ich pomocą pamięci 
Kuratorka:
Weronika Elertowska

Bestiarium
GALERIA „KAPLICA”, 
PAŁAC JÓZEFA BRANDTA
Artyści: Basia Bańda, Czekal-
ska+Golec, Wojciech Doroszuk, 
Miss Fish, Zofia Gramz, Günter 
Grass, Irena Kalicka, Katarzyna 
Kozyra, Art Spiegelman, 
Rafał Wilk
Bestiarium to iluminowana księ-
ga zawierająca przedstawienia 
zwierząt prawdziwych i fanta-
stycznych, którym towarzyszą 
komentarze o charakterze dy-
daktycznym. Nasze Bestiarium 
to pokaz prac współczesnych ar-
tystów, w których pojawiają się 
motywy zwierzęce w formie me-
tafor odnoszących się do ludz-
kich cech, sytuacji i emocji.
Kuratorki: Anna Ciabach, 
Marta Wróblewska
Współpraca  

Zbigniew Sałaj    Uprząż w hołdzie 
dziadkowi    2000   

Katarzyna Józefowicz    habitat    2015 

Zofia Gramz    Stawianie sobie wysoko 
poprzeczki    2018  

Magdalena Abakanowicz  

10 KWIETNIA 
– 30 CZERWCA 2019
W PRZESTRZENI 
MAGDALENY ABAKANOWICZ
MUZEUM SZTUK DEKORACYJNYCH 
I DESIGNU, ŁOTEWSKIE MUZEUM 
NARODOWE W RYDZE
DEKORATĪVĀS MĀKSLAS UN 
DIZAINA MUZEJS, LATVIJAS 
NACIONĀLAIS MĀKSLAS MUZEJS

ces twórczy artystki jest niezwy-
kle żmudny. Trwające godzinami 
i miesiącami powtarzalne czyn-
ności – wycinanie, klejenie, tka-
nie, nadaje wielu pracom artyst-
ki medytacyjnej aury i zarazem 
kojarzy się z domowym zaci-
szem, w którym wykonywane są 
tradycyjnie kobiece prace 
Kurator: Agnieszka Kulazińska
Koordynator: Anna Podsiadły
Współpraca: 

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

Ukazał się nowy numer Kwar-
talnika Rzeźby „Orońsko” 
do kupienia na terenie całego 
kraju w księgarniach sieci Em-
pik. Szczególnie polecamy blok 
tekstów poświęconych Katarzy-
nie Józefowicz oraz wystawie 
Un-Heroic Act. 68 stron, język 
polski, cena 20 zł. 

Polecamy:
Nasze publikacje są od po-
czątku roku w sprzedaży 
w pracowni-muzeum Zbi-
gniewa Maleszewskiego 
w Warszawie, Stare Miasto, 
ulica Bugaj 15/17
Zbigniew Maleszewski (1924–
2017) był rzeźbiarzem, archi-
tektem i społecznikiem zaan-
gażowanym m.in. w powstanie 
Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku. Więcej: 
http://www.fundacjarzezby.pl/pracownia.php 

Magdalena Abakanowicz by-
ła jedną z najbardziej znanych 
w świecie polskich artystek 
(1930–2017). Wystawa w Ry-
dze pokaże jej wielowątko-
wą twórczość. Na ekspozycji 
zaprezentowanych zostanie 
piętnaście dzieł: abakanów, 
rzeźb i rzeźbiarskich serii wy-
pożyczonych z kolekcji Mu-
zeum Narodowego w Pozna-
niu, Muzeum Włókiennictwa 
w Łodzi, Muzeum Narodowe-
go w Warszawie, Galerii Star-
mach w Krakowie, Galerii 
Studio w Warszawie oraz pra-
cowni artystki 
Partnerzy:
Instytut Adama Mickiewicza
Ambasada Polska w Rydze
Fundacja Marty Magdaleny 
Abakanowicz-Kosmowskiej 
i Jana Kosmowskiego 
w Warszawie

Kuratorki: Eulalia Domanowska,
 Irēna Bužinska
Współpraca: Henryk Gac

dy przedstawień klasycznych, 
neoekspresjonistycznych, aż po 
formy abstrakcyjne. Ekspono-
wane są prace wielu wybitnych 
polskich rzeźbiarzy, m.in.: 
Katarzyny Kobro, Xawerego 
Dunikowskiego, Władysława 
Hasiora, Jerzego Jarnuszkiewi-
cza, Andrzeja Pawłowskiego, 
Antoniego Rząsy, Józefa 
Łukomskiego, Adama Prockiego,
 Bronisława Chromego, 
Jana Kucza, Gustawa Zemły, 
Stanisława Kulona 
Kurator: Jarosław Pajek

Patronat 
Honorowy



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 Kra-
kowa, 15 km na południowy za-
chód od Radomia.
Z Warszawy i Krakowa
– samochodem
Oddany od 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 zbiorowym
Z placu Defilad odjeżdżają prywat-
ne busy do Kielc i Buska Zdroju 
przez Radom i Szydłowiec. Uwa-
ga: w Orońsku kierowcy zatrzy-
mują się jedynie po wcześniejszym 
uzgodnieniu. Stałe przystanki 
to Radom i Szydłowiec.
Z Radomia lub Szydłowca
– transportem zbiorowym
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 wy-
łącznie do Radomia lub Szydłow-
ca 

Muzeum Rzeźby Współczesnej    Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku    

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

od lat 8 do 18 – 5 zł
   Dorośli – 10 zł

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 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

kwiecień / maj / czerwiec
Informator

Zaczynamy letni sezon 
w Orońsku!

Z
dj

ęc
ia

  
  J

an
 G

aw
or

sk
i  

  

Już od 1 kwietnia nasze galerie będą znowu czyn-
ne dłużej, a spacery w Parku Rzeźby uprzyjemnią 
nie tylko dzieła sztuki wybitnych współczesnych 
artystów, ale także nasza bujna zieleń, budząca 
się do życia z zimowego snu. Zapraszamy do na-
szych galerii w budynku muzeum, oranżerii, kapli-
cy, wozowni i pałacu. Tegoroczne wystawy głów-
ne to przede wszystkim sezon artystek – gwiazd 
współczesnej sceny artystycznej – najpierw deli-
katnej i skupionej Katarzyny Józefowicz, a na-
stępnie barokowo rozbuchanej Portugalki Joany 
Vasconcelos. Zapraszamy! 

20
19

    Karta Dużej Rodziny:  
Dzieci do lat 18 – bezpłatnie  
Dorośli – 5 zł

Zwiedzanie z przewodnikiem 
(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 
(do 31 października)
  od wtorku do piątku:

10.00 – 17.00
  weekend: 10.00 – 18.00

Do wszystkich ekspozycji 
obowiązuje jeden bilet wstę-
pu   

OTWARCIE – 29 CZERWCA 2019
Joana Vasconcelos
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ, 
GALERIA „ORANŻERIA”, GALERIA 
„KAPLICA”,
PAŁAC JÓZEFA BRANDTA, 
PARK RZEŹBY
Wystawa najsłynniejszej obec-
nie portugalskiej artystki zaj-
mującej się rzeźbą, w tym 
obiektem artystycznym w prze-
strzeni publicznej, a także eks-
perymentem w zakresie mate-
riałów rzeźbiarskich. Światową 
sławę przyniósł artystce udział 
w 51. Międzynarodowym Bien-
nale w Wenecji w 2005 roku, 
na którym wystawiła gigantycz-
ny, pałacowy żyrandol, skom-
ponowany z tysięcy damskich 
tamponów. Sztuka Vasconcelos 
jest niezwykle zmysłowa i de-
koracyjna. Operuje rozbucha-
ną kolorystyką oraz akumulacją 
drobnych przedmiotów w for-
mach o monumentalnej skali. 
W wielkich tekstylnych instala-
cjach Vasconcelos wykorzystu-
je kunszt i rzemiosło portugal-
skich hafciarek, koronczarek 
i krawcowych, wspomaganych 
przez architektów i inżynierów 
różnych specjalności. 
Wystawa dofinansowana przez 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego

Patronat Honorowy: 
J.E. Luís Manuel Ribeiro 
Cabaço 
Ambasador Republiki 
Portugalii w Polsce
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NOWE WYSTAWY 30 MARCA – 2 CZERWCA 2019

WYSTAWY POZA SIEDZIBĄ CRP

DO 31 LIPCA
OTWARTA JEST WYSTAWA
KOLEKCJE. Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku, Zachęta 
– Narodowa Galeria Sztuki
W NARODOWYM FORUM MUZYKI 
WE WROCŁAWIU
Kurator: Anna Podsiadły, Hen-
ryk Gac, Joanna Egit-Pużyńska

5 KWIETNIA – 5 MAJA 2019
HOMINEM QUERO
Z kolekcji Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku
OLIWSKI RATUSZ KULTURY. GALERIA 
SZTUKI NOWY WARZYWNIAK / 01, 
GDAŃSK OLIWA
Wystawa prac ze zbiorów oroń-
skich, zatytułowana Hominem 
quaero (Poszukując człowieka), 
prezentuje formy rzeźbiarskie, 
w których artyści podejmu-
ją próbę odpowiedzi na pytania 
związane z egzystencją czło-
wieka w całej jej złożoności. 
Na wystawie mamy przykła-

Katarzyna Józefowicz
poza słowami
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ
Katarzyna Józefowicz two-
rzy swoje niezwykłe kompozy-
cje od lat 90. XX wieku. Z pocię-
tych pasków gazet lub wyciętych 
z nich fotografii, a także skraw-
ków innych papierów z recy-
klingu powstają wieloelemento-
we ażurowe konstrukcje dużych 
rozmiarów – „dywany”, „gobe-
liny”, „meble”, „miasta”, „kloc-
ki” – wchodzące w interakcje 
z otaczającą przestrzenią. Pro-

Bogusław Bachorczyk, 
Zbigniew Sałaj
PRZEDWIOŚNIE
GALERIA „ORANŻERIA”
Tytuł wystawy odwołuje się 
do okresu przejścia, budzenia 
się i wschodów pierwszych ro-
ślin. Przedwiośnie to również 
intensywna zmienność, po-
rządkowanie i przygotowanie 
przestrzeni na to co nowe.
Zbigniew Sałaj i Bogusław  
Bachorczyk, związani z Aka-
demią Sztuk Pięknych w Kra-
kowie, to artyści tworzący 
na styku wielu mediów: ma-
larstwa, wideo, rzeźby, insta-
lacji i fotografii. W ich twór-
czości ważną rolę odgrywają 
wątki związane z kolekcjono-
waniem przedmiotów 
codziennego użytku, prze-
kształcaniem ich pierwotnych 
znaczeń oraz redefiniowaniem 
za ich pomocą pamięci 
Kuratorka:
Weronika Elertowska

Bestiarium
GALERIA „KAPLICA”, 
PAŁAC JÓZEFA BRANDTA
Artyści: Basia Bańda, Czekal-
ska+Golec, Wojciech Doroszuk, 
Miss Fish, Zofia Gramz, Günter 
Grass, Irena Kalicka, Katarzyna 
Kozyra, Art Spiegelman, 
Rafał Wilk
Bestiarium to iluminowana księ-
ga zawierająca przedstawienia 
zwierząt prawdziwych i fanta-
stycznych, którym towarzyszą 
komentarze o charakterze dy-
daktycznym. Nasze Bestiarium 
to pokaz prac współczesnych ar-
tystów, w których pojawiają się 
motywy zwierzęce w formie me-
tafor odnoszących się do ludz-
kich cech, sytuacji i emocji.
Kuratorki: Anna Ciabach, 
Marta Wróblewska
Współpraca  

Zbigniew Sałaj    Uprząż w hołdzie 
dziadkowi    2000   

Katarzyna Józefowicz    habitat    2015 

Zofia Gramz    Stawianie sobie wysoko 
poprzeczki    2018  

Magdalena Abakanowicz  

10 KWIETNIA 
– 30 CZERWCA 2019
W PRZESTRZENI 
MAGDALENY ABAKANOWICZ
MUZEUM SZTUK DEKORACYJNYCH 
I DESIGNU, ŁOTEWSKIE MUZEUM 
NARODOWE W RYDZE
DEKORATĪVĀS MĀKSLAS UN 
DIZAINA MUZEJS, LATVIJAS 
NACIONĀLAIS MĀKSLAS MUZEJS

ces twórczy artystki jest niezwy-
kle żmudny. Trwające godzinami 
i miesiącami powtarzalne czyn-
ności – wycinanie, klejenie, tka-
nie, nadaje wielu pracom artyst-
ki medytacyjnej aury i zarazem 
kojarzy się z domowym zaci-
szem, w którym wykonywane są 
tradycyjnie kobiece prace 
Kurator: Agnieszka Kulazińska
Koordynator: Anna Podsiadły
Współpraca: 

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

Ukazał się nowy numer Kwar-
talnika Rzeźby „Orońsko” 
do kupienia na terenie całego 
kraju w księgarniach sieci Em-
pik. Szczególnie polecamy blok 
tekstów poświęconych Katarzy-
nie Józefowicz oraz wystawie 
Un-Heroic Act. 68 stron, język 
polski, cena 20 zł. 

Polecamy:
Nasze publikacje są od po-
czątku roku w sprzedaży 
w pracowni-muzeum Zbi-
gniewa Maleszewskiego 
w Warszawie, Stare Miasto, 
ulica Bugaj 15/17
Zbigniew Maleszewski (1924–
2017) był rzeźbiarzem, archi-
tektem i społecznikiem zaan-
gażowanym m.in. w powstanie 
Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku. Więcej: 
http://www.fundacjarzezby.pl/pracownia.php 

Magdalena Abakanowicz by-
ła jedną z najbardziej znanych 
w świecie polskich artystek 
(1930–2017). Wystawa w Ry-
dze pokaże jej wielowątko-
wą twórczość. Na ekspozycji 
zaprezentowanych zostanie 
piętnaście dzieł: abakanów, 
rzeźb i rzeźbiarskich serii wy-
pożyczonych z kolekcji Mu-
zeum Narodowego w Pozna-
niu, Muzeum Włókiennictwa 
w Łodzi, Muzeum Narodowe-
go w Warszawie, Galerii Star-
mach w Krakowie, Galerii 
Studio w Warszawie oraz pra-
cowni artystki 
Partnerzy:
Instytut Adama Mickiewicza
Ambasada Polska w Rydze
Fundacja Marty Magdaleny 
Abakanowicz-Kosmowskiej 
i Jana Kosmowskiego 
w Warszawie

Kuratorki: Eulalia Domanowska,
 Irēna Bužinska
Współpraca: Henryk Gac

dy przedstawień klasycznych, 
neoekspresjonistycznych, aż po 
formy abstrakcyjne. Ekspono-
wane są prace wielu wybitnych 
polskich rzeźbiarzy, m.in.: 
Katarzyny Kobro, Xawerego 
Dunikowskiego, Władysława 
Hasiora, Jerzego Jarnuszkiewi-
cza, Andrzeja Pawłowskiego, 
Antoniego Rząsy, Józefa 
Łukomskiego, Adama Prockiego,
 Bronisława Chromego, 
Jana Kucza, Gustawa Zemły, 
Stanisława Kulona 
Kurator: Jarosław Pajek

Patronat 
Honorowy



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

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

Agata Agatowska
Catwalk to a dream 2
2012

Pałac Józefa Brandta

Lekcje muzealne w Orońsku

Noc Muzeów w Biały Dzień
18 MAJA 2019 (SOBOTA) GODZ. 12.00 – 20.00

Organizowane przez nas zajęcia edukacyjne łą-
czą warsztaty plastyczne z elementami teo-
rii i zwiedzaniem. Trzynastohektarowy park 
krajobrazowy, stała ekspozycja w Pałacu Józe-
fa Brandta oraz aktualne wystawy w Muzeum 
Rzeźby Współczesnej dają możliwość realizowa-
nia programów kształcenia zintegrowanego, hi-
storii, języka polskiego, plastyki, przyrody i bio-
logii na kolejnych etapach nauczania. Uczestnicy 
naszych warsztatów chętnie korzystają z różno-
rodnych zajęć. Zapraszamy do współpracy, jeste-
śmy otwarci na propozycje ze strony przedszkoli, 
szkół i innych instytucji oświatowych 
Szczegółowych informacji na temat programu 
oraz zapisów udziela
Dział Edukacji tel. 48 618 45 16 wew. 19
e-mail: warsztaty@rzezba-oronsko.pl
pn.– pt. w godz. 8:00 – 15:30Zielone Orońsko    warsztaty    

Julika Meyer    Duck u sucker!    2011

Noc Muzeów    2018    

Dzień Ziemi w Orońsku
28 KWIETNIA 2019 (NIEDZIELA)
GODZ. 12.00 – 18.00
Plenerowa impreza tematyczna dla miłośni-
ków przyrody, dzieci i dorosłych, którzy poprzez 
działania artystyczne pragną uczcić Międzyna-
rodowy Dzień Ziemi. Wydarzenie współorgani-
zują partnerskie instytucje kultury, artyści i ak-
tywiści z całej Polski. Tegoroczna edycja będzie 
obfitować w liczne atrakcje: grę terenową, spek-
takl teatralny, happening, spotkania z artysta-
mi, warsztaty plastyczne. 
Szczegółowe informacje na stronie: 
www.rzezba-oronsko.pl
Zapisy na poszczególne wydarzenia:
e-mail: warsztaty@rzezba-oronsko.pl

REZYDENCJE
27 MARCA – 5 KWIETNIA 2019
Międzynarodowa Płaszczyzna Współpracy 
Akademickiej 2019
WILNO – GDAŃSK
Centrum Rzeźby Polskiej re alizuje interdyscy-
plinarny projekt pt. Międzynarodowa Płasz-
czyzna Współpracy Akademickiej, który słu-
ży europejskiemu dialogowi między uczelniami 
artystycznymi. Jego celem jest wymiana idei 
artystycznych i edukacyjnych oraz integracja 
środowisk akademickich polskich i zagranicz-
nych. Partnerami wiosennej edycji będą Akade-
mia Sztuki z Wilna i Akademia Sztuk Pięknych 
z Gdańska. Uczestnicy zrealizują prace na te-
mat Bio Semantic Memory Space. Powstałe 
kompozycje prezentowane będą w przestrzeni 
orońskiego parku po zakończeniu warsztatów. 
Liderami projektu ze strony uczelni będą  
Tomasz Sobisz i Józef Szczypka z Gdańska 
oraz Mindaugas Šnipas i Vytenis Burokas 
z Wilna. W ramach warsztatów prelekcję wy-
głosi m.in. Kotryna Žukauskaitė.
Koordynator: Anna Podsiadły
Projekt współfinansuje
Instytut
Adama Mickiewicza

WYDARZENIE SPECJALNE
21–23 CZERWCA 2019
I Międzynarodowy Festiwal
MUZYKA W PRZESTRZENI
POLSKA MUZYKA W MUZYCE ŚWIATA
Projekt, na który składają się koncerty, pokazy 
filmów, spotkania z polskimi muzykami, spek-
takl teatralny oraz warsztaty muzyczne. Pro-
gram koncertów obejmuje utwory Fryderyka 
Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego, Ka-
rola Szymanowskiego, Aleksandra Tansma-
na i innych. Obok uznanych polskich artystów 
wystąpią młodzi pianiści przygotowujący się 
do Konkursu Chopinowskiego, który odbędzie 
się w 2020 roku. Anna Seniuk wraz z kwarte-
tem Polonika przedstawi spektakl Noc w Te-
atrze Wielkim (poemat Stanisława Balińskie-
go). Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach 
wystąpi z Symfonią c-moll Dokończoną (tekst 
Jeremi Przybora, muzyka Adam Sławiński). 
Zapraszamy!
Współorganizator:

1 KWIETNIA – 1 CZERWCA 2019
Julika Meyer
W ramach porozumienia zawartego pomiędzy 
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz Euro-
pejskim Domem Sztuki Górnej Bawarii – Scha-
fhof we Freising gościmy niemiecką artystkę Ju-
likę Meyer, która swoją twórczość koncentruje 
wokół definicji przestrzeni, ojczyzny i domu. Po-
sługuje się interdyscyplinarnymi działaniami 
w przestrzeni publicznej, fotografią, wideo i gra-
fiką.

Podczas Nocy Muzeów zapra-
szamy wszystkich do zwie-
dzania najnowszych eks-
pozycji, na koncert i kawę 
w pięknym orońskim parku. 
W bogatym programie tego-
rocznej imprezy znajdziemy 
performance, oprowadzania 
kuratorskie, warsztaty pla-
styczne, gry i zabawy dla naj-

młodszych. Stałym punk-
tem programu Nocy Muzeów 
w CRP są otwarte pracownie, 
w których zwiedzający zoba-
czą, jak działa m.in. pracow-
nia konserwatorska, giser-
ska, ceramiczna oraz kuźnia.
Szczegółowe informacje 
na stronie:
www.rzezba-oronsko.pl 
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