
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 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. 
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 

Dawna oficyna dworska    

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.
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 

lipiec / sierpień / wrzesień
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 wysta-
wiennicze, warsztaty rzeźbiarskie dla artystów, 
kolekcja polskiej rzeźby, ośrodek dokumentacji 
artystycznej i biblioteka. W Parku Rzeźby ekspono-
wane są prace wybitnych rzeźbiarzy – Magdaleny 
Abakanowicz, Tony’ego Cragga, Krzysztofa 
M. Bednarskiego czy Macieja Szańkowskiego. 
A po trudach zwiedzania można wstąpić do naszej 
kawiarenki albo zamówić u nas obiad. Zapraszamy! 

W wybrane niedziele będzie można 
przyjechać do Orońska autokarem 
spod Galerii Zachęta w Warszawie. 
Sprawdź: www.rzezba-oronsko.pl 
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    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 (od 1 kwiet-
nia do 31 października)
  od wtorku do piątku:

10.00 – 17.00
  weekend: 10.00 – 18.00

Do wszystkich ekspozycji 
obowiązuje jeden bilet wstę-
pu   

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

W przestrzeni Magdaleny 
Abakanowicz, red. Eulalia Do-
manowska, Irēna Bužinska, Ry-
ga 2019. Publikacja towarzysząca 
wystawie prac ar-
tystki w Muzeum 
Sztuki Dekora-
cyjnej i Designu 
w Rydze. Bogato 
ilustrowana książ-
ka zawiera teksty 
krytyczne Eula-
lii Domanowskiej, 
Irēny Bužinskiej, Andy Rotten-
berg i Margi Paz oraz kalenda-
rium wystaw i projektów w prze-
strzeni publicznej opracowane 
przez Jolę Golę. 
Jęz. polski, angielski i łotewski, 
176 stron, 50 zł 

Ukazał się kolejny numer 
Kwartalnika Rzeźby „Oroń-
sko” (2–3 / 2019), jedynego pi-
sma w Polsce poświęconego za-
gadnieniom rzeźby. W numerze 
m.in. o wysta-
wach Alicji Kwa-
de i Magdale-
ny Abakanowicz 
oraz recenzje 
książek – Marci-
na Kościelniaka 
Egoiści. Trzecia 
droga w kulturze polskiej lat 80. 
i monografii twórczości Toma-
sza Domańskiego. Na okładce: 
fragm. wystawy Tomasza Matu-
szaka Napalm Travel, 96 stron, 
jęz. polski, 20 zł 

Pałac Józefa Brandta   
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WERNISAŻ 13 LIPCA 6.09–20.10.2019
MAGAZYN ZBIORÓW
Kolekcja Centrum 
Rzeźby Polskiej 
w Orońsku
MIEJSKI OŚRODEK SZTUKI
W GORZOWIE WIELKOPOL-
SKIM
Wystawa jest kolej-
ną wersją nowego spoj-
rzenia na kolekcję Cen-
trum Rzeźby Polskiej. 
Po raz pierwszy po-
za naszą siedzibą pre-
zentujemy przeszło 
dwadzieścia obiek-
tów, które od lat rezy-
dowały w magazynach, 
m.in. Kuby Bąkowskie-
go, Kamila Kuskow-

skiego, Zofii Pugetowej 
czy Łukasza Skąpskie-
go. Ponadto, pokazana 
zostanie zrealizowana 
specjalnie na potrze-
by wystawy Uczta du-
etu Państwo Neuha mer, 
traktująca o wymarłych 
gatunkach zwierząt. 
Prezentacji towarzyszy 
film o pokazie orońskiej 
kolekcji w Muzeum Na-
rodowym w Rydze, zre-
alizowany przez Różę 
Fabjanowską i Sławomi-
ra Malcharka 
Kurator: Leszek Golec
Współpraca: 
Henryk Gac,
Zbigniew Sejwa 2.08–1.09.2019

W ŚWIECIE GEOMETRII
OLIWSKI RATUSZ KULTURY
W sierpniu w Oliwskim Ratuszu Kultury odbę-
dzie się pokaz prac z kolekcji Centrum Rzeź-
by Polskiej zatytułowany W świecie geometrii. 
Jest to już druga prezentacja orońskich zbiorów 
w tym miejscu w roku 2019. Tym razem w oliw-
skiej galerii zagoszczą prace znakomitych arty-
stów posługujących się w swojej twórczości języ-
kiem geometrii, m.in. Jana Berdyszaka, Jerzego 
Jarnuszkiewicza czy Macieja Szańkowskiego. 
Choć łączy ich zbliżony kierunek poszukiwań, 
manifestują jednak różne postawy. Obok twór-
ców pojmujących abstrakcję geometryczną jako 
formę przekazu, gdzie istotną rolę odgrywa czyn-
nik duchowy, pojawiają się tacy, których prace są 
efektem analiz matematyczno-formalnych 
Kurator: Jarosław Pajek

W PRZESTRZENI 
MAGDALENY ABAKANOWICZ
13.07–6.10.2019
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ, 
GALERIA „ORANŻERIA”,
GALERIA „KAPLICA”, 
GALERIA „WOZOWNIA”, 
PARK RZEŹBY,
PAŁAC JÓZEFA BRANDTA
Wystawa W przestrzeni Magda-
leny Abakanowicz, prezentowa-
na wiosną w Muzeum Sztuk De-
koracyjnych i Designu w Rydze, 
zagościła latem w rozszerzonej 
wersji w Orońsku, przybliżając 
wielowątkową twórczość  
pierwszej damy polskiej sztuki.  
Na wystawie orońskiej najbar-
dziej znanym abakanom towa-
rzyszą rzeźby wykonane  
z jutowego płótna utwardzane-
go żywicą, m.in. Postacie sto-
jące (1986–1987), Plecy (1976), 
Mutanty (1994–1996), a tak-
że Oracz (1996–1997). Ekspozy-
cja pokazuje jak duże znaczenie 
miała dla Abakanowicz figura 
ludzka. Uzupełnia ją prezentacja 
slajdów przedstawiających   
najważniejsze realizacje w par-
kach rzeźby na całym świecie  
oraz filmy o życiu i sztuce  
artystki. Magdalena Abakano-
wicz była jedną z najbardziej 
znanych w świecie polskich ar-
tystek (1930–2017). Zajmowa-
ła się tkaniną i rzeźbą, które 
w jej ujęciu znacznie przekra-

Paweł Dudko    Owoce oświecenia  
  2019   

Wanda Gołkowska    Układ otwarty    1967   

Natalia Lach–Lachowicz    Banan    1974/ 1995   

Magdalena Abakanowicz    

19.06–30.09.2019
PASAŻ SZTUKI
DWORZEC PKP W SOPOCIE
Wystawa w przestrzeni dworca 
PKP w Sopocie współorganizowa-
na z Fundacją Wspólnota Gdań-
ska. Jest to kolejny projekt w prze-
strzeni publicznej – po wystawach 
w Millenáris Park w Budapeszcie, 
Parku Rzeźby w Orońsku i Ogro-
dach Biblioteki Uniwersyteckiej 

w Warszawie – prezentujący sztu-
kę w mieście i krajobrazie. W So-
pocie zobaczyć można neon Słońce 
Sopotu Jarosława Perszki, multi-
medialną instalację Antypody du-
etu Joanna Krzysztoń i Grzegorz 
Rogala, interaktywną rzeźbę Ada-
ma Garnka i wielkie żarówki – 
rzeźby wydrukowane techniką 3D 
Pawła Dudko 
Kuratorka: Eulalia Domanowska

czały konwencjonalne ramy dys-
cypliny.
Projekt uzupełni międzyna-
rodowa konferencja, która 
odbędzie się w CRP w Oroń-

Jeszcze do zobaczenia
Jeszcze do 31 lipca będzie można oglądać wy-
stawę Kolekcje w Narodowym Forum Muzyki we 
Wrocławiu, przygotowaną przez Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku i Zachętę – Narodową Galerię 
Sztuki w Warszawie 

sku 22 września (niedziela) 
w ramach Warsaw Gallery 
Weekend 
Kuratorka: Eulalia Domanowska
Współpraca: Henryk Gac

Współorganizatorzy: 
Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz-Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego w Warszawie

Partnerzy:

Patronat Honorowy: 
Wiceprezes Rady Ministrów, 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński

WYSTAWY POZA SIEDZIBĄ CRP



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 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. 
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 

Dawna oficyna dworska    

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.
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 

lipiec / sierpień / wrzesień 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 wysta-
wiennicze, warsztaty rzeźbiarskie dla artystów, 
kolekcja polskiej rzeźby, ośrodek dokumentacji 
artystycznej i biblioteka. W Parku Rzeźby ekspono-
wane są prace wybitnych rzeźbiarzy – Magdaleny 
Abakanowicz, Tony’ego Cragga, Krzysztofa 
M. Bednarskiego czy Macieja Szańkowskiego. 
A po trudach zwiedzania można wstąpić do naszej 
kawiarenki albo zamówić u nas obiad. Zapraszamy! 

W wybrane niedziele będzie można 
przyjechać do Orońska autokarem 
spod Galerii Zachęta w Warszawie. 
Sprawdź: www.rzezba-oronsko.pl 
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    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 (od 1 kwiet-
nia do 31 października)
  od wtorku do piątku:

10.00 – 17.00
  weekend: 10.00 – 18.00

Do wszystkich ekspozycji 
obowiązuje jeden bilet wstę-
pu   

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

W przestrzeni Magdaleny 
Abakanowicz, red. Eulalia Do-
manowska, Irēna Bužinska, Ry-
ga 2019. Publikacja towarzysząca 
wystawie prac ar-
tystki w Muzeum 
Sztuki Dekora-
cyjnej i Designu 
w Rydze. Bogato 
ilustrowana książ-
ka zawiera teksty 
krytyczne Eula-
lii Domanowskiej, 
Irēny Bužinskiej, Andy Rotten-
berg i Margi Paz oraz kalenda-
rium wystaw i projektów w prze-
strzeni publicznej opracowane 
przez Jolę Golę. 
Jęz. polski, angielski i łotewski, 
176 stron, 50 zł 

Ukazał się kolejny numer 
Kwartalnika Rzeźby „Oroń-
sko” (2–3 / 2019), jedynego pi-
sma w Polsce poświęconego za-
gadnieniom rzeźby. W numerze 
m.in. o wysta-
wach Alicji Kwa-
de i Magdale-
ny Abakanowicz 
oraz recenzje 
książek – Marci-
na Kościelniaka 
Egoiści. Trzecia 
droga w kulturze polskiej lat 80. 
i monografii twórczości Toma-
sza Domańskiego. Na okładce: 
fragm. wystawy Tomasza Matu-
szaka Napalm Travel, 96 stron, 
jęz. polski, 20 zł 

Pałac Józefa Brandta   
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WERNISAŻ 13 LIPCA 
6.09–20.10.2019
MAGAZYN ZBIORÓW
Kolekcja Centrum 
Rzeźby Polskiej 
w Orońsku
MIEJSKI OŚRODEK SZTUKI
W GORZOWIE WIELKOPOL-
SKIM
Wystawa jest kolej-
ną wersją nowego spoj-
rzenia na kolekcję Cen-
trum Rzeźby Polskiej. 
Po raz pierwszy po-
za naszą siedzibą pre-
zentujemy przeszło 
dwadzieścia obiek-
tów, które od lat rezy-
dowały w magazynach, 
m.in. Kuby Bąkowskie-
go, Kamila Kuskow-

skiego, Zofii Pugetowej 
czy Łukasza Skąpskie-
go. Ponadto, pokazana 
zostanie zrealizowana 
specjalnie na potrze-
by wystawy Uczta du-
etu Państwo Neuha mer, 
traktująca o wymarłych 
gatunkach zwierząt. 
Prezentacji towarzyszy 
film o pokazie orońskiej 
kolekcji w Muzeum Na-
rodowym w Rydze, zre-
alizowany przez Różę 
Fabjanowską i Sławomi-
ra Malcharka 
Kurator: Leszek Golec
Współpraca: 
Henryk Gac,
Zbigniew Sejwa2.08–1.09.2019

W ŚWIECIE GEOMETRII
OLIWSKI RATUSZ KULTURY
W sierpniu w Oliwskim Ratuszu Kultury odbę-
dzie się pokaz prac z kolekcji Centrum Rzeź-
by Polskiej zatytułowany W świecie geometrii. 
Jest to już druga prezentacja orońskich zbiorów 
w tym miejscu w roku 2019. Tym razem w oliw-
skiej galerii zagoszczą prace znakomitych arty-
stów posługujących się w swojej twórczości języ-
kiem geometrii, m.in. Jana Berdyszaka, Jerzego 
Jarnuszkiewicza czy Macieja Szańkowskiego. 
Choć łączy ich zbliżony kierunek poszukiwań, 
manifestują jednak różne postawy. Obok twór-
ców pojmujących abstrakcję geometryczną jako 
formę przekazu, gdzie istotną rolę odgrywa czyn-
nik duchowy, pojawiają się tacy, których prace są 
efektem analiz matematyczno-formalnych 
Kurator: Jarosław Pajek

W PRZESTRZENI 
MAGDALENY ABAKANOWICZ
13.07–6.10.2019
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ, 
GALERIA „ORANŻERIA”,
GALERIA „KAPLICA”, 
GALERIA „WOZOWNIA”, 
PARK RZEŹBY,
PAŁAC JÓZEFA BRANDTA
Wystawa W przestrzeni Magda-
leny Abakanowicz, prezentowa-
na wiosną w Muzeum Sztuk De-
koracyjnych i Designu w Rydze, 
zagościła latem w rozszerzonej 
wersji w Orońsku, przybliżając 
wielowątkową twórczość  
pierwszej damy polskiej sztuki.  
Na wystawie orońskiej najbar-
dziej znanym abakanom towa-
rzyszą rzeźby wykonane  
z jutowego płótna utwardzane-
go żywicą, m.in. Postacie sto-
jące (1986–1987), Plecy (1976), 
Mutanty (1994–1996), a tak-
że Oracz (1996–1997). Ekspozy-
cja pokazuje jak duże znaczenie 
miała dla Abakanowicz figura 
ludzka. Uzupełnia ją prezentacja 
slajdów przedstawiających   
najważniejsze realizacje w par-
kach rzeźby na całym świecie  
oraz filmy o życiu i sztuce  
artystki. Magdalena Abakano-
wicz była jedną z najbardziej 
znanych w świecie polskich ar-
tystek (1930–2017). Zajmowa-
ła się tkaniną i rzeźbą, które 
w jej ujęciu znacznie przekra-

Paweł Dudko    Owoce oświecenia  
  2019   

Wanda Gołkowska    Układ otwarty    1967   

Natalia Lach–Lachowicz    Banan    1974/ 1995   

Magdalena Abakanowicz    

19.06–30.09.2019
PASAŻ SZTUKI
DWORZEC PKP W SOPOCIE
Wystawa w przestrzeni dworca 
PKP w Sopocie współorganizowa-
na z Fundacją Wspólnota Gdań-
ska. Jest to kolejny projekt w prze-
strzeni publicznej – po wystawach 
w Millenáris Park w Budapeszcie, 
Parku Rzeźby w Orońsku i Ogro-
dach Biblioteki Uniwersyteckiej 

w Warszawie – prezentujący sztu-
kę w mieście i krajobrazie. W So-
pocie zobaczyć można neon Słońce 
Sopotu Jarosława Perszki, multi-
medialną instalację Antypody du-
etu Joanna Krzysztoń i Grzegorz 
Rogala, interaktywną rzeźbę Ada-
ma Garnka i wielkie żarówki – 
rzeźby wydrukowane techniką 3D 
Pawła Dudko 
Kuratorka: Eulalia Domanowska

czały konwencjonalne ramy dys-
cypliny.
Projekt uzupełni międzyna-
rodowa konferencja, która 
odbędzie się w CRP w Oroń-

Jeszcze do zobaczenia
Jeszcze do 31 lipca będzie można oglądać wy-
stawę Kolekcje w Narodowym Forum Muzyki we 
Wrocławiu, przygotowaną przez Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku i Zachętę – Narodową Galerię 
Sztuki w Warszawie 

sku 22 września (niedziela) 
w ramach Warsaw Gallery 
Weekend 
Kuratorka: Eulalia Domanowska
Współpraca: Henryk Gac

Współorganizatorzy: 
Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz-Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego w Warszawie

Partnerzy:

Patronat Honorowy: 
Wiceprezes Rady Ministrów, 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński

WYSTAWY POZA SIEDZIBĄ CRP



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 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. 
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 

Dawna oficyna dworska    

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.
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 

lipiec / sierpień / wrzesień 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 wysta-
wiennicze, warsztaty rzeźbiarskie dla artystów, 
kolekcja polskiej rzeźby, ośrodek dokumentacji 
artystycznej i biblioteka. W Parku Rzeźby ekspono-
wane są prace wybitnych rzeźbiarzy – Magdaleny 
Abakanowicz, Tony’ego Cragga, Krzysztofa 
M. Bednarskiego czy Macieja Szańkowskiego. 
A po trudach zwiedzania można wstąpić do naszej 
kawiarenki albo zamówić u nas obiad. Zapraszamy! 

W wybrane niedziele będzie można 
przyjechać do Orońska autokarem 
spod Galerii Zachęta w Warszawie. 
Sprawdź: www.rzezba-oronsko.pl 

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 (od 1 kwiet-
nia do 31 października)
  od wtorku do piątku:

10.00 – 17.00
  weekend: 10.00 – 18.00

Do wszystkich ekspozycji 
obowiązuje jeden bilet wstę-
pu   

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

W przestrzeni Magdaleny 
Abakanowicz, red. Eulalia Do-
manowska, Irēna Bužinska, Ry-
ga 2019. Publikacja towarzysząca 
wystawie prac ar-
tystki w Muzeum 
Sztuki Dekora-
cyjnej i Designu 
w Rydze. Bogato 
ilustrowana książ-
ka zawiera teksty 
krytyczne Eula-
lii Domanowskiej, 
Irēny Bužinskiej, Andy Rotten-
berg i Margi Paz oraz kalenda-
rium wystaw i projektów w prze-
strzeni publicznej opracowane 
przez Jolę Golę. 
Jęz. polski, angielski i łotewski, 
176 stron, 50 zł 

Ukazał się kolejny numer 
Kwartalnika Rzeźby „Oroń-
sko” (2–3 / 2019), jedynego pi-
sma w Polsce poświęconego za-
gadnieniom rzeźby. W numerze 
m.in. o wysta-
wach Alicji Kwa-
de i Magdale-
ny Abakanowicz 
oraz recenzje 
książek – Marci-
na Kościelniaka 
Egoiści. Trzecia 
droga w kulturze polskiej lat 80. 
i monografii twórczości Toma-
sza Domańskiego. Na okładce: 
fragm. wystawy Tomasza Matu-
szaka Napalm Travel, 96 stron, 
jęz. polski, 20 zł 

Pałac Józefa Brandta   
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WERNISAŻ 13 LIPCA 
6.09–20.10.2019
MAGAZYN ZBIORÓW
Kolekcja Centrum 
Rzeźby Polskiej 
w Orońsku
MIEJSKI OŚRODEK SZTUKI
W GORZOWIE WIELKOPOL-
SKIM
Wystawa jest kolej-
ną wersją nowego spoj-
rzenia na kolekcję Cen-
trum Rzeźby Polskiej. 
Po raz pierwszy po-
za naszą siedzibą pre-
zentujemy przeszło 
dwadzieścia obiek-
tów, które od lat rezy-
dowały w magazynach, 
m.in. Kuby Bąkowskie-
go, Kamila Kuskow-

skiego, Zofii Pugetowej 
czy Łukasza Skąpskie-
go. Ponadto, pokazana 
zostanie zrealizowana 
specjalnie na potrze-
by wystawy Uczta du-
etu Państwo Neuha mer, 
traktująca o wymarłych 
gatunkach zwierząt. 
Prezentacji towarzyszy 
film o pokazie orońskiej 
kolekcji w Muzeum Na-
rodowym w Rydze, zre-
alizowany przez Różę 
Fabjanowską i Sławomi-
ra Malcharka 
Kurator: Leszek Golec
Współpraca: 
Henryk Gac,
Zbigniew Sejwa2.08–1.09.2019

W ŚWIECIE GEOMETRII
OLIWSKI RATUSZ KULTURY
W sierpniu w Oliwskim Ratuszu Kultury odbę-
dzie się pokaz prac z kolekcji Centrum Rzeź-
by Polskiej zatytułowany W świecie geometrii. 
Jest to już druga prezentacja orońskich zbiorów 
w tym miejscu w roku 2019. Tym razem w oliw-
skiej galerii zagoszczą prace znakomitych arty-
stów posługujących się w swojej twórczości języ-
kiem geometrii, m.in. Jana Berdyszaka, Jerzego 
Jarnuszkiewicza czy Macieja Szańkowskiego. 
Choć łączy ich zbliżony kierunek poszukiwań, 
manifestują jednak różne postawy. Obok twór-
ców pojmujących abstrakcję geometryczną jako 
formę przekazu, gdzie istotną rolę odgrywa czyn-
nik duchowy, pojawiają się tacy, których prace są 
efektem analiz matematyczno-formalnych 
Kurator: Jarosław Pajek

W PRZESTRZENI 
MAGDALENY ABAKANOWICZ
13.07–6.10.2019
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ, 
GALERIA „ORANŻERIA”,
GALERIA „KAPLICA”, 
GALERIA „WOZOWNIA”, 
PARK RZEŹBY,
PAŁAC JÓZEFA BRANDTA
Wystawa W przestrzeni Magda-
leny Abakanowicz, prezentowa-
na wiosną w Muzeum Sztuk De-
koracyjnych i Designu w Rydze, 
zagościła latem w rozszerzonej 
wersji w Orońsku, przybliżając 
wielowątkową twórczość  
pierwszej damy polskiej sztuki.  
Na wystawie orońskiej najbar-
dziej znanym abakanom towa-
rzyszą rzeźby wykonane  
z jutowego płótna utwardzane-
go żywicą, m.in. Postacie sto-
jące (1986–1987), Plecy (1976), 
Mutanty (1994–1996), a tak-
że Oracz (1996–1997). Ekspozy-
cja pokazuje jak duże znaczenie 
miała dla Abakanowicz figura 
ludzka. Uzupełnia ją prezentacja 
slajdów przedstawiających   
najważniejsze realizacje w par-
kach rzeźby na całym świecie  
oraz filmy o życiu i sztuce  
artystki. Magdalena Abakano-
wicz była jedną z najbardziej 
znanych w świecie polskich ar-
tystek (1930–2017). Zajmowa-
ła się tkaniną i rzeźbą, które 
w jej ujęciu znacznie przekra-

Paweł Dudko    Owoce oświecenia  
  2019   

Wanda Gołkowska    Układ otwarty    1967   

Natalia Lach–Lachowicz    Banan    1974/ 1995   

Magdalena Abakanowicz    

19.06–30.09.2019
PASAŻ SZTUKI
DWORZEC PKP W SOPOCIE
Wystawa w przestrzeni dworca 
PKP w Sopocie współorganizowa-
na z Fundacją Wspólnota Gdań-
ska. Jest to kolejny projekt w prze-
strzeni publicznej – po wystawach 
w Millenáris Park w Budapeszcie, 
Parku Rzeźby w Orońsku i Ogro-
dach Biblioteki Uniwersyteckiej 

w Warszawie – prezentujący sztu-
kę w mieście i krajobrazie. W So-
pocie zobaczyć można neon Słońce 
Sopotu Jarosława Perszki, multi-
medialną instalację Antypody du-
etu Joanna Krzysztoń i Grzegorz 
Rogala, interaktywną rzeźbę Ada-
ma Garnka i wielkie żarówki – 
rzeźby wydrukowane techniką 3D 
Pawła Dudko 
Kuratorka: Eulalia Domanowska

czały konwencjonalne ramy dys-
cypliny.
Projekt uzupełni międzyna-
rodowa konferencja, która 
odbędzie się w CRP w Oroń-

Jeszcze do zobaczenia
Jeszcze do 31 lipca będzie można oglądać wy-
stawę Kolekcje w Narodowym Forum Muzyki we 
Wrocławiu, przygotowaną przez Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku i Zachętę – Narodową Galerię 
Sztuki w Warszawie 

sku 22 września (niedziela) 
w ramach Warsaw Gallery 
Weekend 
Kuratorka: Eulalia Domanowska
Współpraca: Henryk Gac

Współorganizatorzy: 
Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz-Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego w Warszawie

Partnerzy:

Patronat Honorowy: 
Wiceprezes Rady Ministrów, 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński

WYSTAWY POZA SIEDZIBĄ CRP



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 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. 
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 

Dawna oficyna dworska    

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.
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 

lipiec / sierpień / wrzesień
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 wysta-
wiennicze, warsztaty rzeźbiarskie dla artystów, 
kolekcja polskiej rzeźby, ośrodek dokumentacji 
artystycznej i biblioteka. W Parku Rzeźby ekspono-
wane są prace wybitnych rzeźbiarzy – Magdaleny 
Abakanowicz, Tony’ego Cragga, Krzysztofa 
M. Bednarskiego czy Macieja Szańkowskiego. 
A po trudach zwiedzania można wstąpić do naszej 
kawiarenki albo zamówić u nas obiad. Zapraszamy! 

W wybrane niedziele będzie można 
przyjechać do Orońska autokarem 
spod Galerii Zachęta w Warszawie. 
Sprawdź: www.rzezba-oronsko.pl 

20
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    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 (od 1 kwiet-
nia do 31 października)
  od wtorku do piątku:

10.00 – 17.00
  weekend: 10.00 – 18.00

Do wszystkich ekspozycji 
obowiązuje jeden bilet wstę-
pu   

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

W przestrzeni Magdaleny 
Abakanowicz, red. Eulalia Do-
manowska, Irēna Bužinska, Ry-
ga 2019. Publikacja towarzysząca 
wystawie prac ar-
tystki w Muzeum 
Sztuki Dekora-
cyjnej i Designu 
w Rydze. Bogato 
ilustrowana książ-
ka zawiera teksty 
krytyczne Eula-
lii Domanowskiej, 
Irēny Bužinskiej, Andy Rotten-
berg i Margi Paz oraz kalenda-
rium wystaw i projektów w prze-
strzeni publicznej opracowane 
przez Jolę Golę. 
Jęz. polski, angielski i łotewski, 
176 stron, 50 zł 

Ukazał się kolejny numer 
Kwartalnika Rzeźby „Oroń-
sko” (2–3 / 2019), jedynego pi-
sma w Polsce poświęconego za-
gadnieniom rzeźby. W numerze 
m.in. o wysta-
wach Alicji Kwa-
de i Magdale-
ny Abakanowicz 
oraz recenzje 
książek – Marci-
na Kościelniaka 
Egoiści. Trzecia 
droga w kulturze polskiej lat 80. 
i monografii twórczości Toma-
sza Domańskiego. Na okładce: 
fragm. wystawy Tomasza Matu-
szaka Napalm Travel, 96 stron, 
jęz. polski, 20 zł 

Pałac Józefa Brandta   
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WERNISAŻ 13 LIPCA 6.09–20.10.2019
MAGAZYN ZBIORÓW
Kolekcja Centrum 
Rzeźby Polskiej 
w Orońsku
MIEJSKI OŚRODEK SZTUKI
W GORZOWIE WIELKOPOL-
SKIM
Wystawa jest kolej-
ną wersją nowego spoj-
rzenia na kolekcję Cen-
trum Rzeźby Polskiej. 
Po raz pierwszy po-
za naszą siedzibą pre-
zentujemy przeszło 
dwadzieścia obiek-
tów, które od lat rezy-
dowały w magazynach, 
m.in. Kuby Bąkowskie-
go, Kamila Kuskow-

skiego, Zofii Pugetowej 
czy Łukasza Skąpskie-
go. Ponadto, pokazana 
zostanie zrealizowana 
specjalnie na potrze-
by wystawy Uczta du-
etu Państwo Neuha mer, 
traktująca o wymarłych 
gatunkach zwierząt. 
Prezentacji towarzyszy 
film o pokazie orońskiej 
kolekcji w Muzeum Na-
rodowym w Rydze, zre-
alizowany przez Różę 
Fabjanowską i Sławomi-
ra Malcharka 
Kurator: Leszek Golec
Współpraca: 
Henryk Gac,
Zbigniew Sejwa 2.08–1.09.2019

W ŚWIECIE GEOMETRII
OLIWSKI RATUSZ KULTURY
W sierpniu w Oliwskim Ratuszu Kultury odbę-
dzie się pokaz prac z kolekcji Centrum Rzeź-
by Polskiej zatytułowany W świecie geometrii. 
Jest to już druga prezentacja orońskich zbiorów 
w tym miejscu w roku 2019. Tym razem w oliw-
skiej galerii zagoszczą prace znakomitych arty-
stów posługujących się w swojej twórczości języ-
kiem geometrii, m.in. Jana Berdyszaka, Jerzego 
Jarnuszkiewicza czy Macieja Szańkowskiego. 
Choć łączy ich zbliżony kierunek poszukiwań, 
manifestują jednak różne postawy. Obok twór-
ców pojmujących abstrakcję geometryczną jako 
formę przekazu, gdzie istotną rolę odgrywa czyn-
nik duchowy, pojawiają się tacy, których prace są 
efektem analiz matematyczno-formalnych 
Kurator: Jarosław Pajek

W PRZESTRZENI 
MAGDALENY ABAKANOWICZ
13.07–6.10.2019
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ, 
GALERIA „ORANŻERIA”,
GALERIA „KAPLICA”, 
GALERIA „WOZOWNIA”, 
PARK RZEŹBY,
PAŁAC JÓZEFA BRANDTA
Wystawa W przestrzeni Magda-
leny Abakanowicz, prezentowa-
na wiosną w Muzeum Sztuk De-
koracyjnych i Designu w Rydze, 
zagościła latem w rozszerzonej 
wersji w Orońsku, przybliżając 
wielowątkową twórczość  
pierwszej damy polskiej sztuki.  
Na wystawie orońskiej najbar-
dziej znanym abakanom towa-
rzyszą rzeźby wykonane  
z jutowego płótna utwardzane-
go żywicą, m.in. Postacie sto-
jące (1986–1987), Plecy (1976), 
Mutanty (1994–1996), a tak-
że Oracz (1996–1997). Ekspozy-
cja pokazuje jak duże znaczenie 
miała dla Abakanowicz figura 
ludzka. Uzupełnia ją prezentacja 
slajdów przedstawiających   
najważniejsze realizacje w par-
kach rzeźby na całym świecie  
oraz filmy o życiu i sztuce  
artystki. Magdalena Abakano-
wicz była jedną z najbardziej 
znanych w świecie polskich ar-
tystek (1930–2017). Zajmowa-
ła się tkaniną i rzeźbą, które 
w jej ujęciu znacznie przekra-

Paweł Dudko    Owoce oświecenia  
  2019   

Wanda Gołkowska    Układ otwarty    1967   

Natalia Lach–Lachowicz    Banan    1974/ 1995   

Magdalena Abakanowicz    

19.06–30.09.2019
PASAŻ SZTUKI
DWORZEC PKP W SOPOCIE
Wystawa w przestrzeni dworca 
PKP w Sopocie współorganizowa-
na z Fundacją Wspólnota Gdań-
ska. Jest to kolejny projekt w prze-
strzeni publicznej – po wystawach 
w Millenáris Park w Budapeszcie, 
Parku Rzeźby w Orońsku i Ogro-
dach Biblioteki Uniwersyteckiej 

w Warszawie – prezentujący sztu-
kę w mieście i krajobrazie. W So-
pocie zobaczyć można neon Słońce 
Sopotu Jarosława Perszki, multi-
medialną instalację Antypody du-
etu Joanna Krzysztoń i Grzegorz 
Rogala, interaktywną rzeźbę Ada-
ma Garnka i wielkie żarówki – 
rzeźby wydrukowane techniką 3D 
Pawła Dudko 
Kuratorka: Eulalia Domanowska

czały konwencjonalne ramy dys-
cypliny.
Projekt uzupełni międzyna-
rodowa konferencja, która 
odbędzie się w CRP w Oroń-

Jeszcze do zobaczenia
Jeszcze do 31 lipca będzie można oglądać wy-
stawę Kolekcje w Narodowym Forum Muzyki we 
Wrocławiu, przygotowaną przez Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku i Zachętę – Narodową Galerię 
Sztuki w Warszawie 

sku 22 września (niedziela) 
w ramach Warsaw Gallery 
Weekend 
Kuratorka: Eulalia Domanowska
Współpraca: Henryk Gac

Współorganizatorzy: 
Fundacja Marty Magdaleny Abakanowicz-Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego w Warszawie

Partnerzy:

Patronat Honorowy: 
Wiceprezes Rady Ministrów, 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński

WYSTAWY POZA SIEDZIBĄ CRP



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
Rabdomante I & II
1998–1999

Magdalena Abakanowicz
Katharsis
1985

Magdalena Abakanowicz
Głowy*
1998–1999
* od 1.08.2019

Magdalena Abakanowicz
Ptaki
1999

Agata Agatowska
Catwalk to a dream 2
2012

Pałac Józefa Brandta

Warsztaty edukacyjne   

w której prezentowany jest Ukon, będzie inspira-
cją do pracy warsztatowej polegającej na łączeniu 
technik i materiałów opartych na ceramice 

25.08.2019
Legendy parku
Co to jest komiks? Jaka jest jego historia? Do cze-
go potrzebny jest rysownikowi storyboard 
i co to takiego? Wszystkie te zagadki spróbujemy 
rozwiązać w trakcie warsztatów tworzenia ko-
miksu. Oroński park i znajdujące się w nim rzeź-
by, np. tajemnicze Mutanty stworzone przez Mag-
dalenę Abakanowicz, inspirują do kreowania 
wielu niezwykłych historii, spróbujemy je uwol-
nić z waszej wyobraźni 

8 WRZEŚNIA (NIEDZIELA) 
OD GODZ.12.00
W tym roku goście festy-
nu będą mogli poznać kul-
turę portugalską. Zaprasza-
my miłośników muzyki fado 

na koncert Kingi Rataj oraz 
prezentację najnowszej płyty 
João de Sousy. Uliczny teatr 
portugalskich mimów przed-
stawi spektakl dla dzieci i do-
rosłych, a na miłośników tań-

ca czeka pokaz i warsztaty 
kizomby (tanga afrykań-
skiego spopularyzowanego 
w Europie przez portugal-
skich tancerzy). Jak co ro-
ku nie zabraknie wspólnych 
działań – będziemy wyko-
nywać gigasardynkę, roz-
wiązywać konkursy, uczest-
niczyć w grze terenowej. 

Portugalska restauracja przy-
gotuje degustację typowych 
dla tego kraju potraw i win.
Gości festynu dowiozą z Rado-
mia do Orońska bezpłatne au-
tobusy 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Niedzielne warsztaty rodzinne w Centrum 
Rzeźby Polskiej
28.07.2019
Nie tylko kamień…
W czasie warsztatów uczestnicy będą mieli oka-
zję poznać dzieła znanej polskiej ar tystki. Zapre-
zentujemy najważniejsze prace Abakanowicz, 
przybliżymy jej nowatorską technikę, a także po-
staramy się stworzyć rzeźby z tkanin 

11.08.2019
Tajemnica Ukonu
Co fascynowało Magdalenę Abakanowicz? Ja-
kie tajemnice kryją w sobie jej rzeźby i jakie emo-
cje w nas budzą? Atmosfera Galerii „Wozownia”, 

15.09.2019
Abakany
Warsztaty tworzenia tkanin. Magdalena Aba-
kanowicz eksperymentowała wykorzystując 
niecodzienne techniki i materiały do przetwa-
rzania swoich myśli w namacalne dzieła. Do 
pierwszych prac własnoręcznie tworzyła tka-
niny, które stały się później materiałem rzeź-
biarskim. Warsztat tkacki może stać się nie-
zwykłym doświadczeniem. Uczestnicy stworzą 
własne barwne sploty, które przetworzą w trój-
wymiarowe dzieła 

8.09.2019 – oprowadzanie kuratorskie po wysta-
wie Magdaleny Abakanowicz 

Niespodziewany Początek Jesieni

DZIEŃ PORTUGALSKI

Niespodziewany Początek Jesieni   
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