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e-mail: 
sekretariat@rzezba-oronsko.pl
www. rzezba-oronsko.pl
www.sculpture.art.pl

dyrektor: Eulalia Domanowska

CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ
W OROŃSKU

ZAPRASZAMY!
Uwaga: Zimą Pałac Józe-
fa Brandta będzie zamknięty 
dla zwiedzających z powodu 
prac remontowych. Terminy 
dostępności Pałacu prosimy 
sprawdzać na naszej stronie: 
www.rzezba-oronsko.pl

JAK DOJECHAĆ?
OROŃSKO jest położone 120 km 
na południe od Warszawy, 180 
km na północny wschód od Kra-
kowa, 15 km na południowy za-
chód 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 do Orońska 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 pry-
watne busy do Kielc i Buska Zdro-
ju przez Radom, Orońsko, Szydło-
wiec. Uwaga: w Orońsku kierowcy 
zatrzymują się jedynie po wcze-
śniejszym uzgodnieniu. Stałe przy-
stanki 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 

Park Rzeźby    Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku    

Park Rzeźby    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
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

PARK RZEŹBY
Wstęp bezpłatny codziennie
od 7.00 rano do zmroku.
Dla grup zorganizowanych
Konieczna jest wcześniejsza 
rezerwacja pobytu. Szeroki 
wachlarz usług edukacyjnych 
obejmuje zwiedzanie wystaw, 
lekcje muzealne, warsztaty 
rzeźbiarskie, inne zajęcia pla-
styczne. Uzupełnieniem oferty 
edukacyjnej jest możliwość 
zamówienia posiłków w Domu 
Rzeźbiarza bądź zorganizowa-
nia ogniska. 
Kontakt: Dział Edukacji,
tel. 48 618 40 27 w. 19 EKSPOZYCJE

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

10.00 – 17.00
  weekend: 10.00 – 18.00

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

10.00–16.00
Do wszystkich ekspozycji obo-
wiązuje jeden bilet wstępu    

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

styczeń / luty / marzec
Informator

Witamy w Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku!

Zapraszamy do naszego 
sklepu internetowego
www.ksiegarnia.rzezba-oronsko.pl
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Centrum Rzeźby Polskiej to wystawy w budynku 
muzeum, oranżerii, kaplicy, wozowni oraz
na tarasie Domu Rzeźbiarza. W stałej ekspozy-
cji parkowej eksponowane są prace wybitnych 
rzeźbiarzy – Magdaleny Abakanowicz,
Tony’ego Cragga, Krzysztofa M. Bednarskiego, 
Macieja Szańkowskiego, Thorstena Goldberga. 
Orońsko to także ośrodek dokumentacji arty-
stycznej i biblioteka. Zimą jest miejscem sprzy-
jającym skupieniu i pracy twórczej. Ale to także 
doskonały cel jednodniowego wypadu za miasto. 
Zapraszamy na gorącą herbatę i słodkie co nie-
co do naszej kawiarni. A i pożywny, dwudaniowy 
obiad też można u nas zamówić 

Polecamy:
Jeszcze w styczniu jest w sprze-
daży w sieci empik oraz w na-
szym sklepie internetowym 
nr 4/2018 Kwartalnika Rzeźby 
„Orońsko”. Po-
lecamy szcze-
gólnie omó-
wienie sztuki 
Joany Vascon-
celos i Danha 
Vo – dwójki ar-
cyciekawych 
artystów zagranicznych, któ-
rych nie mieliśmy okazji dotych-
czas oglądać w Polsce. O Va-
sconcelos jeszcze usłyszymy 
w Polsce w tym roku. 68 stron, 
język polski, cena 20 zł 

Nowości:
Karol Szostak. Prace z lat 1988
–2018. Orońsko 2019
Katalog wydany z okazji jubi-
leuszu 30-lecia pracy twórczej 
znanego rzeź-
biarza z Zako-
panego. Jest 
to pierwsza 
tak obszer-
na monografia 
artysty, obej-
mująca repro-
dukcje około 190 prac, zarówno 
rzeźb, obiektów, jak i obrazów 
czy rysunków. Całość dopeł-
nia szczegółowe kalendarium 
oraz fotografie archiwalne. 228 
stron, język polski i angielski, 
cena 30 zł 
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NOWE WYSTAWY 12 STYCZNIA – 10 MARCA 2019

PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE I KOLEKCJA

WYSTAWY POZA SIEDZIBĄ CRP

Autorzy lalek: Anton 
Anderle, Pavel Hubička, 
Adam Kilian, Jerzy Kolecki, 
Urszula Kubicz-Fik, Alicja
Kuryło, Alexander Andrzej 
Łabiniec, Mikołaj Malesza, 
Ali Pakdast, Magdalena Valencia

19 LUTEGO – 31 LIPCA 2019
Z cyklu Prezentacje kolekcji: 
Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku i Zachęta – Narodo-
wa Galeria Sztuki w Warszawie. 
Wystawa w Narodowym Forum 
Muzyki we Wrocławiu 
Kurator ze strony CRP:  
Anna Podsiadły

Kunszt IV
Kolekcja orońska
GALERIA BWA BIELSKO-BIAŁA
15 STYCZNIA – 17 LUTEGO 2019
Kuratorka: 
Eulalia Domanowska
Współpraca: Henryk Gac
Realizacja wystawy: 
Mateusz Suligowski

Tomasz Matuszak
Napalm Travel. Discover 
True Holy Land
GALERIA „ORANŻERIA”
Napalm Travel to nazwa nieco-
dziennego „biura podróży”, które 
zabierze cię do niegdyś wspania-
łego miasta Hebron, położonego 
w południowej części Zachodnie-
go Brzegu, od lat okupowane-

TU CZY TAM?
WSPÓŁCZESNA POLSKA 
ILUSTRACJA DLA DZIECI
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ
Artyści: Edgar Bąk, Maciek Blaź-
niak, Katarzyna Bogucka, Iwo-
na Chmielewska, Agata Dudek, 
Emilia Dziubak, Małgorzata Gu-
rowska, Monika Hanulak, Marta 
Ignerska, Agata Królak, Patryk 
Mogilnicki, Anna Niemierko, Ola 
Płocińska, Dawid Ryski

Interaktywny projekt skie-
rowany do młodego widza, który 
ma na celu w sposób wyjątkowy 
przekonać jak największą grupę 
osób do czytania. Przedstawia 

Jarnuszkiewicz!
Podczas gdy spacery po par-
ku sprzyjają zadumie i kon-
templacji, w pracowniach 
orońskich trwa ożywiony 
ruch. Szczególnie pracownia 
ceramiczna odpowiedzial-
na za przygotowanie form 
do odlewów oraz odlewnicza 
mają pełne ręce roboty.
Obecnie, dzięki wsparciu 
MKiDN, trwają prace nad 
odlewem w brązie dzieła Je-
rzego Jarnuszkiewicza Dwo-
je, na podstawie gipsowej 
rzeźby z 1956 roku. Wiosną 
2019 roku stanie on na skwe-

rze im. Jerzego Jarnuszkie-
wicza na warszawskich Bie-
lanach, w stulecie urodzin 
artysty.
Dzięki specjalnej dotacji prze-
kazanej przez Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowe-
go w grudniu 2018 roku, CRP 
weszło w posiadanie zespo-
łu siedemnastu rzeźb Jerzego 
Jarnuszkiewicza z lat 1949–
1967. Prace te od 1994 roku 
pozostawały w naszym depo-
zycie. Obecnie możemy po-
szczycić się największą liczbą 
dzieł tego wybitnego twórcy 
w Polsce 

Krzysztof Rozpondek
Perenne opus
GALERIA „KAPLICA”
Na wystawie, poza tytułowym cyklem 
Perenne opus, zobaczymy również 
wybór kompozycji przestrzennych 
autora zrealizowanych w ramach in-
nych serii. Wszystkie są abstrakcyjny-
mi bryłami ceramicznymi powstałymi 
jako efekt poszukiwania konsekwen-
cji pomiędzy formą a jej powierzch-
nią, jako wypadkowa istoty tworzy-
wa i metody kształtowania, a także 
sposobu wypału. Prezentowane pra-
ce wykonane zostały przede wszyst-
kim z mas szamotowych o urozmaico-
nej strukturze i barwie. Artysta często 
podkreśla, że niezwykle ważne są dla 
niego właściwości masy, jej struktu-
ra, sposób uzyskiwania barwy oraz 
sam wypał 
Kurator: Bogusław Dobrowolski

Tomasz Matuszak    Napalm Travel. Discover True Holy Land    2018   

Jerzy Jarnuszkiewicz     Dwoje     1956   

Wystawa    Tu czy tam?    2018    
NGS Zachęta

Krzysztof Rozpondek    Perenne opus    
2018    

Sofie Żezmer    Paciorki – Love Beads 
LS1    2017    

Alicja Kwade    Hypothetisches 
Gebilde    2016   

Dookoła świata (i w zaświaty)    2018    

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

książkę jako piękny i intrygują-
cy przedmiot kultury wizualnej. 
Wystawie towarzyszyć będzie 
atrakcyjny program edukacyjny 
złożony z lekcji, wykładów oraz 

autorskich spotkań z utalento-
wanymi polskimi ilustratorami 
i grafikami. Uczestnicy warszta-
tów dowiedzą się czym jest ilu-
stracja, jak powstaje i jaka jest 
jej rola w koncepcji książki ob-
razkowej. Młody widz będzie 
miał możliwość sprawdzić się ja-
ko ilustrator oraz utrwalić zdo-
bytą wiedzę w kreatywnym ze-
szycie z zadaniami 
Kurator: Ewa Solarz
Koordynator ze strony CRP:
Anna Podsiadły, Henryk Gac
Projekt wystawy: Lech Rowiń-
ski, Marta Rowińska / Beton

go przez Izraelskie Siły Obronne 
(IDF). Podczas tej „podróży” widz 
będzie miał możliwość zastano-
wienia się nad wieloma skompli-
kowanymi poziomami stosunków 
społecznych i konsekwencjami 
ludzkich działań, z powodu któ-
rych cierpi dziedzictwo kulturo-
we i środowiskowe tego miasta 
Kurator: Leszek Golec

Wystawa pokazuje ponad 
120 lalek z 15 spektakli Teatru 
Lalki i Aktora „Kubuś” w Kiel-
cach, prezentujących różne 
techniki animacji, inspirowa-
nych różnymi kulturami. Teatr 
rozpoczął działalność w 1955 
roku. W 2005 w jego siedzi-
bie otwarta została pierwsza 
w Polsce Galeria Lalki Teatral-
nej. W ciągu sześćdziesięciu lat 
archiwum teatru zgromadziło 
ogromne zbiory projektów la-
lek i dekoracji autorstwa wybit-
nych scenografów z Polski i za-
granicy 
Kurator: Henryk Gac
Konsultacja merytoryczna:
Jolanta Świstak
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CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ
W OROŃSKU

ZAPRASZAMY!
Uwaga: Zimą Pałac Józe-
fa Brandta będzie zamknięty 
dla zwiedzających z powodu 
prac remontowych. Terminy 
dostępności Pałacu prosimy 
sprawdzać na naszej stronie: 
www.rzezba-oronsko.pl

JAK DOJECHAĆ?
OROŃSKO jest położone 120 km 
na południe od Warszawy, 180 
km na północny wschód od Kra-
kowa, 15 km na południowy za-
chód 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 do Orońska 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 pry-
watne busy do Kielc i Buska Zdro-
ju przez Radom, Orońsko, Szydło-
wiec. Uwaga: w Orońsku kierowcy 
zatrzymują się jedynie po wcze-
śniejszym uzgodnieniu. Stałe przy-
stanki 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 

Park Rzeźby    Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku    

Park Rzeźby    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
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

PARK RZEŹBY
Wstęp bezpłatny codziennie
od 7.00 rano do zmroku.
Dla grup zorganizowanych
Konieczna jest wcześniejsza 
rezerwacja pobytu. Szeroki 
wachlarz usług edukacyjnych 
obejmuje zwiedzanie wystaw, 
lekcje muzealne, warsztaty 
rzeźbiarskie, inne zajęcia pla-
styczne. Uzupełnieniem oferty 
edukacyjnej jest możliwość 
zamówienia posiłków w Domu 
Rzeźbiarza bądź zorganizowa-
nia ogniska. 
Kontakt: Dział Edukacji,
tel. 48 618 40 27 w. 19 EKSPOZYCJE

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

10.00 – 17.00
  weekend: 10.00 – 18.00

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

10.00–16.00
Do wszystkich ekspozycji obo-
wiązuje jeden bilet wstępu    

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

styczeń / luty / marzec Informator

Witamy w Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku!

Zapraszamy do naszego 
sklepu internetowego
www.ksiegarnia.rzezba-oronsko.pl
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Centrum Rzeźby Polskiej to wystawy w budynku 
muzeum, oranżerii, kaplicy, wozowni oraz
na tarasie Domu Rzeźbiarza. W stałej ekspozy-
cji parkowej eksponowane są prace wybitnych 
rzeźbiarzy – Magdaleny Abakanowicz,
Tony’ego Cragga, Krzysztofa M. Bednarskiego, 
Macieja Szańkowskiego, Thorstena Goldberga. 
Orońsko to także ośrodek dokumentacji arty-
stycznej i biblioteka. Zimą jest miejscem sprzy-
jającym skupieniu i pracy twórczej. Ale to także 
doskonały cel jednodniowego wypadu za miasto. 
Zapraszamy na gorącą herbatę i słodkie co nie-
co do naszej kawiarni. A i pożywny, dwudaniowy 
obiad też można u nas zamówić 

Polecamy:
Jeszcze w styczniu jest w sprze-
daży w sieci empik oraz w na-
szym sklepie internetowym 
nr 4/2018 Kwartalnika Rzeźby 
„Orońsko”. Po-
lecamy szcze-
gólnie omó-
wienie sztuki 
Joany Vascon-
celos i Danha 
Vo – dwójki ar-
cyciekawych 
artystów zagranicznych, któ-
rych nie mieliśmy okazji dotych-
czas oglądać w Polsce. O Va-
sconcelos jeszcze usłyszymy 
w Polsce w tym roku. 68 stron, 
język polski, cena 20 zł 

Nowości:
Karol Szostak. Prace z lat 1988
–2018. Orońsko 2019
Katalog wydany z okazji jubi-
leuszu 30-lecia pracy twórczej 
znanego rzeź-
biarza z Zako-
panego. Jest 
to pierwsza 
tak obszer-
na monografia 
artysty, obej-
mująca repro-
dukcje około 190 prac, zarówno 
rzeźb, obiektów, jak i obrazów 
czy rysunków. Całość dopeł-
nia szczegółowe kalendarium 
oraz fotografie archiwalne. 228 
stron, język polski i angielski, 
cena 30 zł 
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NOWE WYSTAWY 12 STYCZNIA – 10 MARCA 2019

PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE I KOLEKCJA

WYSTAWY POZA SIEDZIBĄ CRP

Autorzy lalek: Anton 
Anderle, Pavel Hubička, 
Adam Kilian, Jerzy Kolecki, 
Urszula Kubicz-Fik, Alicja
Kuryło, Alexander Andrzej 
Łabiniec, Mikołaj Malesza, 
Ali Pakdast, Magdalena Valencia

19 LUTEGO – 31 LIPCA 2019
Z cyklu Prezentacje kolekcji: 
Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku i Zachęta – Narodo-
wa Galeria Sztuki w Warszawie. 
Wystawa w Narodowym Forum 
Muzyki we Wrocławiu 
Kurator ze strony CRP:  
Anna Podsiadły

Kunszt IV
Kolekcja orońska
GALERIA BWA BIELSKO-BIAŁA
15 STYCZNIA – 17 LUTEGO 2019
Kuratorka: 
Eulalia Domanowska
Współpraca: Henryk Gac
Realizacja wystawy: 
Mateusz Suligowski

Tomasz Matuszak
Napalm Travel. Discover 
True Holy Land
GALERIA „ORANŻERIA”
Napalm Travel to nazwa nieco-
dziennego „biura podróży”, które 
zabierze cię do niegdyś wspania-
łego miasta Hebron, położonego 
w południowej części Zachodnie-
go Brzegu, od lat okupowane-

TU CZY TAM?
WSPÓŁCZESNA POLSKA 
ILUSTRACJA DLA DZIECI
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ
Artyści: Edgar Bąk, Maciek Blaź-
niak, Katarzyna Bogucka, Iwo-
na Chmielewska, Agata Dudek, 
Emilia Dziubak, Małgorzata Gu-
rowska, Monika Hanulak, Marta 
Ignerska, Agata Królak, Patryk 
Mogilnicki, Anna Niemierko, Ola 
Płocińska, Dawid Ryski

Interaktywny projekt skie-
rowany do młodego widza, który 
ma na celu w sposób wyjątkowy 
przekonać jak największą grupę 
osób do czytania. Przedstawia 

Jarnuszkiewicz!
Podczas gdy spacery po par-
ku sprzyjają zadumie i kon-
templacji, w pracowniach 
orońskich trwa ożywiony 
ruch. Szczególnie pracownia 
ceramiczna odpowiedzial-
na za przygotowanie form 
do odlewów oraz odlewnicza 
mają pełne ręce roboty.
Obecnie, dzięki wsparciu 
MKiDN, trwają prace nad 
odlewem w brązie dzieła Je-
rzego Jarnuszkiewicza Dwo-
je, na podstawie gipsowej 
rzeźby z 1956 roku. Wiosną 
2019 roku stanie on na skwe-

rze im. Jerzego Jarnuszkie-
wicza na warszawskich Bie-
lanach, w stulecie urodzin 
artysty.
Dzięki specjalnej dotacji prze-
kazanej przez Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowe-
go w grudniu 2018 roku, CRP 
weszło w posiadanie zespo-
łu siedemnastu rzeźb Jerzego 
Jarnuszkiewicza z lat 1949–
1967. Prace te od 1994 roku 
pozostawały w naszym depo-
zycie. Obecnie możemy po-
szczycić się największą liczbą 
dzieł tego wybitnego twórcy 
w Polsce 

Krzysztof Rozpondek
Perenne opus
GALERIA „KAPLICA”
Na wystawie, poza tytułowym cyklem 
Perenne opus, zobaczymy również 
wybór kompozycji przestrzennych 
autora zrealizowanych w ramach in-
nych serii. Wszystkie są abstrakcyjny-
mi bryłami ceramicznymi powstałymi 
jako efekt poszukiwania konsekwen-
cji pomiędzy formą a jej powierzch-
nią, jako wypadkowa istoty tworzy-
wa i metody kształtowania, a także 
sposobu wypału. Prezentowane pra-
ce wykonane zostały przede wszyst-
kim z mas szamotowych o urozmaico-
nej strukturze i barwie. Artysta często 
podkreśla, że niezwykle ważne są dla 
niego właściwości masy, jej struktu-
ra, sposób uzyskiwania barwy oraz 
sam wypał 
Kurator: Bogusław Dobrowolski

Tomasz Matuszak    Napalm Travel. Discover True Holy Land    2018   

Jerzy Jarnuszkiewicz     Dwoje     1956   

Wystawa    Tu czy tam?    2018    
NGS Zachęta

Krzysztof Rozpondek    Perenne opus    
2018    

Sofie Żezmer    Paciorki – Love Beads 
LS1    2017    

Alicja Kwade    Hypothetisches 
Gebilde    2016   

Dookoła świata (i w zaświaty)    2018    

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

książkę jako piękny i intrygują-
cy przedmiot kultury wizualnej. 
Wystawie towarzyszyć będzie 
atrakcyjny program edukacyjny 
złożony z lekcji, wykładów oraz 

autorskich spotkań z utalento-
wanymi polskimi ilustratorami 
i grafikami. Uczestnicy warszta-
tów dowiedzą się czym jest ilu-
stracja, jak powstaje i jaka jest 
jej rola w koncepcji książki ob-
razkowej. Młody widz będzie 
miał możliwość sprawdzić się ja-
ko ilustrator oraz utrwalić zdo-
bytą wiedzę w kreatywnym ze-
szycie z zadaniami 
Kurator: Ewa Solarz
Koordynator ze strony CRP:
Anna Podsiadły, Henryk Gac
Projekt wystawy: Lech Rowiń-
ski, Marta Rowińska / Beton

go przez Izraelskie Siły Obronne 
(IDF). Podczas tej „podróży” widz 
będzie miał możliwość zastano-
wienia się nad wieloma skompli-
kowanymi poziomami stosunków 
społecznych i konsekwencjami 
ludzkich działań, z powodu któ-
rych cierpi dziedzictwo kulturo-
we i środowiskowe tego miasta 
Kurator: Leszek Golec

Wystawa pokazuje ponad 
120 lalek z 15 spektakli Teatru 
Lalki i Aktora „Kubuś” w Kiel-
cach, prezentujących różne 
techniki animacji, inspirowa-
nych różnymi kulturami. Teatr 
rozpoczął działalność w 1955 
roku. W 2005 w jego siedzi-
bie otwarta została pierwsza 
w Polsce Galeria Lalki Teatral-
nej. W ciągu sześćdziesięciu lat 
archiwum teatru zgromadziło 
ogromne zbiory projektów la-
lek i dekoracji autorstwa wybit-
nych scenografów z Polski i za-
granicy 
Kurator: Henryk Gac
Konsultacja merytoryczna:
Jolanta Świstak



CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ
W OROŃSKU
ul. Topolowa 1
26-505 Orońsko
tel. +48 48 618 40 27

e-mail: 
sekretariat@rzezba-oronsko.pl
www. rzezba-oronsko.pl
www.sculpture.art.pl

dyrektor: Eulalia Domanowska

CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ
W OROŃSKU

ZAPRASZAMY!
Uwaga: Zimą Pałac Józe-
fa Brandta będzie zamknięty 
dla zwiedzających z powodu 
prac remontowych. Terminy 
dostępności Pałacu prosimy 
sprawdzać na naszej stronie: 
www.rzezba-oronsko.pl

JAK DOJECHAĆ?
OROŃSKO jest położone 120 km 
na południe od Warszawy, 180 
km na północny wschód od Kra-
kowa, 15 km na południowy za-
chód 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 do Orońska 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 pry-
watne busy do Kielc i Buska Zdro-
ju przez Radom, Orońsko, Szydło-
wiec. Uwaga: w Orońsku kierowcy 
zatrzymują się jedynie po wcze-
śniejszym uzgodnieniu. Stałe przy-
stanki 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 

Park Rzeźby    Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku    

Park Rzeźby    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
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

PARK RZEŹBY
Wstęp bezpłatny codziennie
od 7.00 rano do zmroku.
Dla grup zorganizowanych
Konieczna jest wcześniejsza 
rezerwacja pobytu. Szeroki 
wachlarz usług edukacyjnych 
obejmuje zwiedzanie wystaw, 
lekcje muzealne, warsztaty 
rzeźbiarskie, inne zajęcia pla-
styczne. Uzupełnieniem oferty 
edukacyjnej jest możliwość 
zamówienia posiłków w Domu 
Rzeźbiarza bądź zorganizowa-
nia ogniska. 
Kontakt: Dział Edukacji,
tel. 48 618 40 27 w. 19 EKSPOZYCJE

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

10.00 – 17.00
  weekend: 10.00 – 18.00

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

10.00–16.00
Do wszystkich ekspozycji obo-
wiązuje jeden bilet wstępu    

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

styczeń / luty / marzec Informator

Witamy w Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku!

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

Z
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Centrum Rzeźby Polskiej to wystawy w budynku 
muzeum, oranżerii, kaplicy, wozowni oraz
na tarasie Domu Rzeźbiarza. W stałej ekspozy-
cji parkowej eksponowane są prace wybitnych 
rzeźbiarzy – Magdaleny Abakanowicz,
Tony’ego Cragga, Krzysztofa M. Bednarskiego, 
Macieja Szańkowskiego, Thorstena Goldberga. 
Orońsko to także ośrodek dokumentacji arty-
stycznej i biblioteka. Zimą jest miejscem sprzy-
jającym skupieniu i pracy twórczej. Ale to także 
doskonały cel jednodniowego wypadu za miasto. 
Zapraszamy na gorącą herbatę i słodkie co nie-
co do naszej kawiarni. A i pożywny, dwudaniowy 
obiad też można u nas zamówić 

Polecamy:
Jeszcze w styczniu jest w sprze-
daży w sieci empik oraz w na-
szym sklepie internetowym 
nr 4/2018 Kwartalnika Rzeźby 
„Orońsko”. Po-
lecamy szcze-
gólnie omó-
wienie sztuki 
Joany Vascon-
celos i Danha 
Vo – dwójki ar-
cyciekawych 
artystów zagranicznych, któ-
rych nie mieliśmy okazji dotych-
czas oglądać w Polsce. O Va-
sconcelos jeszcze usłyszymy 
w Polsce w tym roku. 68 stron, 
język polski, cena 20 zł 

Nowości:
Karol Szostak. Prace z lat 1988
–2018. Orońsko 2019
Katalog wydany z okazji jubi-
leuszu 30-lecia pracy twórczej 
znanego rzeź-
biarza z Zako-
panego. Jest 
to pierwsza 
tak obszer-
na monografia 
artysty, obej-
mująca repro-
dukcje około 190 prac, zarówno 
rzeźb, obiektów, jak i obrazów 
czy rysunków. Całość dopeł-
nia szczegółowe kalendarium 
oraz fotografie archiwalne. 228 
stron, język polski i angielski, 
cena 30 zł 
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NOWE WYSTAWY 12 STYCZNIA – 10 MARCA 2019

PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE I KOLEKCJA

WYSTAWY POZA SIEDZIBĄ CRP

Autorzy lalek: Anton 
Anderle, Pavel Hubička, 
Adam Kilian, Jerzy Kolecki, 
Urszula Kubicz-Fik, Alicja
Kuryło, Alexander Andrzej 
Łabiniec, Mikołaj Malesza, 
Ali Pakdast, Magdalena Valencia

19 LUTEGO – 31 LIPCA 2019
Z cyklu Prezentacje kolekcji: 
Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku i Zachęta – Narodo-
wa Galeria Sztuki w Warszawie. 
Wystawa w Narodowym Forum 
Muzyki we Wrocławiu 
Kurator ze strony CRP:  
Anna Podsiadły

Kunszt IV
Kolekcja orońska
GALERIA BWA BIELSKO-BIAŁA
15 STYCZNIA – 17 LUTEGO 2019
Kuratorka: 
Eulalia Domanowska
Współpraca: Henryk Gac
Realizacja wystawy: 
Mateusz Suligowski

Tomasz Matuszak
Napalm Travel. Discover 
True Holy Land
GALERIA „ORANŻERIA”
Napalm Travel to nazwa nieco-
dziennego „biura podróży”, które 
zabierze cię do niegdyś wspania-
łego miasta Hebron, położonego 
w południowej części Zachodnie-
go Brzegu, od lat okupowane-

TU CZY TAM?
WSPÓŁCZESNA POLSKA 
ILUSTRACJA DLA DZIECI
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ
Artyści: Edgar Bąk, Maciek Blaź-
niak, Katarzyna Bogucka, Iwo-
na Chmielewska, Agata Dudek, 
Emilia Dziubak, Małgorzata Gu-
rowska, Monika Hanulak, Marta 
Ignerska, Agata Królak, Patryk 
Mogilnicki, Anna Niemierko, Ola 
Płocińska, Dawid Ryski

Interaktywny projekt skie-
rowany do młodego widza, który 
ma na celu w sposób wyjątkowy 
przekonać jak największą grupę 
osób do czytania. Przedstawia 

Jarnuszkiewicz!
Podczas gdy spacery po par-
ku sprzyjają zadumie i kon-
templacji, w pracowniach 
orońskich trwa ożywiony 
ruch. Szczególnie pracownia 
ceramiczna odpowiedzial-
na za przygotowanie form 
do odlewów oraz odlewnicza 
mają pełne ręce roboty.
Obecnie, dzięki wsparciu 
MKiDN, trwają prace nad 
odlewem w brązie dzieła Je-
rzego Jarnuszkiewicza Dwo-
je, na podstawie gipsowej 
rzeźby z 1956 roku. Wiosną 
2019 roku stanie on na skwe-

rze im. Jerzego Jarnuszkie-
wicza na warszawskich Bie-
lanach, w stulecie urodzin 
artysty.
Dzięki specjalnej dotacji prze-
kazanej przez Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowe-
go w grudniu 2018 roku, CRP 
weszło w posiadanie zespo-
łu siedemnastu rzeźb Jerzego 
Jarnuszkiewicza z lat 1949–
1967. Prace te od 1994 roku 
pozostawały w naszym depo-
zycie. Obecnie możemy po-
szczycić się największą liczbą 
dzieł tego wybitnego twórcy 
w Polsce 

Krzysztof Rozpondek
Perenne opus
GALERIA „KAPLICA”
Na wystawie, poza tytułowym cyklem 
Perenne opus, zobaczymy również 
wybór kompozycji przestrzennych 
autora zrealizowanych w ramach in-
nych serii. Wszystkie są abstrakcyjny-
mi bryłami ceramicznymi powstałymi 
jako efekt poszukiwania konsekwen-
cji pomiędzy formą a jej powierzch-
nią, jako wypadkowa istoty tworzy-
wa i metody kształtowania, a także 
sposobu wypału. Prezentowane pra-
ce wykonane zostały przede wszyst-
kim z mas szamotowych o urozmaico-
nej strukturze i barwie. Artysta często 
podkreśla, że niezwykle ważne są dla 
niego właściwości masy, jej struktu-
ra, sposób uzyskiwania barwy oraz 
sam wypał 
Kurator: Bogusław Dobrowolski

Tomasz Matuszak    Napalm Travel. Discover True Holy Land    2018   

Jerzy Jarnuszkiewicz     Dwoje     1956   

Wystawa    Tu czy tam?    2018    
NGS Zachęta

Krzysztof Rozpondek    Perenne opus    
2018    

Sofie Żezmer    Paciorki – Love Beads 
LS1    2017    

Alicja Kwade    Hypothetisches 
Gebilde    2016   

Dookoła świata (i w zaświaty)    2018    

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

książkę jako piękny i intrygują-
cy przedmiot kultury wizualnej. 
Wystawie towarzyszyć będzie 
atrakcyjny program edukacyjny 
złożony z lekcji, wykładów oraz 

autorskich spotkań z utalento-
wanymi polskimi ilustratorami 
i grafikami. Uczestnicy warszta-
tów dowiedzą się czym jest ilu-
stracja, jak powstaje i jaka jest 
jej rola w koncepcji książki ob-
razkowej. Młody widz będzie 
miał możliwość sprawdzić się ja-
ko ilustrator oraz utrwalić zdo-
bytą wiedzę w kreatywnym ze-
szycie z zadaniami 
Kurator: Ewa Solarz
Koordynator ze strony CRP:
Anna Podsiadły, Henryk Gac
Projekt wystawy: Lech Rowiń-
ski, Marta Rowińska / Beton

go przez Izraelskie Siły Obronne 
(IDF). Podczas tej „podróży” widz 
będzie miał możliwość zastano-
wienia się nad wieloma skompli-
kowanymi poziomami stosunków 
społecznych i konsekwencjami 
ludzkich działań, z powodu któ-
rych cierpi dziedzictwo kulturo-
we i środowiskowe tego miasta 
Kurator: Leszek Golec

Wystawa pokazuje ponad 
120 lalek z 15 spektakli Teatru 
Lalki i Aktora „Kubuś” w Kiel-
cach, prezentujących różne 
techniki animacji, inspirowa-
nych różnymi kulturami. Teatr 
rozpoczął działalność w 1955 
roku. W 2005 w jego siedzi-
bie otwarta została pierwsza 
w Polsce Galeria Lalki Teatral-
nej. W ciągu sześćdziesięciu lat 
archiwum teatru zgromadziło 
ogromne zbiory projektów la-
lek i dekoracji autorstwa wybit-
nych scenografów z Polski i za-
granicy 
Kurator: Henryk Gac
Konsultacja merytoryczna:
Jolanta Świstak



CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ
W OROŃSKU
ul. Topolowa 1
26-505 Orońsko
tel. +48 48 618 40 27

e-mail: 
sekretariat@rzezba-oronsko.pl
www. rzezba-oronsko.pl
www.sculpture.art.pl

dyrektor: Eulalia Domanowska

CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ
W OROŃSKU

ZAPRASZAMY!
Uwaga: Zimą Pałac Józe-
fa Brandta będzie zamknięty 
dla zwiedzających z powodu 
prac remontowych. Terminy 
dostępności Pałacu prosimy 
sprawdzać na naszej stronie: 
www.rzezba-oronsko.pl

JAK DOJECHAĆ?
OROŃSKO jest położone 120 km 
na południe od Warszawy, 180 
km na północny wschód od Kra-
kowa, 15 km na południowy za-
chód 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 do Orońska 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 pry-
watne busy do Kielc i Buska Zdro-
ju przez Radom, Orońsko, Szydło-
wiec. Uwaga: w Orońsku kierowcy 
zatrzymują się jedynie po wcze-
śniejszym uzgodnieniu. Stałe przy-
stanki 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 

Park Rzeźby    Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku    

Park Rzeźby    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
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

PARK RZEŹBY
Wstęp bezpłatny codziennie
od 7.00 rano do zmroku.
Dla grup zorganizowanych
Konieczna jest wcześniejsza 
rezerwacja pobytu. Szeroki 
wachlarz usług edukacyjnych 
obejmuje zwiedzanie wystaw, 
lekcje muzealne, warsztaty 
rzeźbiarskie, inne zajęcia pla-
styczne. Uzupełnieniem oferty 
edukacyjnej jest możliwość 
zamówienia posiłków w Domu 
Rzeźbiarza bądź zorganizowa-
nia ogniska. 
Kontakt: Dział Edukacji,
tel. 48 618 40 27 w. 19 EKSPOZYCJE

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

10.00 – 17.00
  weekend: 10.00 – 18.00

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

10.00–16.00
Do wszystkich ekspozycji obo-
wiązuje jeden bilet wstępu    

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

styczeń / luty / marzec
Informator

Witamy w Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku!

Zapraszamy do naszego 
sklepu internetowego
www.ksiegarnia.rzezba-oronsko.pl
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Centrum Rzeźby Polskiej to wystawy w budynku 
muzeum, oranżerii, kaplicy, wozowni oraz
na tarasie Domu Rzeźbiarza. W stałej ekspozy-
cji parkowej eksponowane są prace wybitnych 
rzeźbiarzy – Magdaleny Abakanowicz,
Tony’ego Cragga, Krzysztofa M. Bednarskiego, 
Macieja Szańkowskiego, Thorstena Goldberga. 
Orońsko to także ośrodek dokumentacji arty-
stycznej i biblioteka. Zimą jest miejscem sprzy-
jającym skupieniu i pracy twórczej. Ale to także 
doskonały cel jednodniowego wypadu za miasto. 
Zapraszamy na gorącą herbatę i słodkie co nie-
co do naszej kawiarni. A i pożywny, dwudaniowy 
obiad też można u nas zamówić 

Polecamy:
Jeszcze w styczniu jest w sprze-
daży w sieci empik oraz w na-
szym sklepie internetowym 
nr 4/2018 Kwartalnika Rzeźby 
„Orońsko”. Po-
lecamy szcze-
gólnie omó-
wienie sztuki 
Joany Vascon-
celos i Danha 
Vo – dwójki ar-
cyciekawych 
artystów zagranicznych, któ-
rych nie mieliśmy okazji dotych-
czas oglądać w Polsce. O Va-
sconcelos jeszcze usłyszymy 
w Polsce w tym roku. 68 stron, 
język polski, cena 20 zł 

Nowości:
Karol Szostak. Prace z lat 1988
–2018. Orońsko 2019
Katalog wydany z okazji jubi-
leuszu 30-lecia pracy twórczej 
znanego rzeź-
biarza z Zako-
panego. Jest 
to pierwsza 
tak obszer-
na monografia 
artysty, obej-
mująca repro-
dukcje około 190 prac, zarówno 
rzeźb, obiektów, jak i obrazów 
czy rysunków. Całość dopeł-
nia szczegółowe kalendarium 
oraz fotografie archiwalne. 228 
stron, język polski i angielski, 
cena 30 zł 
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NOWE WYSTAWY 12 STYCZNIA – 10 MARCA 2019

PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE I KOLEKCJA

WYSTAWY POZA SIEDZIBĄ CRP

Autorzy lalek: Anton 
Anderle, Pavel Hubička, 
Adam Kilian, Jerzy Kolecki, 
Urszula Kubicz-Fik, Alicja
Kuryło, Alexander Andrzej 
Łabiniec, Mikołaj Malesza, 
Ali Pakdast, Magdalena Valencia

19 LUTEGO – 31 LIPCA 2019
Z cyklu Prezentacje kolekcji: 
Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku i Zachęta – Narodo-
wa Galeria Sztuki w Warszawie. 
Wystawa w Narodowym Forum 
Muzyki we Wrocławiu 
Kurator ze strony CRP:  
Anna Podsiadły

Kunszt IV
Kolekcja orońska
GALERIA BWA BIELSKO-BIAŁA
15 STYCZNIA – 17 LUTEGO 2019
Kuratorka: 
Eulalia Domanowska
Współpraca: Henryk Gac
Realizacja wystawy: 
Mateusz Suligowski

Tomasz Matuszak
Napalm Travel. Discover 
True Holy Land
GALERIA „ORANŻERIA”
Napalm Travel to nazwa nieco-
dziennego „biura podróży”, które 
zabierze cię do niegdyś wspania-
łego miasta Hebron, położonego 
w południowej części Zachodnie-
go Brzegu, od lat okupowane-

TU CZY TAM?
WSPÓŁCZESNA POLSKA 
ILUSTRACJA DLA DZIECI
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ
Artyści: Edgar Bąk, Maciek Blaź-
niak, Katarzyna Bogucka, Iwo-
na Chmielewska, Agata Dudek, 
Emilia Dziubak, Małgorzata Gu-
rowska, Monika Hanulak, Marta 
Ignerska, Agata Królak, Patryk 
Mogilnicki, Anna Niemierko, Ola 
Płocińska, Dawid Ryski

Interaktywny projekt skie-
rowany do młodego widza, który 
ma na celu w sposób wyjątkowy 
przekonać jak największą grupę 
osób do czytania. Przedstawia 

Jarnuszkiewicz!
Podczas gdy spacery po par-
ku sprzyjają zadumie i kon-
templacji, w pracowniach 
orońskich trwa ożywiony 
ruch. Szczególnie pracownia 
ceramiczna odpowiedzial-
na za przygotowanie form 
do odlewów oraz odlewnicza 
mają pełne ręce roboty.
Obecnie, dzięki wsparciu 
MKiDN, trwają prace nad 
odlewem w brązie dzieła Je-
rzego Jarnuszkiewicza Dwo-
je, na podstawie gipsowej 
rzeźby z 1956 roku. Wiosną 
2019 roku stanie on na skwe-

rze im. Jerzego Jarnuszkie-
wicza na warszawskich Bie-
lanach, w stulecie urodzin 
artysty.
Dzięki specjalnej dotacji prze-
kazanej przez Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowe-
go w grudniu 2018 roku, CRP 
weszło w posiadanie zespo-
łu siedemnastu rzeźb Jerzego 
Jarnuszkiewicza z lat 1949–
1967. Prace te od 1994 roku 
pozostawały w naszym depo-
zycie. Obecnie możemy po-
szczycić się największą liczbą 
dzieł tego wybitnego twórcy 
w Polsce 

Krzysztof Rozpondek
Perenne opus
GALERIA „KAPLICA”
Na wystawie, poza tytułowym cyklem 
Perenne opus, zobaczymy również 
wybór kompozycji przestrzennych 
autora zrealizowanych w ramach in-
nych serii. Wszystkie są abstrakcyjny-
mi bryłami ceramicznymi powstałymi 
jako efekt poszukiwania konsekwen-
cji pomiędzy formą a jej powierzch-
nią, jako wypadkowa istoty tworzy-
wa i metody kształtowania, a także 
sposobu wypału. Prezentowane pra-
ce wykonane zostały przede wszyst-
kim z mas szamotowych o urozmaico-
nej strukturze i barwie. Artysta często 
podkreśla, że niezwykle ważne są dla 
niego właściwości masy, jej struktu-
ra, sposób uzyskiwania barwy oraz 
sam wypał 
Kurator: Bogusław Dobrowolski

Tomasz Matuszak    Napalm Travel. Discover True Holy Land    2018   

Jerzy Jarnuszkiewicz     Dwoje     1956   

Wystawa    Tu czy tam?    2018    
NGS Zachęta

Krzysztof Rozpondek    Perenne opus    
2018    

Sofie Żezmer    Paciorki – Love Beads 
LS1    2017    

Alicja Kwade    Hypothetisches 
Gebilde    2016   

Dookoła świata (i w zaświaty)    2018    

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

książkę jako piękny i intrygują-
cy przedmiot kultury wizualnej. 
Wystawie towarzyszyć będzie 
atrakcyjny program edukacyjny 
złożony z lekcji, wykładów oraz 

autorskich spotkań z utalento-
wanymi polskimi ilustratorami 
i grafikami. Uczestnicy warszta-
tów dowiedzą się czym jest ilu-
stracja, jak powstaje i jaka jest 
jej rola w koncepcji książki ob-
razkowej. Młody widz będzie 
miał możliwość sprawdzić się ja-
ko ilustrator oraz utrwalić zdo-
bytą wiedzę w kreatywnym ze-
szycie z zadaniami 
Kurator: Ewa Solarz
Koordynator ze strony CRP:
Anna Podsiadły, Henryk Gac
Projekt wystawy: Lech Rowiń-
ski, Marta Rowińska / Beton

go przez Izraelskie Siły Obronne 
(IDF). Podczas tej „podróży” widz 
będzie miał możliwość zastano-
wienia się nad wieloma skompli-
kowanymi poziomami stosunków 
społecznych i konsekwencjami 
ludzkich działań, z powodu któ-
rych cierpi dziedzictwo kulturo-
we i środowiskowe tego miasta 
Kurator: Leszek Golec

Wystawa pokazuje ponad 
120 lalek z 15 spektakli Teatru 
Lalki i Aktora „Kubuś” w Kiel-
cach, prezentujących różne 
techniki animacji, inspirowa-
nych różnymi kulturami. Teatr 
rozpoczął działalność w 1955 
roku. W 2005 w jego siedzi-
bie otwarta została pierwsza 
w Polsce Galeria Lalki Teatral-
nej. W ciągu sześćdziesięciu lat 
archiwum teatru zgromadziło 
ogromne zbiory projektów la-
lek i dekoracji autorstwa wybit-
nych scenografów z Polski i za-
granicy 
Kurator: Henryk Gac
Konsultacja merytoryczna:
Jolanta Świstak



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

Zapraszamy z dziećmi do Orońska na wystawę TU czy TAM?
FERIE ZIMOWE w Orońsku

STYCZEŃ
20.01. – Zin czy książka?
ZWIEDZANIE: Dla świeżo upieczonych czy-
telników ilustracje to dodatkowa motywacja 
do odkrywania opowieści. Wizyta na wystawie 
Tu czy tam? zachęci do obcowania z książkami 
i wyjaśni złożony proces ich tworzenia.
WARSZTATY: Uczestnicy, wykorzystując tech-
niki druku wypukłego, stworzą własne małe 
wydawnictwa artystyczne 

LUTY
3.02. – Ozdobne inicjały
ZWIEDZANIE: Ozdobne inicjały, wyróżniają-
ce się nagłówki oraz inne elementy dekoracyjne 
występujące w książkach spełniały niezwykle 
ważną funkcję. Inicjał to wyróżnienie odrębne-
go graficznie tekstu poprzez nadanie pierwszej 
literze innego wyglądu.
WARSZTATY: Podczas zajęć zaprojektujemy 
inicjał własnego imienia i wykonamy go z gli-
ny. Prace zostaną wypalone w piecu ceramicz-
nym i rozdane uczestnikom podczas kolejnych 
warsztatów niedzielnych 

17.02. – Teatr z obrazkami
ZWIEDZANIE: Różnorodność świata ilustracji 
staje się inspiracją dla wielu dziedzin sztuki. 
W czasie zwiedzania sprawdzimy jak tekst mo-
że współgrać z obrazem poza książką.
WARSZTATY: Uczestnicy zajęć dowiedzą się 
czym jest japońska technika animacji teatralnej 
kamishibai i stworzą własne ilustrowane opo-
wieści 

MARZEC
3.03. – Od deski do deski
ZWIEDZANIE: Dzieci chętnie sięgają do „lek-
tury obrazkowej”, z myślą o nich artyści tworzą 
wciągające historie opowiadane językiem ilu-
stracji.
WARSZTATY: W trakcie zajęć spróbujemy 
stworzyć autorskie okładki do bajkowych ko-
miksów w technice kolażu 

Specjalnie przygotowana 
oferta edukacyjna dla grup 
zorganizowanych oraz sze-
reg atrakcyjnych wydarzeń 
jednorazowych, dostęp-
nych także dla indywidual-
nych zwiedzających.
Zainteresowani proszeni 
są o kontakt z Działem Edu-
kacji Centrum Rzeźby Pol-
skiej w Orońsku.
A ponadto proponujemy 
przez cały rok
NIEDZIELNE
WARSZTATY RODZINNE
Początek zajęć o godz. 13.30
Zapisy przyjmujemy 
do piątku poprzedzającego 

spotkanie, do godz. 15.00
e-mail:
warsztaty@rzezba-oronsko.pl
Dodatkowe informacje:
48 618 40 27 w. 19.
Koszt warsztatów w cenie 
biletu wstępu do muzeum.

Wystawie TU CZY TAM? 
Współczesna polska ilu-
stracja dla dzieci towa-
rzyszy bogaty program 
warsztatów skierowany za-
równo do  dzieci, jak i do-
rosłych. Przedstawiamy 
w nim koncepcję książki 
obrazkowej oraz jej wielki 
potencjał edukacyjny Tu czy tam?    NGS Zachęta    


	informator_crp_1-2019-PL
	informator_crp_1-2019-PL-mapa

