
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: 
Maciej Aleksandrowicz

JAK DOJECHAĆ?
OROŃSKO jest położone 120 
km na południe od Warszawy, 
180 km na północny wschód 
od Krakowa, 15 km na połu-
dniowy zachód od Radomia.
Z Warszawy i Krakowa
– samochodem
Oddany do użytku w paź-
dzierniku 2018 objazd Ra-
domia na trasie S7 ułatwił 
dojazd do Centrum Rzeźby Pol-
skiej w Orońsku samochodem. 
Zjazd na Orońsko znajduje się 
na węźle Radom – Południe 
i jest oznakowany drogowska-
zem na Orońsko. Czas przejaz-
du z Warszawy wynosi obecnie 
poniżej półtorej godziny.
Z Warszawy
– transportem publicznym
Autobusy odjeżdżają z dworca 
Warszawa Zachodnia do Rado-
mia i Kielc.
Z Radomia lub Szydłowca
– transportem publicznym
W Radomiu prywatne linie 
(busy) odjeżdżają z parkingu 
naprzeciwko dworca autobu-
sowego, kierunek Szydłowiec 
i Skarżysko-Kamienna. Z Szy-
dłowca – kierunek Radom.
Transport kolejowy dociera 
wyłącznie do Radomia 
lub Szydłowca 

Marlena Kudlicka    velvet mind marble thoughts    2019 

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

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

Dzieci do lat 18: bezpłatnie  
Dorośli: 5 zł

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

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

styczeń / luty / marzec
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. Bed-
narskiego, Macieja Szańkowskiego i innych. 
Do godz. 10.00 każdego dnia można zamówić obiad 
u naszego kucharza. W godzinach zwiedzania czyn-
na jest też kawiarenka 

20
20

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

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

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

10.00 – 17.00
  weekend: 10.00 – 18.00

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

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

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

Kwartalnik Rzeźby
„Orońsko” nr 4/2019
W numerze: ekofeminizm, rela-
cje z Biennale Weneckiego oraz 
wystaw w Berlinie i Rydze, fran-
cuska rzeźba wirtualna, nowa 
szkoła düsseldorfska – Andre-
as Schmitten; polsko-niemieckie 

spotkanie rzeźbiarzy w Treb-
nitz, materiały o polskich rzeź-
biarzach: Henryku Wicińskim, 
Antonim Rząsie, Katarzynie 
Klich i Jarosławie Perszko, oraz 
wiele więcej. Materiałem prze-
wodnim numeru jest najnowsza 
twórczość Joan Jonas, pionier-
ki sztuki wideo i performan-
su, działającej w Nowym Jor-
ku od lat 60. XX wieku, która 
w ostatniej dekadzie zapropono-
wała sztukę ekologiczną, silnie 
zabarwioną feminizmem. W nu-
merze obszerne omówienie jej 
wystawy w kościele San Loren-
zo w Wenecji oraz ekskluzywny 
wywiad z artystką dla naszego 
Kwartalnika 

Inauguracja pracy    Królowa    2013    Maurycego Gomulickiego    

TRZY NOWE DZIEŁA 
WSPÓŁCZESNYCH ARTYSTÓW 
w Parku Rzeźby . 

Zapraszamy do zwiedzania!
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WERNISAŻE 18 STYCZNIA O GODZ. 14.00
WYSTAWY CZYNNE DO 5 KWIETNIA 2020

JANUSZ JANCZY
Struktura bieli
GALERIA „ORANŻERIA”   
Artysta od kilku lat roz-
wija koncepcję pasażu 
pomiędzy „formalistycz-
nym zwrotem” a ele-
mentami natury, nasy-
conymi romantycznymi 
treściami i zmysłowo-
ścią. Wystawa przygoto-
wana specjalnie do prze-
strzeni „Oranżerii” jest 
efektem poszukiwań ar-
tysty z ostatnich kil-
ku lat. Instalacja skła-
da się z zestawu białych 
geometrycznych obiek-
tów z PCV połączonych 
z artefaktami naturalne-
go pochodzenia. Janusz 
Janczy jest absolwen-
tem krakowskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych oraz 
Akademie der Bilden-
den Künste w Norym-
berdze 
Kuratorka:  
Anna Podsiadły

Wystawa jest próbą uchwyce-
nia i ukazania w różnych aspek-
tach pierwiastka performatywnego 
w twórczości pracowników 
Wydziału Rzeźby Uniwersytetu 
Artystycznego UAP. Performatyw-
ność najwyraźniej przejawia się 
w dziełach z pogranicza performan-
su i rzeźby, które cechuje szczegól-
ne uwrażliwienie na związek działa-
nia z powstałym lub wykorzystanym 
obiektem. Oszczędne formalnie pra-
ce, operujące uproszczoną a przez 
to uniwersalną symboliką, zapra-
szają widza do odkrywania dialogu, 
który tworzy się pomiędzy poszcze-
gólnymi realizacjami. W ten sposób 
wystawa, działając na widza jako 
całość, sama nabiera cech performa-
tywności 
Kuratorzy: Agata i Carlos Rodriguez
Koordynacja: Anna Podsiadły

NOWE RZEŹBY
W OROŃSKIM PARKU
W orońskim Parku Rzeźby po-
jawiły się jesienią dwie nowe 
prace. Pierwsza, multimedial-
na instalacja Antypody (2019) 
Joanny Krzysztoń i Grzegorza 
Rogali, wykonana przy współ-
udziale fundacji Wspólnota 
Gdańska, pozwala zajrzeć nam 
na drugą stronę globu.
Druga rzeźba – pięknie poły-
skująca wśród drzew różny-
mi kolorami Królowa (2013) 
Maurycego Gomulickiego, któ-
ry określa się artystą przyjem-
ności – będzie umilać nam czas 
przez kilka lat dzięki firmie 
Mercedes Benz. 

MAŁGORZATA KOPCZYŃSKA
Ambiwalencja
GALERIA „KAPLICA”

Małgorzata Kopczyńska    Bez tytułu    detal    2019    

Marlena Kudlicka    velvet mind marble thoughts    2019 

Inauguracja pracy    Antypody    2019    Joanny Krzysztoń i Grzegorza Rogali 

Janusz Janczy  
  S-4.2
  2019

Cykl prac pod wspól-
nym hasłem Ambi-
walencja to rzeźby 
pokryte złotem, w na-
wiązaniu do klasycznej 
techniki polichromowa-
nia rzeźb.
Nigdy nie nosiłam zło-
tych ozdób. Nie podo-
bały mi się. Lecz złotem 
pokryte barokowe dy-
namiczne kształty za-
wsze budziły mój po-
dziw. Ta ambiwalencja 
skusiła mnie do tego, 
by stworzyć rzeźby, któ-

re oscylują pomiędzy 
pięknem a dowcipem. 
Buntuję się złoconymi 
formami przeciwko tak 
obecnie cenionej nie-
trwałości, jednocześnie 
dążąc do lekkości prze-
kazu – pisze artystka.
Małgorzata Kopczyń-
ska w 1997 roku ukoń-
czyła Akademię Sztuk 
Pięknych w Poznaniu.  
Jest profesorką Aka-
demii Sztuki w Szcze-
cinie 
Kurator: Leszek Golec

PRZESUNIĘCIA
Pierwiastki performatywne w twórczości pracowników 
Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ

Uroczysta inauguracja rzeźby 
MARLENY KUDLICKIEJ
18 STYCZNIA 2020
Centrum Rzeźby Polskiej w Oroń-
sku zamówiło także specjalnie 
do parku rzeźbę Marleny Kudlic-
kiej velvet mind marble thoughts. 
Instalację wykonała firma Vitro 
Plus z Baranowa k. Poznania. My-
ślałam o formie rzeźbiarskiej, ja-
ko otwartej komunikacji a zwłasz-
cza jako geometrii komunikacji 
opartej na niedopowiedzeniach, 
szczątkach niedokończonych zdań, 
błędnego zrozumienia kontek-
stu zdania, jak taki procent nieści-
słości buduje inne znaczenia i wy-
obrażenia – mówi o swojej rzeźbie 
Marlena Kudlicka 
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Zjazd na Orońsko znajduje się 
na węźle Radom – Południe 
i jest oznakowany drogowska-
zem na Orońsko. Czas przejaz-
du z Warszawy wynosi obecnie 
poniżej półtorej godziny.
Z Warszawy
– transportem publicznym
Autobusy odjeżdżają z dworca 
Warszawa Zachodnia do Rado-
mia i Kielc.
Z Radomia lub Szydłowca
– transportem publicznym
W Radomiu prywatne linie 
(busy) odjeżdżają z parkingu 
naprzeciwko dworca autobu-
sowego, kierunek Szydłowiec 
i Skarżysko-Kamienna. Z Szy-
dłowca – kierunek Radom.
Transport kolejowy dociera 
wyłącznie do Radomia 
lub Szydłowca 

Marlena Kudlicka    velvet mind marble thoughts    2019 

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

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

Dzieci do lat 18: bezpłatnie  
Dorośli: 5 zł

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

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

styczeń / luty / marzec 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. Bed-
narskiego, Macieja Szańkowskiego i innych. 
Do godz. 10.00 każdego dnia można zamówić obiad 
u naszego kucharza. W godzinach zwiedzania czyn-
na jest też kawiarenka 

2020

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

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

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

10.00 – 17.00
  weekend: 10.00 – 18.00

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

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

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

Kwartalnik Rzeźby
„Orońsko” nr 4/2019
W numerze: ekofeminizm, rela-
cje z Biennale Weneckiego oraz 
wystaw w Berlinie i Rydze, fran-
cuska rzeźba wirtualna, nowa 
szkoła düsseldorfska – Andre-
as Schmitten; polsko-niemieckie 

spotkanie rzeźbiarzy w Treb-
nitz, materiały o polskich rzeź-
biarzach: Henryku Wicińskim, 
Antonim Rząsie, Katarzynie 
Klich i Jarosławie Perszko, oraz 
wiele więcej. Materiałem prze-
wodnim numeru jest najnowsza 
twórczość Joan Jonas, pionier-
ki sztuki wideo i performan-
su, działającej w Nowym Jor-
ku od lat 60. XX wieku, która 
w ostatniej dekadzie zapropono-
wała sztukę ekologiczną, silnie 
zabarwioną feminizmem. W nu-
merze obszerne omówienie jej 
wystawy w kościele San Loren-
zo w Wenecji oraz ekskluzywny 
wywiad z artystką dla naszego 
Kwartalnika 

Inauguracja pracy    Królowa    2013    Maurycego Gomulickiego    

TRZY NOWE DZIEŁA 
WSPÓŁCZESNYCH ARTYSTÓW 
w Parku Rzeźby . 

Zapraszamy do zwiedzania!
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WERNISAŻE 18 STYCZNIA O GODZ. 14.00
WYSTAWY CZYNNE DO 5 KWIETNIA 2020

JANUSZ JANCZY
Struktura bieli
GALERIA „ORANŻERIA”   
Artysta od kilku lat roz-
wija koncepcję pasażu 
pomiędzy „formalistycz-
nym zwrotem” a ele-
mentami natury, nasy-
conymi romantycznymi 
treściami i zmysłowo-
ścią. Wystawa przygoto-
wana specjalnie do prze-
strzeni „Oranżerii” jest 
efektem poszukiwań ar-
tysty z ostatnich kil-
ku lat. Instalacja skła-
da się z zestawu białych 
geometrycznych obiek-
tów z PCV połączonych 
z artefaktami naturalne-
go pochodzenia. Janusz 
Janczy jest absolwen-
tem krakowskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych oraz 
Akademie der Bilden-
den Künste w Norym-
berdze 
Kuratorka:  
Anna Podsiadły

Wystawa jest próbą uchwyce-
nia i ukazania w różnych aspek-
tach pierwiastka performatywnego 
w twórczości pracowników 
Wydziału Rzeźby Uniwersytetu 
Artystycznego UAP. Performatyw-
ność najwyraźniej przejawia się 
w dziełach z pogranicza performan-
su i rzeźby, które cechuje szczegól-
ne uwrażliwienie na związek działa-
nia z powstałym lub wykorzystanym 
obiektem. Oszczędne formalnie pra-
ce, operujące uproszczoną a przez 
to uniwersalną symboliką, zapra-
szają widza do odkrywania dialogu, 
który tworzy się pomiędzy poszcze-
gólnymi realizacjami. W ten sposób 
wystawa, działając na widza jako 
całość, sama nabiera cech performa-
tywności 
Kuratorzy: Agata i Carlos Rodriguez
Koordynacja: Anna Podsiadły

NOWE RZEŹBY
W OROŃSKIM PARKU
W orońskim Parku Rzeźby po-
jawiły się jesienią dwie nowe 
prace. Pierwsza, multimedial-
na instalacja Antypody (2019) 
Joanny Krzysztoń i Grzegorza 
Rogali, wykonana przy współ-
udziale fundacji Wspólnota 
Gdańska, pozwala zajrzeć nam 
na drugą stronę globu.
Druga rzeźba – pięknie poły-
skująca wśród drzew różny-
mi kolorami Królowa (2013) 
Maurycego Gomulickiego, któ-
ry określa się artystą przyjem-
ności – będzie umilać nam czas 
przez kilka lat dzięki firmie 
Mercedes Benz. 

MAŁGORZATA KOPCZYŃSKA
Ambiwalencja
GALERIA „KAPLICA”

Małgorzata Kopczyńska    Bez tytułu    detal    2019    

Marlena Kudlicka    velvet mind marble thoughts    2019 

Inauguracja pracy    Antypody    2019    Joanny Krzysztoń i Grzegorza Rogali 

Janusz Janczy  
  S-4.2
  2019

Cykl prac pod wspól-
nym hasłem Ambi-
walencja to rzeźby 
pokryte złotem, w na-
wiązaniu do klasycznej 
techniki polichromowa-
nia rzeźb.
Nigdy nie nosiłam zło-
tych ozdób. Nie podo-
bały mi się. Lecz złotem 
pokryte barokowe dy-
namiczne kształty za-
wsze budziły mój po-
dziw. Ta ambiwalencja 
skusiła mnie do tego, 
by stworzyć rzeźby, któ-

re oscylują pomiędzy 
pięknem a dowcipem. 
Buntuję się złoconymi 
formami przeciwko tak 
obecnie cenionej nie-
trwałości, jednocześnie 
dążąc do lekkości prze-
kazu – pisze artystka.
Małgorzata Kopczyń-
ska w 1997 roku ukoń-
czyła Akademię Sztuk 
Pięknych w Poznaniu.  
Jest profesorką Aka-
demii Sztuki w Szcze-
cinie 
Kurator: Leszek Golec

PRZESUNIĘCIA
Pierwiastki performatywne w twórczości pracowników 
Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ

Uroczysta inauguracja rzeźby 
MARLENY KUDLICKIEJ
18 STYCZNIA 2020
Centrum Rzeźby Polskiej w Oroń-
sku zamówiło także specjalnie 
do parku rzeźbę Marleny Kudlic-
kiej velvet mind marble thoughts. 
Instalację wykonała firma Vitro 
Plus z Baranowa k. Poznania. My-
ślałam o formie rzeźbiarskiej, ja-
ko otwartej komunikacji a zwłasz-
cza jako geometrii komunikacji 
opartej na niedopowiedzeniach, 
szczątkach niedokończonych zdań, 
błędnego zrozumienia kontek-
stu zdania, jak taki procent nieści-
słości buduje inne znaczenia i wy-
obrażenia – mówi o swojej rzeźbie 
Marlena Kudlicka 



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

Joanna Krzysztoń
Grzegorz Rogala
Antypody
2019

Maurycy Gomulicki
Królowa
2013

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

Marlena Kudlicka
velvet mind marble thoughts
2019

Magdalena Abakanowicz
Głowy
1998–1999

Magdalena Abakanowicz
Ptaki
1999

Pałac Józefa Brandta

Warsztaty ceramiczne dla dzieci   

26 stycznia
KOLORY RZEŹBY
– zajęcia z wykorzystaniem specyficznej techniki 
malarskiej – marmurkowania 

23 lutego i 8 marca
CERAMIKA
– dwa spotkania w jednym cyklu. Przygotujemy 
dla naszych roślin na wiosnę doniczki i będzie-
my je szkliwić 

15 marca i 29 marca
CERAMIKA
– dwa spotkania w jednym cyklu. Stworzymy 
wielkanocne baranki, kurki, zajączki i pisanki 

22 marca
ZIEMIA – PLANETA ZWIERZĄT
– warsztaty edukacji globalnej związane 
z tematem bioróżnorodności połączone zo-
staną z zajęciami plastycznymi. Uczestnicy 
poznają tajniki rzeźbiarskich odlewów, gip-
su i gliny 

5 kwietnia
DOMY I DOMKI
– warsztaty ekologiczne połączone z wio-
sennym spacerem po parku i zwiedzaniem 
wystaw. Tematem zajęć jest sztuka tworze-
nia własnej przestrzeni, jako punkt wyjścia 
do pracy w technice kolażu 

Ferie zimowe w Orońsku
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć 
dla grup zorganizowanych i gości indywidual-
nych. Zimą z artystycznej atmosfery Orońska 
można skorzystać na wiele sposobów. Zachę-
camy nauczycieli i opiekunów do skompono-
wania własnego programu wizyty. Do wybo-
ru oferujemy gry i zabawy terenowe, ognisko, 
lekcje muzealne i zajęcia artystyczne. Można 
połączyć wszystkie elementy, skorzystać z za-

EDUKACJA 
NIEDZIELE W OROŃSKU

Zapraszamy 
na rodzinne warsztaty

Zapisy: 
warsztaty@rzezba-oronsko.pl

Agata Agatowska
Catwalk to a dream 2
2012

plecza gastronomicznego, spędzić wyjątkowy 
dzień w galerii i na łonie natury.
Propozycje zajęć na stronie 
www.rzezba-oronsko.pl zakładka Edukacja 

Otwarte dla publiczności oprowadzania 
kuratorskie po nowo otwartych 
wystawach odbędą się 19 stycznia 
(niedziela) o godz. 12.00 



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: 
Maciej Aleksandrowicz

JAK DOJECHAĆ?
OROŃSKO jest położone 120 
km na południe od Warszawy, 
180 km na północny wschód 
od Krakowa, 15 km na połu-
dniowy zachód od Radomia.
Z Warszawy i Krakowa
– samochodem
Oddany do użytku w paź-
dzierniku 2018 objazd Ra-
domia na trasie S7 ułatwił 
dojazd do Centrum Rzeźby Pol-
skiej w Orońsku samochodem. 
Zjazd na Orońsko znajduje się 
na węźle Radom – Południe 
i jest oznakowany drogowska-
zem na Orońsko. Czas przejaz-
du z Warszawy wynosi obecnie 
poniżej półtorej godziny.
Z Warszawy
– transportem publicznym
Autobusy odjeżdżają z dworca 
Warszawa Zachodnia do Rado-
mia i Kielc.
Z Radomia lub Szydłowca
– transportem publicznym
W Radomiu prywatne linie 
(busy) odjeżdżają z parkingu 
naprzeciwko dworca autobu-
sowego, kierunek Szydłowiec 
i Skarżysko-Kamienna. Z Szy-
dłowca – kierunek Radom.
Transport kolejowy dociera 
wyłącznie do Radomia 
lub Szydłowca 

Marlena Kudlicka    velvet mind marble thoughts    2019 

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

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

Dzieci do lat 18: bezpłatnie  
Dorośli: 5 zł

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

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

styczeń / luty / marzec
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. Bed-
narskiego, Macieja Szańkowskiego i innych. 
Do godz. 10.00 każdego dnia można zamówić obiad 
u naszego kucharza. W godzinach zwiedzania czyn-
na jest też kawiarenka 

20
20

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

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

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

  weekend: 10.00 – 18.00

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

Do wszystkich ekspozy-
cji obowiązuje jeden bilet 
wstępu 

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

Kwartalnik Rzeźby
„Orońsko” nr 4/2019
W numerze: ekofeminizm, rela-
cje z Biennale Weneckiego oraz 
wystaw w Berlinie i Rydze, fran-
cuska rzeźba wirtualna, nowa 
szkoła düsseldorfska – Andre-
as Schmitten; polsko-niemieckie 

spotkanie rzeźbiarzy w Treb-
nitz, materiały o polskich rzeź-
biarzach: Henryku Wicińskim, 
Antonim Rząsie, Katarzynie 
Klich i Jarosławie Perszko, oraz 
wiele więcej. Materiałem prze-
wodnim numeru jest najnowsza 
twórczość Joan Jonas, pionier-
ki sztuki wideo i performan-
su, działającej w Nowym Jor-
ku od lat 60. XX wieku, która 
w ostatniej dekadzie zapropono-
wała sztukę ekologiczną, silnie 
zabarwioną feminizmem. W nu-
merze obszerne omówienie jej 
wystawy w kościele San Loren-
zo w Wenecji oraz ekskluzywny 
wywiad z artystką dla naszego 
Kwartalnika 

Inauguracja pracy    Królowa    2013    Maurycego Gomulickiego    

TRZY NOWE DZIEŁA 
WSPÓŁCZESNYCH ARTYSTÓW 
w Parku Rzeźby . 

Zapraszamy do zwiedzania!
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WERNISAŻE 18 STYCZNIA O GODZ. 14.00
WYSTAWY CZYNNE DO 5 KWIETNIA 2020

JANUSZ JANCZY
Struktura bieli
GALERIA „ORANŻERIA”   
Artysta od kilku lat roz-
wija koncepcję pasażu 
pomiędzy „formalistycz-
nym zwrotem” a ele-
mentami natury, nasy-
conymi romantycznymi 
treściami i zmysłowo-
ścią. Wystawa przygoto-
wana specjalnie do prze-
strzeni „Oranżerii” jest 
efektem poszukiwań ar-
tysty z ostatnich kil-
ku lat. Instalacja skła-
da się z zestawu białych 
geometrycznych obiek-
tów z PCV połączonych 
z artefaktami naturalne-
go pochodzenia. Janusz 
Janczy jest absolwen-
tem krakowskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych oraz 
Akademie der Bilden-
den Künste w Norym-
berdze 
Kuratorka:  
Anna Podsiadły

Wystawa jest próbą uchwyce-
nia i ukazania w różnych aspek-
tach pierwiastka performatywnego 
w twórczości pracowników 
Wydziału Rzeźby Uniwersytetu 
Artystycznego UAP. Performatyw-
ność najwyraźniej przejawia się 
w dziełach z pogranicza performan-
su i rzeźby, które cechuje szczegól-
ne uwrażliwienie na związek działa-
nia z powstałym lub wykorzystanym 
obiektem. Oszczędne formalnie pra-
ce, operujące uproszczoną a przez 
to uniwersalną symboliką, zapra-
szają widza do odkrywania dialogu, 
który tworzy się pomiędzy poszcze-
gólnymi realizacjami. W ten sposób 
wystawa, działając na widza jako 
całość, sama nabiera cech performa-
tywności 
Kuratorzy: Agata i Carlos Rodriguez
Koordynacja: Anna Podsiadły

NOWE RZEŹBY
W OROŃSKIM PARKU
W orońskim Parku Rzeźby po-
jawiły się jesienią dwie nowe 
prace. Pierwsza, multimedial-
na instalacja Antypody (2019) 
Joanny Krzysztoń i Grzegorza 
Rogali, wykonana przy współ-
udziale fundacji Wspólnota 
Gdańska, pozwala zajrzeć nam 
na drugą stronę globu.
Druga rzeźba – pięknie poły-
skująca wśród drzew różny-
mi kolorami Królowa (2013) 
Maurycego Gomulickiego, któ-
ry określa się artystą przyjem-
ności – będzie umilać nam czas 
przez kilka lat dzięki firmie 
Mercedes Benz. 

MAŁGORZATA KOPCZYŃSKA
Ambiwalencja
GALERIA „KAPLICA”

Małgorzata Kopczyńska    Bez tytułu    detal    2019    

Marlena Kudlicka    velvet mind marble thoughts    2019 

Inauguracja pracy    Antypody    2019    Joanny Krzysztoń i Grzegorza Rogali 

Janusz Janczy  
  S-4.2
  2019

Cykl prac pod wspól-
nym hasłem Ambi-
walencja to rzeźby 
pokryte złotem, w na-
wiązaniu do klasycznej 
techniki polichromowa-
nia rzeźb.
Nigdy nie nosiłam zło-
tych ozdób. Nie podo-
bały mi się. Lecz złotem 
pokryte barokowe dy-
namiczne kształty za-
wsze budziły mój po-
dziw. Ta ambiwalencja 
skusiła mnie do tego, 
by stworzyć rzeźby, któ-

re oscylują pomiędzy 
pięknem a dowcipem. 
Buntuję się złoconymi 
formami przeciwko tak 
obecnie cenionej nie-
trwałości, jednocześnie 
dążąc do lekkości prze-
kazu – pisze artystka.
Małgorzata Kopczyń-
ska w 1997 roku ukoń-
czyła Akademię Sztuk 
Pięknych w Poznaniu.  
Jest profesorką Aka-
demii Sztuki w Szcze-
cinie 
Kurator: Leszek Golec

PRZESUNIĘCIA
Pierwiastki performatywne w twórczości pracowników 
Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
MUZEUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ

Uroczysta inauguracja rzeźby 
MARLENY KUDLICKIEJ
18 STYCZNIA 2020
Centrum Rzeźby Polskiej w Oroń-
sku zamówiło także specjalnie 
do parku rzeźbę Marleny Kudlic-
kiej velvet mind marble thoughts. 
Instalację wykonała firma Vitro 
Plus z Baranowa k. Poznania. My-
ślałam o formie rzeźbiarskiej, ja-
ko otwartej komunikacji a zwłasz-
cza jako geometrii komunikacji 
opartej na niedopowiedzeniach, 
szczątkach niedokończonych zdań, 
błędnego zrozumienia kontek-
stu zdania, jak taki procent nieści-
słości buduje inne znaczenia i wy-
obrażenia – mówi o swojej rzeźbie 
Marlena Kudlicka 


