


Wystawa dzieł Anisha Kapoora w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku jest pierwszym w Polsce pokazem 
prac jednego z mistrzów współczesnej rzeźby. Artysta zaliczany jest do grona najbardziej wpływowych 

twórców swojej generacji, a międzynarodową sławę przyniosły mu monumentalne rzeźby, z których wiele 
stało się punktami orientacyjnymi czy symbolami znanymi na całym świecie.

Ekspozycja w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku prezentowana jest w dwóch przestrzeniach wystawien-
niczych: dziewięć kamiennych rzeźb znajduje się w Muzeum Rzeźby Współczesnej, zaś trzy prace w Galerii 
Oranżeria.

Wyjątkowe dzieła artysty charakteryzują się abstrakcyjnymi, ale zarazem biomorficznymi formami, obłymi 
i wijącymi się powierzchniami, które falują, tworząc nabrzmiałe kształty lub wnętrza wypełnione pustką. 

Zapraszamy do udziału w warsztatach plastycznych, których celem jest poznanie twórczości wybitnego 
artysty oraz poszerzanie swoich umiejętności manualnych a także wiedzy z zakresu sztuk plastycznych. 
Inspirując się rzeźbami Anisha Kapoora, stworzymy własne dzieła w różnorodnych technikach. 



JAK ZAMÓWIĆ ZAJĘCIA
 EDUKACYJNE W CRP?

ZAJĘCIA PROSIMY ZAMAWIAĆ Z DWUTYGODNIOWYM 
WYPRZEDZENIEM. REZERWACJĘ MOŻNA ODWOŁAĆ NAJPÓŹNIEJ DWA DNI ROBOCZE PRZED USTALONYM TERMINEM

NIE ŁĄCZYMY GRUP
OPIEKUN MA OBOWIĄZEK POZOSTANIA Z GRUPĄ PODCZAS WIZYTY W CRP

BĘDZIEMY WDZIĘCZNI ZA PUNKTUALNE PRZYBYCIE NA ZAJĘCIA

WYBIERZ TEMAT Z OFERTY DZIAŁU EDUKACJI
CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ

OKREŚL PREFEROWANY
TERMIN WIZYTY

PODAJ LICZEBNOŚĆ GRUPY ORAZ 
WIEK UCZESTNIKÓW

USTAL WARUNKI PŁATNOŚCI.
ABY OTRZYMAĆ FAKTURĘ VAT
PRZEKAŻ NASTEPUJĄCE DANE:
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ,
NAZWĘ INSTYTUCJI, FUNDACJI LUB ORGANIZACJI
ADRES Z KODEM POCZTOWYM, NIP
OPŁATĘ PROSIMY WNOSIĆ W DNIU WIZYTY W KASIE 
LUB PRZELEWEM BANKOWYM



Warsztaty skierowane są do grup zorganizowanych i przygotowane są z myślą o uczest-
nikach w różnych wieku, dlatego w naszej ofercie znajdziecie Państwo propozycje dla 

przedszkolaków, uczniów klas I-III, IV-VIII, szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych. 
Trudność i poziom zaangażowania podczas zajęć dostosowywany jest indywidualnie do 
danej grupy warsztatowej. 

Grupa warsztatowa może liczyć od 5 do 20 osób. 



KOLAŻ STRUKTURA KAMIENIA 

Wybrane fotografie fragmentów kamiennych prac Anisha Kapoora posłużą 
uczestnikom warsztatów do zabawy w kolaż. Zestawienie pięknej struktury 
kamienia z jednolitym tłem sprawi, że powstaną oryginalne dzieła, pełne 
zadziwiających zestawień.

PRZEDSZKOLA
KLASY 0-III
KLASY IV-VIII

NOKTURN EMOCJONALNY

Czy za pomocą abstrakcyjnych form i ekspresyjnych pociągnięć pędzla 
można wyzwolić emocje? Uczestnicy warsztatów podejmą próbę stworze-
nia prac malarskich, czerpiąc inspirację z własnego wnętrza oraz malarstwa 
Anisha Kapoora, jego czerwono-czarnej palety barw oraz pracy „Push-Pull”, 
którą można zobaczyć w Orońsku.

KLASY IV-VIII
SZKOŁY
PONADPODSTAWOWE
DOROŚLI

W POSZUKIWANIU NAJCZARNIEJSZEJ CZERNI
 
Czerń to najciemniejsza z barw. Powstaje w wyniku całkowitej absorpcji, 
czyli pochłaniania światła. Przyjrzymy się temu kolorowi z bliska. Najpierw 
porównamy ze sobą różnego rodzaju czarne materiały, a następnie stwo-
rzymy z nich kompozycję…  czarno-czarną, inspirując się pracami Anisha 
Kapoora i jego najczarniejszą czernią Vantablack.

KLASY IV-VIII
SZKOŁY
PONADPODSTAWOWE 
DOROŚLI



FANTASTYCZNE USZY 

Anish Kapoor tworzy ciekawe organiczne formy wykonane z pięknych 
naturalnych materiałów takich jak np. marmur, który ma bardzo charakte-
rystyczny wygląd. Artysta wykorzystuje tę właściwość, tworząc ciekawe 
cielesne formy. Łącząc ze sobą kilka kolorów plasteliny, ulepimy według 
własnej koncepcji organiczną rzeźbę.

PRZEDSZKOLA
KLASY 0-III
KLASY IV-VIII 

BARWA, KOLOR, SZTUKA!

Kolor to nieodłączny kompan sztuki. Czym jest? Co możemy wyrazić za 
jego pomocą? Podczas warsztatów poznamy kolory charakterystyczne dla 
prac Anisha Kapoora i stworzymy własne obrazy przy użyciu ograniczonej 
ilości barw.

PRZEDSZKOLA
KLASY 0-III

PLASTYCZNE OBRAZY

Anish Kapoor w swojej twórczości posługuje się różnorodnymi materiałami. 
Wśród nich jest także wosk. Na warsztatach przyjrzymy się temu mate-
riałowi, jego strukturze i plastyczności, a następnie, inspirując się pracami 
artysty, spróbujemy stworzyć organiczne obrazy.

KLASY IV-VIII



ARTYSTYCZNY WOSK

Wosk to niezwykły materiał, który wykorzystywany jest przez artystów 
do różnych celów. Anish Kapoor tworzy rzeźby z wosku, ale są też tacy 
artyści, którzy wykorzystują wosk do wykonania odlewów rzeźbiarskich. 
Podczas warsztatów poznamy proces powstawania odlewów, odwiedzimy  
pracownię odlewniczą, a następnie przy użyciu stopionego wosku stworzymy 
organiczne obrazy.

SZKOŁY
PONADPODSTAWOWE
DOROŚLI

RZEŹBY, KOLORY I TAJEMNICE 

Rzeźby Anisha Kapoora wyglądają jak pozostawione przez starożytne 
cywilizacje portale do odległych galaktyk. Gdzie doprowadzi nas spacer 
po wystawie śladem tych tajemniczych kolosów? Nasze zmysły posłużą 
nam za detektywistyczne narzędzia do odkrywania zagadek i ciekawych 
historii zapisanych przez rzeźbiarza w kamiennych blokach. Świetna zabawa 
pełna emocjonujących przygód gwarantowana!

PRZEDSZKOLA
KLASY 0-III

OPROWADZANIE PO WYSTAWACH
Zapraszamy na oprowadzanie po wystawie Anisha Kapoora oraz po wystawach stałych (Pałac Józefa Brand-
ta, Park Rzeźby i Galeria Wozownia) a także innych wystawach czasowych w CRP. Oprowadzanie odbywa 
się w języku polskim lub języku angielskim. Zwiedzanie z przewodnikiem należy zarezerwować z co najmniej 

3-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym przyjazdem.



INFORMACJE DODATKOWE

KONTAKT

ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko
tel.: 48 618 45 16 / wew. 59 lub 18
e-mail: edukacja@rzezba-oronsko.pl
https://rzezba-oronsko.pl/strona-edukacja/

REZERWACJA

OD WTORKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 10.00 – 15.40
tel.: 48 617 45 16 wew. 59 lub 18
edukacja@rzezba-oronsko.pl

POSIŁKI

ZAMÓWIENIE OBIADÓW JEST MOŻLIWE 
NAJPÓŹNIEJ NA TRZY DNI PRZED 
PLANOWANYM PRZYJAZDEM. 

POSIŁKI SĄ WYDAWANE W GODZINACH: 
13.00 – 13.30

GODZINY OTWARCIA

w sezonie letnim (1 kwietnia – 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

CENNIK

WARSZTATY: 12 ZŁ/OS
OPROWADZANIE PO WYSTAWACH:
język polski – 100 zł/grupa
język angielski – 150 zł/grupa


