
Galeria Antoniego Rząsy/ Fundacja im. Antoniego Rząsy w Zakopanem 
ul. Bogdańskiego 16a w Zakopanem 

Galeria Antoniego Rząsy  - Warsztaty plastyczne 

 

Serdecznie zapraszamy na cykl wakacyjnych warsztatów skierowanych do rodzin, dzieci i młodzieży, inspirowanych dziełami 

Antoniego Rząsy.  Dzięki warsztatom uczestnicy nie tylko poznają dorobek artysty, ale też dowiedzą się czegoś na temat historii 

sztuki Zakopanego. Podczas warsztatów rozwiną swoje umiejętności plastyczne w różnych dziedzinach, a przede wszystkim 

spędzą miło czas. Warsztaty rodzinne to znaczy, że mogą wspólnie pracować i rodzice, i ich dzieci. Zapraszamy także same 

dzieci i młodzież. Warsztaty wspiera Burmistrz miasta Zakopane.    

Do zobaczenia w Galerii Antoniego Rząsy przy ul. Bogdańskiego 16a w Zakopanem.   

 
1. Ekspozycja stała kolekcji rzeźb Antoniego Rząsy   
1.07 - 31.08 (oprócz poniedziałków), 11:30 -17:30, Galeria Antoniego Rząsy, ul. Bogdańskiego 16a, Zakopane   
Galeria Antoniego Rząsy w czasie wakacji jest czynna od wtorku do niedzieli w godzinach 11:30 - 17:30.  Muzeum rzeźby 
jednego z najciekawszych rzeźbiarzy polskich drugiej połowy XX wieku.   
 
Program skierowany do osób w wieku od 3 do 100lat. 
 
 
2. Wystawa czasowa: profesor Artur Winiarski. Motywy Postsowieckie – malarstwo 
1.07 - 31.08 (oprócz poniedziałków), 11:30 -17:30, Galeria Antoniego Rząsy, ul. Bogdańskiego 16a, Zakopane    
Motywy Postsowieckie/ Artur Winiarski/ malarstwo  Artur Winiarski (ur. 1960 r.), doktor habilitowany, profesor ASP  
w Warszawie, malarz. Zajmuje się wyłącznie malarstwem, którego tematem od pewnego czasu pozostaje pejzaż postsowiecki, 
ujmowany w różnych aspektach: symbolicznym, realistycznym, emocjonalnym. Próbuje ten świat opisać językiem malarstwa: 
materii, koloru, światła, gestu. Wciąż eksperymentuje ze środkami wyrazu, by intuicyjnie pobudzić reakcję na wydawałoby się 
odległe już zjawiska i wydarzenia, ukryte znaki, symbole, piktogramy, rytuały, zachowania, różnego rodzaju ostańce kultury 
epoki radzieckiej, jakich jest wokół nas wciąż jeszcze tak wiele. Podejmuje malarskie próby synkretyzmu, łącząc pierwiastek 
malarski z literackim.  
 
Program skierowany do osób w wieku od 3 do 100lat. 
 
  
3. Warsztaty rodzinne w Galerii Antoniego Rzasy    
Warsztaty rodzinne w Galerii Antoniego Rzasy. Serdecznie zapraszamy na cykl wakacyjnych warsztatów skierowanych do 

rodzin, dzieci i młodzieży, inspirowanych dziełami Antoniego Rząsy.  Dzięki warsztatom uczestnicy nie tylko poznają dorobek 

artysty, ale też dowiedzą się czegoś na temat historii sztuki Zakopanego. Podczas warsztatów rozwiną swoje umiejętności 

plastyczne w różnych dziedzinach, a przede wszystkim spędzą miło czas.  Warsztaty rodzinne to znaczy, że mogą wspólnie 

pracować i rodzice i ich dzieci. Zapraszamy także same dzieci i młodzież. Warsztaty wspiera Burmistrz miasta Zakopane  Do 

zobaczenia w Galerii Antoniego Rząsy!   

 
Program skierowany do dzieci, młodzieży oraz rodzin. 
 
Program: 
6 lipca, czwartek, godzina 14.30 do 16.30, Galeria Antoniego Rząsy, ul. Bogdańskiego 16a, Zakopane     
3a. warsztaty: Poznajemy Ikonę - malarstwo  
Zwiedzając Galerię Antoniego Rząsy zwrócimy szczególną uwagę na inspiracje artysty i wpływ sztuki prawosławnej na jego 

twórczość. Uczestnicy dowiedzą się na czym polega zasadnicza różnica między popularnym malarstwem a malowaniem ikon 

oraz wykonają swoją własną ikonę.     

 

13 lipca, czwartek, godzina 14.30 - 16:30, Galeria Antoniego Rząsy, ul. Bogdańskiego 16a, Zakopane   
3b. warsztaty: Wokół Świętego Franciszka - rzeźba   
Przyjrzymy się uważnie elementom animalistycznym i motywom roślinnym w twórczości Antoniego Rząsy. Uczestnicy 
zaprojektują własne zwierzątka i wyrzeźbią je w masie plastycznej.   
 
20 lipca, czwartek, godzina 14.30 - 16.30, Galeria Antoniego Rząsy, ul. Bogdańskiego 16a, Zakopane   
3c. warsztaty: Kanon Ikony - malarstwo  
Zwiedzając Galerię Antoniego Rząsy zwrócimy szczególną uwagę na inspiracje artysty i wpływ sztuki prawosławnej na jego 

twórczość. Uczestnicy dowiedzą się na czym polega zasadnicza różnica między popularnym malarstwem a malowaniem ikon 

oraz wykonają swoją własną ikonę.  

  

26 lipca, czwartek, godzina 14.30 - 16.30, Galeria Antoniego Rząsy, ul. Bogdańskiego 16a, Zakopane 
3d. warsztaty: na ludowo - rzeźba  
Patrz, jaka jest olbrzymia mądrość w użyciu materiału, jaka prostota kompozycji, jak przy pomocy skromnych plastycznych 

środków uzyskać można olbrzymi wyraz.  Antoni Kenar  Jaką mądrość ze sztuki ludowej czerpał Antoni Rząsa? Co go łączy  

z Heródkiem czy Józefem Sobotą? Siła tkwiąca w prostocie formy. Uczestnicy wyrzeźbią własną kompozycję inspirowaną 

sztuką ludową.   

 



Zapisy: 

Obowiązują zapisy. Ilość miejsc ograniczona. Przyjęcia według kolejności zgłoszeń.   

 

Odpłatność: 

Wstęp wolny.  

 

Kontakt: 

Tel. 18 206 69 69; 695 48 22 04 
http://galeriarzasy.blogspot.com 
galeria@antonirzasa.pl 
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