
 
 
Wielkimi krokami zbliża się 18 maja, a wraz z nim doroczne święto muzealników – Międzynarodowy 
Dzień Muzeów. Tradycyjnie, w sobotę poprzedzającą tę datę zapraszaliśmy Was do wspólnego 
celebrowania naszego święta, przygotowując wiele atrakcji, dedykowanych warsztatów i wystaw 
przygotowywanych właśnie z myślą o Was, właśnie na ten dzień. 
 
W tym roku obchody Nocy Muzeów w znanej nam wszystkim formule są niemożliwe, ale nie znaczy 
to, że zamierzamy podarować sobie tę wspaniałą okazję do świętowania! Dlatego już dziś 
serdecznie zapraszamy Was, byście właśnie z nami spędzili sobotni wieczór i 16 maja zameldowali 
się zgodnie na naszym fanpage’u w serwisie Facebook. Od godziny 17:00 poczynając będziemy tam 
w godzinnych odstępach publikować materiały przygotowane specjalnie na tę wyjątkową, bo 
wirtualną Noc Muzeów. Szczegóły ujawnimy już wkrótce! Bądźcie z nami – naprawdę warto. 

Jednocześnie już teraz zachęcamy, by korzystać z naszej nowej, czasowej oferty wystawienniczej, 
w ramach której prezentujemy: 

 Siga, siga… Skrawki świata w obiektywie 
KASJAN FARBISZ 
Z urodzenia łodzianin, z wyboru koninianin, najlepiej czuje się w fotografii krajobrazu, 
architektury i stylistyce surowego reportażu. Mówi o sobie lokalny patriota i potwierdza 
to jego artystyczny dorobek, bo choć wiele podróżuje i fotografuje na całym świecie, 
wciąż z upodobaniem poszukuje nieoczywistych kadrów w Koninie. 
Laureat między innymi I miejsca w IV Edycji Konkursu Fotograficznego o Nagrodę 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego (w Kategorii Zabytkowe Obiekty). W ramach 
międzynarodowego konkursu 35awards – International Photography Awards, w kategorii 
Bird’s eye view of people, otrzymał wyróżnienie, uzyskując miejsce wśród 50 najlepszych 
fotografów z całego świata (spośród 1233 zgłoszeń, jako jeden z zaledwie trzech 
reprezentantów Polski). 
Na wystawie Siga, siga… udostępnione zostaną fotografie z podróży artysty, między 
innymi na Maderę, Sycylię, Wyspy Kanaryjskie, Kubę, do Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, Omanu czy Szkocji. 

http://muzeum.com.pl/siga-siga-skrawki-swiata/


WYSTAWA BĘDZIE UDOSTĘPNIONA DLA ZWIEDZAJĄCYCH OD 12 MAJA DO 31 SIERPNIA 
2020. 
 

 



 
 Rzeka. Malarstwo Stanisława Baja 

Od 12 maja udostępniona dla zwiedzających zostanie nowa wystawa: Rzeka. Malarstwo 
Stanisława Baja. 
 
Stanisław Baj urodził się w 1953 roku w Dołhobrodach na Podlasiu. Studiował w latach 
1972-78 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w 
pracowni Ludwika Maciąga. Od 1982 roku jest związany zawodowo z ASP w Warszawie. 
Autor licznych wystaw w kraju i za granicą.  W swojej twórczości skupia się na pejzażach i 
portretach. Źródłem inspiracji jest dla niego miejsce wychowania, gdzie od 
najwcześniejszych lat kształtowała się jego wrażliwość. To rodzinna wioska i żyjący tam 
ludzie oraz zwierzęta, ich zwyczajna, pozbawiona blichtru codzienność, są głównymi 
tematami malarskich przedstawień artysty. Pomimo ściśle ograniczonej do wybranego 
punktu na mapie problematyki obrazów, mają one uniwersalne przesłanie. 
Na wystawie prezentujemy trzydzieści sześć obrazów przedstawiających rzekę Bug, 
przepływającą przez rodzinną miejscowość artysty. Baj maluje grubymi pociągnięciami 
pędzla, o różnych porach dnia i nocy. Udowadnia, że nawet idąc w to samo miejsce, nie 
odnajdziemy tej samej rzeki. Artysta unika w swojej twórczości banału, a dzięki malarskiej 
konstrukcji, zdecydowanym ruchom pędzla i mieszance barw udaje mu się w widzu 
obudzić pewne „wrażenie”. Nie patrzymy jedynie na rzekę, niebo i drzewa, doświadczamy 
czegoś ponadzmysłowego. Obrazy nie są pozbawione dramatyzmu, co w odbiorcy 
wzbudza zarówno niepokój, jak i ciekawość, chęć poznania ukrytej w nich tajemnicy. 
I to właśnie poszukiwanie prawdy i jej źródła zdaje się być głównym tematem obrazów 
Baja. W bezpośrednim kontakcie z dziełem dochodzi do głosu ten narzucany przez niego 
wymiar transcendentny. Stanisław Baj maluje przyrodę, w której odnajdujemy aspekt 
naszej duchowości. Ta ścisła więź człowieka z naturą jest w jego twórczości wyraźnie 
wyczuwalna. Na obrazie ukryte są dwie rzeczywistości, te dwa światy przenikają się i łączą. 
Mimo że widzimy wyraźną linię, która jest częstym motywem w pejzażach, tak naprawdę 
trudno określić, gdzie leży prawdziwa granica przedstawienia materialnego krajobrazu i 
tego drugiego, pozazmysłowego świata. 
Artysta, poszukując swojego wewnętrznego, nawet dramatycznego rytmu, tworzy treści 
uniwersalne. Jak to możliwe, że prezentując bardzo prywatną codzienność i otoczenie, 
tworzy wszechstronne treści, w których każdy może odnaleźć siebie? Jak mówił Stanisław 
Baj, znajomość miejsca, znajomość korzeni, swojej ziemi, swojego nieba, jego charakteru, 
koloru, nastroju – to wszystko jest bardzo ważne i piękne, ale w pewnym momencie w 
sztuce, na obrazie, należy się od tego oddzielić i na nowo stworzyć coś, co przypomina to 
miejsce, ale jednocześnie jest zupełnie inne. Zupełnie inaczej żyje i powstaje właśnie w tym 
przedmiocie, jakim jest obraz. 

http://muzeum.com.pl/rzeka-malarstwo-stanislawa-baja/


 
 
 
 



 Imitacje i inne naśladownictwa kamieni szlachetnych 
Z dawien dawna kamienie szlachetne fascynowały ludzi. Ze względu na znaczną wartość 
nie każdy mógł sobie na nie pozwolić. Niektórzy chcieli łatwo się dorobić – pojawiły się 
naśladownictwa. Sztukę imitowania kamieni szlachetnych znali już starożytni Egipcjanie, 
zaś najstarszym podręcznikiem jest tzw. papirus sztokholmski spisany ok. 300 r. n.e. 
Jaka jednak jest różnica między imitacją a fałszerstwem? Technologicznie żadna, jednak 
kiedy oferuje się imitację jako prawdziwy kamień, mamy do czynienia z oszustwem. 
Dobrze zrobiona imitacja jest niekiedy trudna do rozpoznania… 
Do podziwiania i prób rozróżniania imitacji i autentyków zapraszamy zwiedzających już 
od 12 maja. Ekspozycja prezentowana jest w zamku, w ramach wystawy stałej Biżuteria 
i styl. Od klasycyzmu do art deco. 
 

 

 

Wystawy dostępne są dla zwiedzających od wtorku do piątku między 10:00 a 18:00, a także 
w soboty i niedziele w godzinach 14:00-18:00. 

 

http://muzeum.com.pl/imitacje-i-inne-nasladownictwa-kamieni-szlachetnych/

