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2018 r. odby³o siê 32. spotkanie. Od 25 lat PAN Muzeum
Ziemi w Warszawie wspó³organizuje seminaria i konferencje naukowe towarzysz¹ce Miêdzynarodowym Targom
Bursztynu, Bi¿uterii i Kamieni Jubilerskich Amberif
w Gdañsku.
W bie¿¹cym roku w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
podczas miêdzynarodowego seminarium w ramach realizacji polsko-ukraiñskiego projektu badawczego na lata
2018–2020 Z³o¿a i w³aœciwoœci bursztynu odby³a siê promocja ksi¹¿ki Bursztyn Polesia. Przewodnik dla studentów
W.G. Mielniczuka i M. Krynytskiej. Kolejna jej prezentacja mia³a miejsce podczas Miêdzynarodowych Targów
Bursztynu i Bi¿uterii Ambermart 2019 w Gdañsku.
W ukraiñsko-polskim seminarium Amber deposits of
Ukraine and Poland w Instytucie Nauk Geologicznych

Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie uczestniczy³o dwoje pracowników PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, którzy przedstawili prezentacjê i siedem posterów na
temat bursztynu ba³tyckiego.
Pracownicy Dzia³u Bursztynu prezentowali w³aœciwoœci
oraz zbiory bursztynu podczas XXI Miêdzynarodowych
Targów Analityki i Technik Pomiarowych Targów Eurolab
2019. Kolejn¹ tegoroczn¹ propozycj¹ by³y warsztaty
Odkrywamy inkluzje w bursztynie w ramach Festiwalu
Nauki, którym towarzyszy³a inauguracja wystawy mikrofotografii inkluzji stawonogów w bursztynie ¯ycie w bursztynowym lesie.
Alicja Pieliñska, Adam Pieliñski, Maria Rajska
PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

Struktury i ¯ywio³y Ziemi
wystawa malarstwa i grafiki w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
22 listopada – 29 grudnia 2019
Struktury i ¯ywio³y Ziemi to tytu³ autorskiej wystawy malarstwa i grafiki Katarzyny Lipskiej-Ziêbiñskiej, absolwentki Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów dla Twórców, Artystów i Animatorów
Kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Katarzyna Lipska-Ziêbiñska z zami³owania artysta, twórca sztuk wizualnych, malarka, graficzka, a prywatnie podró¿niczka otwarta na ludzi i sytuacje.
Moj¹ pasj¹ jest zag³êbianie siê w otaczaj¹cy mnie œwiat. Z zaanga¿owaniem odkrywam i fascynujê siê bogactwem
barw i struktur otaczaj¹cej mnie przestrzeni. Zachwyt nad materi¹ kamienia czy ¿ywio³em wody lub ognia przenoszê
w swój osobisty œwiat doznañ i wizji artystycznych na p³ótnie. £¹czê materiê natury – szk³o, drewno, metal z przestrzeni¹ twórcz¹ mojej osobowoœci i moimi p³ótnami w formie czystych zdecydowanych kolorów i ró¿norodnych
struktur przestrzennych. To stanowi swoistego rodzaju odpowiedŸ na fascynacjê piêknem i bogactwem œwiata.
Wszystko co istnieje ma swoj¹ energiê ¿ywio³u Ognia, Metalu, Ziemi, Drzewa i Wody. Wszystko co z kolei objawia
nam siê w naturze w materii kamienia, strumienia, oceanów, roœlinnoœci, bogactwa form ¿ycia na Ziemi jest energi¹
istnienia subtelnej równowagi ¿ywio³ów, które w swoisty sposób przejawiam w barwach i strukturze, w przestrzeni
i kompozycji swoich obrazów i grafik […].
Prezentowana wystawa jest równie¿ pretekstem do zatrzymania siê nad bardzo wa¿nym obecnie problemem
degradacji i zniszczenia zasobów naturalnych Ziemi. Poruszanie siê w sferze piêkna jest pretekstem na zwrócenie
uwagi na wspó³istniej¹c¹ brzydotê naszego bytu, na niszczycielskie i zaborcze dzia³ania destrukcyjne cz³owieka
w œrodowisku. Jest pretekstem na zastanowienie siê w jakim kierunku zmierza ludzkoœæ i czy mo¿emy coœ temu
zaradziæ.
Katarzyna Lipska-Ziêbiñska

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi
w Warszawie, al. Na Skarpie 27
www.mz.pan.pl; facebook.com/muzeum.ziemi.pan
wystawa czynna:
od poniedzia³ku do pi¹tku: 9.00–16.00
w niedziele: 10.00–16.00 (wstêp wolny)
ceny biletów:
normalny – 8 z³, ulgowy – 4 z³

Oko oceanu; olej, p³ótno, szk³o, 80 ´ 90 cm; 2017
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