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JANINA STEFANOWICZ-SCHMIDT – urodziła się 

w 1930 roku w Warszawie.  

Studiowała w  Państwowej Szkole Sztuk Plastycz-

nych na Wydziale Rzeźby w  Sopocie, a  następnie 

w  Gdańsku, dyplom w  1955 r. w  pracowni prof. 

Stanisława Horno-Popławskiego. Zatrudniona 

w  1954 r w  Pracowni Rzeźby prof. Alfreda Wi-

śniewskiego. W 1990 roku uzyskała tytuł profesora 

zwyczajnego. W  1981 roku stworzyła na Wydzia-

le Rzeźby Pracownię Małych Form Rzeźbiarskich 

i Medalierstwa wraz z odlewnią, którą kierowała do 

przejścia na emeryturę w 2001 r. Wykształciła wie-

lu wybitnych rzeźbiarzy, obecnie profesorów ASP 

i twórców indywidualnych.

Brała udział w licznych wystawach w kraju i zagrani-

cą, m. in. FIDEM, Helsinki, Lizbona; Biennale Inter-

nacionale Dantesca, Ravenna; UNO A ERRE, Are-

zzo, Montecatini, Venezia. Zdobyła wiele nagród, 

wyróżnień i odznaczeń.

Uprawia rzeźbę monumentalną, małe formy rzeź-

biarskie, medalierstwo i rysunek. 



Wystawa czynna w Refektarzu 
Zespołu Poklasztornego Ojców Kartuzów 
do dnia 30 października 2019

Kartuzy, ul. Klasztorna 5a
Tel. 797 301 212 oraz 508 305 756
e-mail : refektarz@poczta.kartuzy.pl

Galeria otwarta:

wtorek-piątek od godz. 10.00 do 16.00

sobota-niedziela od 10.00 do 14.00

w poniedziałki  nieczynna.

Janiny STEFANOWICZ-SCHMIDT

Meta-morfozy

Miałam dwóch Mistrzów – wybitnych artystów rzeźbiarzy: profesorów Stanisława 

Horno-Popławskiego oraz Alfreda Wiśniewskiego. Oni ukształtowali mnie jako 

rzeźbiarkę, nauczyli patrzeć, analizować i oceniać prace swoje i innych, ale również 
szukać i odkrywać zawarte w NATURZE nieskończone bogactwo i PIĘKNO. 
Chciałabym, aby dzięki mojej twórczości choć jeden człowiek odnalazł siebie 
i swoją DROGĘ.

Janina Stefanowicz-Schmidt

Podczas wernisażu odbędzie się promocja monografii 

Meta-morfozy. Janina Stefanowicz-Schmidt. Twórczość i dydaktyka 

wydanej przez Wydział Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku

Kurator: Magdalena Schmidt−Góra

GALERIA REFEKTARZ  
w Kartuzach

z  a p r a s z a

dnia 5 października (sobota) 2019

o godz. 18.00 

na wernisaż wystawy monograficznej

Sięgając po tematykę religijną, rzeźbiarka znajduje 

w niej źródło najgłębszych przeżyć, swoje prace na-

syca więc większą ekspresją, której podporządko-

wuje zasady budowania przedstawień. Elementami 

ekspresji jest specyficzny sposób stylizacji, uprosz-

czenia i deformowania. Biorąc pod uwagę tematykę, 

autorka oddala się od realności w  stronę wartości 

literackich, biblijnych i  mitologicznych, co widoczne 

jest także w  małym reliefie, jak Ikar, Sopocka Muza, 

Walka Jakuba z aniołem czy Walka anioła z szatanem, 

przede wszystkim jednak w  dużym reliefie, realizo-

wanym dla kościoła Pallotynów. Portal wykonany 

w  brązie ma kształt otwartej księgi, z  założenia ilu-

strującej sceny biblijne z Księgi Rodzaju i Apokalipsy. 

/…/

Cechą reliefu Janiny Stefanowicz-Schmidt jest jego 

płytkość i szkicowość, która idzie w parze z surowo-

ścią metalu i  jednocześnie perfekcją warsztatową. 

Szkicowość i  perfekcja warsztatowa wydają się po-

jęciami wykluczającymi, ale tylko pozornie. Szkico-

we modelowanie w  plastycznej z  natury glinie jest 

notowaniem koncepcji idei przy zachowaniu spon-

taniczności, często z  utrwaleniem śladu narzędzia 

czy bezpośrednio modelującego dotyku palców. 

Płytki relief i  miękki modelunek stwarza wrażenie 

ruchliwości powierzchni wzmagane zmiennością 

świateł i  cieni, odpowiada skłonności wyobraźni do 

szukania w dziele czegoś świeżego i spontaniczne-

go. Szkicowość z  natury rzeczy nastawiona jest na 

wywołanie wrażenia czegoś bardzo bezpośrednie-

go i zaimprowizowanego, umykającego jakiekolwiek 

klasyfikacji czy konwencji.  Znamienne, że podobny 

szkicowy charakter noszą też rysunki rzeźbiarki /.../ 

układają się w  cykle, które były tematem kolejnych 

wystaw: Tematy biblijne (z lat 90.), Uczynki miłosierne 

(2009), Ziemia święta (2011). Dostrzec jednak moż-

na wiele wspólnych cech tak pod względem styli-

styki jak i  tematyki autonomicznego dziś rysunku 

z  tymi wcześniejszymi. Łączy je delikatność kreski, 

graficzna płaskość, wyzbyta ciężaru bryły, material-

nej fizyczności, jakby intencją ich było skupienie na 

sugestywnym zasugerowaniu samej wizji tematu. 

Szczególnie uwidacznia się to w  wizerunku Chry-

stusa. Autorka najwyraźniej zafascynowana twarzą 

Chrystusa wraca do tematu wielokrotnie, mając 

w świadomości bogatą ikonografię tego wątku w hi-

storii sztuki. Nie kieruje się jednak tradycją, szuka 

indywidualnego sposobu zbliżenia się do Świętego 

Oblicza, unikając ilustracyjnej konkretyzacji i  kon-

tekstów scen biblijnych. Pozostaje postacią wyabs-

trahowaną ze wszystkich realiów otoczenia, a  więc 

samotną. /…/ Z  założenia autorka używa środków 

dematerializujących fizyczność, jakby szukała spo-

sobu na wyrażenie czegoś tak nieosiągalnego jak 

duchowość, błądzącą gdzieś w sferze wyobraźni wi-

zję indywidualnego przeżycia. To jej własne spotka-

nia z  Bogiem, ulotne, nieuchwytne próby zbliżenia 

do Tajemnicy, ujawniane w  nagłym rozbłysku świa-

tła. Ręka autorki pragnie ten moment olśnienia wizji 

uchwycić. Wydaje się, że znajduje adekwatne środki. 

Świadomie nie używa koloru, który zawsze w jakimś 

stopniu urealnia obraz. Używa suchego białego pa-

stelu i  czarnego ołówka. Wcierany w  karton pastel 

daje jasny rysunek, delikatny i  miękki. Biel sugeruje 

światło, które nie jest światłem zewnętrznym, okre-

ślającym relacje postaci w  przestrzeni. Przestrzeń 

jest niematerialna jak sama postać. Źródłem światła 

jest sama postać Chrystusa. To jego wewnętrzne 

promieniowanie wydobywa z  mroku rysy twarzy, 

rysunek dłoni zatrzymanej w symbolicznym geście. 

Niewątpliwie fascynacja twarzą Chrystusa w rysun-

kach Janiny Stefanowicz-Schmidt wiąże się z głębo-

kim przeżyciem wiary… Poza tematykę sakralną  nie 

wychodzi. Rysowanie stało się integralną częścią jej 

życia. Jest spełnieniem czegoś niezbywalnego, co 

nadaje życiu sens.

Zofia Watrak, „W stronę sacrum”, fragment tekstu 

w monografii: „Meta-morfozy. Janina Stefanowicz-

-Schmidt. Twórczość i dydaktyka.”




