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• “Glasrijk” 02.10-07.10 2007 Tubbergen Holandia, individual exposition
• “The International Exhibition of Glass Kanazawa” 30 .08. 07-04.09. 07 Japan
• “The International Exhibition of Glass Kanazawa-Notojima” 22.09.07-26.26.11.07 Japan
• “Splendor Fenestrarum” 2006 project and design exhibition by B. Stankiewicz-Szczerbik and Model Window Conservation by Witraże Oleszczuk for the Gothic Church
of St. Mathias in Wroclaw under the Honorary Patronage of the Polish Minister of
Culture and National Heritage Kazimierz Michał Ujazdowski and Metropolitan Archibishop of Wroclaw Marian Gołębiewski in Museum of Architecture of Wroclaw,
ul. Bernardyńska 5.
• “Het Gouden Schepel 2007” exhibition of glass sculptures, B. Stankiewicz/K. Karbownik in Doesburg, The Netherlands
• “Lumen, lumen” Glass and Stained Glass European Art (Poland, France, Hungary)
Dominikan Monastery Kraków 2005
• “Glass brings us closer” in memory of Przesław Kornacki BWA Awangarda Wroclaw 2005
• “Verre, Lumière, Couleur - la jeune création polonaise”, 14.10.04.-24.10.04. Bourg-laReine 2004
• “Glass 2003” Wrocław Arsenał ZPAP Awarded
• Beata Stankiewicz-Szczerbik “Glass and Stained Glass”, Museum of Architecture,
Wrocław 2003 (individual exhibition)
• “Permeation”, The Contemporary Stained Glass Exhibition, Krakowski Zakład Witrażów S. G. Żelenskich, Kraków 2002
• “Polish Contemporary Glass”, City Museum of Jelenia Góra,2001
• “Ornamenta Silesiae, The Millennium of Art. Craft in the Silesia”, The National Museum, Wrocław 2000
• Polish Contemporary Stained Glass, „Stained Glass 2000”, Dominikan Monastery
Kraków 2000
• “Polish Glass”, Centre Polonaise, Bruxelles 2000
• “About The Heaven, Earth, Cats, Women and Dreams”. “Na Odwachu” Gallery,
Wroclaw 1999 (individual exhibition)
• “New Glass Review 20”, The Corning Museum of Glass N.Y. 1999
• “Unknown Glass”, Smalands Museum, Sveriges Glassmuseum, 1999
• “The Academy of Fine Art 50th Anniversary Exhibition”, Ossolineum Wroclaw 1996
• Labirynt Gallery 1997, Kraków (individual exhibition)
• “Diploma exhibition”, “Na Odwachu” Gallery , Wroclaw 1996 (individual exhibition)

name: Beata Stankiewicz-Szczerbik
address: ul, Puszczykowska 14/1
50-559 Wrocław
mobile phone: 0501 49 59 80
email: stankiewicz@wr.home.pl
website: www.beatastankiewicz.com

Education:
1990-1996 - studied glass at the Academy of Fine Arts in Wrocław under
the supervision of Prof. Z. Horbowy and Prof. M. Dajewska
1996 graduated with the “Pictura Vitreus” exhibition at the studio of
Prof. Z. Horbowy and Prof. M. Dajewska

Wo rk s at :
Muzeum Narodowe (National Museum), Poznan and Wroclaw; Fine Arts
Academy Museum, Wroclaw. International collections - photo-documentation at The Corning Museum of Glass New York; Polish Contemporary
Museum of Glass in Sosnowiec, City Museum of Jelenia Gora

W drodze do głębi spotykamy piękno

W

pokazywaniu przez kobietę-artystkę kobiety-modela zawsze
czai się niebezpieczeństwo, że będzie ją tworzyć na swój obraz
i podobieństwo, że zatraci dystans, stanie się ckliwa i nadmiernie
wyrozumiała. Że ulegnie urokowi cech zewnętrznych, starać się będzie ją
upiększać i polepszać, by była doskonała, ładna i miła w obcowaniu. Niezbyt skomplikowana, łagodna i potrafiąca się podporządkować. Takich
kobiet potrzebują mężczyźni, bo zarówno te wątpiące, jak i pewne siebie
indywidualistki budzą niepokój, burzą porządek i wygodny ład.
Kiedy patrzę na kolejne kobiety-dziewczynki, które tworzy Beata
Stankiewicz-Szczerbik, zauważam, że nie chce się ona zgodzić z taką wizją kobiecości. Wymaga od widza zaangażowania i nie daje oczywistych
odpowiedzi na nieustannie powtarzane pytania o sens twórczości, miejsce
piękna, rolę stosowanej techniki. Artystka, sięgając po niebezpiecznie urokliwe tworzywo, z którego w stosunkowo łatwy sposób powstają dzieła mamiące oko i kuszące naskórkową ładnością, przełamuje oczywistość szklanej materii. Nie oznacza to wcale, że zamierza zatracić urodę kształtów, ponętność kolorów, maestrię różnych, często bardzo skomplikowanych rozwiązań technologicznych. Ona nie chce upiększać świata, przez produkcję
powierzchownie ładnych laleczek, słodkich Barbie w tipsach, lokach i na
obcasach. Nie chce mamić, że kobieta to bezproblemowe zwierzątko, ozdóbka, którą miło mieć w swoim otoczeniu, a jej miejscem jest bądź półka z bibelotami, bądź salon urody. Jej bohaterkom bliżej jest do cierpiących Madonn, które przeczuwają nieuchronną katastrofę, do tragicznych Medei
w szale zabijających swe dzieci. Interesują ją istoty pełne lęku i sprzeczności. Wątpiące, gubiące wątek, poddające się emocjom, i niebezpiecznie wie-

rzącym w możliwość zaspokajania pragnień. Jej kobiety ujawniają zwierzęce
popędy, biologiczne uwarunkowania, kompletny brak strategii i analizy.
Żyją kierując się podświadomością, intuicją, lękiem i przeczuciem. Są, płyną, pragną, siedzą, wirują. Są skamieniałe i roztańczone, rozmarzone bądź
zapatrzone w siebie. Raz prowokacyjnie kuszą wdziękami, przeciągają się jak
kotki, raz chowają za maskami. Często w iście kobiecy sposób otulają łona,
w których rozwijać się mogą następne pokolenia wątpiących, rozdzierająco
osobne w swym samotnym trwaniu. Cierpią, i z rzadka cieszą się chwilą.
Nie wiedzą, czują, a czasem fizycznie muszą.
Artystka kompletując prace na wystawę „Id vitro” świadomie kieruje
nasze skojarzenia w stronę psychoanalizy, podsuwając wygodne tłumaczenie
swojej drogi twórczej. Wrodzone wyposażenie psychiczne kobiety – labilnej
emocjonalnie, wybuchowej i zmiennej - łączy z kruchym tworzywem szklanym. To wyrazista metafora, która powinna pobudzić naszą wyobraźnię.
Otworzyć nas na rozmowę o potrzebie wyrażania siebie, znajdowania sensu podejmowanego trudu. Bo zamknięte w szkle (łacińskie słowo vitro) delikatne, z czułością kreślone, rzeźbione i malowane postaci, są jak dzieci kreowane metodą in vitro – oczekiwane, wytęsknione. Poddawane nieustannym
próbom, kształtowane na nowo. Odkrywając tę prawidłowość, tak precyzyjnie łączącą temat z metodą jego wyrażania, znajdziemy prawdziwe piękno
towarzyszące na każdym kroku działaniom Beaty Stankiewicz-Szczerbik.
Agata Saraczyńska
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Get deep, find beauty

W
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hen a woman-artist shows a woman-model the risk is that she will
create her in her own image, that she will not keep her distance
and that she will become mawkish and permissive. Or that she
will succumb to physical attractiveness and will try to make her better and
more beautiful in order to make her perfect, pretty and nice to be with.
Not too complicated. But gentle and submissive. Such are women that men
need, because the doubting ones as well as the self-confident individualists
raise fear and destroy law and order.
When I look at Beata Stankiewicz-Szczerbik's women-girls, I can see
that she does not want to accept such a conception of womanliness. She
wants the viewer to participate and she does not give any obvious answers
to ubiquitous questions about the sense of art, the position of beauty and
the function of the used technique. The artist – reaching for a dangerously
charming material which can be easily turned into cute, delusive, superficial but nice objects – breaks the obviousness of the glass medium. However,
it does not mean she lets go the allure of shape, attraction of colours, mastery of various, often extremely complicated technological solutions. She
does not want to beautify the world by producing apparently pretty dolls,
sweet Barbies, all with heads full of curls, with polished nails and high heels.
She does not pretend that woman is a carefree pet or a nice decoration and
whose place is either a brick-a-brack shelf or a beauty shop. Her heroines
are more of suffering Madonnas sensing an inevitable disaster or of tragic
Medeas killing her children in a bout of frenzy. She is interested in creatures
full of fear and contradiction. Doubting, losing track of thought, emotional and perilously believing they can make their dreams come true. Her

women show animal drives, biological determinants and an absolute lack
of any strategy or analysis. They live driven by subconsciousness, intuition,
fear and premonitions. They exist, float, desire, sit, whirl. They are petrified
or dancing, dreaming or looking inside themselves. Stretching their backs
like cats they can be provocative and tempting or they can be hiding behind
masks. They often wrap their wombs where new generations of doubting
creatures might be developing – excruciatingly separate in their solitary
being. They suffer and they seldom enjoy the moment. They don't know
– they feel and sometimes they just must.
While gathering her works for the exhibition „Id vitro”, Beata
Stankiewicz-Szczerbik intentionally directs our associations towards
psychoanalysis, giving us a comfortable explanation of her artistic way. The
innate mental nature of a woman – emotionally fragile, quick-tempered and
changeable – is joined with the fragile glass material. This clear metaphor
should stimulate our imagination. It should open us to the talk about the
need to express oneself and to find the sense of all our effort. Because these
delicate, tenderly sketched, carved and painted forms closed in glass (Latin
vitro) are like children created in vitro – much awaited and longed-for. And
then tested and re-shaped again. Discovering this regularity, so precisely
connecting the theme with the method of expression, we will find the real
beauty of everything Beata Stankiewicz-Szczerbik does.
Agata Saraczyńska
Interpreted by Ola Celejewska

ciągle poszukuje nowych rozwiązań twórczych. Swoje
idee wyraża w formach witrażu reliefowego z elementami pełnoplastycznymi, w kompozycjach zgrzewanych w technice pate de verre i uszlachetnianych
na zimno. Inspiracją dla jej twórczości jest człowiek
i otaczający go świat, zarówno realny jak i duchowy.
Artystka wykazuje się doskonałą znajomością anatomii postaci ludzkiej i doskonałym opanowaniem trudnej techniki plastycznego pate de verre.
W niniejszej prezentacji tematem wiodącym jest „Dziewczyna z sercem”,
„Jednorożec”, „Syreny”, „Naga”, „Śpiąca z kręgosłupem”, „Taniec śmierci”.
Na całość ekspozycji składa się kilkanaście kompozycji, z których każda stanowi
odrębny temat i obrazuje postać kobiety.
W zależności od nastroju artystka wypowiada się pastelową gamą kolorystyczną albo stosuje kontrasty barwne: kobaltu, czerwieni i zieleni. W jej kompozycjach witrażowych najważniejszy jest kolor i niepowtarzalna malatura i ornamentyka powierzchni. Operuje nie tylko gamą kolorystyczną, ale fakturą
i strukturą szkła.
Tworzy przestrzenne figury ludzkie, żyjące w symbiozie z otoczeniem.
Skupia uwagę na możliwościach, jakie daje samo tworzywo. Posługuje się
techniką szlifu, sklejając dwa rodzaje tafli szklanych, maluje emaliami
i rytuje kontury i detale. Doskonale ma opanowany warsztat rysunkowy. Kilkoma
kreskami wydobywa szczegóły anatomiczne postaci. W motywach zdobniczych
nawiązuje do ornamentyki średniowiecznej, do sztuki Aborygenów, Afrykanów i
Hindusów. Nie omija też baśniowych stworów o groteskowych kształtach.
Rezultatem nowych poszukiwań jest ostatni cykl figur kobiecych, które charakteryzują się celowym ograniczeniem środków wyrazu i budowaniem napięcia.
Cała dotychczasowa twórczość artystki jest poszukiwaniem indywidualnie odczuwanego i rozumianego piękna. Fascynacja tworzywem szklanym spowodowała, że artystka poświęciła się bez reszty tej dziedzinie artystycznej. Uparcie kroczy
do wyznaczonego celu twórczego.
Beata Stankiewicz-Szczerbik wypracowała własny niepowtarzalny styl.
W swojej twórczości jest rozpoznawalna, a to już znaczy bardzo wiele
w naszym zunifikowanym świecie.
Artystka ciągle się rozwija i zaskakuje nowymi rozwiązaniami. Jej prace
nie są dopowiedziane do końca, zmuszają widza do refleksji. Są subtelne
w wyrazie, charakteryzują się przemyślaną kompozycją i oszczędnym doborem
środków wyrazu.
Dr. Stefania Żelasko

Beata Stankiewicz-Szczerbik is always looking for new
creative art solutions. Her ideas are expressed in stained
glass forms with elements fused with pate de verre techniques. Human beings and their environment both real
and spiritual are an inspiration for her glass creations.
In her works, the artist shows the technical expertise in a difficult pate de verre
method as well as the sound knowledge of human anatomy.
In this exhibition the main theme is a girl motif – “The Girl with
a Heart”, “Unicorn”, “Mermaids”, The Naked”, “Sleeping with the Spine” and
“Death dances”. The whole exposition consists of a number of works with each
one representing a separate theme and a womans figure.
Depending on the mood, the artist expresses herself in pastel colours
or uses different contrasts with cobalt, red and green. The most important
in her stained glass works are colours and unique surface ornaments. She
uses the whole spectrum of colours as well as glass texture and structure. She
creates 3D human figures living in a perfect symbiosis with their surroundings. She focuses on the glass material and its potential. She uses special cut
techniques, joins different types of glass panels, painted by enamel with
engraved contours and details. Her drawing techniques are amazing; by
using a few strokes she draws perfect anatomical details. Her decorating techniques are inspired by medieval ornaments as well as Aboriginal, African and
Hindu art. She also draws on fairy tales creatures of grotesque shapes. The latest
result of her artistic findings is the series of female figures created with means
of sparingly used artistic expressions and dramatic escalation of suspense.
The whole up to date artistic works of the artist is the never ending process of
looking for individually perceived expression of beauty.
The total dedication of the artist to this specific glass area is caused
by her fascination of this material. She has created her own unique style,
which is easy to recognize. This on its own means a lot in our contemporary,
globalised world. The artist has been constantly developing her artistic works
and she often surprises her audience with new, creative means of artistic
expressions. Her works are subtle, well thought out and give food for thought
to her audience.
PhD Stefania Żelasko
Interpreted by Agata Szczerbik
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Anioł
(The Angel)
47 x 30 x 12 cm

Bosa
(The Barefoot)
70 x 23 x 13 cm

6

7
Dziewczyna z sercem
(The Girl with the Hearth)
59 x 46 x 7 cm

Siedząca I, II
(The Sitting I, II)
27 x 38 x 1 cm

Poławiaczka pereł
(The Pearl Diver)
47 x 12 x 9 cm

8

9
Orzeszek
(The Walnut)
30 x 30 x 3 cm

Dzika
(Wild)
36 x 20 x 10 cm

10

Smutek
(Sorrow)
35 x 12 x 10 cm

11

12

13
Śpiąca z kręgosłupem
(The Sleeping with the Spine)
90 x 54 x 8 cm

Stojąca I, II
(The Standing I, II)
58 x 12 x 1 cm
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15
Syreny I
(Mermaids I)
180 x 37 x 10 cm

Jednorożec
(The Unicorn)
90 x 33 x 7 cm

16

17
Syreny III
(Mermaids III)
140 x 50 x 15 cm

Z Różą
(With a Rose)
30 x 30 x 3 cm

Goła
(The Naked)
32 x 9 x 6 cm

18

19
Taniec życia i śmierci
(The Dance of Life and Death)
149 x 52 x 2 cm

20

21
Jedna
(The Single)
60 x 48 x 6 cm

Syreny II
(Mermaids II)
150 x 50 x 7 cm

Jajo
(The Egg)
40 x 10 x 7 cm

22

23
Jednorożec i dziewczyna
(The Unicorn and the Girl)
69 x 48 x 7 cm

Wystawy:

Beata Stankiewicz-Szczerbik
ul, Puszczykowska 14/1
50-559 Wrocław
tel. 0501 49 59 80
stankiewicz@wr.home.pl
www.beatastankiewicz.com

Wykształcenie:
Studia 1990-1996
ASP Wrocław, wydział szkło, pracownia prof. Z. Horbowego
Dyplom:
1996 „Pictura Vitreus” w pracowni prof. Z Horbowego

24
Szkła w:
Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Poznaniu, Muzeum ASP we Wrocławiu, Muzeum Miejskim w Jeleniej Górze, Muzeum Polskiego Szkła Współczesnego w Sosnowcu, w kolekcjach krajowych i zagranicznych, dokumentacja zdjęciowa w The Corning Museum of Glass NY

• „Glasrijk” 02.10-07.10 2007 Tubbergen Holandia, indywidualna ekspozycja w kościele
protestanckim.
• „The International Exhibition of Glass Kanazawa” 30 .08. 07-04.09. 07 - Japonia
• „The International Exhibition of Glass Kanazawa-Notojima” 22.09.07-26.26.11.07,
Japonia
• Het Gouden Schepel 2007 wystawa rzeźby szklanej, B. Stankiewicz/K. Karbownik
w Doesburgu, Holandia
• „Splendor Fenestrarum” 15.05.2006-06.06.2006 wystawa projektów B. StankiewiczSzczerbik i wzorcowej konserwacji okien – pracowni Witraże Oleszczuk do gotyckiego
kościoła pw. św. Macieja we Wrocławiu. Pod patronatem honorowym Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego i Metropolity Wrocławskiego Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego. Muzeum Architektury we Wrocławiu,
ul. Bernardyńska 5.
• „Szkło zbliża” 2006 Wystawa organizowana przez ASP Wrocław, pamięci Przesława
Kornackiego BWA Awangarda Wrocław
• „Lumen, lumen, europejska sztuka szkła i witrażu” (Francja, Polska, Węgry) 2006.
Klasztor oo. Dominikanów, Kraków
• „Verre, Lumière, Couleur - la jeune création polonaise” 2004 w ramach sezonu polskiego we Francji, 2005 Bourg-la Reine, Francja
• „Szkło 2003” Wrocław Arsenał, ZPAP, Nagroda Polskiego Radia, za pracę szklaną
„Syreny”
• „Szkło i Witraże”, Beata Stankiewicz-Szczerbik Muzeum Architektury, Wrocław 2003
(indywidualna)
• „Przenikanie”, wystawa witraży współczesnych, Zakład Żeleńskich, Kraków 2002
• „Polskie Szkło Współczesne” Muzeum Okręgowe 2001 Jelenia Góra,
• „Ornamenta Silesiae, Tysiac Lat Rzemiosła Artystycznego na Śląsku” 2000 Muzeum
Narodowe Wrocław
• „Witraże 2000”, Polski Witraż Współczesny Klasztor o.o. Dominikanów, Kraków 2000
• „Szkło Polskie”, Centre Polonais, Bruxelles 2000
• „Szkło Młodych”, Galeria Ceramiki i Szkła, Wrocław 2000
• „O niebie, ziemi, kotach, kobietach i snach” Galeria Na Odwachu 1999 (indywidualna)
• „New Glass Review 20”, The Corning Museum of Glass N.Y. 1999
• „Szklane Nieznane“ Smalands Museum, Sveriges Glassmuseum, 1999 Galeria Labirynt 1997, Kraków (indywidualna)
• „Jubileusz 50-lecia ASP Wrocław” Ossolineum 1996
• Wystawa dyplomowa, Galeria Na Odwachu , Wrocław 1996 (indywidualna)

