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Figura Jana Pawła ii

 Lokalizacja / miejsce przechowywania: kaplica relikwii, bazylika św. Antoniego w Padwie

 Datowanie, pochodzenie: 2011

 Autor, warsztat: Elżbieta Barbara Lenart

 Materiał i technika: odlew gipsowy patynowany

 Wymiary: wys. 110 cm (95 cm + 15 cm podstawa); gł. 65 cm

 Opis formalno-ikonograficzny: Rzeźba przedstawia klęczącego papieża wspartego na 
pulpicie klęcznika. Jest to patynowana forma (tzw. matka) figury odlanej w brązie, która znaj-
duje się przed kościołem pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Ustroniu. Lenart przekazała ją 
w darze dla Bazyliki św. Antoniego, za aprobatą Adama Kędzierskiego, fundatora ustrońskiego 
pomnika.

 Osoby powiązane z obiektem: 

Elżbieta Barbara Lenart (ur. Kraków 1957). Absolwentka ASP w Krakowie (mgr konserwacji 
i restauracji dział sztuki). Studia podyplomowe z zakresu naukowych postaw konserwacji odbyła 
w Rzymie. Prowadzi własną działalność konserwatorską w Polsce i we Włoszech. W latach 1987-
2001 związana z Muzeum Diecezjalnym w Opolu, gdzie prowadziła w ramach powierzonych 
obowiązków pracownię konserwatorską oraz konsultacje i kursy dla księży Diecezji Opolskiej. 
Od roku 2001 mieszka we Włoszech, gdzie kontynuuje pracę zawodową w zakresie konserwacji 
malarstwa ściennego, sztukaterii, obiektów kamiennych i drewnianych. Do ważniejszych realiza-
cji (na terenie regionu Wenecja Euganejska) zaliczyć można kierowanie pracami pozłotniczymi 
międzynarodowej grupy konserwatorów w Gran Teatro La Fenice w Wenecji, czy też kierowanie 
pracami zespołów przy konserwacji fasad Palazzo Loredan (Wenecja), stiuków i fresków we wnę-
trzu Palazzo Trevisan-Cappello (Wenecja) oraz wnętrz Villi Rana w Loreggii. Autorka konserwa-
cji licznych obiektów w bazylice św. Antoniego w Padwie, począwszy od płyty epitafijnej Erazma 
Kretkowskiego, odrestaurowanej w 2005 roku. Od 2010 roku stale współpracuje ze studiem 
architektonicznym “dma associati”. W ramach tej współpracy opracowała m.in. projekty kon-
serwatorskie Palazzo delle Debite w Padwie (zaprojektowanego przez Camilla Boito), willi Pullè 
w Weronie (XVII/XVII w.), Porta Nuova (1532-1540) w Weronie, czy też Palazzo Oselladore 
(1640) w Padwie. Prowadzi także działalność artystyczną. 
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