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w mroczny dzień pojawia się  
od dawna już zapomniane słońce



„Malarstwo jest formą wyrażania siebie, to często przeniesienie 
rzeczywistości w subiektywną estetykę artysty. Poza własną formą 
przekazu, którą twórca określa całe życie, istotnym czynnikiem procesu 
kreacji jest indywidualna selekcja wrażeń. 

Nawiązanie do tomiku Utza Rachowskiego Miss Zuki czyli Ameryka jest 
całkiem blisko, który opowiada o przyjaźni poety z amerykańskim pieskiem 
o imieniu Zuki,  jest swobodne. Cała historia, przeze mnie opowiedziana, 
staje się figuracją o dużym ładunku symbolicznym i emocjonalnym. 
Staram się podczas pracy doprowadzić do takiego stopnia jasności, który 
nie zatracałby elementu tajemnicy. Jest mi ona po prostu niezbędna. 
Sądzę, że będzie istnieć zawsze, nawet gdybym bardzo starała się wedrzeć 
intelektem w to wszystko, co kształtuje obraz. 

Zależnie od sposobu, w jaki organizuję całość, moja ręka staje się niejako 
przekaźnikiem wzruszenia tkwiącego we mnie i treści, które ze mnie 
wychodzą. Ja tylko w skupieniu i napięciu porządkuję i dokonuję  
trudnych wyborów”. 

Barbara Jankowska-John 
* 

* *

„Obrazy Barbary Jankowskiej-John są na pierwszy rzut oka płaskie, 
choć wielowarstwowe: w głębi tło, bliżej formy pionowe i horyzontalne, 
jeszcze bliżej – białe zacieki, zachlapania, albo przeciwnie – kolorowy, 
beztroski ornament, pojawia się też splątany ślad niecierpliwego ołówka. 
Kiedy wpatrujemy się – pomiędzy warstwami narastają iluzoryczne 
przestrzenie, szybko ginące, jeśli przesuniemy wzrok. Obrazy są odrębne, 
autonomiczne, lecz łączą się w wyodrębnione cykle […], ale też i wszystkie 
wiążą się ze sobą, tworząc wspólną namalowaną rzeczywistość”. 

Jacek Łukasiewicz 



"Die Malerei ist eine Form des Selbstausdrucks. Es ist oft eine Übertragung 
der Wirklichkeit in die subjektive Ästhetik des Künstlers. Neben der eigenen  
Form der Aussage, die der Künstler sein Leben lang zu bestimmen sucht, 
bildet die individuelle Selektion der Eindrücke einen wichtigen Bestandteil 
des schöpferischen Prozesses. 

Die Bezüge auf den Gedichtband von Utz Rachowski Miss Suki oder 
Amerika ist nicht weit, der von der Freundschaft des Dichters mit dem 
amerikanischen Hündchen Suki erzählt, sind nur angedeutet. Die von 
mir erzählte Geschichte wird zu einer stark symbolisch und emotional 
aufgeladenen Figuration. Im Schaffensprozess versuche ich, eine Stufe  
der Klarheit zu erreichen, die das Geheimnis nicht antasten würde.  
Das Geheimnis ist für mich notwendig. Es wird immer bestehen, 
unabhängig davon, wie tief ich mit dem Intellekt in die Materie des  
Bildes eindringen würde. 

Abhängig davon, wie ich das Ganze organisiere, überträgt meine Hand die  
Emotionalität, die in mir ist, und die Inhalte, die aus mir kommen. Ich ordne  
sie nur, konzentriert und gespannt, und treffe die schwierige Wahl."

Barbara Jankowska-John 
* 

* *

"Auf den ersten Blick sind die Bilder von Barbara Jankowska-John 
eindimensional, doch auch vielschichtig: in der Tiefe der Hintergrund, 
näher - vertikale und horizontale Formen, noch näher – weiße 
Wasserflecken, Spritzer oder umgekehrt – buntes, sorgloses Ornament, 
es zeigt sich auch eine verknotete Spur des unruhigen Stiftes. Wenn wir 
das Bild länger betrachten, wachsen zwischen den Schichten illusorische 
Räume, die wieder verschwinden, wenn wir den Blick verlagern. Die Bilder 
sind eigenständig, autonom, bilden getrennte Zyklen […], sind aber auch 
miteinander verbunden zu einer gemeinsamen gemalten Wirklichkeit."

Jacek Łukasiewicz





szukamy ciepła chwili





przez wielki ocean rzucam piłkę





Ameryka jest całkiem blisko





nie będzie już liści jesiennych





Culp’s Hill





nie polujemy nigdy na kaczki





dzisiaj  
nie zadam wam do domu już nic





miałem sąsiadów w Pensylwanii





oglądaliśmy bitwę  
pod Gettysburgiem





będziemy znów przynależeć





życie z poetą  
jest dość przyjemne





naszym rozstaniem był człowiek





wróciliśmy na twój turecki dywan





pewnego rana spadł śnieg





jesteśmy cieniami na drodze  
     do domu





przyciągam was mocno  
Zuki błękitną wstążką





Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych we Wrocławiu,  
Wydział Ceramiki i Szkła – dyplom z wyróżnieniem, uwzględniony  
w Worldwide Graduation Artworks – Young ICO, Japan

Garden of Delights w ‚s-Hertogenbosch, Holandia,  
międzynarodowy plener, sympozjum i wystawa,  
Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving

Międzynarodowe Triennale Ceramiki w Sopocie

udział w wystawie firmy Rosenthal, Galeria Glaza Expo-Design, Gdańsk

Porcelana inaczej, Międzynarodowe Sympozjum Ceramiczne, 
Wałbrzych, Wrocław

Przemiany I!, indywidualna wystawa ceramiki i malarstwa  
w Galerii Ceramiki i Szkła grupy „Nie tylko My“, Wrocław

Szwedzka i polska ceramika unikatowa,  
Stara Pomarańczarnia w Łazienkach Królewskich w Warszawie

autorska pracownia ceramiczna we Wrocławiu; działalność artystyczna  
i wystawiennicza, współpraca z galeriami w kraju i za granicą

wyróżnienie w konkursie City of Cup firmy Rosenthal, Poznań

Ulan, polska sztuka dekoracyjna, Warszawa

Ponad nami, indywidualna wystawa ceramiki i malarstwa,  
Galeria Na Solnym, Wrocław

Ciąg dalszy… Ceramika 2001, Dolnośląska Wystawa Sztuki,  
Muzeum Miejskie – Arsenał, Wrocław

Allergy To Grey, The Bloxham Galleries, Londyn

indywidualna wystawa malarstwa i ceramiki  
z okazji 10-lecia firmy Rödl & Partner, Wrocław

Po setce, wystawa jubileuszowa 100-lecia  
Związku Polskich Artystów Plastyków, Wrocław

indywidualna wystawa malarstwa i ceramiki, Filharmonia Wrocławska

Holownia, wystawa towarzysząca  
Międzynarodowemu Festiwalowi Srebra w Legnicy

Holownia, wystawa towarzysząca  
Międzynarodowemu Festiwalowi Srebra w Legnicy
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słowiańska dusza





Abschluss des Studiums an der Akademie der Bildenden Künste  
in Breslau, Fachbereich für Keramik und Glas – Diplom mit Auszeichnung,  
im Verzeichnis Worldwide Graduation Artworks – Young ICO, Japan. 
Dreifache Stipendiatin des Ministeriums für Kultur und Kunst

Garden of Delights in ‚s-Hertogenbosch, Niederlande, Internationales 
Kunstforum, Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving

Internationale Triennale für Keramik in Zoppot

Ausstellung der Firma Rosenthal, Galerie Glaza Expo-Design, Danzig

Porzellan anders, Internationales Keramik-Symposium,  
Waldenburg (Schlesien), Breslau

Verwandlugen I!, Einzelausstellung Keramik und Malerei,  
Galerie für Keramik und Glas der Gruppe "Nicht nur wir", Breslau

Schwedische und Polnische Unikat Keramik,  
Alte Orangerie im Königlichen Bäderpark in Warschau

Atelier für Keramik in Breslau. Künstlerische und ausstellerische 
Aktivitäten in Zusammenarbeit mit Galerien im In- und Ausland

Auszeichnung im Wettbewerb City of Cup der Firma Rosenthal, Posen

Ulan, Polnische Dekorativkunst, Warschau

Über uns, Einzelausstellung Keramik und Malerei,  
Galerie Na Solnym, Breslau

Fortsetzung… Keramik 2001, Niederschlesische Kunstausstellung,  
Stadtmuseum – Arsenal, Breslau

Allergy To Grey, The Bloxham Galleries, London

Einzelausstellung Malerei und Keramik,  
zum 10. Jahrestag der Firma Rödl & Partner, Breslau

Über hundert, Jubiläumsausstellung zum 100.  
Jahrestag des Verbandes der polnischen Künstler, Breslau

Einzelausstellung Malerei und Keramik, Philharmonie Breslau

Holownia, Ausstellung zum Internationalen  
Festival der Juwelierkunst in Liegnitz

Holownia, Ausstellung zum Internationalen  
Festival der Juwelierkunst in Liegnitz
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trzeba milczeć o tym o czym się mówić nie da





cicho zaczynasz nieuchwytny dzień



artystka / Künstlerin: Barbara Jankowska-John, www.j-john.pl 

Titel der Bilder sind Zitate aus dem Band von Utz Rachowski  

Miss Suki oder Amerika ist nicht weit! Gedichte um einen Hund,  

Mironde Verlag 2013 / wydanie polskie: Utz Rachowski, Miss  

Zuki czyli Ameryka jest całkiem blisko! Wiersze wokół pewnego  

psa, przeł. Ewa Szymani, przedmowa Adam Zagajewski,  

red. Ewa Matkowska, ATUT, Wrocław 2015
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