
 
  
ANNA BARBAROWICZ 

 
ŻYCIORYS ARTYSTYCZNY 

 
 

1978 – Dyplom w PWSSP – Gdańsk w Pracowni malarskiej prof. Rajmunda   
Pietkiewicza oraz w Pracowni tkackiej prof. Józefy Wnuk. 

 
 

Wystawy zbiorowe 
 

1979 – Wystawa poplenerowa „Wenecja 79” 
 Wystawa tkaniny artystycznej „PWSSP-Gdańsk w PWSSP–Łódź” 
 Wystawa malarstwa zorganizowana przez „Koło Młodych” 
 Wystawa malarstwa „Robotnicze Forum Kultury” – „Elana” Toruń 
1980 – Wystawa – aukcja na Centrum Zdrowia Dziecka w Zamościu 
1981 – Poplenerowa wystawa tkaniny „Kowary – 81” – BWA Jelenia Góra 
 wystawa środowiska toruńskiego – Getynga 
1984 – Poplenerowa wystawa „Koronowo – Pieczyska” – BWA Bydgoszcz 
1985 – poplenerowa wystawa „Nowe Miasto Lubawskie” – Kamienica Pod Gwiazdą” 

-Toruń 
Poplenerowa wystawa „Plastycy Zobywcom Wału Pomorskiego”, Człopa’85 – BWA 

Piła 
1988 – Poplenerowa wystawa „Osiek nad Wisłą” – Dom Muz ul. Podmurna - Toruń 
1989 – „Tumult” – Sztuka Poza Centrum”, Ratusz – Toruń 
1991 – Wystawa malarstwa, tkaniny, odzieży artystycznej „Integracja” – KMPiK 

Toruń 
1994 – „Wystawa Współczesnej Sztuki Polskiej” – Bruay-La-Buissiere „Tendences” – 

Lens      
 (Francja) 
1999 – „Dekada 1989-1999 od Zjazdu do Zjazdu od Tumultu do Tumultu” – Galeria 

Sztuki 
 „Arsenał” – Toruń 
2000 – „Projekty - Anioły Toruńskie” wystawa w Galerii „Na Piętrze” – Toruń 
2001 – „Dzieło Roku” – wystawa środowiska toruńskiego – Toruń 
2010 – „ Dzieło Roku” - Toruń 
 

Wystawy indywidualne 
 

1982 – Wystawa tkaniny Galeria Sztuki Współczesnej PSP- Toruń 
 Wystawa tkaniny – Miejska Biblioteka Publiczna – Chełmża 
1991  Wystawa malarstwa i tkaniny – Galeria w Kamienicy Pod Gwiazdą – 

Toruń1996 – 1996 - „Zetknięcie materii” –wystawa malarstwa, tkaniny, biżuterii 
– Inowrocławski Dom 

 Kultury, Miejska Galeria Plastyki 
2011 – „ Malarstwo wielością materii „ wystawa malarstwa, tkaniny, jedwabiu, 

biżuterii –      Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska – 
Filia nr 6 



 
Recenzja Wiesława Smużnego 

 
Anna Barbarowicz w samodzielnej pracy artystycznej po dyplomie w 1978 

roku, dała się w Toruniu poznać jako interesująca malarka i tkaczka. 
 

Wrodzona wrażliwość kolorystyczna, podrasowana na studiach w gdańskiej 
Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, ze szczególną siłą i atrakcyjnością 
wyzwoliła się w jej malarstwie pejzażowym. Systematyczne uczestnictwo w 
plenerach lat 80-tych XX w. wypracowało pokaźną kolekcję obrazów, która tworzy nie 
tylko główny zrąb malarstwa jej wystaw indywidualnych, ale też pozwalała jej na 
reprezentacyjny dla środowiska toruńskiego udział w wystawach zagranicznych. 
 
            Anna Barbarowicz była chętnie zapraszana do wystaw zagranicznych przez 
komisarzy zarówno ze strony niemieckiej jak i francuskiej. Jej malarstwo bowiem 
reprezentuje – dziś coraz rzadszy  - typ bezpośredniego, świeżego spojrzenia na 
naturę interpretowaną w gamach melancholijnego, północnego błękitu pruskiego 
oraz chromoksydowych zieleni wilgotnych, pomorskich łąk, jezior i lasów. Wprawdzie 
malarstwo to nie syntetyzuje planów ziemi i nieba na wzór najwybitniejszego 
przedstawiciela szkoły Wybrzeża – Piotra Potworowskiego, to jednak kolorystyką 
swoją nieodparcie z malarstwem tego mistrza kojarzy się. Poza tym pejzaże 
Barbarowicz mają też inną, własną, interpretatorską odrębność. Wystarczy przyjrzeć 
się cyklowi prac w miodowo – pomarańczowej gamie. Prac, pokazujących pejzaż 
przesycony światłem późnego lata lub wczesnej jesieni. Pejzaż – przez miłośników 
„złotej jesieni” – oczekiwany niemal przez cały rok. Każdy, kto w swoim życiu czuje 
się niedogrzany psychicznie, powinien otaczać się tym miodowym, bursztynowym 
malarstwem Anny Barbarowicz. Działa ono niemal terapeutycznie. Uspakaja i 
rozleniwia nasze emocje, wsącza się walerianą lub amolem do naszego, skołatanego 
serca. W toruńskim środowisku artystów malarzy postawa ideowo – artystyczna Anny 
Barbarowicz jest wyrazista i odrębna. Ma swoją wyjątkowość i rangę. 
 

Na podobieństwo wielu malarek, zmysłowo reagujących na fenomeny światła i 
barwy w otwartej przestrzeni pejzażu, a podświadomie - ciągnących do konkretu 
ciała, do namacalności faktury i struktury materii, Anna Barbarowicz jeszcze na 
studiach zainteresowała się  tkaniną artystyczną. Wystawy tkaniny artystycznej 
świadczą o jej dobrych kontaktach z aktywnymi środowiskami tkaczy w Polsce – w 
Łodzi i na Dolnym Śląsku. Działalność tkacka, podobnie jak malarska rozwijała się 
systematycznie i przerodziła   w projektowanie odzieży artystycznej oraz biżuterii. 

 
Biżuteryjne dziełka Anny Barbarowicz, zarówno te pojedyncze mono obiekty 

jak i te z wątkami multiplikacyjnej dekoracyjności, tchną wewnętrznym spokojem 
oryginalnej koncepcji i dopracowaniem formy. Charakteryzują się skromnością i 
wyszukaniem harmonijnej barwy ich materialnych składników. Decyduje o tym 
srebro, które każdej biżuterii daje głębię. Daje ponadczasową pewność wartości. Do 
samopoczucia użytkowników wnosi spokój i melancholijną dumę. 

 
W biżuterii  – podobnie jak w malarstwie – Anna Barbarowicz ujawnia swój 

wrażliwy i przejęty kontakt z naturą. Nie szlifuje zbędnie i nie ścina, ani wierci, 
bursztynu. Szanuje bursztyn. Każdą jego kroplę i każdą bryłkę otacza listkiem srebra, 
obejmuje dzwoneczkiem kalii. Tworzy bursztynowi metalowe czapeczki i czepce, 



którymi wydobywa go z żywiołu ziemi. Drobnymi, biżuteryjnymi kroczkami wynosi 
bursztyn na piętro ludzkiego używania go w kulturze symbolicznej. Jeden z 
oprawionych bursztynów zdradza twarz Rembrandta lub van Dycka. Drugi przynależy 
Saskii, a trzeci mógłby służyć dumnemu Velasquezowi. 

 
Srebrna biżuteria bursztynu operuje kolorystycznym kontrastem złocistego  

miodu  i szarości stali. W pracach Barbarowicz - poza tym powszechnie stosowanym 
efektem dynamizującym biżuteryjny przedmiot - spotykamy zestawienia i składy barw 
o silnym, melancholijnym wyrazie. Oprawione w srebro błękity i ultramaryny, zielenie 
i szmaragdy.  
            To z kolei - skoncentrowane i zaklęte w drobny przedmiot kawałki malarstwa.  
Biżuteria pojedynczych, niepowtarzalnych, syntetycznych i znakowych pejzaży. 
Biżuteria nieseryjna. Jednostkowa, jedno egzemplarzowa. Biżuteria o głębokim 
wyrazie a nie blichtrze. Powstała w cichości i skromności życia. Czekająca na swego 
odkrywcę i wrażliwych użytkowników. 

 
Barbarowicz reprezentuje artystyczną szkołę biżuterii pojedynczego 

egzemplum   o silnym piętnie autorskiego, malarskiego indywiduum. Tworzy w nowej, 
estetycznej koncepcji biżuterii. Biżuterii wewnętrznego piękna, a nie popowych 
wdzięków  i postmodernistycznych umizgów. 

 
            Synteza czterech plastycznych poszukiwań Anny Barbarowicz w 
dyscyplinach malarstwa, tkaniny, odzieży artystycznej oraz biżuterii, najlepiej 
zaprezentowana została na jej wystawie indywidualnej pt. Zetknięcie materii. 
Ujawniony w niej stan dojrzałej świadomości artystycznej Autorki oraz nabrzmiałe w 
wieloaspektowych poszukiwaniach plastycznych potencjały Jej wrażliwości 
malarskiej i wyobraźni, powinny teraz zostać wsparte całorocznym stypendium 
twórczym. Pozwoliło by ono tej zasłużonej dla cichej sztuki, toruńskiej Autorce na  
zorganizowanie wystawy indywidualnej z katalogiem. Na 33. lecie twórczości w roku 
2011. Z uwzględnieniem jeszcze ostatnich Jej osiągnięć i dyspozycji            w 
opanowaniu niezwykle trudnej techniki malowania jedwabiu 
 

Anna Barbarowicz w ramach Toruńskiego Okręgu ZPAP pełniła i pełni 
odpowiedzialne funkcje w Komisji Rewizyjnej i na bieżąco współpracuje z Zarządem 
Okręgu. Obecnie jest członkiem Zarządu ZPAP. Od paru kadencji pracuje społecznie 
na rzecz Związku.  Ofiarnie uczestniczy też w akcjach dobroczynnych. Szczególnie 
cenne jest Jej uczestnictwo w akcji „Toruńska kropla życia” Fundacji na Rzecz 
Hematologii. Co roku Anna Barbarowicz  przekazuje na aukcję świąteczną 
choinkowych bombek fantastyczne, absolutnie niepowtarzalne i unikatowe oraz 
dosłownie drogocenne egzemplarze bombek. Bombek biżuteryjnie oprawionych w 
bursztyn i srebro. Najwięksi znawcy szczególnie na nie „polują”. A trafiają one pod 
choinkę nawet filmowych gwiazd i tabloidowych postaci, pochodzących    z naszego 
miasta. 

                                                                                                                                
                                                                                                     Wiesław Smużny 
Toruń, dn. 14.12.2010 r. 
 

 
 


