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„Prawdziwa sztuka to taka, która powstaje dzięki potrzebie tworzenia”
A. Einstein
Łagów – mój cudowny Łagów to z pewnością jedno z najbardziej urokliwych i magicznych miejsc w Polsce. Ale Łagów to nie tylko piękne jeziora, lasy czy
wspaniały mikroklimat, to również MIASTO ARTYSTÓW – miasto ludzi, którzy pokochali to miejsce, których to miejsce inspiruje i zachwyca, którzy poprzez sztukę
chcą wyrazić siebie i przedstawić swoje spojrzenie na świat.
Doskonale to rozumieją i czują organizatorzy plenerów malarskich na czele z wyjątkową artystką Allą Trafimenkovą-Herrmann. To dzięki ich zaangażowaniu
i miłości do Łagowa i Sztuki plenery malarskie stały się nieodłącznym elementem życia Łagowa.
Sztuka nas zatrzymuje, nakazuje nam przystanąć, wzbudza refleksje, pozwala na przemyślenia, wprowadza nas w stan kontemplacji - to właśnie dostajemy
podczas plenerów malarskich. I za to wszystko dziękuję Fundacji Łagowski Dom Artysty. To dzięki Waszemu zaangażowaniu nasz Łagów stał się kolebką artystów, to
dzięki Wam odwiedza nas wielu wspaniałych ludzi, to dzięki Wam wielu z nas poznało i zakochało się w sztuce, a sztuka pokochała nas. Życzę Ci droga Fundacjo
wielu nowych, ambitnych wyzwań, będących inspiracją do kolejnych twórczych poszukiwań, realizacji wszystkich swoich zamierzeń oraz wielu przyjaciół. Nam
odbiorcom zaś życzę wielu wspaniałych przeżyć artystycznych.
Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Szanowni Państwo!
Łagów to wyjątkowe, lubuskie miasto, w którym
kultura i pasja tworzą niesamowity, artystyczny klimat
sprzyjający rozwojowi wielu dziedzin sztuki. Kulturę tworzą
przecież ludzie – a nie cztery ściany jednej instytucji.
Fundacja Łagowski Dom Artysty udowadnia to od wielu
lat. „Miasto Artystów – Zaułek Sztuki” – takim mianem
uhonorowano Łagów z inicjatywy Fundacji, co podkreśla
regionalną tożsamość kulturową, łączącą ludzi i pokolenia.
Wspaniałe plenery malarskie, które mają długą tradycję,
gromadzą nie tylko twórców profesjonalnych, ale też
artystów – amatorów, którzy mogą rozwijać swój talent
pod opiekuńczymi skrzydłami Fundacji. Dzięki temu
Łagów stał się prawdziwym „Miastem Artystów”
i kulturalną perełką na artystycznej mapie naszego
regionu.
Elżbieta Anna Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego

5

Wstęp

Fundacja „Łagowski Dom Artysty” przygotowała album-katalog „Niebo w Zieleni” XXII Międzynarodowy Plener Malarski
imienia Jolanty Zdrzalik – Łagów'2016, poświęcony artystycznym wydarzeniom łagowskim.
Do albumu-katalogu wykorzystano materiały z plenerów 2013-2016, w których uczestniczyli twórcy wspierający pomysł
Łagowskiego Domu Artystów, nadania miana Łagów – „Miasto Artystów – Zaułek Sztuki”. Prace organizacyjne trwały około czterech lat.
W czerwcu 2016 roku fakt nadania odbył się na uroczyści pod nazwą „Piknik Kulturalny” w amfiteatrze. Uczestnikami tego wydarzenia byli
mieszkańcy i gospodarze gminy, którym rozwój kultury w regionie nie jest obcy oraz nasi goście, w tym goście specjalni: przedstawiciele
Sejmu RP i władz Ziemi Lubuskiej oraz świata kulturalnego, twórcy i przedstawiciele instytucji kultury regionu oraz artyści z kraju.
Katalog ma charakter okazjonalny i jest podsumowaniem spotkań artystów na terenie Łagowa, od 2013 roku tzn.
od chwili, kiedy plenery „Niebo w Zieleni” zaczęły być sygnowane nazwiskiem Jolanty Zdrzalik – malarza artysty, organizatorki plenerów
malarskich w Łagowie od 1976 do 2004 roku, Honorowej Obywatelki Łagowa. O nadanie imienia spotkaniom artystycznym zadbała
Fundacja „Łagowski Dom Artysty”. Inicjatorka powstania fundacji Alla Trofimenkova-Herrmann, organizowała plenery malarskie od
1995 roku na Ukrainie, w Niemczech, a swoje doświadczenia przeniosła na Ziemię Lubuską w 2000 roku. Dwa lata później spotkała Jolę
Zdrzalik w hotelu Bukowy Dworek w Gronowie koło Łagowa. Cieszę się, że ją poznałam, bo to dzięki niej mogłam zorganizować następny
międzynarodowy plener. Wtedy po prostu okazała mi pomoc i uśmiech. Potem spotykałyśmy się we Włoszech na plenerach. Cudowne
krajobrazy, soczyste kolory, obrazy, romantyczne zapachy – wspomina Alla.
„Niebo w Zieleni” ta nazwa łagowskich plenerów, funkcjonuje od 2004 roku. Zanim to jednak nastąpiło, długo zastanawialiśmy się
nad walorami Łagowa i imieniem pleneru. Ale to artysta plastyk Andrzej Jerzy Owczarek odważnie dopasował tytuł do działania: zauważył,
że w Łagowie niebo ma specyficzną barwę – po prostu zanurza się w zieleni tutejszej przyrody.
Tradycje plenerowe pod niebem w zieleni przyciągają twórców indywidualnych oraz grupy profesjonalistów i amatorów z regionu
i całego kraju. W swoim czasie w katalogu poplenerowym VII Pleneru Przyjaźni – Łagów'1982, komisarz pleneru Tadeusz Dobosz
zanotował wypowiedź jego uczestniczki Jolanty Zdrzalik: „Plener jest miejscem konfrontacji postaw twórczych, interesujących dyskusji do
świtu, ciekawych ludzi, a przede wszystkim zadzierzgnięciem przyjaźni, których nie dzielą granice ani czas”.
Tegoroczny XXII plener był bogaty w wydarzenia. Działo się! Otwarcie pleneru rozpoczęły dwudniowe uroczystości pod tytułem
„Piknik Kulturalny”, uhonorowania Łagowa Mianem „Miasto Artystów – Zaułek Sztuki”. Z tej okazji odsłonięto trzy tablice pamiątkowe
i zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Łagowa otrzymały trzy osoby. Czyżby cyfra trzy była magiczna dla artystów? W program
uroczystości wpisały się trzy wystawy: malarstwa i rysunku Jolanty Zdrzalik w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
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W Łagowie przyjaciele Joli prezentowali swoje obrazy powstałe na plenerach lat wcześniejszych i wspominali artystkę, która w ciszy
odeszła podczas ostatniego pleneru swojego życia w 2004 roku w Łagowie. Oprawą wydarzenia „Piknik Kulturalny” stała się wystawa
„Zeszyt Łagowski Ałły” w Bramie Marchijskiej. Artyści i goście – uczestnicy Pikniku Kulturalnego kwiatami i ciepłymi słowami przywitali
pierwsze znaki pamięci twórców związanych z Łagowem. Potem XXII plener toczył się swoim życiem. Do malarzy dołączyli rzeźbiarze.
Dla osób zainteresowanych organizowano warsztaty malarstwa, rysunku i rzeźby. Wszystko to skupione wokół Galerii „Łagowski Magiel”,
a nad całością czuwał Łagowski Dom Artysty, jego organizatorzy i wolontariusze.
Katalog jest wydaniem okazjonalnym, jeszcze i z tego powodu, że pracując nad jego materiałami, organizatorki całego zamieszania artystycznego
w Łagowie, nie mogły pominąć takiego tematu jak historia plenerów. Trudno
jest w ramach skromnego wydania powiedzieć o wszystkim, ale mamy
ambitny cel trochę przybliżyć temat, który może zaciekawić i natchnąć do
pracy innych pasjonatów sztuk współczesnych w naszym regionie i nie tylko.
Jest to wdzięczny i szlachetny temat i jeszcze jest tu dużo miejsca do opisania!
Zaprosiliśmy do podzielenia się swoimi wrażeniami o byłych plenerach ich
uczestników artystów oraz instytucje, muzea, galerie i historyków sztuki,
działaczy kultury, fotografików, dziennikarzy i po prostu pasjonatów sztuki.
Rozpoczęło się! Otworzyły się pamiętniki wspomnień, albumy zdjęciowe,
katalogi... Posiadamy listy i fotografie, wspomnienia w słowach i obrazach,
którymi podzielili się z nami wszyscy, którym nie jest obcy temat plenerów
w Łagowie. Katalog „Niebo w Zieleni” XXII Międzynarodowy Plener Malarski
im. Jolanty Zdrzalik – Łagów'2016 jest bogatszy o takie materiały.

Alla Trofimenkova-Herrmann, Ewa Duma
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Fundacja

FUNDACJA „ŁAGOWSKI DOM ARTYSTY”
... W miasteczku znanym dla wszystkich jako Perła Lubuska, położonym między jeziorami, otoczonym barwnymi lasami, odbywają
się od dawna słynne Plenery Malarskie. Twórcy pleneru, docenili walory przyrody i przyjeżdżają tu z całego świata. Nie było by to możliwe
bez inicjatywy i pomocy łagowskich sympatyków sztuki i piękna. Dlatego pod niebem łagowskim, powstała Fundacja „Łagowski Dom
Artysty”, która pozwala budować atmosferę przyjazną rozwojowi sztuki oraz rzemiosła. Od roku 2004 przy Świetlicy Środowiskowej
w Łagowie, aktywnie działała grupa twórcza dorosłych i młodzieży. Odbywały się: zajęcia plastyczne, warsztaty i wystawy czasowe,
konkursy plastyczne, wyjazdy edukacyjne itp. Zgromadzony dorobek twórczy, szereg doświadczeń organizacyjnych i poszerzenie bazy
materialnej – wszystko to przemawiało za koniecznością stworzenia nowej formy organizacyjnej. W 2009 roku założono Fundację
„Łagowski Dom Artysty”, która trzy lata później staje się Organizacją Pożytku Publicznego.
„Łagowski Dom Artysty” jest animatorem kultury w regionie. Czuwa nad tym, żeby Muza twórczości nie odleciała z brzegów
łagowskich jezior i nie ostygła pamięć o artystycznych działaniach, które zaczęły się od lat powojennych. Pamiętamy o tych, którzy
przyczynili się swoim życiem, do tego, że Łagów naturalnie stał się miasteczkiem ulubionym przez artystów – prawdziwą pracownią pod
niebem. Niektórych już nie ma z nami... Zbliża się czas, kiedy możemy uwiecznić ich imiona i takim gestem oddajemy chwałę ich
działaniom i pamięci. Wachlarz realizowanych działań jest bardzo szeroki. Fundacja powołała w 2014 roku Komitet Organizacyjny „Zaułek
Sztuki”, do którego należą ludzie kultury i sztuki, miłośnicy Ziemi Lubuskiej, przedstawiciele władz gminy, mieszkańcy i przedsiębiorcy,
którym nie są obojętne: rozwój Łagowa, kultura i rozbudowanie unikalnej marki naszego regionu.

Działania Fundacji Łagowski Dom Artysty skierowane są na:
ź

opracowanie unikatowej marki regionu - miejscowości artystycznej

ź

promocja działań Łagowskiego Domu Artysty

ź

zabezpieczenie rytmu pracy „Galerii Magiel”

ź

rozbudowanie zaplecza i bazy twórczej dla zajęć twórczych w Łagowie

ź

organizowanie plenerów malarskich „Niebo w Zieleni” w Łagowie

ź

rozwój działalności całorocznych warsztatów plastycznych rękodzielniczych dla dzieci i dorosłych oraz zabezpieczenie bazy
materialnej, prowadzenie zajęć studyjnych i plenerowych:
- tkactwa gobelinowego oraz malowania na tkaninie, zajęcia Digital Painting,
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- kroju i szycia; zajęć realizowanych pod okiem specjalistów, kolekcji „Ubrania Zamkowe” oraz innych oryginalnych kolekcji

ubraniowo-dekoracyjnych,
- warsztaty malarstwa i rzeźby; w czasie plenerów i w letnim sezonie dla gości Łagowa,
- przygotowanie dorobku warsztatów i zajęć plastycznych do wystaw tematycznych w Łagowie: okolicznościowych

grupowych, autorskich artystów i rękodzielników, „Jednego Obrazu”, „Dzieci malują”, „Wielkanoc”, „Wrażenia Lata”,
grudniowo-świąteczne „Anielskie” i innych, w salach łagowskich,
- coroczne prezentacje tradycyjnych dzieł rękodzielników łagowskich na wystawach w regionie,
- warsztaty dla dorosłych: „malarstwo, rysunek i grafika” i zajęcia „poznajemy techniki malowania”,
- wyjazdy edukacyjne do muzeów i galerii regionu i poza region oraz wyjazdy studyjno-edukacyjne.
ź

współpraca z instytucjami kulturalnymi w regionie Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz lubuskimi galeriami
artystycznymi, współpraca partnerska z LLF

ź

stała współpraca z Urzędem Gminy - Promocji Łagowa, biblioteką gminną oraz współpraca z przedszkolem i szkołą w Łagowie
i oprawa kalendarzowych imprez Łagowskich

ź

współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami z poza regionu

ź

działalność skierowana na rozwój kulturalnych kontaktów międzynarodowych krajów Europy

ź

zajęcia z grupą młodzieży niemieckiej z miasta Lindow (Niemcy) i łotewską z miasta Ryga (Łotwa)

ź

działania na rzecz współpracy Partnerskiej Niemiecko-Polskiej z miastem Buckow

ź

współorganizacja i udział w wydarzeniach artystycznych z MOK miasta Rzepin oraz Centrum Kultury oraz Centrum Kultury
Zamek w Kożuchowie

ź

współpraca z Stowarzyszeniem Akwarelistów Polskich (SAP), członkiem Międzynarodowej Konfederacji Akwarelistów Europy

ź

współpraca i kontakty z twórcami różnych dziedzin sztuki z całego świata

ź

realizacja programu działań organizacyjno-promocyjnych „Piknik Kulturalny”

ź

realizacja programu „Zaułek Sztuk” i wsparcie Komitetu Organizacyjnego

ź

realizacja działań „Miasto Artystów - Zaułek Sztuki - Łagów”: tablice pamiątkowe, opracowanie wizerunku Łagowa i innych

ź

stworzenie i konserwacja „Parku Rzeźb” na terenie Łagowa

ź

wspieranie dobroczynnych akcji w regionie i kraju

projektów
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Uczestniczmy w projektach partnerów:
ź
ź

spotkania twórców „Noc Sztuki w Buckow” miejscowości partnerskich Buckow z Niemiec i Łagowa
udział w wydarzeniach promocyjnych i prezentacjach regionu jak Jarmark Polsko-Niemiecki w Świebodzinie, Gmin
Turystycznych w Gorzowie Wlkp.

ź

współorganizacja i udział w warsztatach Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich

ź

uczestnictwo w corocznym plenerze oraz przeglądach twórczości organizowanych przez Centrum Kultury Zamek
w Kożuchowie i Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Lubuski Oddział Regionalny w Kożuchowie oraz Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Świebodzinie

ź
ź

wystawy-prezentacje miejscowych talentów LGD w Sulęcinie, Świebodzinie, Sulechowie
udział w działaniach grupy „Babie Lato” przy Amfiteatrze i UTW Zielona Góra, inicjatywie rękodzielników lubuskich dla DPS
w m. Gubin i charytatywnych akcjach regionalnych oraz krajowych

ź

udział w różnych szkoleniowych spotkaniach i konferencjach regionalnych w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, Sulechowie,
Świebodzinie
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Realizujemy projekty własne:
ź

„Łagowskie tradycje artystyczne i rękodzielnicze”, „Malarstwo na Zamkowym podwórku”, Konkurs Małych Form / dofinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, FIO

ź

„Poznajmy rzemiosła i tradycje regionu” - „Równać Szanse”- Amerykańsko-Polska Fundacja Wolności

ź

Polsko-niemieckie warsztaty „Międzynarodowe warsztaty artystyczne”, „Ze sztuką za pan brat” i „Nie jesteśmy sami

ź

„Kulturalno-artystyczne tradycje” / dofinansowane przez Urząd Gminy Łagów

ź

„Warsztaty umiejętności twórczych – Łagów” / dofinansowane przez PROW, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

pamiętamy o innych” / dofinansowane przez Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”

ź

„Łagowski Zaułek Pomysłów Artystycznych” / dofinansowane przez FIO / ZLOP

ź

„Miasto Artystów - Zaułek Artystów - Łagów” długotrwały projekt Fundacji Łagowski Dom Artysty / dofinansowany przez

ź

wizualizacja „Znaki Łagowa” długotrwały projekt fundacji

Nadleśnictwo Świebodzin
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Pracujemy razem:
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GALERIA MAGIEL
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GALERIA MAGIEL

KALENDARIUM GALERII „MAGIEL”:
STYCZEŃ - GRUDZIEŃ:
- wyjazdowe wystawy kolekcji sztuki i rękodzieła Łagowskiego Domu Artystów do salonów wystawowych, galerii, muzeów
oraz prezentacje w plenerze
- wystawy poplenerowe w salach łagowskich: Galeria „Magiel”, Zamek, Świetlica Środowiskowa, pensjonaty
- wystawy autorskie w Galerii „Magiel”
- wyjazdy edukacyjne dla dorosłych i młodzieży: do muzeów, domów kultury i zaprzyjaźnionych galerii i pracowni artystycznych
- wystawy okolicznościowe oraz tematyczne rękodzielnictwa
MAJ - WRZESIEŃ:
- warsztaty „Lato w Galerii” dla dzieci i młodzieży mieszkańców, gości i turystów Łagowa w galerii Magiel i Bramie Marchiskiej
oraz w plenerze
CZERWIEC:
- „Niebo w Zieleni” Międzynarodowy Plener Malarski im. Jolanty Zdrzalik w Łagowie
- warsztaty malarstwa i rzeźby dla zainteresowanych w trakcie prowadzenia pleneru
- Święto „Miasta Artystów - Zaułku Sztuki - Łagów” „Piknik Kulturalny” w Amfiteatrze
CZERWIEC - WRZESIEŃ:
- wystawa poplenerowa w Galerii Magiel
- sympozjum rzeźbiarzy
- spotkania edukacyjno-historyczne i wymiana doświadczeń z partnerami Niemiec z Buckow i Lindow
LIPIEC - GRUDZIEŃ:
- artystyczna oprawa tradycyjnych łagowskich imprez kalendarzowych: dożynkowych, rycerskich, balowych, itp.
PAŹDZIERNIK - LISTOPAD:
- wystawa prac warsztatów jesiennych o różnej tematyce, wykonanych przez mieszkańców i gości Łagowa
- warsztaty i wystawa akwareli Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich oraz prac warsztatowiczów
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GALERIA MAGIEL

Galeria „Magiel” powstała 8 sierpnia 2008 roku przy ulicy Bolesława Chrobrego.
Tu są eksponowane głównie prace uczestników plenerów malarskich „Niebo w Zielni”.
Wcześniej wszystkie działania artystyczne w Łagowie były związane ze Świetlicą
Środowiskową i pracownią autorską oraz prywatnymi domami łagowian, którzy chętnie
gościli u siebie uczestników plenerów malarskich. Wśród nich były rodziny:
Herrmannów, Wołoszynów, Lipskich, Cierniochów, Padiasków, Dębskich, Czerniaków,
Siechankiewiczów, Rybczyńskich, Ostrowskich, Piniutów, Piosików, Szumlakowskich,
Pietuchów, Olendrów, a także: Grety Celnej, Jadwigi Sobolewskiej, w pensjonatach:
„Smreka”, „DEFKA”, „Bohema”, „Pod Żaglami”, „Daga”, ośrodkach „Jordan”, „Zielona
Dolina”, Ośrodek Szkoleniowy ENEA w Łagowie i Pałac w Przełazach, a dzięki wsparciu
Jolanty Zdrzalik plener „Niebo w Zieleni” gościł też ośrodek „Morena”. Od ponad
pięciu lat swoje drzwi w Domu Katechetycznym dla artystów otwiera przyjaciel sztuki,
Łagowski Ksiądz Proboszcz: Profesor Andrzej Oczachowski.
Galeria „Magiel” jest głównym miejscem wystawowym dzieł sztuki i rękodzieła, spotkań twórczych i warsztatów dzieł wszelakich
i przyciąga uwagę mieszkańców, licznych turystów i gości Łagowa. To jest druga, placówka artystyczna po autorskiej pracowni - galerii
malarstwa. Mamy nadzieje, że nie ostatnia w Łagowie. Wokół niej skupiają się artyści, rękodzielnicy oraz sympatycy sztuki, którzy są
uczestnikami plenerów, wystaw i spotkań twórczych.
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Plenery „Niebo w Zieleni”

Nazwa projektu:

„Niebo w Zieleni”
XXII MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI
im. Jolanty Zdrzalik – Łagów’2016
(12-27 czerwca 2016)
Organizator: Fundacja Łagowski Dom Artysty w składzie: Rada Fundacji:
Alla Trofimenkova-Herrmann, Anna Borcz, Ryszard Rogala, Zbigniew Szumera,
Anna Szymanek; członkowie Zarządu: Irena Łużyńska, Stanisława Lipska,
Agnieszka Ciernioch; lider grupy twórczej Irena Osos; ambasadorka Fundacji
Ewa Duma. Wolontariusze: Greta Celna, Lila Padiasek, Terenia Sikora, Łucja
Wojczechowska,, oraz ich rodziny i przyjaciele.
Sponsor katalogu „NIEBO W ZIELENI” - Łagów’2016 - Marszałek
Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak.
Sympatycy projektu „Zaułek Sztuki” - Poseł na Sejm RP Katarzyna Osos,
Marszalek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak.
Partnerzy Fundacji przy realizacji wydarzenia „Miasto Artystów - Zaułek
Sztuki - Łagów’2016: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Nadleśnictwo
Świebodzin, Urząd Gminy Łagów, Firma „ASCO” - Łagów.
Projekt Miasto Artystów - Zaułek Sztuki objęty został Patronatem Posła
na Sejm RP Katarzyny Osos oraz Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety
Anny Polak.

Fundacja Łagowski Dom Artysty
posiada status OPP KRS nr. 0000331305.
Przekaż nam swój 1%.
Konto nr. 74 9656 0008 2000 7957 2000 0001
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DLA CZEGO ŁAGÓW
TO TAKI SZCZEGÓLNY ZAUŁEK SZTUKI…?
O TYM MÓWIĄ KARTY HISTORII ŁAGOWA
Już w latach 1948-1953 został odkryty i wybrany ten uroczy zakątek na pepinierę przyszłych polskich kadr artystycznych.
W tym czasie w Łagowie, przy sprowadzonych kilkunastu fortepianach, spotkali się i przygotowywali się do pierwszego po wojnie
konkursu im. F. Chopina, pod okiem prof. Zbigniewa Drzewieckiego i jego pedagogów, przyszli adepci pianistyki polskiej: Halina CzernyStefańska (laureatka pierwszej nagrody), Barbara Hesse-Bukowska, Regina Smendzianka, Waldemar Maciszewski, Kędra Kerner i in.
Następnie zjechali do Łagowa skrzypkowie by przygotowywać się do konkursu skrzypcowego im. H. Wieniawskiego. Konkurs ten wygrała
bezkonkurencyjnie Wanda Wiłkomirska, a Grażyna Bacewiczówna skomponowała właśnie w Łagowie najciekawsze swoje utwory. Tadeusz
Baird, Jan Krenz i Kazimierz Serocki zawiązali w Łagowie tzw. Grupę „49”, która odegrała poważną role w życiu muzycznym lat
pięćdziesiątych.
O przyszłość polskiej literatury spierali się w komnatach łagowskiego zamku: Czesław Miłosz, Jerzy Putrament, Jan Parandowski,
Zofia Nałkowska, Kazimierz Wyka, Leopold Staff, Maria Dąbrowska i in. wybitni twórcy, obecni profesorowie sztuk plastycznych.
W Łagowie, w pierwszych latach powojennych, odkryli niezwykły klimat, światło i barwy palety malarskiej, tu tworzyli dzieła sztuki
i dyskutowali o jej przyszłości między innymi: Eugeniusz Eibisch, Tadeusz Kulisiewicz, Ksawery Dunikowski, Marian Wnuk, Józef
Morszczuk, Juliusz i Helena Krajewskie, Aleksander Kobzdej, Antoni Łyżwański, Andrzej Strumiłło i wielu innych. Tadeusz Piotr
Potworowski po powrocie z emigracji zatrzymał się w Łagowie i właśnie tu namalował swój pierwszy obraz w Polsce pt. ”Zielony krajobraz
Łagowa”, obecnie w zbiorach Poznańskiego Muzeum.
Ten zaczarowany zielony krajobraz Łagowa przyciągał i przyciąga do dnia dzisiejszego jeszcze wielu wielu innych wybitnych twórców.
A dla wszystkich Łagów jest miejscem zamyśleń i refleksji, szczerych rozmów i kontemplacji w pracowni pod otwartym niebem.
A czy to przepadek sprawił, iż ci wszyscy, którzy spotykali się w Łagowie jako młodzi początkujący twórcy to dziś uznani, wybitni
twórcy kultury polskiej... Czy magia to, czy urok miejsca?

Irena Łużyńska
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Piotr Potworowski
(ur. 14 czerwca 1898 w Warszawie, zm. 24 kwietnia 1962) – polski
malarz, scenograf, pedagog.
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Od Partnera
Plenery Malarskie w Łagowie Lubuskim mają swoją długoletnia tradycję nakreśloną pędzlem wielu znakomitych polskich artystów, którzy zostawili
tutaj niepowtarzalny kolor wspomnień. Krajobrazy Łagowa przynoszą inspirację i spełnienie, zachwyt i wytchnienie. Przez bramę łagowskiego zamku
przeszło wielu polskich i zagranicznych malarzy i rzeźbiarzy by tworzyć na plenerach zorganizowanych przez Fundację Łagowski Dom Artysty.
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze działa na łagowskim terenie jako mecenas życia kulturalnego od wielu lat. W 2001 roku jako gospodarz hotelu
,,Bukowy Dworek'' w Gronowie k/ Łagowa Lubuskiego gościliśmy grono znakomitych polskich malarzy, którzy zostali zaproszeni przez zielonogórską
artystkę Jolantę Zdrzalik. Od 2004 roku Oddział nasz wspiera plenery artystyczne Fundacji Łagowski Dom Artysty prowadzone przez Allę TrofimenkovąHerrmann. Klimat plenerów i piękno okolic Łagowa sprawiają, iż na spotkaniach malarsko-rzeźbiarskich powstają nastrojowe prace, które prezentowane są
również w naszym Salonie Wystaw.
Salon Wystaw Oddziału w Zielonej Górze prowadzi działalność skierowaną przede
wszystkim do jednostek oświatowych. Promujemy twórczość lokalnych artystów z Zielonej
Góry, obszaru naszego działania i pracowników Oddziału. W ramach jednego z naszych programów edukacyjnych, w tym roku, w okresie świątecznym zaprosiliśmy uczestników warsztatów plastycznych działających przy Fundacji Łagowski Dom Artysty, prowadzonych przez
panią Allę, do prezentacji bogatego w swej formie rękodzieła. Każda forma proponowana przez
twórczych ludzi, która niesie ze sobą kreatywne kształtowanie świata jest wyznacznikiem dla
naszych projektów sponsorskich, które z wielką satysfakcją i przyjemnością wspieramy.
Między innymi w ten sposób realizujemy misję związaną ze społecznym zaangażowaniem
naszej firmy.
Jolanta Pietras
Specjalista ds. Public Relations
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
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Łagów, plenery „Niebo w Zieleni”
Łagów - o jego malowniczych okolicach, majestatycznych lasach, czystych jeziorach, przepysznych trawach, nikogo nie trzeba przekonywać i nikt
nie może pozostać wobec nich obojętnym. Panuje w nim osobliwy urok - dawne zabytki architektury i współczesne budowle, parki i zawiłe uliczki
przechowują bogatą historię miasta, otwierają nowe ciekawe strony jego przeszłości i teraźniejszości. Wszystko tu bez przerwy się zmienia, codziennie się
dopełnia, rozwija, lecz Łagów stanowczo strzeże czaru swej niepowtarzalności, swoje tradycje, zwłaszcza artystyczne. Tutaj od dawna istnieje duchowy oraz
emocjonalny klimat, inspirujący poszukiwania własnego artystycznego słowa - w literaturze, muzyce, innych sztukach pięknych. Miasto, które zawsze
wabiło ludzi twórczych, również dzisiaj jest otwarte dla nich.
Potwierdzają to, między innymi, coroczne międzynarodowe plenery malarskie „Niebo w Zieleni”, które odbywają się w Łagowie w ciągu ostatnich lat,
stając się nieodłączną częścią jego życia kulturalnego. Biorą w nich udział nie tylko malarze z Polski, lecz także z Ukrainy, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji
i innych krajów. Znajdują tu życzliwą atmosferę dla pracy, mają możliwość kształtować własną przestrzeń duchową, realizować swoje idee twórcze. Każdy
kreuje indywidualną historię, artystyczną projekcję tego, co go zachwyca, przekazuje swoje uczucia w jedynym potoku wizualnej impresji (olśnienia). Dzięki
wspólnej pracy i wspólnym wysiłkom rodzi się lub kontynuuje organiczna część nowatorskich twórczych tendencji, zostają wypracowane, lub pogłębiane
już istniejące, modele postrzegania świata.
Bardzo ważną jest też tradycja przeprowadzania wystaw poplenerowych, nadających bogaty materiał dla analizowania, rozmyślań, wniosków,
określenia perspektyw. Właśnie one świadczą, że dzieła pewnego koła autorów (uczestników plenerów) odzwierciedlają artystyczne preferencje swej
generacji w zakresie estetycznych wymiarów i pasji, właściwych szczególnie dla naszych dni. Rozmaite wersje podobnych pragnień dają niepospolitą okazję
do zastanowienia się nad samym sednem bytu, w którym często odbywają się podobne lub nieco odmienne sytuacje, wydarzenia w skomplikowanym
hafcie wzajemnych uwarunkowań i powiązań. Pierwotność wrażeń, osobisty kontakt z czasem, ożywają w dziełach, wpływają na szczegóły stylu, system
skojarzeń, argumentów artystycznych, wypełniają miarę wartości egzystencjalnych. Tutaj każdy autor ma swój głos pamięci, swój kod twórczości, swoje
odczucie czasu - fizycznego, historycznego, duchowego, swoje widzenie istnienia w nim.
Niezmiennym organizatorem plenerów w Łagowie jest znana malarka Alla Trofimenkova-Herrmann, która podtrzymuje ten ośrodek kultury, gdzie
w znacznym stopniu są rozwiązywane problemy twórczej indywidualności oraz twórczych kontaktów we współczesnej artystycznej przestrzeni. Właśnie
przeprowadzenie plenerów i wystaw stało się wrażliwą częścią bardziej szerokich zagadnień. Ponieważ jedne idee rodzą inne, za jednymi inicjatywami
powstają inne. Odbywa się nowy etap kształtowania wspólnoty artystycznej, mobilnej i wrażliwej do tendencji i potrzeb czasu. Dzięki umiejętnemu
wykorzystaniu nabytego doświadczenia, możliwości syntezy artystycznych oraz społeczno-kulturalnych funkcji sztuki zwiększą się szansy wcielenia
następnych nieprzeciętnych kulturalnych projektów, akcji. Jest to proces nieustający, który przyniesie nowe wspaniałe odkrycia. Otóż historia Łagowa prawdziwego Miasta Artystów - wciąż jeszcze się pisze…
Nataliya Mayik
Sekretarz naukowy Lwowskiej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego
Gość specjalny Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Niebo w Zieleni w Łagowie'2004
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