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eszek Legut urodzi³ siê we Wroc³awiu w 1959 roku. Od najm³odszych lat przejawia³ talenty pla-

styczne. Ju¿ w przedszkolu przymierza³ siê do kopiowania matejkowskiej Bitwy pod Grunwaldem .

Powa¿niejsze postêpy w tej dziedzinie poczyni³ na wy¿szej uczelni. Podczas wyk³adów z wytrzyma³oœci

materia³ów, na wydziale mechanicznym Politechniki Wroc³awskiej, doskonali³ technikê rysunku, szkicuj¹c

rosn¹ce za oknami drzewa. Po studiach, ju¿ z tytu³em magistra in¿yniera konstruktora, zamieszka³ wraz z

¿on¹ w Karpaczu, a od 1990 roku zaj¹³ siê malarstwem na powa¿nie. U podnó¿a Œnie¿ki inspiracji

twórczych mu nie brakuje. Fascynuj¹ go nie tylko monumentalne góry, ale równie¿ poszczególne drzewa,

ska³y, kamienie, górskie potoki. Ulubionymi tematami dzie³ s¹ miejsca ciche, spokojne, ma³o znane, do

których wiêkszoœæ turystów nie dociera. Czêsto odwiedza je podczas spacerów.

rócz rysunku, zajmuje siê akwarel¹, malarstwem sztalugowym,grafik¹, freskiem i projektowaniem.

Inn¹ pasj¹ jest fotografia. Przewa¿nie tworzy dla siebie , ale wspó³pracuje równie¿ z miesiêcznikiem

Turysta Dolnoœl¹ski . Dla biura architektonicznego wykonuje prezentacje projektów, bardziej ¿ywe ni¿

komputerowe.

ego zainteresowania nie ograniczaj¹ siê wy³¹cznie do dzia³añ plastycznych. Artysta jest zagorza³ym

fanem Led Zeppelin , Pink Floyd , Deep Purple , a ostatnio rewelacyjnej polskiej grupy Riverside .

Sam by³ gitarzyst¹ w zespole rockowym, obecnie æwiczy grê na perkusji.
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Obchodz¹ce w 2004 roku XXX-lecie Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu od samego pocz¹tku wspiera, na miarê

swoich mo¿liwoœci, stwarzaj¹c im miêdzy innymi sposobnoœæ prezentacji dorobku twórczego.

Piszê to w cudzys³owie, poniewa¿ ich kunszt artystyczny siêga o wiele dalej. S¹ to ju¿ dzisiaj wybitni twórcy, chocia¿

mo¿e jeszcze nie tak znani, a przez to i mniej doceniani w œrodowisku artystycznym Dolnego Œl¹ska. Do nich

niew¹tpliwie nale¿y Leszek Legut mieszkaniec Karpacza, który dziêki talentowi i olbrzymiej pracowitoœci stworzy³ wiele

wyj¹tkowych prac wykonanych o³ówkiem. Inspiracj¹ do ich powstania by³ i jest niepowtarzalny urok Karkonoszy, ich

flora i fauna, ska³ki, potoki i wspania³e górskie panoramy. Powsta³e prace i studia s¹ zapisem zastanej rzeczywistoœci

widzianej okiem jej twórcy.

„lokalnych” twórców

Zbigniew Kulik
Dyrektor Muzeum

Ryszard Rzepczyñski

ZACZAROWANA KRESKA LESZKA LEGUTA

ieszkaj¹cy od ponad dwudziestu lat w Karpaczu Leszek Legut jest prawdziwym poszukiwaczem i badaczem

piêkna karkonoskiego krajobrazu. Wzorem uczniów za³o¿onej przezAdolfa Dresslera pod koniec XIX wieku klasy

malarstwa krajobrazowego w Königlische Kunst - und Kunstgewerbeschule (Królewska Szko³a Sztuki i Rzemios³a

Artystycznego we Wroc³awiu) czêsto wyrusza w góry ze sztalug¹, b¹dŸ szkicownikiem i podobnie jak inny znany

karpaczañski malarz Carl Ernst Morgenstern utrwala o³ówkiem i farb¹ pejza¿e z okolic Karpacza i karkonoskich

miejscowoœci.

biór rysunków „Karkonosze, w Dolinie Dzikiego Potoku" to efekt wieloletnich obserwacji górskiej przyrody i setek

szkiców maj¹cych oddaæ nastrój i piêkno Karkonoszy. Dolina Dzikiego Potoku wciœniêta miêdzy Strzelcem a

Karpatk¹ od wieków przyci¹ga³a uwagê wielu ludzi. Ju¿ w œredniowieczu odwiedzali j¹ poszukiwacze z³ota i szla-

chetnych kamieni pozostawiaj¹c w wielu miejscach wyrzeŸbione w kamieniu znaki krzy¿a. Za nimi przyszli górnicy,

którzy na stokach wzgórz dr¹¿yli poszukiwawcze sztolnie. Powsta³y tutaj pierwsze karpaczañskie kopalnie srebra.

Jeszcze mo¿na zobaczyæ pozosta³oœci po kopalnianych ha³dach, a wœród kamiennego rumoszu znaleŸæ niewielkie

okazy kryszta³u górskiego.

rawdziwe arcydzie³a natury, których piêkno na co dzieñ nie potrafimy dostrzec, za spraw¹ bystrego oka i

wprawnej rêki Leszka Leguta mo¿emy podziwiaæ i na nowo prze¿ywaæ. Wasyl Kandyñski pisa³ „Geometrycznie

linia jest niewidoczna. Jest œladem poruszaj¹cego siê punktu, skutkiem jego przesuwania siê. Powstaje z ruchu przez

zniszczenie bezw³adnoœci punktu, absolutnego stanu jego spoczynku”. Zaczarowane kresk¹ artysty fragmenty karkon-

oskiego krajobrazu: potok, kamienie, drzewa, ska³y nabieraj¹ nowego znaczenia i pozwalaj¹ widzowi dostrzec to, co do

tej pory by³o niewidoczne, a zosta³o uchwycone za pomoc¹ grafitowych linii na bia³ej kartce papieru. Bezw³adnoœæ

wzroku widza o¿ywiona zostaje kolejnym doznaniem, zaœ w pamiêci zostaje zaczarowany widok karkonoskiego

pejza¿u.
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