
 
 

 

 

 

Czy wiecie, że zwiedzanie wystawy może być jak spotkanie z zagadkowymi 

postaciami? Tak! Znów zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do pójścia tropem 

dzieł Augusta Zamoyskiego, i do rozwiązania paru zagadek, których odpowiedzi 

kryją się w zakamarkach wystawy. Zadania można rozwiązać zwiedzając wystawę 

bezpośrednio lub wirtualnie (w czasie gdy Muzeum jest zamknięte – spacer 

dostępny na facebooku i na www.mnp.art.pl). Pamiętajcie, że najważniejsza do 

rozwiązania zadań jest uważna wędrówka przez wystawę i wnikliwe przyjrzenie 

się dziełom! A na koniec – coś plastycznego!  

 

1. Głównym tematem sztuki Augusta Zamoyskiego był człowiek – przechodząc 

przez wystawę niemal nie znajdziecie innych przedstawień…  

Jednak zanim skupimy się na człowieku… pierwsze zadanie!  

W trakcie całej wędrówki przez wystawę spróbujcie odnaleźć dzieła artysty, które 

wyjątkowo przedstawiają… zwierzęta! Na koniec spaceru wypiszcie nazwy trzech 

stworzeń, które schowały się pośród ludzi. (Podpowiedź: jedno z nich 

wyrzeźbione zostało wraz z pewną postacią – znajduje się u jej stóp.) 

 
…………………………………. ………………………………… …………………………............ 

 

PARTER 

2. Człowiek fascynował Zamoyskiego najbardziej! Ciało ludzkie jest piękne i 

dość skomplikowane - a żeby tego było mało, wyraża też sprawy niewidzialne na 

pierwszy rzut oka: wnętrze człowieka, jego przeżycia, emocje, temperament! 

 

Czy umiecie rozpoznać, jakie emocje wyraża mimika tych postaci? 

Znajdźcie te dzieła na wystawie, i dopasujcie do nich określenia. 

A może macie inne propozycje emocji, które da się rozpoznać na ukazanych tutaj 

obliczach? 

 

    
 

przerażenie   smutek      duma  gniew 

 

3. Niektóre twarze artysta przedstawił w sposób bardziej zagadkowy - bez 

wyrazu lub… z zamkniętymi oczami! Czy to przypadek, błąd (jak nieudane 

zdjęcie) lub nieumiejętność rzeźbiarza? Nie! Zamknięte oczy w sztuce często 

oznaczają tajemnicę ukrytą wewnątrz człowieka. Cechują kogoś, kto nie 

przejmuje się otoczeniem, lecz zagląda w głąb siebie, lub po prostu marzy. 

W trakcie spaceru po wystawie spróbujcie znaleźć i wypisać jak najwięcej postaci 

z zamkniętymi oczami. Czy jest ich dużo czy niewiele? 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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PIĘTRO 

4. W ostatniej sali wystawy znajduje się ciekawe przedstawienie mężczyzny, 

który, mimo otwartych oczu, nic nie widzi. Czy domyślacie się dlaczego? 

Spróbujcie go znaleźć (pomoże Wam tabliczka). Potem zastanówcie się: czy w tej 

sportretowanej twarzy rzeczywiście można rozpoznać osobę niewidzącą?  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
5. Jednak nie tylko twarz i oczy wyrażają ludzkie przeżycia. Choćbyśmy nawet 

chcieli je ukryć, zdradzi nas całe nasze ciało!  

Co mogą wyrażać postawy ukazanych poniżej postaci? Znajdźcie je na wystawie i 

dopasujcie określenia (lub wymyślcie własne): 

 

  
 

radość  obrażenie zamyślenie zawstydzenie 

 

6. Szczególnie dużo mówią o człowieku jego 

ręce! Sam artysta dobrze to wiedział - i mimo, że 

ręce pojawiają się w jego twórczości niezbyt 

często, to bardzo się przygotowywał do ich 

wyrzeźbienia. Dowodem są obecne na wystawie 

wielkie fotografie jego własnych dłoni, a także te, 

na których pozuje ze złożonymi rękoma.  

Czy rozpoznajecie do której rzeźby (znajdującej 

się w tej samej sali) pozował tu Zamoyski?  

Co ten gest w rzeźbie oznacza? 

 
…………………………………………………………………… 
 

7. O pewnej rzeźbie znajdującej się w tej samej sali Zamoyski powiedział:  

„Jan Chrzciciel ma moje ręce i moje nogi”.  

Odszukajcie rzeźbę Jana Chrzciciela. Przyjrzyjcie się jego stopom… 

Z pewnością  jest z nimi coś nie tak! Jeśli znajdziecie pewien nietypowy szczegół, 

dowiecie się jaką ukrytą przypadłość miał August Zamoyski ;) 

 

8. Wśród dzieł Augusta Zamoyskiego wiele jest takich, które ukazują ludzi na 

sposób dziwny, zniekształcony - nie pozwalają  rozpoznać jakichkolwiek emocji, 

a czasem nawet są dalekie od ludzkiego wyglądu. A jednak są portretami! (co 

widać na tabliczkach) 

Czy wiecie jak się nazywa rodzaj portretu, który celowo zniekształca wygląd 

modela i wyolbrzymia jego charakterystyczne (nie zawsze ładne) cechy?  

Wpiszcie nazwę: 

 

 …………………………………………………………………………………………………. 
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9. Czy stworzyliście kiedykolwiek taki rodzaj 

portretu? Jeśli nie, to do dzieła! Jak to zrobić?  

Przyjrzyjcie się swojej/czyjejś twarzy. Znajdźcie cechy 

najbardziej charakterystyczne (duże usta, wydatny 

podbródek, garbaty nos, zmarszczone czoło) - i po 

prostu bawcie się nimi rysując lub rzeźbiąc! 

Oczywiście prawdziwy portrecista postara się, aby 

twarz była nadal rozpoznawalna ;) 
 

 10. Zamoyski w swojej pomysłowości szedł czasem 

znacznie dalej i robił dość odważne eksperymenty z 

rysami twarzy swoich modeli (tak bardzo się nimi 

fascynował!). Przyznacie chyba, że niektóre jego 

rzeźbiarskie portrety przypominają raczej fantastyczne 

stwory lub dziwne maski.  

 
I oto zadanie dla Was!  

Podobnie jak Zamoyski, uruchomcie swoją 

wyobraźnię i stwórzcie własne maski.  

Zapomnijcie jednak o królikach czy superbohaterach - 

i wymyślcie maski, których nikt jeszcze nigdy nie 

widział! I mimo, że słowo „maseczka” niezbyt dobrze 

się dzisiaj kojarzy, to niech tym razem nie pełni 

funkcji antywirusowej, ale niech Wam się przyda 

podczas nadchodzącego karnawału  Obok 

znajdziecie prosty i efektowny sposób wykonania 

maski w domu - z rodzicami lub całą rodziną.  

 

MASKA Z BANDAŻU GIPSOWEGO 
 

Czego potrzebujecie? 

- bandaż gipsowy np. z apteki 

(1 szt. na jedną lub dwie maski) 

- miska z wodą 

- nożyczki 

- tłusty krem 

- chusteczka higieniczna 

 

Wykonanie: 

1. Potnijcie bandaż na kawałki (np. prostokąty różnej wielkości). 

2. Posmarujcie twarz tłustym kremem. 

3. Do brwi przyłóżcie kawałki chusteczki higienicznej (aby je zabezpieczyć). 

4. Prostokątne kawałki bandaża po kolei zamaczajcie w misce z wodą i kładźcie 

na twarz (delikatnie uklepując, żeby się lepiej przykleiło).  

5. Nakładajcie tak, aby kawałki na siebie nachodziły i szczelnie pokryły wybrany 

obszar (np. całą twarz - oprócz oczu i dziurek od nosa!). Jeśli nałożycie kilka 

warstw (2-3), maska będzie trwalsza. 

6. Odczekajcie 10-15 min., aż gips stwardnieje. 

7. Ostrożnie oderwijcie maskę - najlepiej nie na siłę, tylko poprzez ruchy twarzą 

(wówczas maska odejdzie sama). 

8. Możecie ją jeszcze obejrzeć pod światło (by sprawdzić czy wszędzie warstwa 

jest tak samo gruba) i uzupełnić zbyt cienko pokryte miejsca. 

9. Odłóżcie ją na ok. 2 dni do całkowitego wyschnięcia. 

10. Ozdóbcie ją według własnego pomysłu! 
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Dobrej zabawy! 


