
AUGUST ZAMOYSKI I XAWERY DUNIKOWSKI -
rzeźbiarski pojedynek na talenty.

Opracowała Ewelina Sobczyk - Podleszańska



Pamięć i niepami ęć
Xawery Dunikowski 1875 - 1964
August Zamoyski 1893 - 1970



Jabło ń -
pierwsze kroki Augusta Tomasza Leona Mariana Eugeni usza 



Jabło ń jako inspiracja.
jabłonianki, „Krokodyl”



Gdyby nie ciotka...
baronowa Maria von Steiger – Munsingen

dama dworu arcyksi ęcia Józefa

� Studia we Fryburgu i 
HeidelberguHeidelbergu

� Pobyt w niewoli –
Grunewald i Rita

� Praca u Josefa Wackerlego 

� Asystentura w berlińskiej � Asystentura w berlińskiej 
Kunstgewerbeschule

� Dlaczego nie Kraków? 



Iskra ekspresjonizmu

� Munch i Przybyszewski Ernst Ludwig Kirchner



August Zamoyski „Łza” 
Rita Sacchetto „Fantazja orientalna”



Droga Dunikowskiego: 
Kraków – Warszawa – Kraków
uczeń Konstantego Laszczki

� Laszczka
„Opuszczony”, „Beliniacy”„Opuszczony”, „Beliniacy”



Dunikowski u Jana Styki
„Golgota”



Pokłosie Młodej Polski

� „Portret Henryka 
Szczyglińskiego”, Szczyglińskiego”, 
„Macierzyństwo”



Dunikowski przy swojej rze źbie „Człowiek”



„straszydła gipsowe” i „łby perukarskie”
Xawery Dunikowski „Tchnienie”,

projekt pomnika Bolesława Śmiałego



Xawery Dunikowski
prace przy bazylice  jezuitów w Krakowie 



Portal u jezuitów - detale



Dunikowski – własna droga
„Ewa I”, „Kobieta brzemienna”



Dunikowski i „Kobiety brzemienne”



Tragedia Wacława Pawliszczaka  
19 I 1905 klucz i kula

„Potyczka w drodze”, „Powrót z narzeczon ą”, „Przegl ąd husarii”, „Łucznik tatarski” 



Sara Lipska i Xavera Dunikowska



Sara Lipska 
„Artur Rubinstein” 1963 



Projekty Sary



Antoine – Antoni Cierplikowski



Salon Antoine'a  - Dunikowski czy Lipska?



Dunikowski „Dusza odrywaj ąca si ę od ciała”
Nagrobek Antoniego Cierplikowskiego w Sieradzu



Paryż...



„Id ę ku Sło ńcu.”



Amerykanki, Francuzki, Polki.



Zakopane – stolica nie tylko zimowa



Formizm -
przeciwstawienie si ę tępocie i ogólnej śpiączce panuj ącej 

w sztuce polskiej. 

Co to jest forma?

- Leon Chwistek, teoretyk strefizmu
droga przez prymitywizm,realizm, impresjonizm, futuryzm

- Witkacy, twórca teorii Czystej Formy,
waga uczucia metafizycznego
„ Chodzi mi o fantastyczność bez żadnego ładu i składu, aby na 

scenie człowiek mógł popełnić samobójstwo z powodu scenie człowiek mógł popełnić samobójstwo z powodu 
wylania się szklanki wody, ten sam stwór, który pięć minut 
temu tańczył z radości z powodu śmierci ukochanej matki.”   



Formi ści – Leon Chwistek

„Szermierka” „Portret żony”



Formi ści - Witkacy

„Portret Augusta 
Zamoyskiego”

„Kuszenie św. Antoniego”
Zamoyskiego”



Formi ści – Zbigniew Pronaszko

'”Akt”                             „Portret Tytusa Czyżewskiego”



Zbigniew Pronaszko 
Pomnik Adama Mickiewicza w Wilnie 



Rehabilitacja sztuki ludowej

Ewelina Pęksowa „Szopka”



4 XI 1917
Wystawa w krakowskim Pałacu Sztuki

Nowa Reforma:

„Wszystko co tu wystawiono, bez wyjątku nosi miano tak 
potwornej brzydoty, takiego lekceważenia uznanych prawideł 
piękna w sztuce i naturze, i to zarówno w wyborze tematów, 
jak i w ich technicznym wykonaniu, że chwilami widz zadaje 
sobie pytanie, czy wystawcy nie mieli zamiaru zażartować 
sobie z dobrego smaku, logiki i wytrzymałości publiczności,”     



Wiosna 1921
wystawa w warszawskiej Zach ęcie

Zarzuty:

- szkodliwa dla rozwoju sztuki polskiej robota
- propagowanie blagi i nieuctwa
- niemoralność
- rozbijanie ducha w narodzie
- demoralizacja młodzieży
- bolszewizm i popieranie żydokomuny

Za to w paryskim Musee Crillon w 1922 roku recenzje były przychylne...



Zamoyski:
„Louis Marcousis”, „ Maria Walterskirchen”, 



Zamoyski
„Antoni Słonimski”



Amadeo Modigliani 
„Głowa” 

„Portret Leopolda Zborowskiego”



Rzeźba we Francji -
Constantin Brancusi ”Panna Pogany”, Ksi ężna X” 



Zamoyski „Ich dwoje”



Wielka Wyprawa w 21 dni. 



August Zamoyski
„Głowa Wierki”, 

w IPS 1936 r 



Dunikowski „Głowy wawelskie”

oryginał



Dunikowski
Warszawa – Pomnik wdzi ęczności Ameryce



Dunikowski 
Kraków - Pomnik Dietla



Dunikowski i wojna
Auschwitz

historia pewnego zdj ęcia



Dunikowski – skutki wojny
„Bo że Narodzenie w O święcimiu”

„Kaktusy”



Zamoyski i wojna
Paryż – Jabło ń – Brazylia

( Rio de Janeiro, Sao Paulo)



Zamoyski – pomnik Chopina w Rio de Janeiro 1944 



Zamoyski
„Nu” z Pampulha



August Zamoyski
„Jan Chrzciciel”



Zamoyski
pomnik Adama Sapiehy



August Zamoyski w Pracowni 1968-69



August Zamoyski

P – Polak           K – katolik            Z - Zamoysk i



Przed i po wojnie
„Głowa bolszewika” 1917-20
„Popiersie robotnika” 1946



Dunikowski – projekt „Sierp i młot”1953
Projekt pomnika Stalina 



Dunikowski - „Popiersie Lenina” 



Dunikowski - „Pomnik Czynu Powsta ńczego”
Góra św. Anny 



Góra św. Anny
Lata 30 XX wieku i współcze śnie



Dunikowski 
„Pomnik Wdzi ęczności Armii Czerwonej” Olsztyn



Pomnik w Olsztynie - detale



Dunikowski
Warszawa, ostatnia praca – pomnik I Armii



Warszawa, muzeum Królikarnia



Xawery Dunikowski

- „ genialny rzeźbiarz”(Boy)

- „...stary, nieduży wesoły Dunikowski.” (Nałkowska) 

- „...awanturnik, rozpustnik (acz bardzo szpetnej gęby i 
postury), poszukiwacz mecenasów i przygód.” (Dąbrowska)



Dunikowski i Zamoyski


