
Biografia

mgr sztuki Michał Lach ur. w 1979 r. w Kielcach
plastyk, pracuje jako modelarz
w prywatnej pracowni rzeźbiarskiej

Urodzony w Kielcach. Zamiłowanie do sztuk plastycznych 
przejawiał już we wczesnym dzieciństwie. Sklejał modele 
samolotów. Rysował zarówno ludzi jak i zwierzęta. Często także 
wykonywał nieduże, zazwyczaj realistyczne figury z plasteliny 
np.: motocyklista, rekin itp.
Sam pomimo tego, że na co dzień ma kontakt z rzeźbą, uważa się 
bardziej za malarza i rysownika. Chociaż ostatnio z przewagą na 
to drugie (często wykonuje zamówienia rysunkowe np.: portrety). 
Prywatnie jest mężem i ojcem.

Wykształcenie:

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu na wydziale 
Rzeźba, specjalizacja Małe Formy Rzeźbiarskie (dyplom 2006r. w
pracowni pana prof. Jacka Dworskiego)

Państwowe Szkoły Sztuk Plastycznych im. Józefa 
Szermentowskiego w Kielcach na wydziale Dawne techniki 
malarskie i pozłotnicze (dyplom 2000 r.)

Działalność artystyczna:

Obecnie wykonuje statuetki, płaskorzeźby oraz pełne rzeźby 
(popiersia) w prywatnej firmie, w technice na wosk tracony.

Realizacja wielu lalek i elementów scenograficznych (rekwizytów,
dekoracji, konstrukcji kostiumów) do ponad 20 spektakli w 
Teatrze Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach, gdzie przez dwa lata 
pełnił stanowisko kierownika pracowni plastycznej(2009-2011r.), 



a także do Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, do Teatru 
lalkowego w Elblągu, a także do Europejskiego Centrum Bajki w 
Pacanowie.
Indywidualna wystawa  pasteli w Galerii WINDA w KCK w 
Kielcach w 2009r.
Zaprojektowanie i wykonanie modelu statuetki do nagrody 
festiwalu filmowego Złote Mrówkojady w Lublinie 2008r. 
(Przyznawana od 2009 do 2016r).

Udział w konkursach plastycznych:
w Kielcach – Przedwiośnie 2009 (udział w wystawie)
w konkursie na medal 60 lat ASP we Wrocławiu – wyróżnienie
w wystawach malarskich, rysunkowych i ceramicznych na ASP 
we Wrocławiu,
udział w Międzynarodowych Warsztatach Odlewniczych w 
Gdańsku w 2005,
realizacja scenografii do wideoklipu zespołu Flipper 2006r.

Obecnie przygotowuje się do wystawy indywidualnej.
Zakończył pracę nad scenografią do filmu.
Czasami także występował na scenie oraz jako postać w filmie.

Warsztaty plastyczne

Prowadzenie sekcji plastycznej w projekcie „Lato w Teatrze”
w Teatrze Kubuś 2013r.

Prowadzenie warsztatów scenograficznych dla nauczycieli w 
ramach projektu „Teatr w szkole i przedszkolu” w Teatrze Kubuś.

Prowadzenie warsztatów rzeźbiarskich w Rakowie w ramach 
projektu „Śladami kultury ludowej w przyszłość”.

Prowadzenie warsztatów budowy lalek dla dzieci w Muzeum 
Zabawek i Zabawy w Kielcach.


