
Wybrane projekty i realizacje

–	 Kraków	2000	–	projekt	i realizacja	płaskorzeźby	
na	tympanonie	bramy	wejściowej	do	cmentarza	
i synagogi	Remu	ul.	Szeroka	na	krakowskim	
Kazimierzu

–	 w latach	1996–2003	liczne	realizacje	przy	
rewaloryzacji	zabytków	architektury	Sakralnej	
w Krakowie	(kościoły	św.	Marka,	Bożego	Ciała,	
św.	Piotra	i Pawła,	Dominikanów),	w Kościele	
Parafialnym	w Bodzętynie,	Kielcach,	Zatorze	
i Chochołowie;	oraz	elewacja	Banku	BPH	przy	
ul. Pijarskiej	w Krakowie

–	 konserwacja	grobowców	na	Cmentarzu	
Rakowickim	w Krakowie
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TOMASZ WESTRYCH 
urodzony	w 1968 roku.	Dyplom	uzyskał	na	
Wydziale	Rzeźby	Akademii	Sztuk	Pięknych	
w Krakowie	w Pracowni	prof. Józefa	Sękowskiego.	
W	latach	1996–2004	był	asystentem	i wykładowcą,	
od	2006	r.	mianowany	na	adiunkta	w Pierwszej	
Pracowni	Rzeźby	prof. Stanisława	Hrynia	na	
Wydziale	Architektury	Wnętrz	krakowskiej	ASP.	
W listopadzie	2006 roku	obronił	doktorat	z zakresu	
rzeźby.	Prowadzi	zajęcia	dla	studentów	I	i II	roku,	
współorganizuje	i prowadzi	plenery	dla	studentów	
I roku	z rysunku	i projektowania	bionicznego.	
Zajmuje	się	rzeźbą	i rysunkiem,	pracuje	przy	
renowacji	i restauracji	rzeźby	i elementów	
architektury	w kamieniu.

Kurator	wystawy	
Joanna	Gościej-Lewińska



…Szukając często uzasadnienia dla realizacji 
własnych pomysłów, biorę pod uwagę fakt, że 
jestem nauczycielem akademickim. Pracuję 
z młodymi ludźmi, których „gorące” pomysły 
w głowach, gotowe są zmaterializować 
najdziwniejsze idee. Są w tym niezmordowani, 
ale zapał natrafia często na problemy natury 
technicznej. Tutaj zaczyna się moja rola i stąd 
być może, bierze się u mnie przywiązanie do 
doskonalenia siebie i swojego warsztatu. Pracuję 
w cyklach i metamorfoza wizerunku, w którym 
analiza i synteza, stanowi motyw przewodni 
w miniaturach i formach większych. Budując 
własną wizję portretowanej osoby, przy ujęciu 
charakterystycznych dla formy przestrzennej 
środków wyrazu, używam przerysowań, 
przetworzeń, czy nawet deformacji, dzięki temu 
powstaje nowy zapis wizerunku człowieka.
Pracując na poboczu i zaciszu pracowni realizuję 
kompozycje, wiem, że ich tworzenie podlega 
innym regułom niż w pracach dużych. Zagęszczam 
formę, czyniąc ją wyrazistszą, by ekspresja reliefu 
budowała świat własnych przeżyć. Do tego 
służy mi tradycyjny warsztat. Stosuję syntezę 
kształtów i rytmów, tworzę przestrzeń i formę mi 
bliską, oddającą istotę moich inspiracji. Pracuję 
w seriach, gdzie skala prac jest moją decyzją. 
Nie ograniczają mnie proporcje, raczej są jak 
wcześniej wspomniałem świadomym wyborem. 

Nie znalazłem na razie, uzasadnienia w tym 
procesie dla realizacji „olbrzymów”.
Kameralność ma zalety, podobnie jak w muzyce, 
pozwala się wyszaleć i wykazać ewentualnym 
warsztatem. Kontemplacja i refleksja to równie 
ważne składniki na jakie chciałbym zwrócić 
uwagę – nie wiem czy nie najistotniejsze. Na 
marginesie – to metafora życia, podróży jaka 
każdemu z nas się przydarza od narodzin. 
Konstruuję nową rzeczywistość elementami 
pochodzącymi z natury. Są połączeniem 

zebranych przeze mnie wrażeń wizualnych, 
a także doświadczeń pozostających w tak zwanej 
kalce pamięci. Skumulowane przeżycia dają 
mi podstawę do użycia ich w moich pracach. 
Powstaje tym samym rodzaj żywej autorskiej 
dokumentacji, siedliska osób i symboli…

Tomasz Westrych
Kraków 


