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NAGRODY

•  2018, Nominacja do Nagrody Kulturalnej 

Gazety Wyborczej WARTO, Wrocław, 

Polska

•  2017, I Nagroda, IV Piotrkowskim 

Biennale Sztuki, Ośrodek Działań 

Artystycznych, Piotrków Trybunalski, 

Polska

•  2017, Wyróżnienie 1. Festiwal Filmu 

Awangardowego Lava, Kraków, Polska

•  2016, Nagroda CYNETART, Trans-Media-

Akademie Hellerau, Drezno, Niemcy 

•  2018, Szczurołap, Muzeum Współczesne 

Wrocław, Polska

•  2018, Łza dla cieniów minionych, Galeria 

Widna, Kraków, Polska

•  2017, 8. Triennale Młodych w Orońsku, 

Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, Polska

•  2017, Dziedzictwo, Festiwal POMADA 7, 

Warszawa, Polska

•  2017, Art WORK, Mysteskyi Arsenal, 

Kijów, Ukraina

•  2017, 11 In Out Festival, Centrum Sztuki 

Współczesnej Łaźnia, Gdańsk, Polska

•  2017, 7. Międzynarodowy Festiwal Sztuki 

Efemerycznej Konteksty, Fundacja Sztuki 

Współczesnej IN SITU, Sokołowsko, 

Polska

•  2017, 5. Biennale Sztuki Zewnętrznej 

OUT OF STH - ZAJĘCIE, BWA Galeria 

Awangarda, Wrocław, Polska

•  2016, Młode Wilki 16, Akademia Sztuki 

w Szczecinie, Szczecin, Polska

•  2016, Przypływ. Młoda polska sztuka 

współczesna, ART MAIN STATION by mia, 

Wrocław, Polska

•  2016, Wizualne Spa, Matosek/Niezgoda, 

Warszawa, Polska

•  2016, error: X, OSTRALE´O16, Drezno, 

Niemcy

•  2015, OF PAINTING OFF PAINTING, Museum 

of Non-Conformist Art, Petersburg, Rosja

•  2015, Czyny zabronione, SURVIVAL 13. 

Przegląd Sztuki, Wrocław, Polska

•  2014, ISCM WORLD MUSIC DAYS, BWA 

Galeria Awangarda, Wrocław, Polska

•  2013, Oznaczone miejsce, Survival 11. 

Przegląd Sztuki, Wrocław, Polska

WYSTAWY INDYWIDUALNE

•  2018, Z obawy przed wyginięciem, Galeria 

Szara, Katowice, Polska

•  2014, JA 2014, Galeria Neon, Wrocław, 

Polska

WYBRANE WYSTAWY ZBIOROWE

•  2019, Utajone, 17. Przegląd Sztuki 

SURVIVAL, Wrocław, Polska

•  2019, Borderline, Muzuem Współczesne 

Wrocław, Polska

•  2018, Festiwal NARRACJE, Gdańska 

Galeria Miejska, Gdańsk, Polska

•  2018, Biuro Tekstów Jawnych, Muzeum 

Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Polska

BIOGRAFIA

Urodzony w 1990 r. we Wrocławiu.

2008-2011, Wydział Grafiki i Sztuki 

Mediów, Akademia Sztuk Pięknych im. 

Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

2011-2014, Wydział Malarstwa i Rzeźby, 

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 

Gepperta we Wrocławiu

lecnim@gmail.com 

lecnim.com 

+48 513 072 645

STATEMENT 

Afirmuję błędy i prowokuję za pomocą 

drobnych przesunięć, bo świat dookoła lubi 

wpadać w sidła ograniczeń, które sam wy-

tworzył. Istnieje też szansa, że ta postawa 

jest w pewien sposób zaraźliwa, więc sko-

ro "jakoś to jest", to w konsekwencji "jakoś 

to będzie", może lepiej. 

Aktualnie nie pracuję w konkretnym me-

dium - sztukę róbmy w dowolny sposób, 

może być ona "tym lub tamtym" (S. Cichocki)

KASPER LECNIM

mailto:lecnim%40gmail.com?subject=
http://lecnim.com
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Jeszcze szybciej, jeszcze wyżej, 
jeszcze mocniej

2019 

wideo, 6:05 min

Linki do wideo: 

 https://vimeo.com/345626988/b06df127ab

We współpracy z Irminą Rusicką.

Punktem wyjścia dla pracy Rusickiej i Lecnima jest 

postać Ludwika Guttmanna, neurologa szpitala 

żydowskiego w Breslau, a po wojnie twórcy idei i 

założyciela paraolimpiady. Z jego inicjatywy odbyły 

się pierwsze, towarzyszące Igrzyskom Olimpijskim w 

Londynie w 1948, zawody sportowe dla weteranów z 

urazami rdzenia kręgowego. Parafrazując oficjalne hasło 

Igrzysk artyści odnoszą się do etosu samodoskonalenia 

i konkurencyjności w momencie, w którym paradygmat 

nieograniczonego wzrostu i logika wiecznego 

przyspieszenia zaczynają być kwestionowane. Uporczywe 

odbijanie piłki o ścianę może być odczytane jednocześnie 

jako wyraz frustracji i nudy, jak i siły i fizycznej 

sprawności. W jednoosobowym ćwiczeniu zespołowego 

sportu ujawnia się napięcie pomiędzy odrębną jednostką 

a grupą, którą mogą być my lub oni. Rusicka i Lecnim 

niejednoznacznie traktują tu także tradycyjne role płci i 

relacji siły w związkach — to kobieta dyryguje kopaniem, 

tym swoistym treningiem agresji i stereotypowej 

męskości, a jednocześnie przystosowywaniem do 

rywalizacji.

Kuratorka: Małgorzata Miśniakiewicz

https://vimeo.com/345626988/b06df127ab


We współpracy z Irminą Rusicką.

Wiele zdarzeń w rzeczywistości ma swój 

początek w koncepcie zapisanym w 

rysunkowej formie; projekty architektoniczne 

są tego najlepszym przykładem. Rysunek jest 

także uprzywilejowaną formą zapisu wizji 

utopijnych. 

Irmina Rusicka i Kasper Lecnim stawiają 

na przedstawieniu fasady budynku Muzeum 

Współczesnego Wrocław podstawową 

rysunkową figurę — punkt. Czy ta czarna 

kropka może się w przyszłości zmienić w 

dziurę, otwór w pozbawionych okien murach 

instytucji, która ma siedzibę w poniemieckim 

schronie? Projekt Rusickiej i Lecnima jest 

metaforą, ale artyści dążą do jej urealnienia. 

Odbywają konsultacje ze specjalistami i 

zbierają ekspertyzy, dążąc do opracowania 

projektu wykonawczego dziury. Jednocześnie 

wpisują swoje przedsięwzięcie w tradycję 

konceptualnych i fizycznych interwencji 

artystycznych w miejską i instytucjonalną 

tkankę, oraz substancję architektoniczną – 

od Sympozjum Plastycznego Wrocław 70. po 

działania Gordona Matty-Clarka. 

O tym, czy mury schronu zostaną 

przedziurawione, a jeżeli tak, to kiedy to 

nastąpi, zdecydują najważniejsi aktorzy 

instytucjonalnego spektaklu: Muzeum 

oraz jego publiczność. Wraz z otwarciem 

wystawy Borderline artyści rozpoczynają 

crowdfundingową zbiórkę funduszy na 

realizację swojej idei. Innym słowy, twórcy 

poddają swój koncept osądowi publiczności; 

sądy te wyrażone zostaną w lingua franca 

współczesności - w języku pieniędzy. Czy 

potrzebujemy i chcemy dziury w schronie 

na tyle, by przekazać artystom środki na 

realizację tego konceptu? A może taka 

potrzeba narodzi się w przyszłości? Zbiórka 

ogłoszona przez Rusicką i Lecnima jest 

bezterminowa; artyści będą prowadzić 

ją do skutku. Dziura stanie się możliwa 

kiedy przyjdzie na to czas, czyli zbiorą się 

niezbędne fundusze. Wówczas autorzy 

zaoferują koncept wraz ze środkami do 

jego realizacji w darze do kolekcji Muzeum 

Współczesnego Wrocław. Muzeum z kolei 

rozważy w jakim stopniu Beauty Mark 

wpisuje się koncepcję i charakter jego 

zbiorów.

Kurator: Stach Szabłowski

Beauty mark

2019 

zbiórka crowdfundingowa: http://zrzutka.pl/dziura 

wystawa "Borderline", Muzeum Współczesne Wrocław

http://zrzutka.pl/dziura


We współpracy z Irminą Rusicką. 

 

W 2018 roku Irmina Rusicka i Kasper Lecnim 

zrealizowali w Muzeum Współczesnym 

Wrocław, w ramach kuratorowanej przez Piotra 

Lisowskiego wystawy Szczurołap, instalację 

site specyfic i nakreślili na ścianie tekst: 

Jakoś to było. Jakoś to jest. Jakoś to będzie. Po 

zakończeniu wystawy Szczurołap napis został 

zamalowany. 

Rok później, przy pomocy specjalistki od 

konserwacji dzieł sztuki z MWW, odsłaniamy 

tekst spod warstw szarej farby. Praca artystów 

staje przedmiotem krótkodystansowej 

archeologii współczesności. Tym samym 

podwójnie wpisuje się w historię i tożsamość 

instytucji, w której została zrealizowana. Po 

pierwsze — poprzez realistyczną parafrazę 

idealistycznej frazy Stanisława Dróżdża, 

która widnieje na fasadzie Muzeum. Po 

drugie — poprzez podkreślenie obecności 

artystów w instytucji. Pozostawienie po sobie 

śladu jest jednym z najbardziej pierwotnych 

rysunkowych gestów; jego dzieje rozciągają się 

od neolitycznych jaskiń po współczesne graffiti. 

Jednocześnie odrestaurowana praca, choć 

pozostaje w tym samym punkcie muzealnej 

przestrzeni, przemieszcza się z kontekstu 

jednej wystawy w narrację drugiej. Nie jest 

to jednak podróż daleka. Szczurołap poruszał 

problemy katastroficznych nastrojów i refleksji. 

Na Borderline rozwijamy wątek rysownika / 

rysowniczki tworzącej w izolacji od świata 

zewnętrznego, na bazie zasobów wyobraźni, 

pamięci, podświadomości i intelektualnej 

spekulacji. Metaforyczną figurą odosobnienia 

jest muzeum-schron. W oryginalnej wersji, 

praca Rusickiej i Lecnima przywoływała 

wyobrażenie artystów, którzy nie wychodzą 

z Muzeum. Na Borderline ich realizacja 

powraca niczym echo, sugerując, jakby w 

istocie twórcy nigdy do końca nie opuścili 

murów instytucji.

Kurator: Stach Szabłowski

Jakoś to było, jakoś to jest,  
jakoś to będzie — renowacja

2019 

działania konserwatorskie 

wystawa "Borderline", Muzeum Współczesne Wrocław
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Winogrona i tak były kwaśne

2018 

działanie w przestrzeni

We współpracy z Irminą Rusicką.

Irmina Rusicka i Kasper Lecnim podczas 10. 

edycji Festiwalu NARRACJE budują sytuację, 

która opiera się o obecność osób ukrytych 

na terenie pętli tramwajowej. Ubrane w 

kamuflujące mundury postaci obserwują 

otoczenie i zwiedzających. Nie wiadomo kim 

są, dlaczego się maskują, ani też jakie mają 

intencje. Obecność tych osób ujawnia jedynie 

ciepło ich ciał rejestrowane za pomocą kamery 

termowizyjnej.

Walter Benjamin mówił, że za każdym 

faszyzmem stoi nieudana rewolucja. Każde 

napięcie społeczne może powodować głębokie 

podziały zbudowane na opozycji my-oni. 

Taka sytuacja napędza poczucie zagrożenia, 

wzajemnej nieufności, wrogości. Podczas 

gdy jedni trzymają władzę, inni pozostają 

bezsilni, żyją ze świadomością braku wpływu 

na cokolwiek, a to w perspektywie sprzyja 

radykalizacji postaw i zachowań.

Kurator: Piotr Stasiowski

Gdańska Galeria Miejska
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Z obawy przed wyginięciem

2018 

wystawa porezydencyjna, Galeria Szara, Katowice

We współpracy z Irminą Rusicką.

Punktem wyjścia wystawy Z obawy przed 

wyginięciem, przygotowanej przez Irminę Rusicką 

i Kaspra Lecnima, jest gra w cykora (the game of 

chicken), która w specyficzny sposób modeluje 

rzeczywistość, zakładając że najskuteczniejsza jest 

strategia szaleńca. Pokonanie przeciwnika polega na 

przekonaniu go, że myśli się nieracjonalnie i zamierza 

działać do końca bez względu na okoliczności. 

Rusicka i Lecnim analizują potrzebę rywalizacji, 

posiadania władzy, poniżenia przeciwnika i zdobycia 

szacunku realizowaną za pomocą pokazu siły, który 

często opiera się na irracjonalnych zachowaniach 

potencjalnych macho-zwycięzców. Zadają również 

pytanie o to, czy właśnie tytułowa obawa przed 

wyginięciem nie jest obecnie jednym z najsilniejszych 

powodów maczystowskich zachowań zarówno w życiu 

codziennym, jak i politycznym.

Wystawa powstała w ramach drugiej edycji 

programu rezydencyjnego realizowanego przez 

Galerię Szarą w partnerstwie z Muzeum Śląskim 

w Katowicach. Punktem wyjścia rezydencji jest 

wystawa Męska rzecz prezentowana w Muzeum 

Śląskim.

Kuratorka: Joanna Rzepka-Dziedzic



Z obawy przed wyginięciem, widok wystawy, Galeria Szara, Katowice, 2018



Z obawy przed wyginięciem

2018

wideo, found footage

2:57 min

Link do wideo: 

 https://vimeo.com/288650634

https://vimeo.com/288650634
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Jakoś to było, jakoś to jest,  
jakoś to będzie

2018 

instalacja

We współpracy z Irminą Rusicką. 

 

Zafascynowani działaniem preppersów – osób 

świadomych zagrożeń, jakie niesie współczesny świat 

i gotowych na wszelkie okoliczności, przygotowaliśmy 

survivalowy plecak taktyczny i zapasy żywności, 

pozwalające przetrwać dwóm osobom w Muzeum 

Współczesnym Wrocław przez 137 dni, czyli tyle, ile 

trwa wystawa Szczurołap.

Z jednej strony, odnosimy się do współczesnej 

niepewności tego, co może się wydarzyć (powodów do 

katastrofy może być wiele: konflikt zbrojny, cyberatak, 

katastrofa naturalna, atak terrorystyczny, kryzys 

gospodarczy, kryzys polityczny) i potrzeby bycia w 

ciągłej gotowości. Z drugiej strony – trawestując 

Stanisława Dróżdża - Jakoś to było, jakoś to jest, 

jakoś to będzie nawiązujemy do polityki kulturalnej 

Wrocławia i sytuacji, w jakiej znalazło się MWW.

Kurator: Piotr Lisowski
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Warsztaty z trollingu

2018 

wideo warsztaty 

9:30 min

Linki do wideo: 

 https://vimeo.com/277808353

Warsztaty w formie video-kursu przygotowane 

we współpracy z Irminą Rusicką dla Muzeum 

Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w ramach Biura 

Tekstów Jawnych — interdyscyplinarnego projektu 

analizującego rolę nowych mediów w obecnym 

kryzysie komunikacji i politycznego przekazu. 

Kuratorzy: Natalia Sielewicz, Łukasz Ronduda.

https://vimeo.com/277808353
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Zakopane, czy ci nie żal?

2018 

działanie praktyczne

Link do wideo: 

 https://vimeo.com/277797902

Odśnieżyłem 200 metrów drogi do Dawnego 

Cmentarza Żydowskiego w Zakopanem, który został 

zniszczony w czasie II wojny światowej. Cmentarz 

znajduje się na obrzeżach miasta i zimą nie prowadzi 

tam żaden szlak. To, że po II wojnie światowej życie 

żydowskie w Zakopanem nie odrodziło się, jest tylko 

jednym z wielu wątków w historii miasta, który jest 

skutecznie zagłuszany przez turystyczny bałagan 

napędzany przez kapitalizm

https://vimeo.com/277797902
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Gabinet dyrektor na wyst-

awie 8. Triennale Młodych.

Pusty pokój w pałacu, po 

przeprowadzce gabinetu.

Przeprowadzka gabinetu dyrektor 
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

2017 

interwencja

W ramach 8. Triennale Młodych, przeniosłem gabinet 

dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej z zabytkowego 

pałacu Józefa Brandta i umieściłem go na wystawie 

w budynku Muzeum Rzeźby Współczesnej. Traktorem 

z przyczepą przetransportowano wszystkie meble 

i sprzęty. Tymczasowo było to nowe miejsce pracy 

pani dyrektor Eulalii Domanowskiej, a także nowe 

miejsce jej spotkań z pracownikami. Niestety po kilku 

dniach instytucja przerwała projekt i przeniosła biuro 

z powrotem do pałacu.

Warto zaznaczyć, że Centrum Rzeźby Polskiej 

powstało na planach zagospodarowania terenu 

dworskiego. Dawne stajnie, spichlerze czy stodoły 

zmodernizowano i tak powstały kolejne pracownie, 

muzea oraz budynki administracyjne. Proces ten nie 

dotknął pałacu, który mimo zmiany czasów i kontekstu 

miejsca, wciąż pełni swoją feudalną funkcję — to 

w nim przebywa i pracuje osoba postawiona najwyżej 

w hierarchii instytucji.
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Tęczowi patrioci

2017 

obiekt: szalik dziany, 140 x 17 cm + nagranie audio, 3:00 min 

 

Link do materiału audio:  

 https://vimeo.com/237248395

Szalik patriotyczny z hasłem "TĘCZOWI PATRIOCI". Hasło 

jest w kolorach tęczy i towarzyszy mu godło i flaga polski. 

Szalik okazał się kłopotliwy w produkcji, ponieważ większość 

polskich firm nie wyraziła zgody na jego wykonanie. Projekt 

uzupełnia nagranie rozmowy telefonicznej z pracownikiem 

firmy, która anuluje zlecenie bo połączenie określenia tęczowi 

patrioci i godła polski, urąga temu godłu.

Prowadzę też akcję, dzięki której każdy może otrzymać 

szalik w ramach barteru. Aktualnie w ten sposób, udało się 

rozprowadzić około 200 szalików.

https://vimeo.com/237248395
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Remisja

2016 

wideo found footage, dwukanałowe 

2:32 / 1:49 min

Linki do wideo:  

 vimeo.com/159411980

 vimeo.com/159411956

Wywiady z uczestnikami amerykańskiej konferencji 

Narodowego Stowarzyszenia Osób Jąkających się, 

prezentowane w dwóch wersjach: pierwsza wersja 

pozbawiona jest wszelkich momentów jąkania, 

zostały one wycięte za pomocą montażu, dzięki 

czemu wszystkie wypowiedziane kwestie są płynne 

i zrozumiałe. W drugiej wersji to właśnie wycięte 

fragmenty jąkania stanowią główną treść, która 

skupia się na pozbawionym informacji nadmiarze, 

niezrozumiałym, egzystującym poza językiem.

http://vimeo.com/159411980
http://vimeo.com/159411956
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Zabawy integracyjne

2017 

performance, Galeria Salon Akademii, Warszawa

Linki do wideo:  

 vimeo.com/214075136

Zwijam Gazetę Polską w rulon, rzucam przed 

siebie, a potem sunę po nią na czworaka jak pies. 

Następnie biorę ją w zęby i podchodzę do kolejnych 

przypadkowych osób, one rzucają, ja aportuję, cykl się 

powtarza. Na koniec wstaję, ponownie rzucam gazetę 

na środek sali i proponuję kontynuację performansu 

osobom z publiczności. Nikt nie chce kontynuować.

Performance odbył się w ramach warsztatów 

z Waldemarem Tatarczukiem.

http://vimeo.com/214075136
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Symfonia na 12 komputerów 
osobistych

2016 

instalacja

Link do wideo dokumentacji:  

 vimeo.com/157945886

Zestaw komputerów osobistych, które w wyniku awarii 

systemu Windows XP, uruchamiają się wciąż na nowo, 

cały czas odtwarzając charakterystyczne dla tego 

procesu dźwięki — melodię startową oraz dźwięk 

błędu krytycznego.

http://vimeo.com/157945886
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Dzieci niczyje

2017 

kolekcja fotografii z serwisów stockowych

Tworzę kolekcję zdjęć niepełnosprawnych umysłowo 

dzieci i młodych osób, w większości mających 

zespół Downa, które można obejrzeć oraz kupić 

w internetowych serwisach stockowych.

Wiedząc jaką łatwość posiada fotografia stockowa 

w budowaniu wymownych, wizualnych stereotypów, 

wędruję w te marginalne obszary banków zdjęć 

i obserwuję jak dziecięca bezpretensjonalność 

wtłaczana jest w formę wizualnego, cyfrowego 

produktu, zazwyczaj w cenie od 9 do 24 euro. Oprócz 

wspomnianej opłaty każde ze zdjęć opatrzone 

jest oryginalnym tytułem, tym samym pod którym 

funkcjonowało w serwisie. Autorów, zgodnie 

z konwencją, pomijam.

Kolekcję obejrzeć można na stronie:  

http://lecnim.com/projects/nobody-s-children

http://lecnim.com/projects/nobody-s-children
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Godło zbezczeszczone formatem JPEG, fotografia, 2016

Żyję w kraju gdzie dwie pięści 
rozwiązują każdy problem

2017 

kolekcja obiektów, fotografii i video  

w formie strony www

Ze względu na polityczne tendencje panujące 

w państwie polskim oraz gwałtowanie rozwijającą 

się troskę o kwestie „patriotyczne”, zapraszam 

na wycieczkę po tych dylematach w towarzystwie 

misia patrioty na stronie: lecnim.github.io/mis/

http://lecnim.github.io/mis/
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Koronka do Miłosierdzia Bożego

2015 

wideo 

9:30 min

Link do wideo:  

 vimeo.com/155895446

 

 

Video z kamery GoPro zamocowanej na głowie mojej 

babci, w czasie odmawiania  jej codziennej modlitwy 

- własnej, autorskiej wersji Koronki do Miłosierdzia 

Bożego, poświęconej nie Bogu, ale swoim bliskim.

http://vimeo.com/155895446
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Czarny kwadrat Malewicza  
obrócony 400 razy

2015 

wideo zapętlone 

1:03 min

Link do wideo:  

 vimeo.com/155051282

Czarny kwadrat na białym tle, najsłynniejsze 

dzieło Kazimierza Malewicz, obrócone 400 razy 

zgodnie ze wskazówkami zegara, w czasie jednej 

minuty, w wyniku iluzji optycznej, staje się czarnym 

kołem, osobliwą czarną dziurą, w której podobno 

ujrzeć można, czekającą tam na nas, doskonałą, 

suprematyczną, utopię.

Wideo przygotowane na wystawę OF PAINTING OFF 

PAINTING w Museum of Nonconformist Art, Petersburg, 

Rosja, 2015.

http://vimeo.com/155051282
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1000 zł

2015 

instalacja site-specific: 1000 zł, stolik, ochroniarz 

Przegląd Sztuki SURVIVAL 13, Wrocław, Polska

We współpracy z Irminą Rusicką.

Na stoliku stos banknotów o wartość 1000 zł, obok 

ochroniarz, a w tle zwiedzający wystawę, którzy 

doświadczają tej finansowej instalacji na tyle 

skrupulatnie, że po 4 dniach o istnieniu pieniędzy 

dowodzi jedynie tabliczka z opisem projektu. To nasza 

odpowiedź na czyny zabronione – temat 13 edycji 

Festiwalu Survival, odbywającego się w byłych 

Koszarach Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu.

Warto wspomnieć, że zwiedzające osoby, oprócz 

oczywistej kradzieży, sprawdzały też autentyczność 

banknotów, robiły im zdjęcia (również w wersji selfie 

trzymając je przy twarzy), a także zawzięcie liczyły 

ich sumę. Niektórzy dorzucali zawartość własnych 

portfeli, inni z kolei bez skrępowania pytali czy to tutaj 

rozdają pieniądze. Większość reagowała uśmiechem 

na sam ich widok. Najodważniejsza kobieta rozsypała 

je wszystkie po całym pomieszczeniu.
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2015-2017 

strona internetowa w serwisie Facebook

Założyłem stronę internetową w serwisie Facebook, 

która cały czas publikująca puste, pozbawione 

informacji posty. 

Następnie jako pracownik Akademi Sztuk Pięknych 

we Wrocławiu napisałem pismo z prośbą o 

dofinansowanie projektu badawczego, który polega na 

kupnie lajków dla tej strony, w kwocie 1000 zł.

Rada wydziału wyraziłą zgodę, lajki zostały kupione, 

stronę lubi aktualnie 860 osób.

Link do strony: facebook.com/

comcomcomcomcomcomcomcomcomcom

https://www.facebook.com/
comcomcomcomcomcomcomcomcomcom

http://facebook.com/comcomcomcomcomcomcomcomcomcom
http://facebook.com/comcomcomcomcomcomcomcomcomcom
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JA’14

2014 

wystawa indywidualna w Galerii NEON, Wrocław, Polska

JA’14 – kontr-wystawa zorganizowana w duchu Salonu 

Odrzuconych, z okazji nie wybrania mojej realizacji 

dyplomowej do wystawy MY’14, prezentującej 

najlepsze prace dyplomowe powstałe w Akademii 

Sztuk Pięknych we Wrocławiu w 2014 roku.  

 

Pomimo, że obie wystawy odbyły się tego samego 

dnia, a promujące je plakaty były do siebie łudząco 

podobne, to tylko jedna z nich zapewniła bezpośrednie 

doświadczenie niezależności, tej prawdziwej, 

opływającej w słusznym, czystym egoizmie.
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Sprężenie zwrotne

2015-2016 

fotografia


