
KASPER LECNIM

portfolio 
2015—2021



NAGRODY, itp:

•  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 

REZYDENCJE:

•  2020, Sustainable studio practice, MeetFactory, 

Praga, Czechy

•  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:

•  2020, Nowa normalność. Stare nawyki, CSW 

Kronika, Bytom, Polska

•  2018, Z obawy przed wyginięciem, Galeria 

Szara, Katowice, Polska

•  2014, JA 2014, Galeria Neon, Wrocław, Polska

WYBRANE WYSTAWY ZBIOROWE:

•  2020, WARSZAWA W BUDOWIE 12: COŚ 

WSPÓLEGO, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 

Warszawa, Polska

•  2020, Nowa normatywność. Sympozjum 

Plastyczne Wrocław ’70, Muzeum 

Współczesne Wrocław, Wrocław, Polska

•  2019, Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki, 

Galeria BWA Wrocław Główny, Wrocław, Polska

•  2019, BOLI MNIE, GDY SIĘ ŚMIEJĘ, BWA 

Warszawa, Warszawa, Polska

•  2019, Utajone, 17. Przegląd Sztuki SURVIVAL, 

Wrocław, Polska

•  2019, Borderline, Muzeum Współczesne 

Wrocław, Wrocław, Polska

•  2018, Festiwal NARRACJE, Gdańska Galeria 

Miejska, Gdańsk, Polska

•  2018, Biuro Tekstów Jawnych, Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej w Warszawie, Polska

•  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

(ur. 1990) – artysta wizualny, absolwent Akademii 

Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. 

Pracuje indywidualnie oraz w duecie z Irminą 

Rusicką. Zdarzyło mu się produkować szaliki, 

organizować przeprowadzki, odśnieżać, zderzać 

auta i wyzywać na pojedynki dyrektorów 

instytucji kultury. Współpracuje z Galerią Sztuki 

Współczesnej Szara.

 
EDUKACJA:

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

 
KONTAKT:

lecnim@gmail.com 

lecnim.com 

+48 513 072 645

KASPER LECNIM

mailto:lecnim%40gmail.com?subject=
http://lecnim.com


WYBRANE PRACE 
2021 - 2020



Kasper Lecnim

Świat się wali a ja walę konia

2021 

stal, czerń kostna, bawełna, pianka poliuretanowa, 220 x 120 x 95 cm

Zwęglona, rysunkowa postać inspirowana zdjęciem-memem mężczyzny 

z Pompejów zastygniętym w dwuznacznej pozycji kojarzącej się z 

masturbacją.

Niczym dokonujący samospalenia, „walący konia” ma swój heroiczny 

moment sprawczości, dyskutując z wulkanem. I mimo całkowitej 

fikcyjności tej sytuacji, stojąc przed rzeźbą konfrontujemy się 

z przedmiotem odmiennym w doświadczeniu od ekranowej symulacji, 

klasycznego hoaxu, pseudowiedzy i wszechobecnego infotainmentu. 

Przefiltrowany przez krwioobieg sieciowych memów, powraca w pracy 

Kaspra Lecnima starożytny motyw dionizyjski, w którego centrum stoi 

kosmiczny erotyzm, życie pożądające samo siebie, obojętne wobec 

losów jednostek. Optymistyczne w nowy, nieludzki, a może postludzki 

sposób.

tekst: Anna Mituś 

kuratorki: Joanna Rajkowska, Anna Mituś 

wystawa: Nagi nerw, BWA Wrocław Główny, 2021





Kasper Lecnim & Irmina Rusicka

Historia wesoła, a ogromnie przez to smutna

2021, stal proszkowana, 250 x 500 x 140 cm 

We współpracy z Irminą Rusicką.

Stalowy pręt wygięty według rysunku Stanisława Wyspiańskiego — 

karykatury "Bitwy pod Grunwaldem" Jana Matejki.

Matejkę i Wyspiańskiego sporo łączy, jednak zdecydowanie dzieli 

ich mentalna przepaść (...) Jeden polskość konserwuje, drugi 

próbuje ją krytycznie uplastycznić. Z tego napięcia powstaje „Bitwa” 

Wyspiańskiego – skromnych rozmiarów szkic, żart, prztyczek w 

nos gigantomanii krótkowzrocznego mistrza, z którego brody wciąż 

wydobywa się zaduch krakowszczyzny. A gdyby tak żart wyprowadzić 

w przestrzeń, powiększyć i przede wszystkim, potraktować serio? 

Matejce umniejszyć, Wyspiańskiego frywolnie upomnikowić, giętką 

ołówkową linię przekształcić w arabeskę metalowego pręta, która 

rzuca triumfatorski cień na ścianę. W tym szaleństwie każda metoda 

jest dobra, aby polski lamus ruszyć z posad świata – przy tym historia 

wesoła, a ogromnie przez to smutna.

tekst: Aleksy Wójtowicz 

kuratorka: Ada Piekarska 

wystawa: Pole Bitwy, BWA Bielsko Biała, 2021

Stanisław Wyspiański, Bitwa, ok. 1900 r., 19 x 29 cm





Nowa normalność. Stare nawyki

2020 

wystawa indywidualna, CSW Kronika, Bytom

Kurator: Dawid Radziszewski

Nowa normalność. Stare nawyki Lecnima, kuratorowana przez 

Dawida Radziszewskiego i opatrzona tekstem pióra Aleksego 

Wójtowicza, wita nas cichym bzyczeniem i popiskiwaniem oraz 

walającymi się po podłodze odłamkami kartongipsu wokół 

na wpół rozpieprzonych ścianek. Bzyczenie wydają z siebie 

poruszające się żwawo, choć raczej nieudolnie po podłodze 

roboty domowej konstrukcji, zbudowane ze szczotek, mioteł, 

miniaturowych głośniczków, tanich słuchawek-pchełek, 

kawałków drutów i trytytek, połączonych wiechciami kabli i 

bukietami wtyczek. Krążąc po podłodze i rączo wymachując 

metalowymi łapkami, wyglądają jak sklecone przez nie 

śmierdzącego groszem entuzjastę robotyki Roomby-

samoróbki, które mają ogarnąć cały ten bajzel.

Grynszpanowej barwy ścianki, wokół których toczą się 

ich syzyfowe prace, nie są jednak, jak można się po chwili 

zorientować, czystą scenografią. Ich postrzępione wierzchołki 

to ilustracje kilku wykresów, pochodzących z różnych 

okresów i miejsc, choć dotyczących jednego, trudnego do 

statystycznego przyszpilenia czynnika – poczucia szczęścia. 

Jeden ilustruje malejącą szczęśliwość mieszkańców USA 

w okresie od początku drugiej kadencji Nixona do początku 

rządów Trumpa, inny nastrój użytkowników Twittera przed, w 

trakcie i po wizycie w publicznym parku.

Piotr Policht









Kasper Lecnim

Seria "Chodźcie Szczotki"

2020 

seria poruszających się obiektów-robotów, skonsturowanych ze 

szczotek i mioteł oraz zużytej elektroniki

Linki do wideo — https://vimeo.com/448308131

https://vimeo.com/448308131












Kasper Lecnim

Seria "Naszym celem jest szczęście narodowe 
brutto"

2020 

obiekt: płyta regipsowa, profile aluminiowe

Seria płyt regipsowych wyciętych do kształtów wykresów 

prezentujących naukowe współczynniki szczęścia.

Szczęście w Ameryce Łacińskiej w zależności od wieku 18-90



Uśredniony nastrój użytkowników Twittera przed, podczas i po wizycie w parku publicznym



Szczęście w Europie w zależności od wieku 18-90



Kasper Lecnim

Natura 2000 

2020 

obiekt: bukszpan, doniczka, elektronika

Krzak w doniczne, którego liście drgają i wibruja.



Kasper Lecnim

Jak zainstalować nielegalnego Photoshopa w 4 minut

2020 

video hd, 4:00 min 

Video tutorial jak zainstalowac nielegalnego Photoshopa na systemie 

Windows, przetłumaczony na język angielski, polski, francuski, hiszpański 

oraz rosyjski.



WYBRANE PRACE 
2019-2018



Kasper Lecnim & Irmina Rusicka

Jeszcze szybciej, jeszcze wyżej, jeszcze mocniej

2019 

video, 6:05 min 

 

Linki do video — 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


Kasper Lecnim & Irmina Rusicka

Beauty mark

2019 

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

We współpracy z Irminą Rusicką.

Zbiórka crowdfundingowa na wywiercenie dziury w budynku Muzeum 

Współczesnego Wrocław.

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.

Kurator: Stach Szabłowski, wystawa "Borderline", Muzeum 

Współczesne Wrocław

http://zrzutka.pl/dziura


Kasper Lecnim & Irmina Rusicka

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

2019 

działanie konserwatorskie

 

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.

Kurator: Stach Szabłowski, wystawa "Borderline", Muzeum Współczesne 

Wrocław



Kasper Lecnim & Irmina Rusicka

Jakoś to było, jakoś to jest,  
jakoś to będzie

2018 

instalacja 

We współpracy z Irminą Rusicką.

Razem z Irminą zebraliśmy zapasy jedzenia (w tym ponad 100 

snickersów) pozwalające przetrwać dwóm osobom 137 dni w 

Muzeum Współczesnym Wrocław (czyli tyle ile trwała wystawa 

Szczurołap). Dodatkowo napisaliśmy sprayem tytuł pracy na 

ścianie. Kurator: Piotr Lisowski

Po zakończeniu wystawy jedzenie podarowaliśmy ważnej i dobrej 

inicjatywie Food Not Bombs Wrocław.





Kasper Lecnim & Irmina Rusicka

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.

Kurator: Piotr Stasiowski



Z obawy przed wyginięciem

2018 

wystawa porezydencyjna, Galeria Szara, Katowice

Dwie osoby wsiadają do samochodów i z dużą prędkością 

jadą naprzeciwko siebie. Osoba, która pierwsza zahamuje 

lub zjedzie z trasy, zostaje okrzyknięta cykorem. Zwycięża ta, 

która nie zawaha się jechać prosto. Jeśli jednak obie osoby 

zdecydują się jechać do końca – zginą.

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.

Kuratorka: Joanna Rzepka-Dziedzic









Kasper Lecnim & Irmina Rusicka

Bez tytułu

2018 

Dwa czołowo zderzone auta, marki VW oraz Fiat 

stojące przed galerią.

We współpracy z Irminą Rusicką.



Kasper Lecnim & Irmina Rusicka

Jaki kurwa kryzys?

2018 

druk na poliestrze 

380 × 250 cm

We współpracy z Irminą Rusicką.



Kasper Lecnim & Irmina Rusicka

Jaki kurwa kryzys?

2018 

lightbox

We współpracy z Irminą Rusicką.



Kasper Lecnim & Irmina Rusicka

Jaki kurwa kryzys?

2018 

obiekt: tubka sztucznej spermy

We współpracy z Irminą Rusicką.



Kasper Lecnim & Irmina Rusicka

Jaki kurwa kryzys?

2018 

instalacja: wentylator, wypchany myszołów

We współpracy z Irminą Rusicką.



Kasper Lecnim & Irmina Rusicka

Z obawy przed wyginięciem

2018 

video, 2:57 min

Linki do wideo — https://vimeo.com/288650634

We współpracy z Irminą Rusicką.

https://vimeo.com/288650634


WYBRANE PRACE 
2018-2015



Kasper Lecnim & Irmina Rusicka

Warsztaty z trollingu

2018 

wideo warsztaty 

9:30 min

Linki do wideo — https://vimeo.com/277808353 

We współpracy z Irminą Rusicką.

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


Kasper Lecnim

Zakopane, czy ci nie żal?

2018 

działanie praktyczne

Link do wideo — https://vimeo.com/277797902 

Dwa dni zajęło mi odśnieżenie drogi do Dawnego Cmentarza 

Żydowskiego w Zakopanem, zniszczonego w czasie II wojny 

światowej. Zimą nie prowadzi tam żaden szlak.

https://vimeo.com/277797902


Kasper Lecnim Gabinet dyrektor na wystawie 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 tygodniu instytucja 

przerwała projekt i przeniosła biuro z powrotem do pałacu.



Kasper Lecnim

Tęczowi patrioci

2017 

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

 

Link do materiału audio — https://vimeo.com/237248395 

Zaprojektowałem szalik z hasłem "TĘCZOWE PATRIOTKI" i "TĘCZOWI 

PATRIOCI". Jest na nim też godło i kolory tęczy, przez co część polskich 

firm nie wyraziła zgody na jego wykonanie. Projekt uzupełnia nagranie 

rozmowy telefonicznej z pracownikiem firmy, która wycofuje się ze zlecenia 

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 300 

szalików.

https://vimeo.com/237248395




Kasper Lecnim

Remisja

2016 

wideo found footage, dwukanałowe 

2:32 / 1:49 min

Linki do video: 

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. W drugiej 

wersji to właśnie te 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


Kasper Lecnim

Zabawy integracyjne

2017 

performance

Linki do wideo — vimeo.com/214075136 

Biegam jak pies za gazetą rzucaną przez publiczność. Potem 

proponuję, żeby ktoś zrobił to samo. Nikt nie chce.

http://vimeo.com/214075136


Kasper Lecnim

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


Kasper Lecnim

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


Kasper Lecnim

Czarny kwadrat Malewicza  
obrócony 400 razy

2015 

wideo 

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.

http://vimeo.com/155051282


Kasper Lecnim & Irmina Rusicka

1000 zł

2015 

instalacja site-specific: 1000 zł, stolik, ochroniarz 

Przegląd Sztuki SURVIVAL 13, Wrocław, Polska 

We współpracy z Irminą Rusicką.

W ramach 13 edycji Festiwalu Survival, razem z Irminą położyliśmy 

1000 zł na stoliku, pieniędzy pilnował ochroniarz. Publiczność 

różnie reagowała, oglądała, liczyła, ktoś odważny rozsypał 

banknoty i uciekł. Po paru dniach wszystko ukradziono, został 

sam stolik.




