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Irmina Rusicka – artystka sztuk wizualnych, autorka instalacji, wideo i prac 

badawczych. Absolwentka psychologii i historii sztuki w ramach MISH na 

Uniwersytecie Wrocławskim (2014) oraz Sztuki Mediów na ASP we Wrocławiu 

(2017). Studiowała Sztukę Mediów na ASP w Warszawie w pracowni Krzysztofa 

Wodiczki i prof. Grzegorza Kowalskiego (2016-2017). W swojej praktyce 

artystycznej zderzała samochody, naprawiała motocykl, robiła gwiazdę 

akrobatyczną w Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich i zbierała pieniądze na 

zrobienie dziury w budynku instytucji sztuki. 

Brała udział w projekcie The New Dictionary of Old Ideas (2019-2020), w ramach 

którego była uczestniczką programu rezydencji w Silk Museum (Tbilisi, Gruzja) 

oraz Hablar En Arte (Madryt, Hiszpania). Pracuje indywidualnie oraz w duecie 

z Kasprem Lecnimem. Mieszka i pracuje w Warszawie. Reprezentowana przez 

Galerię Szara.
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Historia wesoła, a ogromnie przez to 
smutna

2021 

stal proszkowana, 250 x 500 x 140 cm

We współpracy z Kasprem Lecnimem.

Choć możemy przysiąc, że mówiąc o Polsce 

mówimy Wyspiańskim – powiedzmy sobie

szczerze, widzimy ją wyraźnie przez Matejkowską 

kliszę Bitwy pod Grunwaldem, dziesięć

metrów na pięć narodowego tryumfu w technice 

olej na płótnie. Trza być w butach na weselu, 

jednak wizja zgubienia złotego rogu mniej działa 

na uczucia patriotyczne niż gigantycznych 

rozmiarów kłębowisko końsko-ludzkie. Matejkę i 

Wyspiańskiego sporo łączy, jednak zdecydowanie 

dzieli ich mentalna przepaść – gdy młody 

Wyspiański chce uciec do Paryża, Matejko mówi 

mu „to za wcześnie” poklepując młodego artystę 

po plecach. Gdy Matejko wgapia się w wypchanego 

konia zagracającego mu atelier, Wyspiański para 

się wszystkim – jak na zapatrzonego w Art&Crafts 

przystało. 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.  
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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. 

opis: Aleksy Wójtowicz

kuratorka wystawy Pole Bitwy: Ada Piekarska

Stanisław Wyspiański, Bitwa, ok. 1900 r. 

Rusicka, Lecnim, Historia wesoła, a ogromnie 

przez to smutna, 2021



Widok pracy na wystawie Pole Bitwy, Galeria 

Bielska BWA, Bielsko-Biała, 2021



 

Grób dla mamy

2021 

druk pigmentowy na papierze muzealnym, 

80 x 120 cm

Próbując uporać się z doświadczeniem osobistej 

straty, Irmina Rusicka podjęła się stworzenia 

projektu grobu dla niedawno zmarłej matki. Stan 

żałoby staje się przyczynkiem do poszukiwania 

odpowiedniej formy upamiętnienia – możliwie 

dalekiej od współczesnej kamieniarskiej konfekcji. 

Projekt ten można nazwać antypomnikiem, 

bowiem propozycja artystki odwraca typowy 

porządek tego, co rozumiemy jako pomnik 

nagrobny – zamiast rozbudowanej formy 

naziemnej pojawia się prosta, kamienna sadzawka 

okolona ramą. Stałość płyty nagrobka ustępuje 

migotliwej tafli wody, gościnnej dla drobnych 

żyjątek i spragnionych ptaków. Co więcej, grób 

staje się w ten sposób przestrzenią, która żegnając 

jedno istnienie, robi miejsce dla innych.

W odróżnieniu jednak od historycznych realizacji 

sztuki sepulkralnej, w których woda odgrywa 

główną rolę – jak chociażby sadzawki lustrzane 

(będące częścią kompleksów tak wystawnych 

jak Tadź Mahal czy tak ekscentrycznych jak 

Mauzoleum Bema) – projekt Rusickiej nie 

zakłada obiektu, dla którego tafla wody miałaby 

być lustrem. W tym ujęciu, unikającym patosu i 

zaprojektowanej dramaturgii, sadzawka odbija to, 
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co jest jej dane spoza jej ram – przyrodę, zarysy 

okolicznych nagrobków i wreszcie – wiszący 

nad nią wycinek nieba. 





 

Pomnik 50-lecia Sympozjum 
Plastycznego Wrocław ‘70

2020 

moneta okolicznościowa (2 sztuki), baner na fasadzie

budynku muzeum

Wśród wielu opinii na temat Sympozjum

Plastycznego Wrocław ‘70 funkcjonuje również

przeświadczenie, że impreza zakończyła się

porażką organizacyjną i kpiną artystyczną.

Zakładano, że sympozjum przyniesie

spektakularne, przynoszące chwałę miastu

pomniki i realizacje na miarę 25-lecia powrotu

Ziem Odzyskanych do Polski. Nie powstało w

zasadzie nic. Ten wątek pojawia się w pracy

Irminy Rusickiej próbującej, w sposób przewrotny,

stworzyć pomnik upamiętniający wydarzenie,

które miało wygenerować pomniki i formy

przestrzenne w mieście, lecz nic z tego nie zostało

wówczas zrealizowane. Propozycja artystki składa

się z dwóch integralnych części. Pierwszą z nich

jest swoisty ready made – moneta okolicznościowa

o nominale 10 zł wprowadzona do obiegu 9 maja

1970 r. z okazji 25. rocznicy powrotu do macierzy

Ziem Zachodnich i Północnych. Na rewersie

monety znajduje się słup graniczny PRL-u,

obok herby siedmiu miast będących centrami

administracyjnymi województw powstałych na

„ziemiach odzyskanych” (Koszalina, Gdańska,

Szczecina, Olsztyna, Zielonej Góry, Wrocławia i

Opola), u dołu daty 1945–1970, a dookoła napis:
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„Byliśmy – Jesteśmy – Będziemy”. Drugą część

pracy stanowi baner wywieszony na elewacji

muzeum z napisem: „Cancel everything, pay

everyone!” („Wszystko odwołać, wszystkim

zapłacić!”). Jest to slogan rozpowszechniony

w mediach społecznościowych w czasie

zawieszanie działalności kulturalnej w

Europie związanej z pojawieniem się epidemii

koronawirusa. 

opis: Piotr Lisowski — kurator wystawy 

Nowa Normatywność. Sympozjum Plastyczne 

Wrocław'70, Muzeum Współczesne Wrocław

widok pracy, Muzeum Współczesne Wrocław, 2020



 

Uważaj jak tańczysz. Projekt pomnika 
Europy Środkowo-Wschodniej

2020 

instalacja

Pomnik-jako-rzecz i jako-wydarzenie-społeczne 

istnieje tylko w dwóch przypadkach: wtedy, gdy 

jest wznoszony oraz wtedy, gdy jest niszczony. 

Pomiędzy tymi momentami jest on, jak zauważył 

Robert Musil, niewidoczny. Pomimo swojej 

spektakularności powszednieje, wrastając w 

tkankę miejsca, jakie mu przyporządkowano – 

ordynarnie krzepnie na swoim postumencie. 

To, co powszechnie rozumiemy jako pomnik z 

pewnością nie jest przystankiem autobusowym. 

Co więcej, nie będzie to przystanek zniszczony 

i wyklepany na nowo, postawiony w jednym 

z samozwańczych centrów Europy. Mając 

ambicję reprezentować ten specyficzny region, 

zdecydowanie nie chce przypominać o kolejnym 

nieudanym projekcie modernizacyjnym. Wraz z 

obietnicą końca historii i fasadową westernizacją 

dostaliśmy emigrację zarobkową, upadek 

rodzimego przemysłu i tendencje nacjonalistyczne. 

Na złość Fukuyamie, historia wcale się nie 

skończyła, w przeciwieństwie do komunikacji 

autobusowej między miastami powiatowymi.

W samym projekcie Rusickiej zawarta jest gra, 

jaką można toczyć ze znaczeniem pomnika: 

negocjować nad jego formą i sposobem istnienia, 
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próbować nadawać mu utylitarną funkcję, czy 

wreszcie: odmieniać przez przypadki pojęcie 

anty-pomnika. Jednak istotniejszą kwestią, 

jaka pojawia się w kontekście tej instalacji, 

jest kwestia upamiętnień porażki. Czy też, 

jeśli bylibyśmy optymistami, upamiętnień 

zawiedzionych obietnic, w których wciąż tli 

się resztka nadziei. Zupełnie tak, jak wszyscy, 

którzy oczekują na autobus, na przystanku, w 

tak zwanym Nigdzie.

Autor tekstu: Aleksy Wójtowicz

widok instalacji na wystawie The New Dictionary of Old 

Ideas, TRAFO, Szczecin, 2020



Jeszcze szybciej, jeszcze wyżej, 
jeszcze mocniej

2019 

wideo, 6:05 min

Linki do wideo: 

 https://vimeo.com/345626988/b06df127ab

We współpracy z Kasprem Lecnimem.

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


 

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

2019 

działania konserwatorskie, materiały 

dokumentacyjne

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 
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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.

opis: Stach Szabłowski — kurator wystawy 

Borderline w ramach Triennale Rysunku, 

Muzeum Współczesne Wrocław



Winogrona i tak były kwaśne

2018 

działanie w przestrzeni, Festiwal NARRACJE 2018, we 

współpracy z Kasprem Lecnimem

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 w Galerii Szara, wspólnie z 

Kasprem Lecnimem

link do prezentowanego na wystawie video:

https://vimeo.com/288650634

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.

Ir
m

in
a 

R
us

ic
ka

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

 

https://vimeo.com/288650634


Z obawy przed wyginięciem, widok wystawy, 

Galeria Szara, Katowice, 2018



Z obawy przed wyginięciem, widok wystawy, 

Galeria Szara, Katowice, 2018



 

Jakoś to było, jakoś to jest, jakoś to 
będzie

2018

instalacja przygotowana na wystawę Szczurołap, 

Muzeum Współczesne Wrocław, we współpracy z 

Kasprem Lecnimem

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.

Po zakończeniu wystawy żywność przekazaliśmy 

inicjatywie Food Not Bombs.

kurator wystawy Szczurołap: Piotr Lisowski
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Artykuł 14

2017

instalacja audio i video

linki do 4 video 9’27’’, 6’15, 2’44’’, 3’00’’: 

https://vimeo.com/224619198/ee4741f707

https://vimeo.com/224795778

https://vimeo.com/224791967

https://vimeo.com/224793497

Instalacja audio składa się z 17 megafonów, na 

których zarejestrowałam 17 głosów osób, którym 

wielokrotnie odmówiono wjazdu do Polski. Każdy 

pojedynczy megafon reprezentuje pojedynczą osobę. 

Jest nośnikiem jej głosu, wypowiadającego zdanie 

“Proszę o status uchodźcy”. Osoby wypowiadają się 

w języku rosyjskim oraz w języku polskim. Nagrania 

zebrałam wśród uchodźców z Czeczeni, którzy 

koczowali na polsko-białoruskiej granicy w Brześciu. 

Jak ustalili psychologowie z Międzynarodowej 

Inicjatywy Humanitarnej i Polskiego Ośrodka 

Rehabilitacji Ofiar Tortur, większość z tych osób była 

w Czeczenii torturowana. Polska straż graniczna 

odmawia im i ich rodzinom wjazdu, twierdząc, że 

mają oni inny cel niż uzyskanie schronienia.

Instalację uzupełniają nagrania video –  

psychologiczne wywiady pogłębione, przybliżające 

sytuację oraz stan psychologiczny i emocjonalny osób 

próbujących dostać się do Polski jako uchodźcy. 

Polska jest zobowiązana do wpuszczenia na swoje 

terytorium każdej osoby, której zdrowie lub

życie w kraju pochodzenia jest zagrożone. Osoby, 

które uciekają, podczas procedury rozpytania na

granicy podają powody szukania schronienia w 

Polsce. Są to, często dobrze udokumentowane,

tortury i prześladowania, których te osoby 

doświadczyły w Czeczenii. Proszą o wjazd z 

zamiarem ubiegania się o status uchodźcy. Jednak 

polska straż graniczna tych próśb “nie słyszy”. 

Sporządza dokumenty w taki sposób, jakby ta prośba 

w ogóle nie padła. Jest to jawne łamanie prawa. 

Jednak, jako że procedura odbywa się bez świadków 

oraz nie może być rejestrowana, osoba nie jest w

stanie udowodnić, że wypowiedziała zdanie “Proszę o 

status uchodźcy”.

Własnie ta prośba zwróciła moją szczególną uwagę. 

Skoro nie jest słyszana, chciałam znaleźć

sposób, kiedy już nie da się jej dłużej ‘nie słyszeć’.
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Artykuł 14, widok instalacji na wystawie 

Szczurołap, Muzeum Współczesne Wrocław, 

2018

https://vimeo.com/224619198/ee4741f707
https://vimeo.com/224795778
https://vimeo.com/224791967
https://vimeo.com/224791967 
https://vimeo.com/224793497
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Artykuł 14, widok instalacji na wystawie MY'17  

w  BWA Awangarda we Wrocławiu
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Artykuł 14, video, wybrane kadry



W zamieciach jaśniało nam słońce wolności

2016/2017

video

1:08 min

link do video: https://vimeo.com/206156440/7347826375

Video zrealizowane na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy 

Radzieckich w Warszawie – wojennej nekropolii żołnierzy 

radzieckich poległych lub zmarłych w wyniku ran i chorób 

odniesionych w czasie II wojny światowej i tuż po niej. 

Mauzoleum znajdujące się w Warszawie przy 

ul. Żwirki i Wigury 10. W przestrzeń mauzoleum 

wprowadzam żywy symbol – pięcioramienną czerwoną 

gwiazdę, która, obok sierpa i młota, jest najbardziej 

rozpoznawalnym symbolem komunistycznym.

Tytuł filmu pochodzi z tekstu Hymnu Związku 

Radzieckiego. Autorem słów hymnu jest Siergiej 

Władimirowicz Michałkow, muzykę skomponował 

Aleksandr Wasiljewicz Aleksandrow.
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https://vimeo.com/206156440/7347826375


Będzie Pan Zadowolony

2017/2018

obiekt z kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w 

Orońsku, naprawa i instalacja z motocyklu

W ramach Triennale Młodych wyprowadziłam z

magazynów Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

niesprawny motocykl. To znajdująca się w zbiorach

CRP praca Adama Rzepeckiego “Motorem mojej

sztuki jest SHL-ka”.  Motocykl okazał się być 

niesprawną atrapą, dlatego zaprosiłam do 

współpracy lokalnego mechanika, który w czasie 

wystawy  naprawił motocykl. Po usunięciu usterek, 

z naprawionego motocyklu zrobiłam instalację - 

SHL-ka jeździ sama wokół własnej osi. Oficjalne 

odpalenie sprawnej SHL-ki odbyło się  wramach 

wspólnej wystawy Rusicka/Rzepecki w Centrum 

Rzeźby Polskiej w Orońsku.

odpalenie SHL-ki: https://www.youtube.com/

watch?v=oOe_jMzxuY0&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=oOe_jMzxuY0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oOe_jMzxuY0&feature=youtu.be


Akcja  Wiwat Nowy Rok!  została zrealizowana na 

przełomie 2016 i 2017 roku we współpracy  

z Galerią Kubeł.

W ramach akcji przygotowałam dwa rodzaje 

pocztówek Zofia Kulik. Wiwat Nowy Rok 2017 i Adam 

Rzepecki. Jak Buba Bobu Tak Boba Bubie 33 lata później.

Fotografie na pocztówkach były powtórzeniem gestu 

Zofii Kulik z 1988, gdzie modelem był Zbigniew Libera 

i Adama Rzepeckiego z 1983 roku. 

W grudniu 2016 w BWA Warszawa zostało 

zorganiziowane publiczne wypisywanie pocztówek, 

które w kolejnych dniach zostały wysłane. Wśród 

adresatów były osoby prywatne, politycy (m.in. 

Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Krystyna Pawłowicz, 

czy Hanna-Gronkiewicz Waltz) oraz artyści i osoby 

związane z instytucjami kultury i sztuki.

tekst: Irmina Rusicka

 

Wiwat Nowy Rok!

2016 / 2017 

akcja w Galerii Kubeł

 

Przeświadczenie, że święta Bożego Narodzenia 

i Nowy Rok to czas zwiększonej ilości samobójstw, 

to ponoć mit. Nie zmienia to jednak faktu, że wielu 

z nas gdzieś w okolicach 24, 25, 26 grudnia czy też 

1 stycznia ma ochotę się zabić, z różnych względów. 

Może dlatego, że barszczyk był za kwaśny, a może 

dlatego, że zdecydowanie zbyt kwaśne okazało 

się nasze życie lub rzeczywistość dookoła. Z tych 

względów druga grudniowa wystawa w Galerii Kubeł 

utrzymana jest w tonie ponurym i pozbawiającym 

złudzeń na lepsze jutro (w okresie świątecznym 

dyskurs dobrej zmiany nie obowiązuje). Wyczuwalny 

jest w niej także element wkurwu. 

Udźwignięcia ciężaru wystawy w Kuble tym 

razem podjęła się Irmina Rusicka, wrocławska 

artystka, której prace odznaczają się trudnym do 

zignorowania wisielczym humorem. Dla Galerii 

Kubeł przygotowała dwie noworoczne pocztówki, 

które, powielone w ilości 500 egzemplarzy, 

galeria rozsyłała do osób pryweatnych, polityków 

i pracowników kultury różnych instytucji.

tekst: Karolina Plinta
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http://m.in


Wielki Czwartek

2017

działanie

Umyłam stopy Artura Żmijewskiego  

w Wielki Czwartek 2017.
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rusicka.com

2016

tatuaż 

Wytatuowanie adresu mojej strony internetowej 

na plecach Kuby Borkowiecza w reakcji na jego 

performance delegowany Mój pierwszy tatuaż. 

Działanie miało miejsce podczas wystawy 

Przypływ. Młoda polska sztuka współczesna, 

Program Sztuki Wizualne ESK Wrocław, ART MAIN 

STATION by mia, Wrocław.
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http://rusicka.com

