
Wojciech Kukuczka 
Główne obszary działania to fotografia, multimedia, projektowanie graficzne oraz film. Absolwent 
Technikum Fotograficznego, Studiów Magisterskich  Fotografia i Multimedia na ASP Wrocław oraz 
student Komunikacji Wizualnej AKI Academy of Fine Art w Holandii. 
Uczestnik ponad 40 wystaw fotograficznych między innymi w BWA Wrocław, CSF w Katowicach, CCK 
Chorzów, reprezentant ASP w dziedzinie fotografii w ramach „Foto Festiwalu” w Łodzi 2008 oraz w 
ramach festiwalu „The World Photography Awards - Cannes” we Francji 2007.  W roku 2010 otrzymał 
nagrodę za najlepszy film polski na Przeglądzie Filmów Górskich w Lądku Zdroju.  
Inicjator akcji kulturalnej 3440 Metrów Nad Poziomem Świata, założyciel Galerii Negatyw w 
Katowicach. 
Stypendysta Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego oraz Wydziału Kultury 
miasta Wrocław, dwukrotny laureat  nagrody dla Młodych Twórców Kultury, Wydziału Kultury miasta 
Katowice. 

 

 
Wystawy fotograficzne: 
 
− Wystawa „Wyjście”  cykl fotografii oraz instalacja fotograficzna – Galeria Negatyw, Katowice 

09.2012 
 
− Wystawa serii „Biało Czerwone Miejsce”  

− Wystawa w ramach festiwalu „Kontact: Das Kulturfestival” Bamberg Niemcy 05.2012 
− Wystawa w galerii „Po schodach”, Tarnobrzeg 11.2011   
− Wystawa w galerii Negatyw, Katowice 05.2011 
− Wystawa w galerii „Blurp” Wrocław 2011 
− Wystawa w ramach przeglądu prac magisterskich w BWA Wrocław, 2009 
− Wystawa w ramach projektu „Obraz z Czerwieniom”  galeria Łącznik, Wrocławiu, 2009 
− Wystawa prac z okazji święta 11 listopada w galerii ASP we Wrocławiu, 2009 
− Wystawa w ramach festiwalu „Foto Festiwal 2008” w kategorii studenckiej „Fabryka 

Fotografii” galeria Nowa Przestrzeń, Łódź, 2008 
 

− Wystawa fotografii „Miejsce Daniela”   
− Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach (wystawa pokonkursowa) 08.03.2012 
− Centrum Handlowe 3 Stawy w Katowicach (wystawa pokonkursowa) 01.2012 
− Galeria „Po schodach”, Tarnobrzeg 11.2011 
− Aula Hotelu Altus (wystawa pokonkursowa), Katowice, 10.2011 
− Galeria Centrum Sztuki Filmowej „Kosmos”, Katowice, 04.2011 
 

− Wystawa fotografii „14 najważniejszych spraw w życiu”  
− Klub Pracowników Politechniki Śląskiej w Gliwicach 2012 



− Galeria "Po schodach” w Tarnobrzegu  2011 
− Rybnickie Centrum Kultury, galeria sztuki 01.2011 
− Wystawa w ramach festiwalu Filmów górskich Lądek 2010 
− Wystawa w ramach Katowickiego Przeglądu Filmów Górskich w kinie Rialto 2010 
− Galerii „A” Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwernii 2010 
− Stała ekspozycja prac w auli AWF Katowice 2010 
− Galeria Gotic, Mosty koło Jabłonkowa, Czechy 2009 
− Galeria „Na Żywo” Radia Katowice 2009 
− Dom Trzech Narodów w Jasnowicach 2009 
− Galeria Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej 2009 
 

− Wystawa serii „Coca Cola”  
− Wystawa w ramach festiwalu „Plener Art Festiwal”, 08.2012 
− Chorzowskie Centrum Kultury, wystawa w ramach festiwalu 2011 
− Galeria klubu Cogitatur, Katowice, 2010 

 
− Wystawa Himalajska szkoła: 

− W mobilnej galerii „w autobusie”, Katowice 2011 
− W przestrzeni publicznej na ul. Mariackiej, Katowice 2010 
− W klubie Lemoniada, Katowice 2010 
 

− Wystawa serii „the same” w ramach projektu „Difference between” w galerii AKI w Enschede, 
Holandia, 2009 

− Ogólnopolska wystawa „Portret 2007” w Kole 
− Wystawa serii „Obraz którego nie ma” w ramach przeglądu prac dyplomowych w galerii ASP we 

Wrocławiu, 2007 
− Wystawa w Browarze Mieszczańskim w ramach imprezy Wrocław Non Stop, 2006 
− Wystawa poplenerowa „Bełchatów” w galerii zaadoptowane z pustostanu na poczet wystawy 

2006 
− Wystawa serii „Starość” w poplenerowej wystawie w BWA Wrocław, 2005 
− Prezentacja fotografii na Rybnickim Festiwalu Fotografii w ramach grupy „natechwile”, 2005 
− Wystawa  zaimprowizowana w kompleksie pustostanów w czasie pleneru w Bełchatowie, 2005 
− Wystawa prac dyplomowych w gmachu Biblioteki Śląskiej, 2004 
− Wystawa poplenerowa w galerii „Obiektywna” w Katowicach, 2003 
− Wystawa fotografii w Miejskim Domu Kultury w Piotrowicach – Katowicach, 2002 
 
 

Film „Lhotse rozgrywka pokerowa” 
 
− Nagrody: 

− Wyróżnienie na XIX Międzynarodowym Festiwalu Filmów Górskich w Popradzie 2011 



− Nagroda za najlepszy film polski na XV Przeglądzie filmów górskich w Lądku Zdrój 2010 
− Pierwsza nagroda za najlepszy film amatorski na festiwalu w Szczyrku 2010 

 
− Prezentacja filmu na festiwalach  

− Międzynarodowy festiwal filmów górskich  Teplice nad Metují – Czechy 2012 
− Międzynarodowy festiwal filmów górskich Banskofilmfest – Bansko Bułgaria 2011 
− XIX Międzynarodowy Festiwal Filmów Górskich Poprad - Słowacja 2011 
− Międzynarodowy festiwal filmów górskich Trento Film festival - Italia  2011 
− Prezentacja filmu w galerii "Po schodach” - Tarnobrzeg 2011 
− Przegląd filmów górskich w Zawierciu 2011 
− Festiwal filmów górskich „Dni Lajtowe” w Zakopanym 2010 
− Przegląd filmów górskich w Lądku Zdrój 2010 
− Festiwal filmów górskich w Szczyrku 2010 
− Stała prezentacja filmu w „Domu Trzech Narodów” Jasnowice 2010 
− Przegląd filmów górskich w Katowicach (Rialto) 2010 

 
Prezentacja prac na festiwalach 
− Udział w międzynarodowym przeglądzie fotografii „Fabryka Fotografii” w Łodzi jako reprezentant 

ASP Wrocław. Przegląd odbywał się w ramach międzynarodowego festiwalu fotografii „Foto 
Festiwal 2008”, 05.2008 

− Udział w międzynarodowym festiwalu fotografii The World Photography Awards w Cannes jako 
reprezentant ASP Wrocław, 04.2008 

− Udział w imprezie „Port Wrocław 2008  13. festiwal literacki” w ramach współpracy Biura 
Literackiego z ASP jako autor wizualizacji do wiersza, 04.2008 

 
 

Konkursy 
− Zajęcie trzeciego miejsca w konkursie na film o Śląsku "Obiektywnie Śląskie", 2012 
− Zajęcie drugiego miejsca w konkursie na fotoreportaż o Śląsku "Obiektywnie Śląskie", 2011 
− Zajęcie drugiego miejsca w konkursie fotograficznym „ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W 

OBIEKTYWIE” 03.2010 
− Nagroda za najlepszy film polski na XIV Przeglądzie Filmów Górskich - Lądek Zdrój 2010 
− Zajęcie pierwszego miejsca w kategorii film amatorski na festiwalu górskim Wondół Challenge 

2010 w Szczyrku, za film „Lhotse Rozgrywka Pokerowa”, 02.2010 
− Zajęcie pierwszego miejsca w konkursie fotograficznym „Unia wokół ciebie”  za fotografię 

„Emigracja”, 10.2007 

 
Grupy Twórcze, stowarzyszenia  
− Stowarzyszenie CDN ProKulturaMedia - członek oraz zastępca przewodniczącego komisji 



rewizyjnej 03.2012 – do chwili obecnej  
− 2006-2009 członek Śląskiego Towarzystwa Fotograficznego 
− 2007 - 2008 – Założenie oraz prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego działającego przy 

MDK Katowice – Kostuchna. 
− 2004 – 2006 członek grupy fotograficznej „Natechwile” 
 
 

Prowadzenie warsztatów, wykładów, spotkania autorskie 
− Fotografia Nepalu, spotkanie autorskie w ramach spotkań Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej 

01.2013 
− Dokumentacja a kreacja w fotografii, wykład w ramach Kodów Kultury organizowanych prze 

Centrum Kultury Katowic 12.2012 
− Warsztaty fotograficzne dla HP Wrocław 07.2012 
− Zajęcia z fotografii w liceum im C.K. Norwida 2011/2012 
− Warsztaty animacja poklatkowej See the Sound Poznań 10.2011 
− Warsztaty animacja poklatkowej See the Sound Bolesławiec 07.2011 
 

Stypendia i nagrody 
− Nagroda dla młodych twórców kultury Wydziału Kultury miasta Katowice 2012 
− Nagroda dla młodych twórców kultury Wydziału Kultury miasta Katowice 2011 
− Stypendium Wydziału Kultury urzędu marszałkowskiego Śląska w dziedzinie kultury 2010 
− Stypendium artystyczne wydziału kultury urzędu miejskiego Wrocławia, 2008-2009 
− Stypendium wyjazdowe Erasmus na czas studiów za granicą 2008-2009 
− Stypendium Śląskiego Funduszu Stypendialnego 2006-2009 w tym jedno stypendium specjalne  
− Stypendium naukowe ASP 2008-2009 
− „Stypendium Fundowane” przyznawane przez ASP Wrocław 2007-2008 

 
Edukacja 
− Obrona pracy magisterskiej na ASP Wrocław na wydziale grafiki, kierunek fotografia i multimedia 

z łączną oceną za całość studiów bardzo dobrą, 2009 
− Zaliczenie semestru na uniwersytecie Twente w Enschede na wydziale AKI Academy of Fine Art w 

ramach stypendium Erasmus, 2009 
− Obrona pracy licencjackiej na ASP Wrocław na wydziale Grafiki, kierunek Fotografia i Multimedia 

obroną dyplomu na oceną celującą, 2007 
− Obrona dyplomu w Technikum Fotograficznym im. E Abramowskiego obroną pracy dyplomowej 

na ocenę celującą, 2004 

 

Inne: 
− Stworzenie oraz prowadzenie autorskiej galerii Negatyw w Katowicach od 05.2011r. 

Negatyw to odwrotność, zaprzeczenie, …bunt. Te pojęcia wpisują się w specyfikę projektu „Galeria Negatyw”. Chcemy 



odwrócić wartości ukonstytuowane w poprawnych, klasycznych, sterylnych galeriach. Dla nas galerią nie są białe ściany, 
puste przestrzenie i wytworni goście. Galeria to miejsce spotkań, dyskusji, swobodnego przepływu inspiracji. To 
przestrzeń, w której twórca spotyka się z szerokim przekrojem odbiorców o różnorodnych preferencjach i 
doświadczeniach. 
Proponujemy nie tylko „zwiedzanie” ekspozycji, chcemy żeby odbiorcy mieli szansę "oswoić się" z wystawą. Chcemy 
umożliwić obcowanie z pracami przez długie godziny, w towarzystwie przyjaciół, w swobodnej atmosferze klubowej aury. 
Drzwi tej galerii nie zamykają się o siedemnastej. To byłby absurd. Wiemy, że ludzie mają swoje obowiązki. Wiemy też, że 
najlepszy czas na swobodne, inspirujące, pełne emocji i wrażeń absorbowanie sztuki zaczyna się wieczorem... w nocy. 
Wernisaż nie jest dla nas oficjalną ceremonią, nie musi kończyć się po 30 minutach, może stać się pretekstem do 
wielogodzinnych spotkań, dyskusji, zabawy. Chcemy łączyć wiele dyscyplin sztuki, poznawać nowych twórców, szukać 
form wizualnych, audialnych, performatywnych. Nie zamierzamy się ograniczać, ani podporządkowywać. 
Stawiamy na odmienność i autonomię. To miejsce musi stanowić alternatywę, podziemie, negatyw stereotypowej galerii. 
przesłaniem galerii jest wyjście ze sztuką do ludzi.  
http://www.facebook.com/galerianegatyw  
http://galerianegatyw.blogspot.com/  

 
− Współrealizator warsztatów animacji poklatkowej See the Sound 2011 

Projekt See the sound to autorskie przedsięwzięcie Marka Straszaka z Udk w Berlinie oraz Wojtka Kukuczki z 
wrocławskiego ASP. Pomysł zrodził się z czystej chęci działania i wymiany doświadczeń, twórczych aktów i kreatywnych 
myśli w dziedzinie multimediów sztuki nowej i coraz bardziej popularnej i pożądanej. Warsztaty mają na celu nauczyć 
samodzielnego planowania i realizacji krótkich form wizualnych, ze szczególnym uczuleniem na koegzystencję audio i 
video, czyli audiowizualność. Projekt jest dalekosiężny, mobilny i cykliczny. Pierwsza wspólna edycja odbyła się 07.2011r. 
w Bolesławcu. 

 
− Realizacja projektu „3440 metrów nad poziomem świata” w charakterze inicjatora oraz głównego 

organizatora, 2010/2011 
Projekt '3440 metrów nad poziomem świata' realizowany był od października 2010 roku do maja 2011. W ramach 3440 
zorganizowanych zostało 8 eventów, w czasie których zbierane były datki na poczet nepalskiej szkoły w Namche Bazar. 
Główny ciężar projektu spoczął na realizacji wydarzeń artystycznych takich, jak wystawy, prezentacje multimedialne, 
pokazy graffiti, fireshow, koncerty zespołów oraz Dj-ów. 
Sercem projektu stał się autobus 3440, W jego wnętrzu zainstalowana  została mobilna galeria. Autobus docierał do 
różnych miejsc w przestrzeni publicznej i poprzez wystawę, prezentacje oraz muzyczne imprezy pozwalał zaznajomić się 
odbiorcom z treścią projektu. 

  W rezultacie na rzecz szkoły w Namche Bazar udało się zebrać sumę  2168 dolarów. 

 
− Publikacja autorskiego kalendarza 2010 „14 Najważniejszych Spraw w Życiu”  
− Prowadzenie Klubu filmowego Chillout Movie Club 2008-2009 
− Wykonanie serii autorskich zdjęć do kalendarza Fundacji Wspierania Rodzin Ofiar Górniczych 

2009, celem jego licytacji na aukcji charytatywnej, 2008 
 
 
 
 
* Dokumentacja dorobku w załączonym DVD 

http://www.facebook.com/galerianegatyw�
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