Artysta słynie również ze stanowczych opinii – w rozmowie z Arturem Żmijewskim sam siebie określił jako „mendę
galeryjną”, co było przewidziane jako żart, lecz sam przyznaje że we współpracy z instytucjami kulturalnymi nie należy do
najłatwiejszych. Ceni sobie prywatność, a za wszelkie sprawy związane ze sprzedażą jego prac odpowiadają galerie, z
którymi współpracuje. O charakterze Sasnala można się było również przekonać w 2009 roku, kiedy to podczas rozdania
nagród Gwarancji Kultury przyznawanych przez TVP Kultura. Artysta został wtedy nagrodzony w kategorii kultury
alternatywnej i sztuk wizualnych za wystawę Lata walki w Zachęcie na przełomie lat 2007/08. Choć przyznano mu
nagrodę, to na gali się nie pojawił, a w liście odczytanym na głos podczas uroczystości napisał, że choć ceni TVP Kulturę,
to „brzydzi się ludźmi, którzy dyskryminują innych ze względu na orientację seksualną, pochodzenie czy kolor skóry”, a
także, że „brzydzi się kimś, kto nie brzydzi się faszyzmem”. Artysta niejednokrotnie angażował się politycznie, stworzył
grafikę na rzecz antyfaszystowskich działań dla Stowarzyszenia Nigdy Więcej, tworzył ilustracje dla Przekroju, a także brał
udział w projekcie Muzeum Emigracji i wspierał Krytykę Polityczną. Sam o sobie mówi, że ceni koncepcję
obywatelskiego nieposłuszeństwa Thoreau, a co za tym idzie niezmiennie pielęgnuje w sobie nieufność wobec władzy i
hierarchii. Przy tym wszystkim zdaje się być stonowanym człowiekiem szanującym tworzoną przez siebie sztukę w
kontekście sztuki światowej. Słusznie stawia siebie na jednym miejscu z malarzami światowego formatu – nie uznaje
podejścia do siebie jako do artysty ze Wschodu, za którego prace można zapłacić mniej niż za artystów zachodnich.
Szanuje prace innych twórców, klasyków i artystów współczesnych, a przy tym szanuje również własną pracę.
Na przestrzeni lat prace artysty cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Największy dom aukcyjny w Polsce Desa
Unicum na aukcjach prezentuje prace artysty od grafik wycenianych na kwoty między 1000 a 5000 złotych. Obrazy olejne
Sasnala osiągają estymację nawet do 200 tysięcy złotych. Artysta pozostaje aktywny zawodowo, bierze udział w licznych
wystawach, targach sztuki jak słynne Art Basel. Z pewnością jest to twórca, który słusznie jest uznawany za jedną z
najciekawszych postaci sztuki współczesnej o wymiarze światowym.
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