
Dzieła sztuki z 
niezwykłych materiałów



Rozpoczynając pracę nad nową rzeźbą, obrazem czy instalacją 
artystyczną artysta musi podjąć decyzję w jakim materiale będzie 
pracował. Wybór ten ma ogromny wpływ zarówno na sam proces 
powstawania dzieła, jak i ostateczny efekt pracy.
Obejrzyjcie prace kilku artystów tworzących w niezwykłych 
materiałach, poszukajcie inspiracji wokół siebie, spróbujcie stworzyć 
własne dzieło sztuki. Na końcu prezentacji znajdziecie prace Waszych 
kolegów i koleżanek.



Augusto Esquivel

Augusto Esquivel jest artystą, który tworzy swoje dziełą z niezwykłego 
materiału. Co dzień mamy z nim do czynienia, co dzień przechodzi nam przez 
ręce. A zauważamy go najczęściej gdy zginie. Co to takiego? Odpowiedź jest 
prosta! Guziki!
Artysta starannie je sortuje i tworzy z nich trójwymiarowe rzeźby i obrazy. 
Pojedynczy guzik może niewiele znaczy, ale całość robi wrażenie! 
https://www.augustoesquivel.com/ 

https://www.augustoesquivel.com/








Jennifer Maestre 
Ołówki jako materiał do tworzenia rzeźb wykorzystuje co 
najmniej kilku artystów, ale największy rozgłos zdobyła Jennifer 
Maestre. Ta amerykańska rzeźbiarka uczyniła z nich swój główny 
materiał twórczy. Zszywa ona ołówki za pomocą specjalnej 
techniki, tworząc niesamowite konstrukcje inspirowane 
wyglądem morskich jeżowców.

http://www.jennifermaestre.com/ 

http://www.jennifermaestre.com/










Gay Laramee

Artysta tworzy swoje dzieła rzeźbiąc w książkach 
i z książek. Jego symboliczne dzieła często powstają ze 
zniszczonych egzemplarzy przemieniając je w niezwykłe 
obiekty.
https://guylaramee.com/ 

https://guylaramee.com/










Young-Deok Seo

Ten koreański artysta tworzy swoje dzieła z drobnych 
elementów łańcuchów rowerowych. Proces tworzenia 
zaczyna się od  demontażu łańcuchów i złożenia ich w nową 
formę, np. postać człowieka.
http://youngdeok.com/ 

http://youngdeok.com/








Nirit Levav

Kolejna artystka, która tworzy z łańcuchów rowerowych. 
Nirit Levav wykorzystuje również inne dziwne materiały: 
zegarki, monety, kosmetyki do makijażu… niektóre dzieła 
ruszają się lub świecą co dodaje im jeszcze więcej 
niezwykłości.
https://www.niritlevav.com/ 

https://www.niritlevav.com/








Maurizio Savini
Kolejny artysta tworzący w niezwykłym materiale, tym razem w 
gumie do żucia…

http://fremingallery.com/project/maurizio-savini/ 

http://fremingallery.com/project/maurizio-savini/








Maurice Bennett 
A może dzieło sztuki z tostów? Dlaczego nie. Ten artysta zyskał światowe 
uznanie dzięki swoim wyjątkowym mozaikom tworzonym z tostów. Bennett 
opala pieczywo tostowe za pomocą specjalnej techniki, a następnie układa je 
w wielkoformatowe portrety znanych postaci, a także we wzory inspirowane 
folklorem Nowej Zelandii.

http://www.mauricebennett.co.nz/toast-art/ 

http://www.mauricebennett.co.nz/toast-art/






Erika Iris Simmons
Ta amerykańska artystka nigdy nie ukończyła żadnej szkoły 
artystycznej, mimo to tworzy niepowtarzalne dzieła. Wykorzystuje 
taśmę z kaset magnetofonowych tworząc portrety gwiazd światowej 
muzyki. 

https://www.iri5.com/ 

https://www.iri5.com/






Zabawy twórcze
Widzieliście już kilka dzieł z niesamowitych materiałów, teraz czas stworzyć coś samemu. Wokół nas 
jest pełno ciekawych materiałów, które mogą nam posłużyć do tworzenia. Rozejrzyjcie się dookoła 
i poszukajcie z czego można zrobić małe dzieło sztuki.

Moja propozycja na ciekawe “rzeźby” to chrupki kukurydziane - materiał miękki, łatwy do 
formowania, można sklejać ze sobą wodą..
no i można podjadać :)





Tworzymy portret
Zapraszam Was do twórczej zabawy. 

Zainspirujmy się dziełami  Nirit Levav i stwórzmy portret ze zwykłych 
przedmiotów, które znajdziemy w domu. Ułóżcie twarz z klocków, ręczników, 
papierów, samochodzików, przyborów kuchennych….. a może macie inne 
pomysły? Zróbcie zdjęcie i przyślijcie do mnie, zrobimy z nich wspólną 
galerię.



Wasze dzieła:
Dzieło Martynki                                        Dzieło Adama




