
KLASA VI  

Temat: Sztuka użytkowa-  upcykling- - ekologiczna torba na zakupy. (29.04 i 06.05.2020) 

Kolejne lekcje z zakresu sztuki użytkowej. Najpierw zapoznajcie się z materiałem, który dla Was 

przygotowałam. Przeczytajcie go uważnie. 

Sztuka użytkowa zajmuje się wytwarzaniem przedmiotów codziennego użytku. Powstała na skutek 

założenia, iż sztuka powinna być obecna we wszystkich dziedzinach życia i docierać do wszystkich 

grup społecznych. Najważniejszą rolą sztuki użytkowej jest troska o piękno codziennych przedmiotów 

z uwzględnieniem jej funkcjonalności. 

Do sztuki użytkowej zalicza się: 

Rękodzieło min. garncarstwo, tkactwo, wikliniarstwo 

Rzemiosło artystyczne min. Jubilerstwo, ceramika, meblarstwo, kowalstwo 

Wzornictwo przemysłowe czyli wytwarzanie przedmiotów zaprojektowanych przez artystę na 

szeroką skalę przemysłową 

Ekologiczna sztuka użytkowa. Idea wywodzi się z konieczności ochrony środowiska. Projektanci 

sprzeciwiają się kulturze szybkiego wyrzucania przedmiotów niezniszczonych namawiając, aby nie 

zaśmiecać świata ich nadmiarem. Można je po prostu przerobić na zupełnie inną rzecz o nowym 

przeznaczeniu. Stąd też pomysł na upcykling. 

Upcycling to inny wymiar recyklingu. Nie tylko zmniejsza ilości wyrzucanych rzeczy, lecz także nadaje 

starym przedmiotom nową formę i użyteczność. Poddawane temu są głównie meble i ubrania, które 

nieraz za sprawą prostego DIY (ang. Do It Yourself, pol. zrób to sam) zyskują zupełnie nową odsłonę. 

Termin „upcycling” został stworzony przez Williama McDonougha i Michaela Braungarta, których 

pasją było wynajdywanie, a następnie odnawianie starych i pozornie bezużytecznych rzeczy. W 

procesie przetwarzania odpadów tworzyli nowe meble, ubrania, biżuterię i dodatki do wnętrz. Nurt 

ten szybko znalazł swoich zwolenników wśród osób prowadzących ekologiczny tryb życia i 

poszukujących rozwiązań w tym stylu. Jednocześnie upcycling, jak udowodnili jego ojcowie, to nie 

tylko niegenerowanie nowych odpadów, lecz także tworzenie sztuki i nowego designu. 

Upcycling ubrań 

Nadawanie drugiego życia tkaninom to pomysł, za którym od lat podąża wiele osób. Upcycling ubrań 

idzie o krok dalej i nie bazuje jedynie na drobnych przeróbkach, ale też na kreowaniu nowych form i 

funkcjonalności. To sposób na tworzenie rzeczy unikatowych.  

W związku z tym proponuję Wam wykonanie ekologicznej torby, worka na zakupy wykorzystując do 

tego stary, za mały czasami sprany podkoszulek. 

Co przygotować: podkoszulek i nożyczki. (koraliki pokazane w filmiku nie są konieczne) 

Poniżej zamieszczam filmik instruktażowy. 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZCCnykGr8Yo 

 A może będziecie mieli inny pomysł. Moja torba wyszła świetnie.  

Czekam na Wasze zdjęcia do 12.05.2020  

https://www.youtube.com/watch?v=ZCCnykGr8Yo


 

 

 

 

 


