
 

Kaip „feniksas iš šiukšlių dėžutės“ menininkai 

didina supratimą apie taršos krizę ir 

vartotojiškumo kultūrą, tuo pačiu darydami 

teigiamą socialinį ir ekologinį poveikį. 

Aplinkos niokojimas priverčia žmones iš 

viso pasaulio atsistoti. Kartais tai vyksta masinių 

protestų forma, o kartais - meno forma. 

 

         
 

Menu jie išreiškia savo neviltį ir pareiškia 

dabartinę kultūrą. Taigi ar pati tarša paleidžia 

naują menininkų kartą? 

 

Iš metalo laužo, perdirbtų diskelių, senų kasečių, 

iš vandenynų surinkto plastiko ir tekstilės po 

vartojimo bei net žaislų - tai yra keletas rimtai 

įdomių menininkų, propaguojančių perdirbtų 

medžiagų naudojimą savo kūryboje. Jūs esate to 

teisėjai! 

DĖMESYS 

Atkreipiamas dėmesys į mūsų pačių pastebimą 

vartojimą, įkyriai grįžtant prie šiukšlių, šiukšlių 

sąvartynų ir šiukšlių metaforos. 

 

 

Kuriama iš netradicinių medžiagų, pavyzdžiui, iš 

perdirbtų drabužių, iš kurių kuriamos labai 

spalvingas skulptūros. 

 

 
 

Perdirbinėjant žurnalus, etiketes, duomenis ir 

įvairias rastas analogines bei skaitmenines 

medžiagas, kad sukuriami laukinių koliažų  

kūrinius ant drobės. 

 

      
Tikimasi  sukurti tikrą patirtį, o ne tik patirties 

vaizdą; už tai, kad turi vaiko akis, kur viskas yra 

nauja. 

 

Menininko ir iliustratoriaus Tan Zi Xi darbuose 

sumaišytas niūrus, žaismingas humoras su 

vandenynų taršos realijomis. 2016 m. menininkas 

atkūrė fizinę Ramiojo vandenyno šiukšlių pleistro 

apraišką, kur vaikai ir suaugusieji galėjo patirti 

panardinti į šiukšliadėžėmis padengtą erdvę, 

imituodami „plastikinio baseino“ aplinką. 

 

        
 

Viena įsimintiniausių patirčių buvo pats 

„Plastikinio vandenyno“ kūrimo procesas, nes jis 

daugeliu atžvilgių buvo gana skausmingas. Be 

didelio darbo kiekio, kai reikėjo surinkti, išvalyti 

ir sutvarkyti 26 000 išmesto plastiko vienetų 

įrengimui, gaunamas ir išmokstamas kiekis, kiek 

atliekų mes kasdien pagaminame. „Kai pradėsime 

studijuoti ir įsisąmoninti savo atliekas, tai pateks į 

namus, kiek netvari yra mūsų patogumo kultūra. 

Šis apreiškimas keičia gyvenimą “, - dalinasi Tan 

Zi Xi. „Plastikinis vandenynas“ kol kas yra 

žymiausias Tan Zi Xi meno kūrinys, patirtinis 

kūrinys yra klaikiai įtraukiantis priminimas apie 

mūsų poveikio vandenynams pastovumą. 



Su būriais įkvepiančių menininkų, verta paminėti, 

kad tai, jog jie naudoja perdirbtas medžiagas, nėra 

tik medžiagų taupymas. Tai yra vilties grožio 

apėmimas ir emocinis ryšys, menininkas įkvepia 

kitus kurti meno kūrinį. 

                     MENAS  YRA GALINGAS 

Skulptūrų gamyba iš regeneruotų atliekų suteikia 

aktyvisto prisilietimą ir galingą pranešimą, kuris 

yra daug patrauklesnis. Matome, kad šiukšlių 

meno kūriniai internete plinta ir įkvepia milijonus 

žmonių permąstyti savo kasdienius veiksmus, 

išeiti į gatves ir tapti šiukšlių herojais.  

               
 

Rebecca Fatzinger ir Cristina Maldonado yra „TC 

TrashArt“ užkulisių menininkės. Sunerimusios 

dėl  šiukšlių kiekio vietiniuose Hutchinsono salos 

paplūdimiuose Stuarte, Floridoje, jie pradėjo 

paversti savo paplūdimio šiukšles menu. Menas 

yra linksmas ir vis dėlto edukacinis, o pagrindinis 

tikslas - įkvėpti ir kitus valyti paplūdimius! 

Jie sugalvoja tikrai įdomių ir linksmų mažų 

personažų, kurie verčia pažvelgti į šiukšles iš visai 

kitos perspektyvos.  

 

„Vieno žmogaus šiukšlė-kito 

žmogaus antrinis menas“.  

IŠ KO GALIME KURTI? 

Yra daugybė perdirbimo 

procedūrų, taikomų 

šeimoms, organizacijoms, 

taip pat ankstyvojo ugdymo 

centruose.  

VEIKSNIAI, Į KURIUOS 

REIKIA ATSIŽVELGTI: 

Kai vaikai patys kuria savo žaislus, jie gauna 

galimybę patys pasirinkti ir priimti sprendimus, 

kurie padeda ugdyti pasitikėjimą ir 

savarankiškumą. 

Vaikai gali laisvai reikštis. 

Kalbos ugdymas - daiktų gamyba iš perdirbtų 

medžiagų suteikia vaikams galimybę kalbėti apie 

tai, ką jie padarė žodžiais, kaip jie tai padarė ir 

kaip tai padarė 

Dizainas ir daiktų kūrimas nuo nulio padeda 

ugdyti vaikų nuosavybės jausmą. 

Jie yra nebrangūs ir todėl teikia malonumą už 

labai mažą kainą. 

    

                                   Literatūra: 

  

https://causeartist.com/incredible-artivists-using-

recycled-materials-in-their-creations/ 

https://www.habitat.org/stories/5-recycled-art-

ideas-will-spark-your-creativity 

https://www.myfirstskool.com/article/children-

working-with-recycled-materials 

 

 

 
 

 

„MENAS KITAIP:  

KAIP ANTRINĖS ŽALIAVOS 

ATGYJA PASITELKUS 

FANTAZIJĄ IR IDĖJAS“ 
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