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אמנות חזותית

אמנות מזבל: קיימות באמנות

_דויטשכנרת _____המורהעם



פתיחה
.נולד בברזילמוניזויק האומן •

הוא יוצר באמצעות חומרים שיש  •
,  קטשופ, לכולנו בבית כגון סוכר

,  גרוטאות-שוקולד ובעיקר זבל
.  חפצים חסרי שימוש וצעצועים

מוכרים  בעבודותיו הוא מציג דימויים •
,  המדע, מתולדות האמנות

.  פופולריתההיסטוריה והתרבות 

בשיעור זה תלמדו כיצד ניתן ליצור  •
.באמצעות חפצים שאינם בשימוש

אמנות מגרוטאות וזבל–" אם וילדיה", מוניזויק 

http://zcagallery.com/artist/vik-muniz



יש אמנים האוספים פסולת מאתרי  •אמנות בזבל
טבע שונים ומשתמשים בפסולת זו  

כמו האומן , כחומר גלם ליצירתם
.מוניזויק , שפגשנו

-נמנה עם קבוצת הצלמים  מוניזויק •
האמנות שהוא יוצר כל כך : כלומר

גדולה שאפשר לראות אותה רק  
הוא יוצר את  . בצילום ממבט על

יצירותיו ממש בתוך אתרים של  
.  איסוף פסולת בשולי הערים

: לאתר האמן

http://vikmuniz.net/?s=emerson&x=-1124&y=-100 1998, אמנות מזבל" אמרסון", מוניזויק 

http://vikmuniz.net/?s=emerson&x=-1124&y=-100


פיסול מגרוטאות מתכת: הנה כמה דוגמאות

Ptolemy Elrington: האמן

© 2020 Hubcap Creatures



פיסול משאריות צעצועים

Mary Engel ©

http://maryengelsculpture.com/sculpture



פיסול מתפוזים

http://spluch.blogspot.com/2006/10/amazing-art-made-from-oranges.html



דף•

כלי כתיבה•

מחק•

מספרים•

צעצועים קטנים ישנים וכל חומר  , פקקים-פסולת שלא צריך •
שתוכלו לפסל איתו

מצלמה או טלפון נייד לצילום•

?מה להביא לשיעור



.מסדרים לנו את השולחן על מנת שיהיה נוח לעבוד•

.על הדף הלבן מציירים את הדמות שאנו רוצים•

.אני בחרתי לצייר פרפר•

מתחילים בכיף



:לדוגמא

רצוי  , שלב הבא מניחים את כל הפסולת על הציור כדי ליצור את היצירה
לנסות לשמור על קווי המתאר



דוגמא נוספת



בכל העולם כיום ישנה מודעות גדולה לאיכות הסביבה ולנזקים שנגרמים  •

מודעות זאת הולכת וגדלה וכיום כולכם לומדים איך לשמור על , לה

בכל מיני תחומים וגם אנו המורים מנסים להוביל אתכם לחשיבה  . הסביבה

אנו רואים כיצד זה נעשה  . היוצרת מודעות לסביבה ואף שומרת עליה

.  י פחי ומכליות המיחזור"בשנים האחרונות בתחומים שונים לדוגמא ע

בתחום הבנייה ישנו  , מייצרים רכבים חסכוניים בדלק, בתחום התחבורה

.שימוש נכון של אנרגיית השמש לתאורה ועוד

עכשיו לומדים



זרם האמנים שיצירתם  . תחום האומנות גם הוא יוצר מודעות לסביבה•

.מוקדשת להגברת המודעות לסביבה נקרא אמנות אקולוגית

עכשיו לומדים



?האקולוגית מהי האמנות •

היא אומנות המחברת את , או אומנות שומרת סביבההאמנות האקולוגית •

,  צילום: למשל. האמן מבקש לעורר שינוי סביבתיבו תחום נוסף האמן עם 

.  ציור ואפילו שירה, פיסול

האם  . רבים העוסקים באקולוגיה בתחומים שוניםגם בארץ ישנם אומנים •

.  קבלו מהם השראה ליצירתכם? תוכלו לחפש ברשת אמנים כאלה

אומנות אקולוגית או אומנות שומרת סביבה



לאמנות האקולוגית פנים רבות ותחומים שונים

,  חשבו ילדים

להעביר לצופים  מוניזמהו המסר שמנסה אמן כמו ויק •
?בעבודותיו

?לאיזה סגנון באמנות באקולוגית אתם מתחברים•

?מה תרצו ליצור באמצעות אמנות אקולוגית•

רגע של מחשבה



:לסיכום
אך המשותף לאמנים  , לאמנות האקולוגית פנים רבות•

.שעוסקים בה הוא הרצון להתייחס למצב כוכב הלכת שלנו

האמנים לוקחים מהטבע או מהסביבה את חומרי היצירה  •
.ובאמצעותם יוצרים עבודות חדשות, שלהם

ישנם אמנים  : גם תחום הצילום תורם לאמנות האקולוגית•
.אשר מצלמים תופעות בטבע תוך שהם מסכנים את חייהם

שמרו על  : "אמנים אלה רוצים להעביר מסר לצופים•
!"הסביבה



.תוכלו להמריא בדמיונכם, עכשיו כאשר קיבלתם כלים•

-ומיינו את החומרים , אפשר גם מקרטון, הכינו בבית שלושה פחים•
.חפצים ישנים, נייר, פלסטיק

,  גזירה, מהחומרים שאספתם תוכלו ליצור יצירות בין אם הן על ידי הדבקה•
.או כל טכניקה אחרת שתמציאו לעצמכםצילום

.את שאר הפסולת אנא זרקו לפחים המתאימים•

!בהצלחה

משימה מסכמת
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