
Junk-Art: Kreative Kunst aus Müll   

Laut Greenpeace landet der Großteil von Plastikmüll auf Deponien oder direkt in unserer 

Umwelt. Bis zu 13 Millionen Tonnen Plastikmüll fließen jährlich in die Meere und Ozeane, 

wo sie sich zu riesigen Müllinseln zusammenschließen oder als Mikrokunststoff in 

verschiedene Meeresorganismen gelangen. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, was mit 

unseren Abfällen passiert, wie jeder von uns helfen kann und dabei gleichzeitig kreativ sein, 

dann laden wir euch am 10. November zu unserem Familienworkshop ein. 

 

Lasst uns zusammen überlegen, was wir anders machen können! Werfen wir einen Blick auf 

unsere Mülltonnen, ziehen wir heraus, was wir wieder verwenden können, und erstellen wir 

eine Unterwasserwelt aus Müll! Für diejenigen, die näher an der Gebrauchskunst sind, 

haben wir ein zweites Angebot – eine bunte Papierkette. 
 
Was wir brauchen: 

Unterwasserwelt 

- Müll! (Es muss nicht nur Plastik sein, auch anderer Abfall ist interessant.) 

- Schere 

- Klebeband, Kleber 

- Hefter 

- Schnur 

- Farben 

 

Bunte Papierkette 

- alte Zeitungen und Zeitschriften, auch Einzelseiten oder gebrauchtes Geschenkpapier 

- Stöcke für Spieße oder Zahnstocher 

- Schnur 

- Kleber 

 

Der Workshop wird von einer promovierten Biologin und Ökologin Kamila Franz, privat Mama der 

dreisprachigen Marianna, moderiert. 

 

 

 

 

 



Junk-Art Kreatywna sztuka ze śmieci   

Według Greenpeace,  większość światowych odpadów z plastiku ląduje na wysypiskach albo 

bezpośrednio w naszym środowisku. Aż 13 milionów ton odpadów plastikowych spływa rocznie 

rzekami do mórz i oceanów gdzie łączy się w gigantyczne śmieciowe wyspy lub jako mikroplastik 

trafia do różnych organizmów morskich. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, co dzieje się z 

naszymi odpadami i jak każdy z nas może pomóc a przy okazji wyżyć się kreatywnie to zapraszamy 

10.11. na nasze warsztaty. 

Pomyślmy wspólnie, co możemy zrobić inaczej! Zajrzyjmy do naszych koszy na śmieci, wyciągnijmy 

to, co może nam się jeszcze przydać i stwórzmy razem podwodny świat z odpadów! A dla tych, 

którym bliższa jest sztuka użytkowa, mamy też drugą propozycję – kolorowe korale z papieru. 

 

Czego potrzebujemy: 

Morska instalacja 

- śmieci! (Nie musi być wyłącznie plastik, inne śmieci też są ciekawym materiałem) 

- nożyczki  

- taśma klejąca, klej 

- zszywacz 

- sznurek 

- farby 

 

Korale 

- stare gazety i magazyny (mogą być pojedyncze strony lub nawet cienki 

papier do pakowania prezentów, ale tylko ten używany) 

- patyczki do szaszlyków lub wykałaczki 

- sznurek 

- klej 

 

Warsztaty poprowadzi Kamila Franz, biolożka i ekolożka ze stopniem 

naukowym doktora, a prywatnie mama trójjęzycznej Marianny. 

 


