
Sztuka i wzornictwo

Tworzywa sztuczne 
– materiał XXI wieku 
Od kiedy przed ponad wiekiem zostały wynalezione, 
tworzywa sztuczne zrewolucjonizowały nasz sposób życia. 
Komunikacja, podróże, zabawa, ochrona zdrowia, 
dbałość o naturalne środowisko – nie ma chyba 
obszaru ludzkiej aktywności, w którym nie dokonałby 
się znaczący rozwój dzięki wykorzystaniu tego 
niezwykłego materiału. Także i dzisiaj uczeni 
i  technologowie z dziedzin tak różnych jak podbój 
przestrzeni kosmicznej, nanotechnologia czy 
medycyna, nieprzerwanie pracują nad poszukiwaniem 
nowych rozwiązań, dzięki którym tworzywa sztuczne 
mogą przynieść korzyść ludziom. Badania te oznaczają, 
że wiele rozwiązań, dla większości z nas na razie 
jeszcze trudnych do wyobrażenia, już wkrótce wejdzie 
na stałe do naszego codziennego życia – a wszystko 
to dzięki zdumiewającym tworzywom sztucznym. 
Dlatego wydaje się oczywiste, że to właśnie tworzywa 
sztuczne zasługują na miano materiału XXI wieku.
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Tworzywa sztuczne  
są zdumiewające
Tworzywa sztuczne odgrywają niezmiernie ważną 
rolę w naszym życiu – w domu, w pracy, w szkole, 
w szpitalu. Bawimy się nimi, podróżujemy z nimi, 
nosimy je jako ubranie. A w razie potrzeby, kiedy 
jakaś część naszego organizmu nie funkcjonuje 
tak jak powinna, lekarze mogą nawet zastąpić ją 
nową – wykonaną z tworzywa sztucznego. 
Tworzywa zapewniają nam bezpieczeństwo, czynią 
nasze życie bardziej przyjemnym i wygodnym,  
a przy tym pozostają wyjątkowo przyjazne dla 
środowiska. Występują pod wieloma różnymi 
postaciami – twarde jak stal, miękkie jak jedwab, 
przybierające różne kształty i kolory. Dlatego 
właśnie kochają je wynalazcy i projektanci. 
Tworzywa sztuczne są nadzwyczajne. Choć ich 
obecność wokół wydaje się nam oczywista to życie 
bez nich byłoby zupełnie inne.

Tworzywa sztuczne – materiał 
nieskończonych możliwości 
Tworzywa sztuczne – mówi włoska architekt Cecilia Cecchini  
– to „materiał nieskończonych możliwości”. Dzięki swej 
wszechstronności i wielu cechom szczególnym, 
tworzywa sztuczne pozwalają zamienić marzenia artystów  
i projektantów w rzeczywistość. Z tworzywami sztucznymi nie 
ma miejsca na stwierdzenie: „Chciałbym, ale nie potrafię” 
– to materiał o określonej tożsamości i indywi-
dualnych cechach, często przeciwstawnych, ale zawsze  
wyrazistych. Dla artystów włoskiego ruchu Cracking Art. tworzywa  
sztuczne – jako pochodna ropy naftowej – są materiałem  
organicznym i naturalnym i odzwierciedla syntezę całości  
życia na naszej planecie. Tworzywa sztuczne są niewyczer-
panym źródłem inspiracji dla projektantów 
i artystów, a kreacje i dzieła sztuki z tworzyw - przedmiotem 
pożądania wielu kolekcjonerów. Tworzywo sztuczne gości zatem 
na stałe w zbiorach wielu światowych galerii sztuki nowoczesnej.

Tworzywo sztuczne jest  
materiałem zmysłów 
Żaden inny materiał twórczy nie potrafi przybierać tak  
zróżnicowanych kształtów, ciężarów, odcieni,  
kolorów i faktur, budzących wiele zróżnicowanych  
emocji. Tworzywo sztuczne daje krańcowe możliwości - moda, 
wystrój wnętrz, dekoracja i sztuka, a nawet  
przemysł opakowań i marketing uznały je za  
„materiał, który wybieramy”. Jako taki właśnie materiał,  
tworzywa sztuczne od dziesięcioleci stworzyły swoją historię; 
Alessandro Mendini, Joe Cotombo, Ettore Sottsass, Paolo Lomazzi  

w ramach włoskiej sztuki dekoracyjnej  
i architektury wnętrz, a także 

wielu innych projektantów o 
międzynarodowej sławie,  

jak Philippe Stark i Tom  
Dixon, wykorzystywali  

tworzywa sztuczne 
w swoich dziełach, 
silnie  oddziaływując  
na całe pokolenia 
młodszych projek-
tantów.

Tworzywa sztuczne to światło 
i lekkość 
Lekkość jest jedną z najważniejszych zalet wyrobów z tworzyw  
sztucznych: lżejsze meble, konstrukcje i przedmioty 
nie tylko wyglądają stylowo, ale także uczestniczą 
w zrównoważonym rozwoju – podczas transportu  
i instalacji lżejszych niż tradycyjne materiałów oszczędzamy 
zasoby naturalne. 
Lekkość i przejrzystość (lub półprzepuszczalność dla światła) 
to także te cechy tworzyw sztucznych, dzięki którym można 
przyczynić się do oszczędności energii poprzez regulowanie 
ilości ciepła i oświetlenia w budynkach. 


