
Boris Bally de Providence, Rhode Island.
Utilitza el seu potencial gràfic i el material de les senyals de tràfic transformant-lo en mobles.

A través de la seva feina aspira a obrir les ments de les persones, fent-lis comprendre que el 
treball de reciclar no ha de ser trist ni poc confortable. En només un any de producció dels 
seus sillons es redueixen moltes tonelades d’alumini a les deixalleries.



Sillons BroadWay, 2009

Dimensions
39 1 / 2 x 35 x 26 "cada una

Tauletes Square Transit Tables, 2006

Dimensions
17 7 / 8 x 17 7 / 8 x 20 "d’ altura

Transit Chairs, 2008

Dimensions
49 1/2 x 17 x 22" cada una



Square “De-SIGN' 
Vitrified Detritus Brooch, 
2008 
 
Dimensions
2 1/4 x 2 1/4 x 1/2"

Spiral: D.P.W. Brooch,
2002

Dimensions
5 x 4 1/2 x 1/2"



Safates PENTATRAY, 2000

Dimensions
18 x 18 x 1 1/2" cada una

D.O.T. Coasters

Dimensions
4 1/2 x 4 1/2 x 1/4" cada un

DMailbox Large, 2000

Dimensions
10 x 18 x 7 1/2" 



 

 

 

 

 

 
Nascut a Whalley, Lancashire (UK) l’any 1966. 
 

Recull objectes quotidians en grans quantitats i forma peces escultòriques, instal·lacions 
i objectes funcionals que adquireixen un nou significat.  
 
 
 



 
 

 
 

SPECTACLE (2006) 
Gran: 1 m de diàmetre, 2,3 m de llargada 

Petita: 80 cm de diàmetre, 1,5 m de llargada 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

               MILLENIUM (2004)  
    Diàmetre suport llum: 80 cm 
             Alçada: 130-150 cm 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             TAIL LIGHT (2007) 
  El més ample: 57 cm d’ample i 142 d’alçada 
  El més estret: 52 cm d’ample i 152 cm d’alçada 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
            OPTICAL (2007) 
              2 edicions 
              Gran: 1,5 m de diàmetre, 2 m 
              d’alçada aprox.  
              Petita: 1 m de diàmetre, 1,5 m 
              d’alçada aprox.             



Upcycling Art 
Els següents artistes utilitzen exclusivament materials que ja no tenen ús, 
i/o brossa per a fer les seves peces d’art contemporani. Aquests artistes 
de l’art del “upcycling” converteixen literalment les escombraries diàries 
en tresors creatius. 
Mentre Andy Warhol va fer famosa la seva idea de la llauna de sopa 
Campbell, els artistes d’avui porten la brossa del carrer a l’art amb una 
visió d’eco-creativitat. 
 

 
 



Romuald 
Hazoumes 

 Artista africà que 
reutilitza els 
bidons de  
gasolina buits  
per a crear 
màscares al estil 
de la cultura 
tradicional .   
 



 

Miina 
Äkkijyrkkä 

 
Escultora Finlandesa 
que  utilitza la vaca com 
a figura  per al seu 
discurs creatiu.  
Un dels seus projectes 
més impactants són les 
grans construccions 
fetes a partir de peces 
de cotxe de deixalleria.  



Tim Noble & 
Sue Webster 

 
 Són un duo 

d’artistes britànics que 
treballen creant 
“ombres  xinesques” 
amb escombraries 
suggerint sensacions 
contradictòries a 
l’espectador.  

  
    



Subodh 
Gupta 

 
 A partir de recipients 

de bronze o metall, 
l’artista elabora 
escultures collage 
d’una mida 
considerable.  



Ha Schult 
 

 Schult  és conegut 
per crear 
instal·lacions 
massives de figures 
humanes 
construïdes a partir 
d’escombraries, en 
diferents 
localitzacions del 
món, i buscant 
l'impacte visual dels 
residus com a 
exercit invasor. 
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