Crie uma obra-prima
Pintura de resistência
Do que você precisa:
• Lápis de cera, especialmente na cor branca
• Tintas de aquarela
• Pincéis para pintar
• Pequena vasilha de água para lavar o pincel ao trocar entre as
diferentes cores da aquarela
• Papel branco grosso
• Toalha de mesa, jornal, lençol velho etc.
O que você faz:
1. Abra espaço em uma superfície plana, como uma mesa da sala de jantar. Cubra a mesa com
uma toalha, jornal ou qualquer coisa que possa ficar suja de tinta. É útil usar uma fita para fixar a
cobertura para impedir que ela se mova.
2. Desenhe no papel usando os gizes de cera. Você pode fazer desenhos, um retrato, alguns rabiscos,
escrever seu nome, o que quiser! Só não se esqueça de deixar espaços em branco no papel.
3. Agora, passe levemente uma pincelada de aquarela sobre seu desenho. O que você observa
quando o giz de cera e a aquarela se encontram?
4. Admire sua obra de arte! A aquarela pode escorrer, então deixe sua obra de arte em um lugar
plano para secar.
Coisas a experimentar:
• O processo de pintura de resistência começa adicionando ao papel uma camada de meio,
neste caso, o giz de cera ou, especificamente, a cera do giz. O giz então resistirá, ou repelirá,
a aquarela. Você pode experimentar com a primeira camada. Ideias para outros materiais a
experimentar são: Cray-pas (lápis pastel oleoso) ou lápis dermatográfico, fita (remova a película
depois que a pintura estiver seca) ou cola branca.
• Compartilhe imagens misteriosas ou mensagens secretas! Ao usar o giz de cera branco em
papel branco, será difícil ver sua arte inicialmente, mas uma pincelada de aquarela mostrará as
imagens ocultas.
• A técnica de pintura de resistência geralmente envolve uma primeira e uma segunda etapa. Se
você ficar tentado a usar a aquarela cedo demais, não tem problema começar levando apenas
os gizes de cera (ou fita, ou cola) para a mesa primeiro. Então, quando estiver pronto, você pode
trazer suas aquarelas. Lembre-se, porém, que qualquer processo que você use para explorar a
pintura de resistência está ótimo! O objetivo da arte é encontrar um método do qual você goste,
seja como for que escolha misturar seus materiais.
Descubra mais atividades para fazer em casa em http://discoveryacton.org/discovery-home.
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