Tạo Ra Một Kiệt Tác
Sơn Cản Màu
Những gì bạn cần:
• Bút sáp màu, nhất là màu trắng
• Sơn màu nước
• Cọ vẽ
• Một tô nước nhỏ để rửa cọ giữa những lần sử dụng các màu nước
khác nhau
• Giấy trắng dày
• Khăn trải bàn, giấy báo, tờ giấy cũ, v.v.
Bạn phải làm gì:
1. Dọn dẹp một không gian trên một bề mặt phẳng như bàn ăn. Đậy bằng khăn trải bàn, giấy báo, bất kỳ
thứ gì bạn không ngại bị dính sơn. Sẽ rất hữu ích nếu bạn quấn băng keo để ngăn nó di chuyển.
2. Vẽ trên giấy bằng bút sáp màu. Bạn có thể vẽ các thiết kế, một bức tranh, một số nét vẽ nguệch ngoạc,
viết tên của bạn—bất kỳ thứ gì bạn muốn! Chỉ cần đảm bảo chừa một số khoảng trống trên giấy.
3. Bây giờ, hãy rửa nhẹ màu nước trên và xung quanh hình vẽ của bạn. Bạn nhận thấy gì về vị trí bút chì
màu và màu nước gặp nhau?
4. Hãy chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của bạn! Màu nước có thể bị chảy nước, do đó hãy nhớ để tác
phẩm nghệ thuật của bạn ở nơi nào đó bằng phẳng để khô.
Những việc cần thử:
•

•
•

Quy trình sơn cản màu bắt đầu bằng cách trước tiên thêm một lớp môi trường—trong trường hợp này
là bút sáp màu,
hoặc cụ thể là sáp từ bút sáp màu—vào giấy. Sau đó, bút sáp màu sẽ cản, hay đẩy lùi, màu nước. Bạn
có thể thử nghiệm với lớp đầu tiên. Các ý tưởng cho các vật liệu khác nên thử là: Cray-pas (phấn màu
dầu) hoặc bút viết bảng, băng keo (bóc ra sau khi sơn khô), hoặc keo trắng.
Chia sẻ hình ảnh bí ẩn hoặc thông điệp bí mật! Bằng cách sử dụng bút sáp màu trắng trên giấy trắng, tác
phẩm của bạn thoạt đầu sẽ khó nhìn thấy, nhưng một lớp màu nước sẽ làm lộ ra những hình ảnh ẩn.
Kỹ thuật sơn cản thường bao gồm bước đầu tiên và bước thứ hai. Nếu bạn muốn nhúng tay vào màu
nước quá sớm, bạn có thể bắt đầu bằng cách mang bút sáp màu (hoặc băng keo, hoặc keo dán) lên bàn
trước. Sau đó, khi bạn đã sẵn sàng, bạn có thể mang màu nước ra. Nhưng hãy nhớ rằng, bất kỳ quy
trình nào bạn sử dụng để khám phá sơn cản đều được! Nghệ thuật về để tìm ra một phương pháp mà
bạn yêu thích, tuy nhiên bạn chọn cách kết hợp các vật liệu.
Tìm thêm các hoạt động ở nhà tại http://discoveryacton.org/discovery-home.
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