Gây Bừa Bộn
Nghệ Thuật Từ Dụng Cụ
Trộn Salad
Những gì bạn cần:
• Dụng cụ trộn salad
• Đĩa giấy hoặc giấy dày - cắt thành hình tròn
để vừa với dụng cụ trộn
• Sơn keo có thể rửa được—xem “Những
Việc Cần Thử” bên dưới để biết lưu ý về sơn
• Chai bóp hoặc tương tự để đựng sơn –
nếu cần
• 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. Sử dụng cái rổ bên trong dụng cụ trộn salad để
kẻ một hình tròn trên giấy hoặc đĩa giấy. Cắt giấy
thành các vòng tròn hoặc cắt tỉa các đĩa giấy nếu
cần.
3. Đặt một hình tròn bằng giấy vào dụng cụ trộn
salad.
4. Chọn màu sơn bạn muốn bắt đầu. Thêm những
“vệ” sơn nhỏ vào đĩa giấy. Một chút sơn cũng có
ảnh hưởng lớn! Bạn không cần nhiều. Bạn luôn có
thể thêm nhiều hơn. Nếu sơn của bạn không có
ở dạng chai bóp, bạn cũng có thể dùng một cái
muỗng hoặc ống nhỏ giọt để nhỏ một lượng nhỏ
lên giấy.
5. Đậy nắp lên dụng cụ trộn salad và quay, quay,
quay! Nắp phải được đậy đúng cách để dụng cụ
trộn salad quay.
6. Khi dụng cụ trộn salad dừng lại, hãy cẩn thận
tháo nắp để tiết lộ tác phẩm nghệ thuật quay
độc đáo của bạn! Điều gì đã xảy ra với sơn? Bạn
có nhận thấy bất kỳ màu sắc mới nào không?

Những việc cần thử:
•
•

Đây là một hoạt động rất hay để khám phá cách pha trộn màu sắc. Bạn có số lượng màu sơn hạn
chế? Bạn có thể trộn những màu nào trong dụng cụ trộn salad? Hoặc, cố ý giới hạn các màu bạn sử
dụng – bắt đầu với các màu cơ bản (đỏ, vàng, và xanh dương) và xem các màu khác xuất hiện.
Tại bảo tàng, chúng tôi thích sử dụng một loại sơn đặc như sơn keo có thể rửa được cho hoạt động
này. Nhưng bạn có thể thử nghiệm với bất kỳ loại sơn nào (có thể rửa được, không độc hại) mà bạn
có trong tay.
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