Crie uma obra-prima
Gravuras de tinta subtrativas
com suportes visuais
Do que você precisa:
• Uma superfície lisa – uma bandeja, uma forma de biscoitos, um
descanso de prato, uma bandeja de torta de cabeça para baixo, um
pedaço de papelão enrolado em folha de alumínio ou uma parte
protegida do tampo da mesa.
• Tinta
• Cotonetes
• Um rolo de tinta – um rolete manual de tinta é uma ferramenta especial
feita para gravura, mas você também pode usar um rolo de tinta ou um
pincel de artesanato de espuma rígido
• Folhas de papel – papel para impressão funciona bem, mas papel mais
grosso para desenho é melhor

1.

2.

3.

Role uma camada fina e uniforme
de tinta sobre a superfície.
Use um cotonete para criar um
desenho na tinta.
O cotonete vai "apagar" a tinta
conforme você o passa.
Coloque uma folha de papel sobre
o seu desenho.
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4.

5.

6.

Esfregue toda a superfície do papel
de modo suave e uniforme.

Remova o papel para revelar sua
gravura!
Observe e discuta:
• A sua gravura é exatamente
igual ao desenho original?
• O que você acha que causou as
diferenças que você vê?
• O que você gostaria de tentar
diferente na próxima gravura?

Mais coisas a experimentar:
• Tente fazer uma segunda impressão repetindo as etapas 3-5. O que
você observa que acontece ao seu desenho ao criar mais gravuras?
• Experimente usando mais de uma cor de tinta. O que acontece às cores
quando você faz sua gravura?
• Tente escrever seu nome ou outras palavras no desenho e fazer uma
impressão. O que aconteceu às letras? Você consegue criar uma
gravura que você possa ler?
• Depois de rolar uma camada uniforme de tinta sobre a superfície, você
pode tentar adicionar mais textura batendo nele com um pedaço de
tecido ou saco plástico enrolado. Então siga as etapas 2-5 para fazer
uma gravura. Você gosta da aparência do segundo plano texturizado
na sua gravura?
• O que você acha que acontece se você fizer um desenho no papel com
uma canetinha antes de usá-lo para fazer uma gravura? Você pode
combinar o desenho com canetinha com a gravura para criar uma
imagem inteira?
Descubra mais atividades para fazer em casa em http://discoveryacton.org/discovery-home.
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