Tạo Ra Một Kiệt Tác
Nghệ Thuật Bằng Bút Sáp Màu
Tan Dưới Nắng
Nếu bạn đang tìm kiếm một dự án vui nhộn và sáng tạo, dễ dàng và không tốn kém cho một ngày hè ấm
áp, thì không cần tìm đâu khác ngoài việc tạo ra một kiệt tác bằng bút sáp màu tan dưới ánh nắng.
Những gì bạn cần:
•

Bút sáp màu

•

Khay bánh quy

•

Giấy sáp

•

Đá hoặc thứ gì đó nặng để đè giấy xuống nếu có gió

•

Tùy chọn: Giấy xây dựng, kéo, và keo hoặc băng keo để làm khung
cho tác phẩm nghệ thuật tan dưới ánh nắng.

Bạn phải làm gì:
1. Tìm một vị trí có nắng. Đặt một tờ giấy sáp lên một cái khay bánh quy và đặt nó dưới ánh nắng trong
vài phút để làm nóng.
2. Một khi giấy sáp có cảm giác ấm khi chạm vào, hãy bắt đầu vẽ lên nó bằng bút
sáp màu.
3. Khi bạn bắt đầu vẽ, bạn sẽ nhận thấy rằng sức nóng của khay bánh quy sẽ làm
tan chảy sáp màu, và bút sáp màu lướt nhẹ nhàng hơn trên bề mặt của giấy sáp!
4. Khi vẽ xong, bóc giấy sáp ra khỏi khay nướng.
Lưu ý: Có thể có một số cặn trên khay bánh quy sau khi thực hiện dự án này vì lớp phủ
trên giấy sáp có thể tan chảy một chút dưới sức nóng của mặt trời. Để loại bỏ cặn, chỉ
cần rửa sạch bằng nước nóng và xà phòng rửa chén.
Những việc khác cần thử:
•

Hãy thử xếp hai hoặc nhiều màu với nhau và để ý xem các màu hòa trộn với nhau như thế nào.

•

Thử viết tên của bạn hoặc vẽ các hoa văn.

•

Để trưng bày tác phẩm tan chảy do ánh nắng, bạn có thể làm khung bằng giấy xây dựng. Nếu bạn treo
kiệt tác đã hoàn thành ở cửa sổ, chiếu ánh sáng qua có thể mang đến một góc nhìn đẹp khác cho tác
phẩm của bạn.

•

Rải một ít sáp màu lên khay nướng để ánh nắng làm chúng tan chảy hoàn toàn, sau đó ép sáp tan chảy
vào các tờ giấy riêng biệt.

•

Thử vẽ kiểu kính màu bằng cách phác thảo một hình dạng hoặc thiết kế và tô nó bằng một màu bút sáp
màu. Nếu có thể, hãy tạo các phần trong hoa văn lớn hơn, sau đó tô màu các phần bằng bút sáp có các
màu khác nhau.
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