No Limit
med Navet
N

u startar två intensiva veckor av skapande under No Limit Street
Art, med många spännande konstnärer som kommer att måla
vackra konstverk i vår närhet. Men kanske är det så att du också vill
skapa och behöver lite extra inspiration. Här hittar du kul experiment
att göra där konst möter naturvetenskap!!

Visste du att?
•

Marmorera mera
Färgen som har spridits ut i raklöddret fördelas ojämnt över
ytan, men blandas inte ut i raklöddret. När pappret trycks
ner absorberas färgen i pappret i en mängd olika nyanser i ett
marmorerat mönster.

Måla med NaCl (Natriumklorid)
Saltet som sprids ut på det blöta pappret löses delvis upp i
vattnet (H2O). När pappret sedan målas med vattenfärg har
den inte samma koncentration som saltvattnet på pappret.
Skillnaden i koncentration mellan färgvatten och saltvatten
strävar efter utjämning och detta skapar en rörelse som tar med
sig färgpartiklarna.

•

•

•

Den röda färgen i många läppstift
kommer från malda löss; så kallade
koschenill.
Färgskalan från Pantone har just
släppt en ny lila färg för att hylla
den avlidne artisten Prince –
färgnyansen heter Love Symbol #2
Det finns färgpigment (t ex i textil)
som byter färg om temperaturen
höjs eller sänks.
Pigmentet ger varje färg sin kulör.
Ett pigment är en fast del av färgen
i så små bitar att ögat inte kan
uppfatta dem.

Fluffig gasfärg
Bikarbonaten som blandas i färgen är basisk (inte sur
alls). När du bara målar med den märks ingenting,
men när den målas över med citronsyralösning sätter
en kemisk reaktion igång. Vid den kemiska reaktionen
bildas det koldioxidgas (CO2) och färgen börjar bubbla.

Att synas eller inte synas…
Stearin är en blandning av olika fettsyror. När stearinet
används att rita med sprids det feta stearinet ut över
pappersytan. Eftersom pappret också är vitt syns inte
stearinet så bra. När vattenfärgen med polärt vatten
sprids ut fastnar den inte på stearinet som är opolärt och
bilden syns.

NÄSTA GÅNG handlar det om återvinning

