I

nästa vecka kommer Borås att få besök av en mängd Street Art-konstnärer under No Limit.
Samtidigt som de smyckar ut staden kommer vi som tittar att kunna ta del av hur deras olika
material fungerar, få se deras olika tekniker och få följa hur stor konst växer fram. Det är inte säkert att
vi gillar precis allt de gör och det är inte heller troligt att vi är överens om vem som gör det vackraste,
roligaste, mest fascinerande konstverket. Precis som det ska vara med konst! När du vill prova på att
vara konstnär för en stund kan du pröva på någon av de konstnärliga möjligheter som presenteras
här redan nu.

Asfaltskonst med gatukrita
Gips är det vardagliga namnet på mineralet kalciumsulfat
med kemisk beteckning CaSO4 •2H2O. När gipspulver
(=bränd gips, CaSO4 •1/2 H2O) blandas med vatten
stelnar blandningen, men är såpass porös att den går att
rita med efter stelning. Gipskritan kommer att sköljas
bort med regnvatten efter ett tag.

Upprepade mönster
Ett klassiskt exempel på mönster som upprepas är det
som finns på tapeter. Där kan vi se allt ifrån mönster i
rader till diagonala förskjutningar, cirkulära mönster
och rapportförskjutningar. Det som många mönster har
gemensamt är att vi uppfattar en bild annorlunda när den
upprepas ett stort antal gånger. Ibland blir skillnaden så
stor att det är svårt att avgöra om den verkligen består av en
mindre enhet till att börja med. Experimentera gärna med
att göra många olika mönster både med gelebjörnar och
wellpappbiten med snören och i varierande färger.
Se några exempel på olika mönster nedan:

Snörkonst
Färgen är jämnt fördelad i snöret när du stänger boken/
katalogen. När du drar snöret utåt kommer den att spridas
ut i den riktning du drar med utgångsläge i det mönster du
lade det ifrån början. Hur mönstret kommer att se ut beror på
vilken sorts färg du använder, vilken struktur snöret har och
hur lätt färgen absorberas i pappret. Karamellfärg absorberas
lätt, medan t ex flaskfärg absorberas långsammare. Eftersom
du lägger i ett dubbelt papper kommer bilden att framträda på
båda sidor när du öppnar upp det.

Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång firar vi astronomins dag och natt

