
SZERSZÁMOK
Műanyag fólia a talaj letakarásához
Furdancs kül. méretben
lásd főkatalógus 117. oldal

Ecset
lásd főkatalógus 133-135. oldal

Festőköpeny
lásd főkatalógus 266. oldal

Műanyag pipetta
(Cikkszám 61141) lásd főkatalógus 290. oldal

Fecskendő
(Cikkszám 5612) lásd főkatalógus 85. oldal

ALAPANYAG
Feszített vászon kül. méretben
lásd főkatalógus 290. oldal

Acrylfesték Solo Goya Trition Acrylic Basic
(Cikkszám 2866..) lásd főkatalógus 286. oldal

Spárga
(Cikkszám 5382) lásd főkatalógus 83. oldal

Üres műanyag pohár
Rúd, kerek, kb. 130 cm hosszú (seprűnyél)

KÍSÉRLETI AKRYLFESTÉSZET GYEREKEKKEL

Action painting 
a festőgéppel

1 Kezdjük azzal, hogy leterítjük a
padlót egy nagy műanyag fóliával. 2
Állítsuk mindkét festőállványt vagy
asztalt kb. 1 méterre egymástól pár-
huzamosan és kössük össze egy
farúddal. 3 Fúrjunk a furdancs segít-
ségével különböző nagyságú lyuka-
kat az üres műanyag pohár aljába.
A poharak felső pereménél szinten
két kis lyukat kell fúrni, amelyen a
spárgát húzzuk majd át. Minél
hosszabb a zsinór, annál nagyobb
a műanyag pohár ingamozgása. 4
Akasszuk fel a poharat a farúdra és
már készen is van a festőgép. 5

Most a feszített vásznakat kell lea-
lapoznunk a festékekkel, amelyeket
a gyerekek kiválasztottak. 6 A
„Dripping“-hez készítsük elő a fes-
tékeket. A könnyed cseppentéshez
higítsuk fel a festéket egy kis vízzel,
de csak annyival, hogy alakíthatóan
tudjon folyni a műanyag poharak
furataiból. 7 Még csak most
kezdődik el igazán. Próbaképpen
csak egy pohárral kezdjük el, hogy
legyen egy kis gyakorlatunk. A
„Dripping“ elkezdődik, ha a gyere-
kek a lyukakat elengedik és a poha-
rakat meglökik: gyorsan, lassan,
nyugodtan, vadul, ellipszis formá-
ban vagy egyenesen. Ha a festék-
folyást meg akarjuk állítani, tartsa-
nak a gyerekek egy nagyobb poha-
rat a lyukak alá. Ha már ráéreztek a
gyerekek, akkor már több poharat is
fel lehet akasztani a rúdra.
Természetesen szükség van több

Ez a színpompás kísérlet az amerikai művész, Jackson Pollock-ról tájékoztat. Pont
mint ő a gyerekek is röpítsék a festéket a vászonra és lepjék meg magukat. 

TIPP
A tapasztalat szerint a festőgép spriccelése
nem lesz elegendő. Támogassa ezt a kreatív
ösztönt azzal, hogy rendelkezésre bocsájt
gyerekeknek pipettát, fecskendőt tű nélkül,
ecsetet, régi fogkefét stb. 

kézre is, akik segítenek megállítani
a festékfolyást vagy meglökni a
poharakat. 

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány
során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
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