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Tehtävässä maalataan keittiön
kaapeista löytyvillä luonnon aineilla.
Harjoitellaan havaintojen pohjalta
teoksen tekemistä happamien ja
emäksisten aineiden väriä muuttavan
vaikutuksen avulla.

Ensin valmistellaan tehtävään sopivat
aineet ja välineet: luettelo ja ohjeet
löytyvät viimeiseltä sivulta. Valmistele
aineet ohjeen mukaan. Kun kaikki aineet
ovat valmiina, kokeillaan värien
käyttäytymistä. Sitä tehdessä tutustut
tapaan, jolla värit tässä tekniikassa
syntyvät.

Kokeilupaperi

Kiinnitä paperi alustaan teipillä ja laveeraa se mustikkamehulla. Anna paperin kuivua. Jos
sinulla on myös punajuuri- tai punakaalimehua, voit laveerata paperista eri alueet eri aineilla.

Paperin kuivuttua pääset kokeilemaan, mitä värejä “maaleillasi” saat aikaan. Mitä tapahtuu,
kun levität jotakin lähes väritöntä ainetta mustikkapinnan päälle? Kokeile myös toista ainetta.
Onko sitruunamehun vaikutus erilainen kuin etikan? Entäpä soodaliuoksen? Ole tarkkana
siveltimien ja ainepurkkien kanssa. Käytä aina yhtä sivellintä yhdessä aineessa. Jos aineet
sekoittuvat ennen paperille päätymistä, ne voivat lakata toimimasta eikä väri ilmestykään
paperille.

Mitä arvelet, että maalatessasi tapahtui? Tästä videosta
löydät selityksen värin muuttumiselle. Videolla käytetään
mustikkamehun sijasta punakaalimehua, joka mustikan
tapaan on antosyanidi. Laveerattu värikerros,
mustikkamehu, reagoi happamuuden muutokseen
värimuutoksella. Mehulla värjätty paperi toimi
ph-indikaattorina kuten ph-paperi, jonka avulla määritetään
eri aineiden happamuuden arvoja.

Jos oikein innostut voit testailla muitakin ruokakaapeista
löytyviä aineita. Jos käytät esimerkiksi kahvia, se tuo
kuvaan oman ominaisvärinsä sekä happamuuden
aiheuttaman muutoksen.

https://www.youtube.com/watch?v=uHKhsQc30O8


ILLAN SININEN HETKI

Kun olet tutustunut väreihisi ja oppinut
niiden muodostumisen, voit maalata
teoksesi. Aloita taas laveeraamalla paperi
mustikkamehulla. Tarkkaile ulkona
pimenevää iltaa. Voit myös katsella sinistä
hetkeä tämän linkin kuvista. Miltä
ympäristö näyttää auringon laskiessa,
juuri ennen pimeää? Olet ehkä kuullut
puhuttavan sinisestä hetkestä. Maalaa kuva
siitä, miltä maailma ympärilläsi näyttää juuri
silloin.

ALKUELIÖITÄ

Alkueliöt ovat mikroskooppisen pieniä. Jotkut ovat rattaan, toiset taas auringon
muotoisia. On olemassa rihman, tohvelin, kellon, simpukan tai kukan muotoisia pikkueliöitä.
Ameebat eli tumalimaeläimet jopa muuttavat muotoaan. Voit tarkastella vaikkapa
tohvelieläimiä mikroskoopin alla videolta: Paramecium caudatum under the microscope

Laveeraa paperi mustikkamehulla ja maalaa erilaisia alkueliöitä, myös itse keksittyjä
olioita, sitruunamehulla, etikalla ja soodaliuoksella.

Muista lopuksi pestä kaikki siveltimesi huolellisesti. Etenkin soodaliuoksessa ollut
sivellin kaipaa runsasta huuhtelua puhtaalla vedellä. Anna teoksesi kuivua rauhassa ja
valokuvaa se. Teoksesi värit saattavat muuttua ajan mittaan, joten valokuvaan taltioituna se
säilyy sellaisena kuin se oli saatuasi sen valmiiksi!

Lisätehtävä: SALAISIA VIESTEJÄ – Voit kokeilla vanhaa ideaa salakirjoituksesta!
Piirretään tai kirjoitetaan sitruunamehulla paperille. Annetaan teoksen kuivua, jolloin piirros
muuttuu näkymättömäksi. Kun paperi lämmitetään uunissa tai silitysraudalla tulee kuva esiin.
Tutki ja ihmettele: Valmista näkymätöntä mustetta

https://visualfinland.com/downloads/tag/tykkylumi/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sininen_hetki
https://www.youtube.com/watch?v=sbDLGp1RC7Y
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-valmista-nakymatonta-mustetta


Värien valmistaminen:

Mustikkamehu: keitetään 200g pakastemustikoita
puolessa litrassa vettä noin viisi minuuttia ja
siivilöidään marjat pois. Mehu käytetään
maalausaineena. Jäljelle jääneet marjat voi käyttää
ruuanlaitossa. Voit leipoa vaikka mustikkapiirakan.

Sitruunamehu: puristetaan yhden sitruunan mehu.
Myös valmista sitruunatäysmehua voi käyttää.

Soodaliuos: 1/4 desilitraa ruokasoodaa
sekoitetaan 1 desilitraan lämmintä vettä. Osa
soodasta voi jäädä kerrokseksi astian pohjalle. Siitä
ei ole haittaa, sillä liemi toimii joka tapauksessa
maalausaineena. Sitä kannattaa hämmentää välillä.

Voit käyttää muitakin maalattavissa olevia aineita keittiön kaapeista. Jos tehtävässä
käytettyjä aineita jää yli, ne säilyvät hyvin useamman viikon tiiviisti suljetuissa rasioissa tai
pulloissa jääkaapissa. Tärkeää: merkitse pulloihin ja rasioihin niiden sisältö!

Antosyaanit ovat wikipedian mukaan punaisia, sinisiä ja violetteja väriaineita, joita esiintyy
kasvien solunesteessä. Värivivahde määräytyy sen molekyylirunkoon kiinnittyneiden
sokeriryhmien mukaan. Ne toimivat pH-indikaattoreina eli niiden väri vaihtuu happamuuden
mukaan: happamassa solunesteessä ne ovat punaisia, emäksisessä sinisiä. Ohjeet ja
lisätietoa Heurekan ja Suomen kemistien seuran hapanta taidetta-dokumentissa

Mitä tarvitset:

● Akvarellipaperia ja lisäksi esim.
steiner-paperia, jos haluat kokeilla
värien muuttumista eri papereilla

● Alusta ja maalarinteippiä paperin
alustaan kiinnittämiseksi

● Jokaiselle aineelle oma kuppi ja
sivellin, jotta aineet eivät sekoitu
ennen maalaamista tai sen aikana.
Purkin ja siveltimen voi värikoodata
esimerkiksi värillisellä teipillä.

● Mustikkamehua, sitruunamehua,
ruokasoodaa, vettä, väkiviinaetikkaa.
Voit kokeilla muitakin keittiöstä
löytyviä aineita - punajuuri- tai
ananasmehua, sitruunasoodaa ym.

● Kamera tai puhelin valmiin teoksen
kuvaamiseen

Tavoitteet:

● Opit kuvaamaan näkemääsi vain
muutamalla värillä ja havaitsemaan,
että ympäristössäsi värien määrä
vaihtelee valon määrän mukaan.

● Opit käyttämään tavallisia kotoa
löytyviä aineita työsi tekemiseen.

● Yhdistät tekemisessäsi tiedettä ja
taidetta. Havainnoimisen ja kokeilun
avulla tutkit värien kemiaa. Opit,
kuinka happamuus ja emäksisyys
vaikuttavat käyttämääsi
väriin/aineeseen.

https://fi.wikipedia.org/wiki/PH-indikaattori
https://fi.wikipedia.org/wiki/Happamuus
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/heureka/wp-content/uploads/2019/02/01155336/Typaja-Hapanta-taidetta-Suomalaisten-Kemistien-Seuran-100-vuotisjuhla.pdf

