proefje

Het museum houdt een tentoonstelling
over Mondriaan. Ik denk dat Chris en Sanne
dat ook wel leuk vinden.
Museum,
dat is saai!

Temperaverf n
make

Nee hoor, De schilderijen van
Mondriaan niet. Die hebben
heel veel kleuren.

Wat heb je nodig?

2 eieren
5 glazen
5 theelepels
water
rode, gele, blauwe en eventueel
groene voedselkleurstof (te koop
bij toko of banketbakker).
wit papier
penseel

Wanneer
gaan we?

In het weekend.

Dat gaan
we doen!

Dat kan
ik ook!

Wat moet je doen?

1) Breek de eieren voorzichtig en
scheid de eidooiers van de eiwitten
in 2 verschillende glazen.
2) Doe bij de eidooiers 1 theelepel
water en roer goed.
3) Neem voor iedere kleur die je
wilt maken een apart glas. Doe
in ieder glas 2 theelepels van de
eidooiers.
4) Doe er 3 druppels voedselkleurstof bij en roer goed. Als je een
donkerder kleur wilt, voeg dan nog
een aantal druppels bij.
5) Gebruik je penseel en het papier
om je eigen Mondriaan kunstwerk
te maken.
6) Gooi je verf niet weg! Je hebt
het nodig voor de puzzel.

Mondriaan werkte met
tubes verf. Maar vroeger
maakten ze verf met
eieren.

Wat doen
de eieren
in de verf?

Hoe moet
dat?

Alle soorten verf hebben een pigment voor
de kleur en een binder, die ervoor zorgt dat
de verf blijft plakken. Je maakt je verf dunner
met water. Probeer maar wat moois te maken!

Weetje

Wil je ook verf maken met
crêpepapier of bloem? Kijk dan op
www.expeditionchemistry.nl
onder Proefjes.
In de
middeleeuwen
maakte iedere schilder
zijn eigen verf. De kleuren
kwamen uit de aarde. Rode
verf maakten ze met ijzererts
en witte verf met gemalen
kalksteen. De kleuren kwamen
soms van ver, zoals het
blauwe ultramarijn uit
Afghanistan.

Hieronder zie je vijf gekleurde ballonnen en vijf manieren
om rode, gele en blauwe verf te mengen. Welke ballon
hoort bij welk mengsel?
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Stuur de oplossing met je naam, adres en leeftijd naar expeditionchemistry@c3.nl.
Alle inzendingen met de juiste oplossing maken kans op een verrassing.

