Program Verksted 2:
Utstyr: farge ark, sakser, maler for ulike former, lim.

Introduksjon til farger:
Farge, også kalt pigment (av lat. pigmentum, som betyr farge eller fargestoff), er en
opplevelse som (hos mennesker) stammer fra de tre forskjellige typene tapper som finnes i
øyet. Persepsjonen av farge influeres både av observatørens historie og av korttidseffekter,
som f.eks. farger i nærheten. Ordet farge benyttes også for å beskrive egenskaper til objekter
eller lyskilder som kan skilles vha. responsen til de tre typene tapper i øyet.

Grunnfargene: Hva er grunnfargene? Hva får du om du blander
grunnfargene?

Rød, blå og gul kaller vi grunnfarger eller primærfarger
Primær betyr første, og disse fargene er "førstefargene", som danner grunnlag for de andre
fargene i sirkelen. Studer fargesirkelen og legg merke til at gult, rødt og blått er plassert i en
trekantet kjerne i sirkelen. Ut fra grunnfargene, så sant de er rene og klare, kan du blande deg
frem til alle farger som ligger mellom gult, rødt og blått. Disse blandingsfargene kaller vi
sekundærfarger (andrefarger) og tertiærfarger (tredjefarger).

Pigment er per definisjon et molekyl som absorberer bestemte bølgelengder av lyset og som
gjengis i vår hjerne som en farge.

Bruke farger til å beskrive følelser osv….
Finn en ting et sted som dere vil beskrive gjennom formene og fargene og lag et bilde.

Hvilken farge er glad?
Hvilken farge er trist?
Hvilken farge har lyset?
Hva er din farge?
Å følge en rød tråd betyr at det er sammenheng i en historie. Uttrykket hevdes å stamme fra den engelske
marine som pleide å flette en rød tråd i tauverket. Rødt er fargen til de sosialistiske partiene. Røde roser betyr
kjærlighet. Konfekt og sjokolade har ofte rød emballasje. Varmtvannskranen er merket med rødt, likeledes
forbuds og fareskilt i trafikken. Brannbilen er rød. En sint person ser rødt. Å få "rødt kort" betyr at man er
utvist.
Gult skifter lett karakter når den blandes med andre farger. Et stenk av grønt eller blått kan gjøre den "syk".
Den kan da få betydningen svik, falsk, korrupsjon, eller misunnelse. "Å få gult kort" betyr å få en advarsel. Når
et skip heiser et gult flagg betyr det at det er sykdom ombord. Judas fremstilles ofte kledd i gule klær. Gult
trafikklys varsler det røde.
Tekstiler som benyttes i operasjonssaler er grønne. Nødutganger er merket med grønt. Grønt trafikklys betyr
"kjør!". En som er flink med planter har "grønne fingre". Vi henter inn det grønne glitrende tre når det er som
mørkest på vinteren for å styrke håpet om vår. Vi kan si "grønn er min barndoms dal" når vi har gode
barndomsminner. "Å være grønn" eller "grønnskolling" betyr at man er uerfaren. Vi kan være grønne av
misunnelse eller sjalusi. Et grønt parti har miljøvern som hovedsak. Når de grønne partiene gjør det bra snakker
vi om "en grønn bølge”
Flagget til De Forente Nasjoner har en blå bakgrunn. Blått symboliserer fred sannhet og samarbeid.
Kaldtvannskranen er merket med blått. En usikker framtid er i det blå. En tur ut i det blå betyr at målet ikke er
bestemt på forhånd, veien blir til mens du går. Å være blåøyd betyr at man er godtroende. I vår tids politikk
betyr blått konservativ. Kjøtt av god kvalitet får et blått stempel (egentlig blåbærsaft)

Fra de tidligste tider har menneskene lagt merke til geometriske former i naturen. Det gjelder
solens sirkelform, månens faser, stjernehimmelens bevegelse, bikubens form, edderkoppens
nett osv.

Hva representerer de forskjellige formene?
Firkant, hva sier den, hva er det?
Runding?
Trekant?
Rektangel?

