Ved at bruge STOCKMAR’S produkter til
at udtrykke sig kunstnerisk, bliver børn
i stand til at genskab deres oplevelser af
verden. Det kreative samspil mellem barnets fantasi og dets indtryk af virkeligheden bidraget til udviklingen af barnets
kreative og kunstneriske færdigheder.
Den indre ro, som opstår når barnet sidder
og maler, modvirker det pres som mange
børn føler på grund af de høje forventninger, som ofte pålægges dem i dagligdagen. Den kreative proces, som farverne
kan hjælpe på vej, fremmer derfor et mere
balanceret udviklingsmønster for barnet.

STOCKMAR Produkter
I årtier har navnet STOCKMAR repræsenteret kunstprodukter af højeste kvalitet. Her skal kvalitet forstås som et omfattende
og grundlæggende princip: omhyggeligt udvalgte råvarer, eﬀektive produktionsmetoder og fremragende farve-, tegne- og
modelleringsegenskaber. Det er også en del af dette kvalitetskoncept, at vores produkter skal kunne åbne for den kreative
udfoldelse, som er så vigtig for den individuelle personlige udvikling. Sådan kan vi skabe produkter der er udover det sædvanlige, og som fremmer en rig kunstnerisk oplevelse – i hjemmet, børnehaven, skolen eller i forbindelse med kunstterapi.
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AKVARELFARVER

STOCKMAR akvarelfarver

Maleteknik med transparente lag
De transparente og alligevel lysende STOCKMAR akvarel
farver udvikler et særligt stærkt udtryk ved lasering.

Livligt og lysende farveunivers
Lysende farver, høj transparens og en helt speciel farveharmoni: STOCKMAR akvarelfarver påvirker mennesket i
sin helhed. De vækker glæden ved at male og skaber et
rum for fantasifuld kunstnerisk udfoldelse. Det giver en
intensiv oplevelse, når farverne udfolder deres lysende kraft på det våde papir. Ved blandingen af de meget
forskellige farvenuancer udvikles en fornemmelse for
farvernes hemmelighedsfulde verden.
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•

i kunstnerkvalitet

•

i flasker à 20 ml, 50 ml og 250 ml

•

cirkelfarverne blå - rød - gul
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STOCKMAR cirkelfarver
Goethes farvecirkel omfatter hele regnbuens
farverigdom - skabt af de tre grundfarver blå,
rød og gul. Med udgangspunkt i denne farvecirkelharmoni, og vores viden om hvordan de
enkelte farver påvirker menneskets sanser, har
vi udviklet de fint indbyrdes afstemte farver i
alle STOCKMARS produkter.
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