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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DÆKFARVER

STOCKMAR dækfarver
Mættede farver
Farver har stor virkning – det vidste den store
tyske digter Johann Wolfgang von Goethe allerede,
da han skabte sin berømte farvecirkel, som alle
STOCKMAR produkter, med deres kraftfulde og alligevel harmoniske farvepalet, orienterer sig efter.
Udover fire blandingsfarver indeholder STOCKMAR
dækfarveæske også grundfarverne gul, rød og blå,
hver i to farvetoner, hvilket giver nærmest ubegrænsede muligheder for individuelle farveblandinger. Takket være den høje andel af farvegivende
pigmenter opstår der intensive farver, som også
står lysende klart i tør tilstand.

Fordi kunst skaber glæde
Uanset hvor i verden, du befinder dig – børn elsker at
tegne og male! De giver sig hen til deres leg, går i dialog
med alle farver og former og udforsker deres kunstneriske potentiale i en frydefuld kreativ proces. STOCKMAR
dækfarver er ideelle til dette: De lysende farver i kunstnerkvalitet gør det at male til en sanseoplevelse. Og
omgangen med vand og pensler fremmer finmotorikken
og åbner for kunstnerisk kreativitet.

At være kunstner
Om du maler med dækkende farver i mættede
farvetoner eller skaber spinkle motiver med den
fineste pensel, om du laserer med mange farvelag eller maler de sarteste akvareller: STOCKMAR
dækfarver er velegnede til de mest forskelligartede maleteknikker. Der kan opnås interessante eﬀekter ved at anvende en blandingsteknik
i samspil med STOCKMAR voksfarver: Når disse
farver er påført papiret, afviser de både vand- og
dækfarver, hvilket kan give spændende virkninger. STOCKMAR dækfarver hæfter på papir, træ
og glas. Den praktiske blandepalet, som ligger
separat i en klassisk metalæske, er let at rengøre.

Farveæske
med 12 farver
•

i kunstnerkvalitet
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med dækhvid, pensel og blandepalet
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alle farver fås også enkeltvis
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