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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FARVEBLYANTER

STOCKMAR farveblyanter
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Jeg oplever farver
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Med STOCKMAR-farveblyanternes farver er det sjovt at male, og
verden opleves og forstås i alle dens farvenuancer.
”Det liv, vi har, har vi nu engang ved den farvede afglans”
(Goethe). STOCKMAR-farveblyanterne, som orienterer sig efter
Goethes farvelære, er hver især noget særligt og er afstemt harmonisk efter hinanden. De svarer til det farveudvalg, som kendes fra andre STOCKMAR-produkter.
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Jeg vil male
En perfekt blanding af fugtige og tørre
bestanddele og en forarbejdningsproces,
som STOCKMAR selv har udviklet, er grundlaget for kernerne i STOCKMAR farveblyanter. Derved afgiver den brudsikre og støvfri
kerne en både blød og kraftig farvestreg.
Med hver eneste af kunstnerens bevægelser, hvad enten der er tale om en kraftfuld
farvestreg udført med tryk eller en fin skyggelagt farveflade, overfører STOCKMAR-farveblyanterne præcis det til underlaget, som
kunstneren vil have. Udtryksmulighederne
er ubegrænsede, den indre oplevelse i den
kunstneriske proces understøttes.

24 farver
•

i kunstnerkvalitet

•

fås i trekantet og sekskantet form

•

i 3 sortimenter 12+1 / 18+1 / 24+1
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Jeg er kunstner
En særlig egenskab ved STOCKMAR
farveblyanterne er deres transparens og laseringsevne. Takket være den
præcist afstemte andel af førsteklasses
mikrokrystallinsk voks får hver eneste farvestreg i samspil med lys en dybde, som rækker
ud over den blotte flade og giver billedet en rumlig
eﬀekt, allerede i teksturen. Denne eﬀekt opleves særligt
udpræget i forbindelse med laserende maleteknikker, hvor
der lægges mange farvelag over hinanden på papiret. Denne
egenskab gør STOCKMAR-farveblyanter til det helt rigtige materiale
til kunstnerens skabende udvikling.
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