Met STOCKMAR beleven en scheppen kinderen de wereld in een artistiek proces
op hun eigen manier. Een creatieve wisselwerking tussen fantasie en externe
zintuiglijke waarneming stimuleert het
voorstellingsvermogen en de artistieke
vaardigheden van kinderen.

STOCKMAR productwereld
Al decennialang staat de naam STOCKMAR voor hoogwaardige kunstenaarsbenodigdheden. Wij beschouwen kwaliteit als een
integraal begrip en hechten hier zeer aan: dit blijkt uit een zorgvuldige selectie van de grondstoffen, een hoogwaardige verwerking en ook de uitstekende kleur-, teken- en modelleereigenschappen van de producten. Bij kwaliteit hoort voor ons ook
dat wij mogelijkheden bieden om creatieve ruimte te scheppen die een positief effect heeft op de individuele ontwikkeling. Zo
ontstaan buitengewone producten die een rijke, artistieke beleving stimuleren – zowel thuis, op de kleuterschool, op school
of binnen het kader van therapeutische activiteiten.

De innerlijke rust die tijdens creatieve bezigheden ontstaat, vormt een goede tegenhanger voor de veelal eenzijdige prestatiegerichte verwachtingen en brengt de
ontwikkeling van kinderen in evenwicht.
WASKRIJTJES
KLEURPOTLODEN
AQUARELVERF
PLAKKAATVERF
KNEEDBARE BIJENWAS
WASFOLIES
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AQUARELVERF

STOCKMAR aquarelverf

Kleuren in transparante lagen
De transparante en tegelijkertijd stralende STOCKMAR-
aquarelverven ontwikkelen bij het lazuren hun volledige
zeggingskracht.

Levendig stralende kleurenwerelden
Met hun hoge lichtintensiteit, hun lichtdoorlaatbaarheid
en hun bijzondere kleurenharmonie hebben aquarelverven van STOCKMAR een stimulerend effect op de mens.
Zij zorgen voor plezier in kleuren en bieden ruimte aan de
fantasie en artistieke vormgeving. Dit resulteert in een
intense beleving als de kleuren op het natte papier hun
lichtintensiteit ontplooien. Bij het mengen van de verschillende tinten ontstaat een gevoel voor de geheimzinnige wereld van de kleuren.
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Kleurencirkelkleuren blauw - rood - geel
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STOCKMAR-kleurencirkelkleuren
In Goethe’s kleurencirkel, geïnspireerd op de drie
basiskleuren blauw, rood en geel, komen alle kleuren van de regenboog terug. Op basis van deze
kleurencirkelharmonie en de kennis over het effect
van de individuele kleuren op de mens, werd de
evenwichtige harmonie van alle STOCKMAR-kleuren
ontwikkeld.
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