PAKKELISTE: MALERREFUGIUM MED PIA FONNESBECH
Læs alt om kurset i Andalusien her: https://kreativt-netvaerk.dk/malekursus-andalusien-spanien-pia/
Dette er en liste med forslag til materialer du kan tage med. Du udvælger selv hvilke materialer du vil arbejde med, du
behøver IKKE at tage det hele med.
På refugiet har du adgang til arbejdsborde, stole, staffelier og maleplader til opspænding af lærred eller papir. Derfor
har du på dette kursus også mulighed for at arbejde med collager og artistbooks undervejs, Pia bruger selv begge
dele i sit kunstneriske arbejde.
Husk også solhatten og vandrestøvler hvis du vil udnytte muligheden for at tage på inspirationsvandringer i de
omkringliggende landskaber.
TEGNEGREJ - det er altid en god ide at medbringe tegnegrej:
Papir: Tegneblokke, A4, evt større. Evt. også en skitsebog i god kvalitet.
Blyanter: B3 – B9. Evt. også kulstifter+fixativ, kridt, neocolour, oliestifter eller tuschpenne.
HUSK altid: Viskelæder, blyantspidser.
AKVAREL – medbring kun hvis du vil arbejde med akvarel:
Akvarelpapir af god kvalitet, min 250 g, gerne et par blokke i forskellige størrelser.
Pensler: Forskellige størrelser ( str. 12, gerne større ) af fæ- eller mårhårspensler eller lignende til akvarel. Brug aldrig
nogen form for nylon eller guldmårspensler, de duer ikke til akvarel.
Akvarelfarver: Køb altid kun farver af bedste kvalitet, og sørg for at have primærfarverne inden for det mærke du
vælger. Pia anbefaler Schmincke som er billigere end mange andre.
HUSK også køkkenrulle, vanddunk og vandskål.
AKRYL – medbring kun hvis du vil arbejde med akryl:
Akrylfarver: Køb altid farver af en god kvalitet. Tag en primærgul, cyanblå, magentarød og hvid med, du behøver
ikke flere.
Pensler: Pia bruger selv billige pensler i svinehår, det er en god ide at medbringe et par stykker af dine foretrukne
størrelser ( str. 2-20 )
Papirpalette til at blande farver på. Du kan købe en palette-blok i papir, den vejer og fylder ikke meget.
Lærred eller papir: 40 x 50 cm eller større. Du kan medbringe opspændte lærreder, eller du kan male på akrylpapir.
Hahnemuhls akrylpapir kan købes i blokke. Tag gerne et par forskellige størrelser med.
HUSK altid køkkenrulle og et par plastikskåle til vand.
Hvis du vil arbejde med collage skal du huske en tube lim og en saks, samt pap eller papir du kan bruge til bund.
Du skal også overveje at medbringe materialer til collagen – du kan eksempelvis arbejde med udklip fra bøger og
blade, eller andre materialer – du kan også bruge fraklip fra skitser og tegninger du arbejder med undervejs.
Hvis du vil arbejde med artistbooks skal du medbringe et hæfte eller en bog som kan være grundlaget for din
artistbook. Pia bruger selv poschka tuscher, og hun syr med broderigarn når hun arbejder med artistbooks, så det kan
være en god ide at medbringe broderigarn i foretrukne farver + nål. Husk også lim og saks, og evt. andre materialer,
se under collage.
Du er velkommen til at kontakte Pia hvis du har spørgsmål til pakkelisten: piafonnesbech@gmail.com

