Vedic Art Basiscursus (Update: 12/09/2021)
“Start where you are. Use what you have. Do what you can.” Arthur Ashe

Acrylverf – weetje
We gebruiken wateroplosbare acrylverf omdat dit quasi geurloos is, geen solvents vereist en
sneldrogend is. Zolang de verf niet is opgedroogd, kun je acryl gebruiken. Benut dan ook afsluitbare
(jam) potjes of maak een ‘wet palet’ van een oud dienblad, keukenpapier en bakpapier. Een water
spuitflesje of plantenspuit kan helpen de verf vochtig te houden.

Creatief in economisch en ecologisch recycleren*
Persoonlijk ben ik groot voorstander om zo duurzaam en ecologisch mogelijk te schilderen en te
werken. Zelf geef ik wegwerpproducten en verpakkingen uit het huishouden - waar mogelijk – een
kans op een tweede gebruik, vooraleer ik ze definitief weggooi. Enkele voorbeelden:
-

stevige plastieken soeppotten voor water
ronde groenten schaaltjes (zonder gaatjes), yogurtpotjes, … om verf te mengen
oude vodden om verf af te vegen of om mee te schilderen
oude maar propere schuursponsjes uit de keuken die ik nog eens mee was in de
wasmachine, om achtergronden of texturen te maken
oud papier (printer, verpakkingen, telefoonboek, …)
oude plastieken lidkaart, pannenlikker, … voor markmaking en texturen te maken ²
…

Materialen lijst













Notitieboekje of dummy en pen
Schetsblok A4 en zacht potlood - optioneel: kleurpotloden en/of soft pastel
schilderdoek of acrylpapier in diverse formaten naar eigen voorkeur:
o 4 middelgrote doeken tussen 30x30 en 50x50 cm (mag ook rechthoekig formaat zijn)
o 1 klein formaat 10x10 cm (of wat jij klein vindt)
o 1 à 2 grote doeken van min. 60×80 cm of groter (wat jij groot vindt)
o Nb: als je bestaande acryl doeken hebt die je wil overschilderen, kan ook
o Tape, als je werkt met acrylpapier
Div. formaten penselen, sponsjes of andere materialen (paletmes, oude klantenkaart, …)²
acrylverf: zwart, wit, en min. 5 kleuren die je mooi vind
acryl gel medium (voor collage of textuur te maken)
Wil je deze aankopen, dan adviseer ik: soft body, gloss (Amsterdam of Golden)
enkele materialen om textuur te maken naar keuze: tissues, textiel, wit zand, …
bakje voor water en waterspuit (plantenspuit)
(wegwerp)palet of -bordjes met folie of deksel (tegen uitdrogen) *
katoenen vodden en/of sterk keukenpapier
gemakkelijke verfkleren en/of schort – eventueel zonnehoedje of extra jasje, …

Houd het eenvoudig bij de keuze van je materiaal, om te starten is het niet nodig een groot
assortiment aan te schaffen. Benut wat je in huis hebt.
Heb je geen ervaring in het aankopen van geschikt schilders materiaal, dan is er in het atelier het
volgend materiaal beschikbaar, het overige breng je zelf mee:
-

Algemeen: acrylverf, tape, div. penselen en schildergerief, vodden tegen meerprijs à 40€
Stevig papier (acryl, mixed media en aquarel) in diverse formaten of canvasdoek (2m)
verkrijgbaar tegen meerprijs per vel of lopende meter.

