Materialenlijst voor Thangka Schilderen
CANVAS
Omdat thangkaschilderen zo gedetailleerd is heb je een canvas nodig met een zo fijn mogelijke structuur.
Dit kun je evt. zelf bereiken door een gekocht, fijn canvas uit de winkel te bestrijken met een aantal lagen
gesso, die je tussendoor evt. nog gladder maakt met het fijnste schuurpapier.
Ook passepartout-karton is zeer geschikt om op te schilderen.
Wanneer je zelf een traditioneel thangka-frame en -canvas wilt maken, neem dan contact op met Carmen
voor de lijst met materialen die je daarvoor nodig hebt.
VERF
De meest geschikte verf voor thangka schilderen is Winsor & Newton Designers Gouache:
de kosten ervan kunnen in het begin hoog zijn, maar met deze verf kun je jaren doen.
De onderlijnde kleuren zijn noodzakelijk; dit zijn de basiskleuren waarmee je vrijwel elke andere kleur
kunt mengen. In toevoeging hierop kun je eventueel de niet-onderlijnde kleuren erbij kopen:
14 ml tube:
Blauw Indigo (322), Cobalt Blue (178), Ultramarine, Turquoise Blue, Cobalt Turquoise Light
Groen Winsor Green (720), Sap Green (599), Oxide of Chromium, Olive Green
Rood Flame red (249), Perylene Maroon (507), Spectrum Red, Orange Lake Deep
Geel

Cadmium Yellow (108), Lemon Yellow (345), Cadmium Orange

Bruin Yellow Ochre (744), Burnt Siena (074), Van Dyke Brown
Zwart Lamp Black (337)
37 ml tube:
		

Wit

		

Je kunt ook de ‘Permanent white’ van Daler-Rowney nemen, die is ook van zeer goede kwaliteit.

Permanent White (512)

Acrylverf is evt. ook te gebruiken, maar werkt heel anders en is meer voor vergevorderde studenten.
PENSELEN
Kleine penselen: formaten 00, 0
Je hebt ten minste één uitlijn-penseel van goede kwaliteit nodig (bijvoorbeeld Winsor & Newton
Finest sable serie 7 - maat 00, Daler-Rowney, DaVinci, Kolinsky etc.).
De andere penselen kunnen van mindere kwaliteit zijn, zoals een sable/synthetische mix, nylon
enz. Ze kunnen van elk merk zijn, zolang de kwaliteit maar goed is.
Medium penselen: formaten 1, 2, 3, 4
Grote penselen: formaten 6, 8, 12
Bovenstaande is een goede set om mee te beginnen, later kun je evt. meer kopen. Penselen groter dan
nr. 12 worden niet vaak gebruikt, maar als je deze thuis hebt liggen, neem deze dan ook mee.
EVT. OVERIGE MATERIALEN:
- verfpotjes, oude doek / keukenpapier, transparant papier (om je tekening over te zetten op doek)
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