ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNST GENT - VRIJE GRAFIEK
Materialenlijst 2021-2022
De meeste gebruiksmaterialen zoals specifieke inkten, emulsies voor zeefdruk,
reinigingsproducten, etsmiddelen, etsgronden, … zijn voorradig in het atelier en vrij
te gebruiken.
Sommige materialen dien je zelf aan te kopen. Onderstaand lijstje bevat de meest
courante dingen die je zal nodig hebben doorheen het academiejaar. Het is in je
eigen belang om deze materialen steeds bij te hebben, enkel op deze manier kan je
optimaal in het atelier werken. Je kan je materiaal in een opbergbox in de klas laten
op een daarvoor bestemde plaats.
Koop materiaal van goede kwaliteit, het komt misschien nu wat duurder uit maar op
termijn zal het de aankoop lonen.
Alle materialen in roze gemarkeerd liefst vanaf de eerste les meebrengen.
Voor de andere materialen stellen we je ruim op voorhand op de hoogte.
Een beperkte papierkeuze, inktrubber, tarlatane, koper, hout, … is verkrijgbaar in
het atelier en worden aangekocht met materiaalkaart of koperperkaart te koop in
secretariaat. Sommige materialen zijn nog steeds cash te betalen.
Lees ook de Covid-19 richtlijnen i.v.m. materialen die je thuis kan gebruiken.

ALGEMEEN:

-Een plastic opbergdoos met deksel van 15 l = B 30 x L 39 x H18 cm of dergelijke
(Hema e.d.) indien je je materiaal wil bewaren in de klas. Niet groter dan dit
formaat,
De opbergdoos moet passen in de kasten in het atelier.
-Stofjas of kleding die vuil mag worden!
-Pluisvrije keukenhanddoek
-Vodden (katoen, niet synthetisch!)
-Tarlatan, te koop in de klas
-Potloden, scherper, gum, Chinese inkt
-Fijne permanent marker = Staedtler Lumocolor Permanent zwart
-Schetsboek
-Schriftje om als logboek te gebruiken
-Penselen:
● ronde aquarelpenselen, Petit Gris n°2 en 4 merk Isabey of van een ander
vergelijkbaar kwaliteitsmerk b.v. ACCENTE 25RQ
● ronde aquarelpenselen, goedkope kwaliteit n°12 of 14
● enkele platte varkensharen schilderborstels
-Etsnaald met oranje-rode houder of Artools naald verkrijgbaar bij Lucas Creativ
(zie afbeeldingen 1 en 2)

-Handschoenen: nitril hanschoenen (te koop in Colruyt)
-Een goed breekmes, zwaar model bv van Olfa (mes in metalen schacht)
(zie afbeelding 3) met bijbehorende vervangmessen
-Om te beginnen een stukje pvc van 500 micron en één van 100 of 200 micron dikte
(best een vel van 50 cm x 70 cm) bij Lucas Creativ
-Papier: verkrijgbaar in de klas met materiaalkaart
● Hahnemühle natuurwit 300 gram +/- 76 x 106 cm
● Zerkall natuurwit 350 gram +/- 76 x 106 cm
● Litho Zerkall wit 250 gr +/- 53 x 76 cm
-Koper of hout: koperperkaart of materiaalkaart
-Plakband: Tesa Krepp en brede transparante kleefband 5cm (Scotch 3M)
-Rolletje boterhampapier van Toppits (verkrijgbaar in grootwarenhuizen)
-Kranten en telefoonboeken gevraagd voor in het atelier!
-Inktrubber: verkrijgbaar in de klas (cash)
-Rol absorberend keukenpapier
-Schuurpapier korrel 600 en 800
-Een digitale timer (kookwekker) (Ikea, Supersoldi...)

SPECIFIEK GROEP DIEPDRUK:
● Da Vinci spalter synthetisch n°30 reeks 5040
● Fijnstofmasker zonder filter (bv. Busters, 3M, Wilson,…). Verkrijgbaar in Brico,
Hubo, Gamma,…

SPECIFIEK GROEP FOTOPOLYMEER:
● Potlood Stabilo All 8008
● Molotow One4all Refill - vulling acrylinkt - flacon 30ml - signal black
of
● Daler-Rowney FW - acrylinkt - flacon 29,5ml - black india ink

SPECIFIEK GROEP DOORDRUK:
● Zeemvel
● Potlood Stabilo All 8008
● Plakband ‘Magic’ (groene verpakking) van het merk Scotch 3M
● Nitrilhandschoenen
● Ronde glazen bokalen met deksel
● Molotow One4all Refill - vulling acrylinkt - flacon 30ml - signal black
of
● Daler-Rowney FW - acrylinkt - flacon 29,5ml - black india ink

SPECIFIEK GROEP HOOGDRUK:
● Schuurpapier 1200
● Klein potje zwarte Daler-Rowney FW - acrylinkt - flacon 29,5ml - black india
● Klein potje goedkope Chinese inkt
● Setje gouache- of aquarelverf in tubes (Zwart, wit, rood, blauw, geel, groen,
bruin, oker)
● Carbonpapier
● Gutsen (beste soorten en merken worden uitgelegd tijdens een workshop)
● Baren (dit kan via een groepsaankoop in het jaar)

COVID 19
In geval van tijdelijke of gedeeltelijke sluiting van de school raden we je aan om op
voorhand wat materiaal aan te kopen zodat je thuis kan verder werken. De aankoop
van deze materialen is evenwel niet verplicht. Het materiaal sluit aan bij de
handleidingen voor technieken die je gemakkelijk thuis kan beoefenen zonder
gebruik van een pers.
GROEP DIEPDRUK EN FOTOPOLYMEER:
● Tube 60ml Charbonnel etsinkt zwart #55981.
Opgelet: het merk heeft 2 lijnen van oliegedragen inkten: Aquawash en de
klassiek lijn. Koop de inkt in de klassieke lijn.
● Modelleergips (o.a. bij Brico).
● Inktrolletje
GROEP HOOGDRUK:
● Tube zwarte hoogdrukinkt op oliebasis
● Coiled Bamboo Baren van www.handprinted.co.uk
● Japanse inktborstels van www.handprinted.co.uk
GROEP ZEEFDRUK:
● Acrylverf of zeefdrukinkt
● Acrylmedium of transparant voor monotype

WINKELS:
In deze winkels in Gent kan je het benodigde materiaal vinden:
● Lucas Creativ (= gespecialiseerd in grafisch materiaal)
Onderbergen 76a, 9000 Gent
www.lucascreativ.be/nl/catalogus/

● Schleiper
Onderbergen 31, 9000 Gent
www.schleiper.com/eshopexpress

FOTO’S:
De eerste foto de naald die bij Lucas Creativ in een oranje-rode houder wordt
verkocht (prijs/kwaliteit OK), tweede foto is een Artools naald .
Derde foto is het soort breekmes dat betrouwbaar is. We raden de Olfa n° L1 met
vervangmessen van zelfde merk ten zeerste aan. Goedkope houder en messen zijn
niet geschikt voor de technieken die we in het atelier toepassen.
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