
”At turde tørre” 
At male gode billeder, handler ikke kun om gode materialer og teknik, men så om hvor meget du tør! Du behøver 
ikke at hoppe i elastikspring for at vise mod, du skal bare ”turde tørre”! Det vil sige, du skal bevæge dig ud på usik-
ker grund, og prøve noget helt nyt og anderledes, når du maler! 

Jo mere modig du er, når du maler, jo mere du tillader dig og forsøger, jo mere lærer du og jo mere spændende bli-
ver dine billeder! TØR DU? 

Spørgsmål du kan stille dig selv, når du maler:  

Tør jeg at male dette smukke område i mit maleri ov er? 
JA DU GØR, fordi det er kun et maleri… og du bliver dygtigere, jo mere du vover! 

Tør jeg at starte på det motiv, det ser svært ud? 
Husk, at noget du tror er svært, bare er noget, der tager længere tid end noget, der er nemt, og ja SELVFØLGELIG 
TØR DU. I bund og grund er det ”kun” dig selv, der skal være tilfreds med det, du opdager på vejen. Selvfølgelig 
bliver du ikke Van Gogh af at male et enkelt billede… 

Tør jeg lade farven løbe, jeg syntes det ser grimt ud? 
Nogle gange skal du netop GØRE NOGET, som du syntes er grimt, FOR AT FÅ GANG I DIG SELV og billedet.. 

Tør jeg bruge denne skrappe røde... 
den overtager hele billedet? GØR DET... den farve sætter gang i hele billedet, men måske skal du male alle andre 
farver om, og det lyder som en spændende proces! 

Tør jeg male stort? 
JA DU GØR... hvad kan der ske andet end du bruger noget maling og noget tid, men et er sikkert, du bliver en stor 
oplevelse rigere! 
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