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Specialisten 
Categorie: C – 3 decoratieve technieken 
 
THEMA:  Vrije Techniek    Onderwerp: Super Realisme 

(met geëigende schildersmaterialen) 

 
Gegeven:  

- Een formulier voor vermelding van de toegepaste techniek, materiaal en gereedschap. 

- Een mottokaart. 

 
Ondergrond: 

- Een paneel van 800 X 600 mm, liggend of staand.  Dik ongeveer 5 t/m 10 mm, dit paneel moet uit één en het 

zelfde materiaal bestaan en het vlak, mag NIET voorbewerkt zijn en NIET van kunststof, hardboard, metaal 

of glas. 

 
Gevraagd: 

- Een eigen keuze van één of meer schildersgereedschap, schildersmateriaal in een super/hyper realistische 
uitvoering 

- Inspiratie bron https://www.onlinegalerij.nl/hyperrealisme-50-jaar-schilderkunst/  
lorncurry.com lisaober.com  
https://www.instagram.com/p/Bt5ZvYpnoo7/ 

- Je bent vrij hoe je het vlak geheel of gedeeltelijk wilt voorzien van vormen ter ondersteuning van het 
ontwerp. 

- Uitvoeren met geëigende technieken en verfmaterialen en / of bladmetalen. 

- Leg je proces vast doormiddel van foto’s. Deze hoeven niet meegeleverd te worden maar dienen 

opvraagbaar te zijn bij twijfel bij de jurering   

 
Achterzijde paneel: 

Aanbrengen op de achterzijde van het paneel: 

- Het paneelnummer en het motto waaronder wordt ingezonden (in plakletters in de linkerbovenhoek). 

- De mottokaart met het motto en de volledige naam, adres en telefoonnummer van de inzender, direct 

zichtbaar op de achterzijde paneel bevestigen, dit telt ook voor verslagformulier. 

 
Invullen van verslagformulier: 

- De toegepaste materialen en methode. 

- De toegepaste gereedschappen en/of apparatuur 
 
Beoordeling: 

1. Originaliteit 

2. Compositie 

4.    Kleurtoepassing 

5.    Technische uitvoering

3.    Realistische weergave                                    6.    Algehele verzorging 
 
Aanbieden: 
Aanmelden voor de wedstrijd doet u door de digitale mottokaart vóór 1 juni 2020 door te sturen naar 

vakwedstrijd@studieclubschilders-nederland.nl. U ontvangt bij de bevestiging uw persoonlijke paneelnummer en het adres 

waar het paneel naar toe gezonden moet worden. 

 

Informatie: 

Vragen en informatie over het werkstuk bij de wedstrijdcommissarissen : 

- Wim Boots        tel. 026-3641226   Email: wmboots@telfort.nl  

- Johan Nieuwenhuizen   tel. 06-37179337       Email: info@gjvann.nl  

 

De werkstukken worden teruggegeven aan de deelnemers tijdens de landelijke dag van de SCS. 

Niet afgehaalde werkstukken worden NIET teruggestuurd. 
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