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Rijksstudio Award 2015 - totstandkoming ‘Het Rijks op paneel’ 

Maart 2015 en opnieuw stort ik mij in het Rijksavontuur. Dit is zo’n wedstrijd die ik niet aan mij voorbij wil laten gaan.
Speurend en snuffelend naar inspiratie doolde ik door het Rijksmuseum op zoek naar een goed idee. Soms was er iets waar ik letterlijk mijn neus in zou willen 
steken, geuren kunnen immers ook prikkelend zijn, maar een dikke laag gepantserd glas hield mij tegen. 

Op de bovenste etage aangekomen, zag ik een paar prachtige wandkleden (of bespanningstoffen) ontworpen door Chris Lebeau. Deze stofpanden waren 
voorbehouden aan de welgestelde mens om de wanden van de woonkamer mee te bekleden. Geweldig moet dit zijn geweest! Waarom zien we dat niet 
meer? Misschien niet in dezelfde vorm, maar in een ander jasje gestoken kan het een interieur net die rijke verfraaiing en warmte geven die het nodig heeft. 
Deze gedachte inspireerde mij en vormt de basis voor mijn ontwerp.

Er zijn al verschillende mooie wanddecoraties te bestellen. IXXI is wel mijn favoriet en het printen on demand via de website www.1000musems.com biedt ook 
veel mogelijkheden. En toch mis ik nog iets; een andere vorm, toepassing of ander materiaal... Voortbordurend op dit idee kwam ik op raamdecoratie in de 
vorm van panelen. 

En hier is mijn idee: HET RIJKS OP PANEEL.
De panelen hebben een vaste maat: 60 x 300 cm. Ze zijn heel eenvoudig op elke gewenste lengte te knippen. Je hebt keuze uit een dekkende of een half-
transparante stof. Kies het aantal panelen dat je wilt ontwerpen, download je meesterwerk en creëer met de software je eigen paneel in een handomdraai!
Een betere inspiratiebron dan het Rijksmuseum kun je niet hebben. Het kleurgebruik van de meesters is prachtig en inspirerend. Zelf aan de slag gaan met 
hulp van de meesters en met behulp van eenvoudige software is iedereen in staat een meesterwerk te creëren. 

De panelen zijn op verschillende manieren toe te passen in je interieur: uiteraard als raamdecoratie, maar ook aan de muur of als roomdivider is het een 
verrijking van je interieur en werkplek.

Geweldig die panelen, ze moeten nog wel op een mooie manier gemonteerd worden. Hier moet nog wel iets goeds voor bedacht worden. Maar waarom 
iets nieuws bedenken als er al een systeem bestaat dat wereldwijd verkrijgbaar is? Ikea biedt met haar Kvartal- serie een geweldig systeem om de panelen te 
monteren. Simpel, stijlvol en met behulp van een handleiding eenvoudig te bevestigen.

Inspelend op de huidige trend, die je prikkelt om je eigen interieur vorm te geven en vooral zelf aan de slag te gaan, is dit concept hier een mooie aanvulling 
op. En dan volgt nu de presentatie van ‘Het Rijks op paneel’.

Vriendelijke groet,
 

Annelies Verbrugge
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PRESENTATIE

HET RIJKS OP PANEEL



STAP 1 - kies je materiaal

STAP 2 - kies het aantal panelen

dekkend                     halftransparant

1         2          3     of meer...



STAP 3 - kies je beeld

Twee tulpen, een schelp en een sprinkhaan
Jacob Marrel
1637 - 1645

STAP 4 - bepaal je bewerking

1. afbeelding
2. patroon
3. abstractie

1                   2                3



STAP 5 - zelf aan de slag! 

De eenvoudige software helpt je op weg om zelf je 
paneel vorm te geven.



STAP 6 - ophangsysteem Kvartal van Ikea

Er is keuze uit een enkel spoor of drie sporen rail, 
uitgevoerd in aluminium en op heel eenvoudige 
manier te monteren.

enkel spoor rail

drie sporen rail

paneelhouder, boven en onder



Enkele visualisaties van het eindreslutaat
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