
kleine atelier
STEPHAN BALLEUX & PORZ AN PARK



Wist je dat?
Het is niet de eerste keer dat ze

samenwerken. In 2014 vroeg Stephan
Balleux aan Porz An Park om  een 
 performance te creëren tijdens zijn

tentoonstelling
« La Peinture et son Double » in het

Museum van Elsene.
 
 

De tentoonstelling die je vandaag bezoekt, is
bijzonder want we laten je het werk zien van

twee kunstenaars 
 die hebben samengewerkt: Stephan Balleux en

Porz An Park.
 

De kunstenaars houden van dezelfde thema’s
en hebben dan ook beslist om samen te
werken om zo jouw ervaring te verrijken.

 

Eén tentoonstelling, 
twee kunstenaars



Bounce
Zoals je misschien al opmerkte, is de titel van de

tentoonstelling "Bounce".
 "Bounce" is een Engels woord, dat “terugkaatsen”

betekent. De kunstenaars kozen deze titel omdat ze
willen dat er een interactie ontstaat tussen de

bezoeker en hun werken: het werk kaatst naar jou
terug en omgekeerd.

 
Deze tentoonstelling is een beleving voor de

bezoeker. Je zintuigen worden in de war gebracht:
het is moeilijk om te weten vanwaar het geluid

komt en om exact te weten wat je in de schilderijen
moet zien. En dat is net wat de kunstenaars willen
bereiken: ze willen jou laten zien en horen wat jij wil
horen of zien. Jij maakt de tentoonstelling tot wat
hij is met JOUW blik. Ze willen je zintuigen activeren
en jou je eigen invulling laten geven aan de werken.

 
 



Porz An Park is een artiestennaam, zijn
echte naam is Cédric Dambrain.
Cédric is componist, vertolker en

instrumentontwerper. Zijn artistieke
werk heeft dus veel te maken met

geluid. Hij bewerkt vooral elektronische
muziek.

 
 
  Elektronische muziek? 

 Dat is muziek die vooral ontwikkeld
wordt met behulp van computers,

synthesizers en platenspelers.
 

Wie is Porz An Park?



Porz An Park heeft het geluid bewerkt
in de ruimte waarin je binnenkomt:

de begane grond.
 

Loop er eens rond, dompel je onder in
de ruimte.

Wat voel je?
Vanwaar denk je dat het geluid komt?

 



Geluid is een trilling van de lucht die een golf vormt.
Wanneerdeze golven onze oren bereiken, laten ze onze

trommelvliezen trillen. Onze hersenen analyseren deze trillingen
en herkennen ze als geluiden.

 

Maar wat is geluid nu precies?

 Om te begrijpen wat een golf
is, nemen we als voorbeeld een
druppel die in het water valt.

Op het moment dat de druppel
valt, vormt hij golvingen in het

water.
 

Hoe verder we ons van een
geluidsbron verwijderen, hoe meer de

intensiteit van het geluid afneemt.
Probeer het maar eens uit : als je de

trappen opgaat om de schilderijen
van Stephan te gaan ontdekken, merk
je dan dat je de installatie van Porz
An Park minder goed waarneemt?

 

Horen is een van onze 5 zintuigen, naast zien, proeven, voelen en ruiken. Het gehoor is het
zintuig waarmee we kunnen horen, en het orgaan dat we hiervoor nodig hebben is het oor.

Het is dankzij je oren dat je de installatie van Porz An Park kan horen!
 



In het dagelijkse leven bestaat er geen geluidsintensiteit van 0 decibel. Een mens hoort ook
altijd de geluiden van zijn eigen lichaam, ook al schenkt hij hier geen aandacht aan.
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De intensiteit van geluid wordt uitgedrukt in decibel(dB): hoe groter
de intensiteit van een geluid, hoe luider het geluid.

Decibelschaal

Wist je dat?
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Verbind de geluidsintensiteit in decibel met de verschillende geluiden



Weerkaatsende panelen
 

Nu we het over geluid hebben, willen we ook even stilstaan bij een ander element van de installatie : de
weerkaatsende panelen. Je ziet ze verspreid in de ruimte, die zwarte hangpanelen.

Maar weet je waarvoor ze dienen?

De weerkaatsende panelen zijn van aluminium en
zijn bedoeld om het geluid te weerkaatsen. Zoals

reeds uitgelegd, is geluid een golf die zich
verplaatst. Hier dienen de panelen voor de

terugkaatsing van het geluid.
Porz An Park gebruikt deze panelen om het geluid

in de volledige ruimte te verspreiden. Op die
manier bespeelt hij onze zintuigen, want wij

hebben er geen idee van waar het geluid precies
vandaan komt.

 

De golven van het geluid
die terugkaatsen op de

panelen
 



PorzAn Park heeft deze weerkaatsende panelen
bespoten met een wel erg bijzondere zwarte
kleur. Hij heeft de verf "Black 3.0" gebruikt die
werd gecreëerd door de Engelse kunstenaar
Stuart Semple. Wat deze verf zo speciaal maakt,
is het pigment dat tot 98% van het licht
absorbeert.

Door deze erg zwarte verf te gebruiken wil Porz
An Park ons nog extra in de war brengen. De verf
is zo intens zwart dat we bijna het gevoel hebben
dat we met een gat in de ruimte te maken
hebben.

Wist je dat…
 

Voor 98% donker

Er bestaat een verf die nog zwarter is:
de Vantablack. Deze verf absorbeert

99,98% van het licht. Volgens de
kunstenaar Anish Kapoor, is Vantablack
het zwartste zwart van het universum,

na de zwarte gaten ".
 



Stephan Balleux is een Belgisch kunstenaar
geboren in 1974 in Brussel.

Het is een multidisciplinair artiest, dat wil
zeggen dat hij met meerdere media werkt.
Hij schildert, beeldhouwt, maakt video’s en

performances.
 

Hij stelt zijn
werk tentoon
in België, in
Europa en
overal ter

wereld.
 

Wie is Stephan Balleux?



Zijn lievelingsmedium is wel de schilderkunst. 
 Hij maakt erg grote doeken: een ervan is zelfs
60 meter groot!
Het doek dat je ziet helemaal achteraan in de
zaal is 7 meter hoog.
Voor zijn schilderijen gebruikt Stephan vooral
olieverf.

Balleux als kunstschilder
 

De olieverf bestaat sinds de 15de eeuw, aan het
eind van de middeleeuwen. Eigenlijk is het een

mengeling van pigment en olie die een soort van
pasta vormt die de schilder op het doek

aanbrengt om datgene weer te geven dat hij in
gedachten heeft. De gebruikte olie is

sneldrogend, en droogt dus bij contact met lucht
en licht. Deze olie wordt opgelost met

terpentijn.
In de 19de eeuw maakten impressionisten als
Van Gogh, Manet of Renoir veel gebruik van

olieverf.
 

Olieverf

Vraag je ouders om deze
QR-code te scannen. Hier
kom je samen met Fred en
Jamie alles te weten over
de verschillende
schildertechnieken en hun
geschiedenis.



Tijdens de lockdown
heeft Stephan
Balleux zich

vermaakt met het
verzamelen van

allerhande beelden
die hem inspireren

en die hij
overschilderd

heeft.
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Nu is het aan jou!
 Doe net als Stephan en leef

je uit op deze afbeelding
 



In de schilderijen van Stephan kan je veel
dingen zien en dat is ook zijn bedoeling. Wat
hem interesseert, is dat jij ziet wat je graag
wil zien.  Als je voor een kunstwerk staat,

kan je verschillende zaken zien: sommigen zien
dieren, anderen ogen, bijen… Iedereen ziet wat
hij wil zien, daar komt het op neer! En dat is
wat de schilder wil bereiken, dat iedereen er

zijn eigen verhaal bij bedenkt.
 

Focus : Je eigen verhaal



Het eerste wat ik zie:
 -

-

-

-

-

- 
 

Het eerste wat ik zie:
 -

En als ik langer kijk, dan
zie ik ook:

 

Nu is het aan jou! 
Vertel wat jij ziet in de schilderijen van Stephan

-

-

-

-

- 
 

En als ik langer kijk, dan
zie ik ook:

 



Het eerste wat ik zie:
-

-

-

-

-

- 
 

Het eerste wat ik zie:
-

Niet vergeten: er is geen juist of fout
antwoord, ieder zijn verhaal!

-

-

-

-

- 
 

En als ik langer kijk, dan
zie ik ook:

 

En als ik langer kijk, dan
zie ik ook:

 



Antwoord: de papegaai staat niet op de tak
 

Vind de fout! 
 



Vertel hoe jij dit hebt beleefd!
 

Wat Porz An Park en Stephan willen bereiken, is
dat iedereen de tentoonstelling invult op de
manier die hij of zij dat zelf wil. Dankzij de
elementen die we samen hebben overlopen,
spelen de kunstenaars met onze zintuigen,
waardoor deze tentoonstelling een echte

zintuiglijke beleving wordt.
 

Hoe voelde jij jou in deze ruimte?
 



Welke betekenis had deze tentoonstelling voor jou?
 
 

Heb jij zaken gezien die je familieleden niet
hebben opgemerkt?

 
 



EINDE
Tot binnenkort, met nog

méér kunst!
 


