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Tussenverslag recap

Serie portretten van grasstengel



Eindverslag

Tijdens de lockdown vond ik een connectie tussen de planten in het behang en de grastekeningen die ik had ge-
maakt van het gras in de omgeving. Het uitzicht keerde zich naar binnen, net als de hele wereld op dat moment. 
Van uitzicht tot inzicht.

natuur buiten natuur binnen



Eindverslag

Inventarisatie van het behang met verschillende 
plantmotieven



Eindverslag

Schetsen van het bestaande behang in combinatie 
met eigen tekeningen



Eindverslag

Geisoleerde details en losse elementen uit de tekeningen

Nieuwe constellaties



Eindverslag

Geisoleerde details en nieuwe patronen



Eindverslag

Verschillende patronen uit 1 element



Portret I 3

Eindverslag

Patronen opgebouwd uit grotere delen van de tekeningen

origineel

patroon



Eindverslag

Patronen opgebouwd uit grotere delen van de tekeningen

origineel

patroon



Eindverslag

Patroon opgebouwd uit de gehele tekening



Eindverslag

Patroon opgebouwd uit de gehele tekening



Eindverslag

Patroon opgebouwd uit de gehele tekening
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Jean-Baptiste Réveillon

Connected to:

Montgolfier Paper mill Faubourg Saint-Antoine

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jean-Baptiste Réveillon, (Paris, 1725 – Paris, 1811) was a French wallpaper manufacturer. His career was an exemplary
story of the self-made businessman in the Ancien Régime.

Life
Réveillon apprenticed as a tradesman, haberdasher and stationer. In 1753 he began to import and hang flock wallpapers from
England. At that time, wallpaper was becoming popular among the bourgeoisie as a creative and economical way to decorate
interior spaces. During the Seven Years' War Reveillon started to produce wallpaper himself, marrying well and using his
wife's dowry to produce velvet paper, pasted up into rolls and using vibrant colours, developed by Jean-Baptiste Pillement.

The launching of the balloon on 19 October 1783, engraving by Claude-Louis Desrais

In 1759 he moved to the Faubourg Saint-Antoine, then a neighbourhood dominated by the various crafts associated with
furnishing. Réveillon launched production of a full range of wallpapers. The nobility began to patronize his business and in
1765—--already extremely wealthy--—he bought a mansion, with a parc and a theatre inside La Folie Titon, formerly owned
by Évrard Titon du Tillet. Reveillon installed his wallpaper factory on the ground floor, retaining the upper floors for his
private residence.

In 1775 Réveillon opened a paper mill to improve both the quantity and quality of his paper supply. In 1776 he opened a
shop near the Tuileries. The papier bleu d'Angleterre became very popular when Queen Marie Antoinette decorated her
apartments with them. Réveillon himself dabbled in chemistry enough to discover a new process for making vellum paper in
1782. The following year he was granted permission to use the title of Manufacture Royale.

Jean-Baptiste Réveillon - Wikiwand https://www.wikiwand.com/en/Jean-Baptiste_Réveillon
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Parallel onderzoek/vervolg

Tegelijkertijd onderzocht ik de geschiedenis van het behang in Frankrijk en de firma Reveillon - de eerste be-
hangfabriek in Frankrijk. Dit is de aanleiding voor het vervolg, waarin ik hen wil benaderen voor een uitwis-
seling. De oudste behangen tonen ook plant motieven, zoals hieronder te zien.

Hierbij stuitte ik op het verhaal van de Aerostat, de eerste hete luchtballon die in 1783 - gedecoreerd met 
behang van Reveillon en met als passagiers een haan, een schaap en een duif - werd losgelaten aan het hof van 
Versailles, ter vermaak van de Franse koning Louis XVI.

Deze ontdekking markeert het eind van mijn residency. Ik ga een voorstel indienen om het verhaal van de aero-
stat uit te geven op behang. 

Ik heb geworsteld met deze residency, omdat het lang duurde voor alle elementen op hun plek vielen. 
In ieder geval wil ik de patronen nog uitvoeren op textiel en deze tentoonstellen. Omdat de afronding nu gereed 
moet zijn, dien ik dit eindverslag als opzichzelfstaand onderdeel in. 

Plantornamenten op behang Plantornamenten op behangDe lancering van de Aerostat ballon aan het 
hof van Versailles.


