
 portfolio
Eline Hellemans



Deze zin van de Nederlandse schrijver Bert Schierbeek doet me telkens weer 
even stilstaan in het moment. Ze vangt me in de haast van de dag, houdt me 
even vast... om dan weer los te laten. Hoe mooi zou het zijn elke ochtend 
zorgeloze ruimte te kunnen aantrekken? 
Zoals je de Griekse God Kairos, god van het juiste ogenblik, werkelijk in drie 
dimensies, in alle hoeken van de ruimte, zou tegenkomen. Daar Chronos, die 
staat voor het welgekende fenomeen van onze ‘Westerse Tijd’, het sinds de 
Verlichting heeft overgenomen, lijkt me een zoektocht naar zijn tegenhanger 
geen overdaad.

Hoe kan men nu als maker deze gedachte meenemen in het creëren van ruim-
te? Ruimte manifesteert zich op verschillende manieren: materieel en imma-
terieel, individueel of  collectief, permanent of  maar tijdelijk,... Van Gaston 
Bachelard leerde ik: een huis waarin geleefd is, is geen inerte doos; bewoonde, 
bezielde ruimte overstijgt de geometrische ruimte. Ruimte begint bij hetgeen 
we allemaal creëren door er gewoon te zijn. Vanuit ‘ons-zijn’ creëren we een 
context, een basis, een platform om naast een fysieke afbakening in ruimte 
ook mentale ruimte mogelijk te maken. Meer nog als de nood aan een be-
schermende plek waar je elke avond naar kan terugkeren is het loutere ‘gevoel 
van’ vrijheid net als bij een kind liggend in het hoge gras.
Zo zoek ook ik naar Ruimte, die zich als vanzelfsprekend laat vertalen in een 
basis van architectuur en textiel. Ruimte dat me vangt in dat gegeven en ge-
voel van even stil te staan.

“Hoe als je je met zorgeloosheid 
kon omringen en dat dat je ruimte 
was?”



Een ingang voor het Middelheimpark te Antwer-
pen. De plek ligt op de kruising van een bospad 
met een druk bezocht fietspad tussen het hoge 
groen.
Wat doet deze plek van ontmoeting met mij en 
hoe kan ik deze plek echt tonen, ook aan voor-
bijrazende fietsers? Ik wou niet enkel hun blik 
capteren, ik wou hen even afremmen, in het 
moment vangen, vooraleer weer verder te gaan, 
in de haast van hun dag. Het werden vier naar de 
hemel en elkaar openende panelen die de de plek 
capteerden en weerspiegelden via het donkere 
lichtabsorberende metaal.

EEN ONTMOET I NG

(Oktober 2011)



EEN TEXT I E L E  B L I K





ONT VANGEN

Ik stel me de vraag hoe we als mens omgaan met 
de ruimte die we voor handen hebben. Hebben 
we effectief  nood aan het steeds maar meer creë-
ren van (fysieke) ruimte, of  verlangen we enkel het 
gevoel ervan?
Ik ging op zoek naar een beeld dat deze vraag zou 
kunnen omvatten, hoe we ons tot mekaar ver-
houden en tot onze wereld. Het is een onderzoek 
naar de mogelijkheden van een gedeelde ruimte 
en de ontmoetingen die we ervaren, met jezelf, 
met anderen, met je omgeving. Hoe kunnen we 
deze ontstane gedeelde ruimte dan omschrijven 
én vormgeven? En moeten we, in deze eerder in-
dividualistische wereld van vandaag, wel allereerst 
onze eigen persoonlijke ruimte, onze eigen identi-
teit bepalen om deze grenzen te leren aftasten?

Ik gaf  het project de titel ont-vangen, waarbij het 
werk je uitnodigt en op het juiste ogenblik een  
lichaam zou  willen vangen (of  net niet?).  Als in 
omhullend, en tegelijkertijd, ontvouwend textiel 
dat in elke laag een verhaal lijkt te willen vertellen. 





Afstand en nabijheid bestaan niet zonder elkaar. 
Het missen van het ene versterkt het andere. Ieder 
zoekt vanuit zichzelf een balans.
Waardoor we continu een dynamische ruimte 
creëren tussen ons en onze omgeving. Wat als we 
nu eens bewuster omgaan met die ruimte tussen 
in? Dit zou ons kunnen helpen in het delen van 
ruimte. Zou textiel, als tactiel en tactvol medium 
een bemiddelaar zijn in een ontmoeten, in die 
gedeelde ruimte?

EEN AFSTAND NAB I J

(Weefsel geweven in samenwerking met het textiellab in Tilburg
(juli 2020))



In mijn masterscriptie schrijf  ik over een ruimte 
waarin tactvol zijn heel belangrijk is. Tact, familie 
van het woord tangens, als in een rakend in onein-
dig of, met andere woorden, een net-niet rakend 
contact, maar wel haast evenwijdig naast elkaar, 
waar we zowel meer aandacht geven om ons 
tast-zintuig terug te willen ontdekken, als belang 
hechten aan een respectvolle vorm – dus ietwat 
op afstand – van empathie en samen zijn. Deze 
actuele nood aan zelfstandigheid, maar zeker ook 
connectie en verbondenheid, hoop ik te laten 
weerspiegelen in mijn werk tot een tactiel, ruim-
telijk gebaar dat ons aanzet tot tijd nemen, tot 
nadenken, tot handelen, tot ontdekken…



EEN GESPREK

Een goed gesprek gebeurt in kringetjes 
Tekenende handen, voeten dansen in het rond 
Elkaars ritme volgend
Synchroon. Samen tijd?

Een goed gesprek is geven en nemen
Vooruit achteruit, links rechts, heen weer
Soms met schering en inslag
Verweven woorden. Om op het kruispunt tot een overeenkomst te komen

Een goed gesprek is ook luisteren
Want wie alleen maar praat leert nooit iets bij 
Spreken, luisteren, woorden werken
Is t nu aan mij?

Een goed gesprek creeert ruimte tussenin 
Een “Tafel” in het midden
Spreekt al tot verbeelding
Woorden worden ruimte en komen tot leven

Een goed gesprek gebeurt in een oneindige lus S
oms tegen stellingen, een wederwoord
Of  samen verheven
Tot iemand de lus verbreekt

Een goed gesprek is in beweging 
Alleen beweging brengt perspectief  
Tafelloper in een lus
Bewegen om stil te staan

Een goed gesprek gebeurt met open blik
Zo een zij aan zij
Soms net niet rakend, woorden die de ruimte laten 
Langs evenwijdigheid

Een goed gesprek ...

Adempauze even 
Woorden zijn in wacht

Zullen we verder dansen?

(januari 2020)

Dit werk is mede ontstaan na een aantal lange gesprek-
ken en een uiteindelijke samenwerking met Liese. Liese 
en ik vertrokken op 25 juli 2019 voor enkele weken 
naar Bolivia om mee te werken aan een project over 
eeuwenoude textielambachten in de Andes. We leerden 
vooral dat samenwerken en communiceren met andere 
culturen niet altijd verloopt op manieren waar we als 
vanzelfsprekend vanuit gingen. Ook al vertrek je met 
open blik, zonder verwachtingen, we hebben nu eenmaal 
elk een verschillend ‘portret’ opgebouwd, een andere 
geschiedenis achter ons. Laat ons zeggen dat we zo enkele 
zeer verrassende ontmoetingen ervaren hebben. En de 
schoonheid en kracht van de ervaring er net in ligt als je 
de dingen gewoon op je af  laat komen, ontmoet, ervaart, 
even ruimte laat, en vasthoudt wat nodig lijkt. De
tijd nemen de omgeving in je op te nemen, en om gevoe-
liger te worden voor ‘de taal’ en de handelingen van de 
ander. Je hoeft daarom niet samen te vallen, zelfs niet er 
dichtbij gaan staan, juist de ruimte tussenin biedt moge-
lijkheden.


