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De jaren bestaan in haar. 
Haar verleden kan ieder moment weer heden worden. 

Deze keer wacht zij af tot dat hij begint te praten; 
maar hij is stil en wacht op haar. 
Zoals het altijd stil blijft wanneer de nacht valt.







`

Zo komt de zon opnieuw weer op, enkel deze keer blijft ze liggen.

.

Tijd trekt zich immers niets aan van wat zij doet. 
Dezelfde uren worden meermaals beleefd.









Er is een kamer waarin zij woont en daarin zoemt het hart. Ze bestaat.
Niet enkel ten opzichte van anderen maar even zo voor zichzelf. 
Zij wil zichzelf zijn.









Er leeft een onuitputbare stilte, in haar.
Wanneer zij langs die stilte glipt, laat zij zich leiden door haar gevoel. 
Op deze dagen danst zij.









Zij vult netten zo groot als haar eigen angsten. 
Zij sloot meer deuren dan dat ze er ooit heeft geopend,

(maar sluit alsjeblieft de deur wanneer jij vertrekt). 







Dagen vertragen en al wat bloeide, vervalt stilaan. 
Net zoals de stroom die zich langzaam vermenigvuldigt.

Er is altijd beweging, ook in de grootste stilstand.









Wij leven volgens onze eigen waarheid,
worden overmand door herinneringen waarvan we niet meer wisten 
dat ze nog in ons leefden.







Wij laten woorden waaien, zo ver dat we ze zelf niet meer verstaan.
In die woorden verdwijnt zij, onmerkbaar en voorzichtig. 
Alleen maar, bijna.
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A Brighter Shade Of Blue visualiseert de dagelijkse momenten die ik tracht 
vast te leggen en te bewaren. Op een serene en poëtische manier hoop ik alle 
puzzelstukken die mijn leven vormen bij elkaar te houden.

Mijn beelden zijn uiterlijke tekens van het leven dat ik leid; bewaard vanuit 
de onderliggende angst dat alles op een dag verloren kan gaan. Mijn werke-
lijkheid wordt overbrugd door een droomachtige wereld. Ik zweef tussen de 
fragiliteit van het bestaan en de kracht van het zijn.

Ik ben op zoek naar een omgeving om vast te houden. Deze omgeving wisselt 
zichzelf af door twee gemoedstoestanden. Enerzijds de gevoelens die ik wil 
koesteren en anderzijds de gevoelens die ik wil loslaten: de liefde, de stilte, 
de lichtheid, de onzekerheid, het opgroeien maar ook het verouderen, de 
vervreemding, de angst, de geborgenheid en de vastberadenheid.
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