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In deze rubriek biedt TxP een 
podium aan haar lezers. Elk 
nummer selecteren we een 
kunstenaar uit de vitrine op 
www.textielplus.nl. Deze keer 
de eer aan Gea van Eck met 
haar werk Jumpsuit.

Na het afronden van de opleiding Auto-
nome Vormgeving aan de Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht werkte Gea van 
Eck jarenlang als kunstschilder. Totdat ze 
op een dag een schoenendoos vol poëzie-
plaatjes vond. ‘Die symboliseerden voor 
mij de zorgvuldigheid waarmee vroeger 
een wens aan iemand werd geschreven,   
in tegenstelling tot de snelle en vaak botte 
reacties die we nu op social media plaat-
sen.’ In werken met vilt vond ze een 
manier om de tederheid en warmte van   
de plaatjes over te brengen.

Dat we met een ander geslacht, een ander 
kleurtje of in een ander deel van de wereld 
geboren hadden kunnen worden.’ Het 
levensgrote Jumpsuit laat het contrast 
tussen binnen- en buitenkant zien. Als een 
laag die je aan kunt trekken, maar die 
evengoed een ander aan had kunnen 
hebben.

Noodzaak
Kunst maken is voor Gea een noodzaak.   
‘Ik heb een verhaal te vertellen, door een 
beeld dat in me opkomt. Als ik niks met 
mijn ideeën doe, word ik onrustig. Ik word 
alleen gelukkig als ik dingen kan maken.’ 
Als moeder van drie kinderen en met haar 
onvermoeibare creatieve geest leidt Gea 
een druk bestaan. ‘Ik krijg continu ideeën, 
meer dan ik er uit kan werken. Het is jam-
mer dat vilten veel tijd vergt. Ik kan er niet 
goed tegen als dingen niet af zijn, mijn 
idee nog niet uitgewerkt is. Dus werk ik 
regelmatig door tot ver na middernacht.’

 
www.geavaneck.nl 

www.textielplus.nl/vitrine/gebruiker/1625/ 
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Vitrine

Zachte textuur
Sinds Gea anderhalf jaar geleden de over-
stap maakte, worden haar werken steeds 
ruimtelijker. ‘Ik vind het heerlijk om met 
vilt te werken. De zachte textuur nodigt 
uit tot aanraken en je kunt tijdens het 
proces makkelijk dingen toevoegen of 
veranderen.’ Gea raakt onder andere geïn-
spireerd door het werk zelf, terwijl het 
ontstaat. ‘Ik zie het als iets organisch dat 
groeit, als een reis waarop ik meega.’ 

Huid als kledingstuk
Ook het menselijk lichaam vormt een 
inspiratiebron. Dat is zichtbaar in Jump
suit, dat deel uitmaakt van een serie 
waarin Gea de huid als kledingstuk onder-
zoekt. Het gaat over je kunnen verplaat-
sen in een ander. ‘Wij denken vaak dat we 
ons leven zelf kunnen vormgeven door de 
juiste keuzes te maken en dat iedereen 
zelf verantwoordelijk is voor waar hij 
belandt. Maar die keuzevrijheid is een 
westerse luxe en slechts oppervlakkig.   
In veel andere gebieden werkt het niet zo 
en uiteindelijk loopt het leven zoals het 
loopt. Het zou mooi zijn als we minder 
oordelen en meer beseffen dat we ook in 
andere schoenen hadden kunnen staan. 

Textiel
doeners

Na jaren als secretaresse gewerkt te hebben, voelde Karina van Vught een sterk verlangen 
om iets anders te gaan doen en meer creatief bezig te zijn. Ze raakte geïnspireerd om 
met zijde aan de slag te gaan en volgde verschillende workshops zijde beschilderen.   
Het leidde tot de opzet van haar bedrijf Zijdelings.

Workshop
Op 18 maart en 22 april 2017 organi-
seert Zijdelings twee origamiwork-
shops onder leiding van Tine de 
Ruysser. Tijdens de workshop in 
maart zal gewerkt worden aan een 
sculpturale sjaal. De workshop in 
april draait om het scheppen van 
een 3D-vorm uit gevouwen papier.

Workshops  
in surface design

‘Ik ben begonnen met het exposeren en 
verkopen van mijn werk, en heb werk 
gepubliceerd in een aantal boeken’, 
 vertelt Karina. ‘Dat gaf mij de bevestiging 
dat ik goed was in wat ik deed, en genoeg 
vertrouwen om een eigen bedrijf te 

belangstelling ben ik docenten gaan 
 zoeken die gespecialiseerd zijn in 
bepaalde technieken. Ik zoek mensen die 
echt iets nieuws of bijzonders te bieden 
hebben. Daarvoor bezoek ik conferenties 
in het buitenland, om te zien wat daar 
speelt. Kunstenaars die mijn belangstel-
ling wekken, nodig ik vervolgens uit om 
een workshop te geven.’ Zelf geeft Karina 
inmiddels geen lessen meer, maar is ze 
continu bezig het workshopaanbod te 
vernieuwen. Zo heeft ze ook een rol 
gespeeld in het herintroduceren van oude 
technieken, zoals etsen op stof, door hier-
voor vakdocenten aan te trekken.

Internationaal
Karina gaat graag over de grenzen heen. 
Ze haalt inspiratie, nieuwe producten en 
interessante kunstenaars vanuit het 
 buitenland naar Nederland, maar ook 
andersom bestaat er een wisselwerking. 
‘Ik ben actief in internationale textielorga-
nisaties, zoals de International Shibori 
Organisation, het European Textile Net-
work en de Surface Design Association, 
waarvoor ik als vertegenwoordiger ook 
conferenties heb georganiseerd. Door me 
zowel in het buitenland als bij Zijdelings in 
Nederland met surface design bezig te 
 houden, wil ik mensen verbinden.’

www.zijdelings.eu
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beginnen.’ In haar eigen zoektocht naar 
workshops en materialen voor het 
beschilderen van zijde ondervond ze dat 
er in Nederland weinig aanbod was op dit 
gebied. Karina volgde diverse cursussen 
in binnen- en buitenland om zich te 
bekwamen en besloot zelf lessen en 
materialen aan te bieden. 

Specialistisch aanbod 
Inmiddels zit Karina al dertig jaar in het 
vak en heeft ze zich ontwikkeld tot een 
expert op het gebied van surface design. 
Hiermee is ook het aanbod van Zijdelings 
verbreed, want behalve zijdeproducten is 
er nu keuze uit allerlei materialen en 
workshops op het gebied van surface 
design en mixed media-technieken. Maar 
Karina blijft altijd kritisch over wat ze wel 
of niet aanbiedt. ‘Ik verkoop veel produc-
ten die verder in Nederland niet of nau-
welijks te verkrijgen zijn. Ik concurreer 
niet met grote hobbyzaken, daarvoor is 
Zijdelings te klein. De focus ligt hier echt 
op specialistische materialen en het 
introduceren van nieuwe producten.’ 
Daarbij speelt Karina ook in op trends. 
‘Nu is bijvoorbeeld natuurlijk verven erg 
populair en ben ik bezig encaustiek te 
promoten.’

Inspirerende workshops
Het diverse winkelassortiment trekt veel 
belangstellenden en dat geldt ook voor 
het workshopaanbod, waar Karina met 
zorg invulling aan geeft. ‘Wegens grote 

In andermans 
huid




