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Eline Cornelissen behaalde in 2016 haar master 
information design aan Luca Brussel. In 2017 
slaagde ze voor de postgraduaatopleiding 
brand & packaging design aan Luca Gent. Naast 
haar stages bij Branding Today en Soon werkte 
ze reeds voor de Europese Commissie, Optiek 
Nathalie en Trein Tram Bus.

Eline is gefascineerd door branding, big data en 
de verwerking van gegevens tot een installatie.

Eline Cornelissen
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branding - Barrucha

klant 
Barrucha

Barrucha 
wellness - kapper - koffiehuis

briefing
— rebranding 
— toepassing huisstijl op gevel en visitekaartjes

concept
— logo bestaande uit  ‘B’ met daarboven
driedelige bloem die verwijst naar schoonheid 
en de drie diensten die Barrucha aanbied

opdrachtgever
Ontwerpbureau Soon

BARRUCHA
41
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verpakking - Thinx 3

klant 
Thinx

Thinx 
menstruatie ondergoed

opdrachtgever
Luca school of arts Gent

briefing
ontwerp van een duurzame verpakking 

concept
— Thinx levert menstruatie ondergoed,   
een duurzaam product, maar verpakt in plastiek
—  ontwerp single packaging, multi packaging 
(cycle set) met waszakje en tamponverpakking

in samenwerking met Leatitia Geerts



verpakking - thinx 4

“ Deze ‘period - proof organic undies’  
hebben nood aan een duurzame verpakking ”



verpakking - Mys 5

Mys
groentenchips

opdrachtgever
Luca school of arts Gent

briefing
creatie van een eigen chipsmerk 

concept
— chips gemaakt van misvormde groenten,
gecombineerd met fairtrade kruiden
— ‘Mys’ 
> Zweeds: gevoel van gezelligheid bij het delen 
van simpele dingen
> misvormd, mysterieus

in samenwerking met 
Emma Rapaille & Emilia Viane



verpakking - Mys 6

“ Chips gemaakt van misvormde groenten,
bestrooid met fairtrade kruiden ”



verpakking - Sovrano 7

klant 
La Terra del Grano

Sovrano 
pasta

opdrachtgever
Luca school of arts Gent

briefing
redesign van een reeks pastaverpakkingen
 
concept
— nadruk leggen op de kwaliteit van pasta aan 
de hand van een minimalistische look
—  pastamerk waarbij de boer centraal stat

in samenwerking met Leatitia Geerts



8verpakking - Sovrano

“ Kwaliteitsvolle pasta waarbij de de boer 
centraal  staat ”

Pasta biologica grano duro Senatore Cappelli

Trafilatura al bronzo & essiccaziont al lenta

Ch i t a r r a



Mondiaal narratief erfgoed 
verhalen van ver en lang geleden

opdrachtgever
Luca school of arts Brussel

briefing
ontwerp van een boekenreeks over mythes 
die zich afspelen in verschillende landen

concept
— cover bestaat uit afbeeldingen van de eerste 
letters van de landen
— letters gemaakt uit grondstoffen afkomstig 
uit desbetreffende landen 



10boek - Verhalen van ver en lang geleden

“ Vormgeving van een boekenreeks over oude 
mythes eigen aan specifieke culturen ”



lettertype - Sam Francis 11

Sam francis
lettertype

opdrachtgever
Luca school of arts Brussel

briefing
ontwerp een lettertype gebasseerd op 
een specifieke kunstenaar

concept
— lettertype voor kunstenaar Sam Francis
— techniek (dripping) verwerkt in lettertype
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13lettertype - KDG

Kdg
lettertype

klant
Kdg Antwerpen

opdrachtgever
Branding Today, Leuven

briefing
maak een lettertype voor Karel de Grote
Hogeschool te Antwerpen

concept
— bouwen aan je toekomst en deze op je eigen 
manier zelf samenstellen
— lettertype bestaande uit verschillende delen/
streepjes/bouwstenen

“ Een ‘custom made font’ voor 
Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen ”



14lettertype - KDG



Modular
kallender

klant
Modular

opdrachtgever
Luca school of arts Brussel

briefing
ontwerp een kallender voor Modular verlichting

concept
—  uitdrukken waarden Modular: 
minimalisme & architecturalisme
— verloop van tijd & hoeveelheid kunstlicht
winter: 
korte dagen → korte staafjes → veel kunstlicht
zomer: 
lange dagen → lange staafjes → weinig kunstlicht



16kalender - Modular



installatie - 11,3 keer rond de aarde gefietst 17

Gedurende de periode 1973 tot 2015 heeft 
mijn grootvader Camille Cornelissen zijn fiets-
gegevens en de bijhorende weersinformatie 
genoteerd in agenda’s. 

concept
—  installatie met voor elk van de 5894 
afgelegde ritten een stokje
— stokjes geverfd volgens weertype
— gekleurde parels symboliseren de aankoop 
van een nieuwe fiets, fietspech of een ongeval 

11,3 keer rond de aarde gefietst
visualisatie van de door Camille Cornelissen 
afgelegde kilometers

opdrachtgever
Luca school of arts Brussel

prijzen
—  Off course young 
contemporary art 2017
(best young artist)

—  Kantar information is 
beautiful awards 2016 
(longlisted)
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installatie -11,3 keer rond de aarde gefietst 19

“ Overheen de periode 1973 tot 2015 
fietste mijn grootvader 454 980,8 kilometer ”
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installatie - Co2 uitstoot van stedelijk transport 21

CO2 uitstoot van
stedelijk transport 

klant
Europese Commissie

opdrachtgever
ICF Mostra

briefing
ontwerp een installatie voor de conferentie
'Opportunities for a knowledge and innovation 
community in urban mobility’

concept
—  visualisatie co2 uitstoot transport in een 
gemiddelde Europese stad
— installatie opgebouwd uit 200 zwarte blokjes 
die symbool staan voor co2
— op het einde van de conferentie nemen de 
deelnemers elk een blok co2 mee naar huis, op 
de achterkant staat een statement om zo zelf na 
te denken over groener transport in steden
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