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TITEL WERK: 	 LOOK THE OTHER WAY


REEKS:		  	 Aï Aï Eyes part I 2016

AFMETINGEN: 	 	 40 x 50 cm 

SPECS:	 	 	 ACRYL +STIFT  op canvasplaat in kader  (keuze mogelijkheid zwart of wit) 


PRIJS: 	 	 250 EURO 


Hier zie je conformisme en dwaze, ondoordachte blikken die op automatische piloot allemaal 
dezelfde richting uitkijken. All but one. In theorie zou je het buitenbeentje kunnen prijzen voor zijn 
autonomie, zijn eigenzinnigheid en zijn durf om ook zijn stem te laten gelden… zo dapper!


Toch worden buitenbeentjes, mensen met « afwijkende » gedachten, verhalen of ideeën nog te 
vaak bekeken met argusogen, en soms « verstoten » uit de geconformeerde groep. 
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TITEL WERK: 	 MIST ME ?! (2016)



REEKS:		  	 Aï Aï Eyes part I

AFMETINGEN: 	 	 40 x 50 cm 

SPECS:	 	 	 ACRYL +STIFT  op canvasplaat in kader  (keuze mogelijkheid zwart of wit) 


PRIJS: 	 	 250 EURO 


« Mist me » gaat over onzekerheid en fragiliteit, de blikken zijn ongerust en wachten vol

ongeduld op bevestiging. « Grauwe nevels - is gebleken, zijn in de winter, van kou, een teken »
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TITEL WERK: 	 CROWDED


REEKS:		  	 Aï Aï Eyes part I 2016

AFMETINGEN: 	 	 40 x 50 cm 

SPECS:	 	 	 ACRYL +STIFT  op canvasplaat in kader  (keuze mogelijkheid zwart of wit) 


PRIJS: 	 	 250 EURO 





Aï, Aï, Eyes (2016 - 2018) 
Is een reeks schilderijen waarin ik de oordelende of bevragende blikken van de buitenwereld, of 
de toeschouwers tracht te illustreren. De afgelopen jaren voelde ik me angstig om wat de mensen 
van mij zouden denken. Uit die onzekere gedachten groeide een soort ongemak; ik wist niet goed 
wat ik moest doen of hoe ik moest zijn in het bijzijn van ‘mensen’ en dus ik zonderde me af. 

In die periode schilderde ik enorm veel ogen; op allerlei manieren…

ik was bezeten door ‘blikken’ en ‘het grote oordeel van de buitenwereld’
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TITEL WERK: 	 LOOKING DOWN


REEKS:		  	 Aï Aï Eyes part I 2016

AFMETINGEN: 	 	 40 x 50 cm 

SPECS:	 	 	 ACRYL +STIFT  op canvasplaat in kader  (keuze mogelijkheid zwart of wit) 


PRIJS: 	 	 250 EURO 


« Looking down » illustreert een schuld- of schaamtegevoel. De blik in het midden van het werk, 
gaat er vanuit dat alle ogen op hem gericht zijn, dat hij beoordeeld wordt, wat zijn gevoel, het 
gevoel in een glazen huis te wonen, versterkt. Terwijl alle andere blikken hier helemaal niet mee 
bezig zijn.
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TITEL WERK: 	 SCARED SHITLESS


REEKS:		  	 Aï Aï Eyes part I 2016

AFMETINGEN: 	 	 40 x 50 cm 

SPECS:	 	 	 ACRYL +STIFT  op canvas 4 cm dikte in zelfgemaakte kader


PRIJS: 	 	 270 EURO 





In « scared shitless » heeft verwarring en onzekerheid overgenomen. Geen enkele blik die 
zekerheid of rust uitstraalt, alles is beangstigend, er zijn geen zekerheden meer, en er is duidelijk 
niemand in de omgeving om zich aan vast te klampen. Het is wachten op het moment dat de 
blikken samen komen om hun bezorgdheden te delen, enkel dat zal hen sterken.
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TITEL WERK: 	 RELUCTANT


REEKS:		  	 Aï Aï Eyes part I 2016

AFMETINGEN: 	 	 40 x 50 cm 

SPECS:	 	 	 ACRYL +STIFT  op canvas 4 cm dikte in zelfgemaakte kader


PRIJS: 	 	 270 EURO 





« reluctant » is een weerspiegeling van een twijfelachtige, weerstandige groepsdynamiek. 

De ene blik vol tegenzin, de andere aarzelend, en de angstigen in het verhaal, zoeken vol

onzekerheid naar hun eigen mening, of moet er dan toch maar gevolg worden? …
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TITEL WERK: 	 GENTLEMAN’S CLUB


REEKS:		  	 Aï Aï Eyes part I 2016

AFMETINGEN: 	 	 40 x 50 cm 

SPECS:	 	 	 ACRYL +STIFT  op canvas 4 cm dikte in zelfgemaakte kader


PRIJS: 	 	 270 EURO 





In « gentleman’s club » zie je een verzameling aan gelijklopende blikken, die elkaar niet al te veel 
proberen te verstoren, en allemaal in de zelfde richting trachten te kijken. De jongere blikken, 
onderaan, zijn wat nieuwsgieriger. Maar er moet harmonie en uniformiteit komen; een gentleman 
wordt niet bepaald door zijn maatpak of uiterlijk, het is zijn etiquette, zijn politiek correcte 
standpunten en zijn standvastigheid die hem « shapen ».


�10



TITEL WERK: 	 AWARE


REEKS:		  	 Aï Aï Eyes part I 2016

AFMETINGEN: 	 	 40 x 50 cm 

SPECS:	 	 	 ACRYL +STIFT  op canvas 4 cm dikte in zelfgemaakte kader


PRIJS: 	 	 270 EURO 


In « Aware » zijn de blikken geheel oog.

Er hangt iets verdachts in de lucht, en dan ongrijpbare maakt de blikken angstig.
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TITEL WERK: 	 WTF?!


REEKS:		  	 Aï Aï Eyes part II 2018

AFMETINGEN: 	 	 40 x 50 cm 

SPECS:	 	 	 ACRYL +STIFT  op canvas 4 cm (omkadering optioneel + 80 euro) 


PRIJS: 	 	 250 EURO 





In 2018 is het niet gedaan met de bikken en de ogen. Deze schilderde ik tijdens de expo in juni 2018. De 
inkijk en reacties van de bezoekers overvielen mij en even wist ik niet goed hoe ik me hierbij voelde, of ik 
me moest laten gidsen door mijn wantrouwen en alle feedback overboord moest gooien, of mijn ogen en 
oren scherp moest stellen om al het positieve, het emotionele en het authentieke alsnog op te nemen.  
Dit schilderij is een momentopname van mijn onzeker gevoel bij het begin van de expo. 
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TITEL WERK: 	 « t’is ni woar?! »


REEKS:		  	 Aï Aï Eyes part II 2018

AFMETINGEN: 	 	 40 x 50 cm 

SPECS:	 	 	 ACRYL +STIFT  op kartonnenplaat met passe partout (omkadering optioneel + 80 euro)


PRIJS: 	 	 250 EURO 


Ongeloof en ontzetting op karton bij het horen van slecht nieuws. 
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TITEL WERK: 	 MAKE IT RAIN (2017)

REEKS:		  	 My buddies 

AFMETINGEN: 	 	 cm 

SPECS:	 	 	 ACRYL op canvas 4 cm dikte (omkadering optioneel + 100 euro)  

PRIJS: 	 	 420 EURO 





MAKE IT RAIN (2017)

maakt deel uit van een reeks schilderijen waar een eerder abstracte achtergrond wordt 
gecombineerd met een cartooneske figuur, een « buddy ». De buddies stellen mijn naïviteit en 
onwetenheid voor, de kleurkeuze van de achtergrond is fel, overdreven maar hoopvol. In mindere 
momenten kies ik meestal voor zwarte inkt tekeningen om mijn gevoel uit te drukken maar de 
buddies zijn er om even de andere kant op te kijken en de aanstormende regenwolken even te 
vergeten en te ontkennen. (ik hoor het je wel denken… « DENIAL » :-))
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TITEL WERK: 	 THE ARCHITECT 

REEKS:		  	 My buddies 

AFMETINGEN: 	 	 cm 

SPECS:	 	 	 ACRYL op canvas 1,3 cm dikte (omkadering optioneel + 80 euro)  

PRIJS: 	 	 250 (vingers niet inbegrepen :-p) 





(lees pagina hierboven voor info over reeks) 


�15



TITEL WERK: 	 BLUE MONDAY GIRL 


REEKS:		  	 /

AFMETINGEN: 	 	 40 x 50 cm 

SPECS:	 	 	 ACRYL op canvas 4 cm dikte (in zelfgemaakte kader)  

PRIJS: 	 	 280 EURO 
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TITEL WERK: 	 In mijne Pure  - 2019 


REEKS:		  	 In mijne Pure  

AFMETINGEN: 	 	 50 x 70  cm (2cm diep)

SPECS:	 	 	 Mixed media (acryl - stiften - etc.) op doek  

PRIJS: 	 	 750 EURO 


Poging om mezelf en mijn lichaam te zien voor wat het is … kunst als vorm van therapie.  
Statistische rapportering van sociaal wetenschappelijk experiment « In Mijne Pure » : poging 1 - mislukt. 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TITEL WERK: 	 DOWN CAME THE RAIN (2016)


REEKS:		  	 /

AFMETINGEN: 	 	 cm 

SPECS:	 	 	 ACRYL op canvas 1,4 cm dikte 

PRIJS: 	 	 	 350 EURO 




(fast forward video van de making of te vinden op https://www.valriart.be/video )
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TITEL WERK: 	 Bite m.E (2019)

REEKS:		  	 In mijne Pure 

AFMETINGEN: 	 	 60 x 60 cm (2cm diep)

SPECS:	 	 	 Transfer, acryl en spraypaint op canvas  

PRIJS: 	 	 320 EURO 
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TITEL WERK: 	 shush Head! (2018)


REEKS:		  	 Dagboektekeningen 2018

AFMETINGEN: 	 	 21 x 29,7 cm - kader 30 x 40 cm 

SPECS:	 	 	 potlood, fine liner en aquarelle op papier 

PRIJS: 	 	 	 150 EURO 




Een poging om mijn piekerend hoofd los te laten en als een helium ballon te laten wegvliegen.
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TITEL WERK: 	 COMPENSATIE (2018)

REEKS:		  	 Lexicon van de psychologie uit 1974 

AFMETINGEN: 	 	 21 x 29,7 cm - kader 40 x 50 cm

SPECS:	 	 	 potlood, fine liner en oud boek op papier (in witte of zwarte kader) 

PRIJS: 	 	 	 150 EURO 
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TITEL WERK: 	 ONTKENNING (2018)

REEKS:		  	 Lexicon van de psychologie uit 1974

AFMETINGEN: 	 	 21 x 29,7 cm - kader 40 x 50 cm

SPECS:	 	 	 potlood, fine liner en oud boek op papier (in witte of zwarte kader) 

PRIJS: 	 	 	 150 EURO 





`


`
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TITEL WERK: 	 GEZONDE VOLWASSENE (2018)

REEKS:		  	 What Dr. Young would tell you  

AFMETINGEN: 	 	 21 x 29,7 cm - kader 40 x 50 cm

SPECS:	 	 	 potlood, fine liner en oud boek op papier (in witte of zwarte kader) 

PRIJS: 	 	 	 150 EURO 
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TITEL WERK: 	 BLIJE KIND (2018)

REEKS:		  	 What Dr. Young would tell you  

AFMETINGEN: 	 	 21 x 29,7 cm - kader 40 x 50 cm

SPECS:	 	 	 potlood, fine liner en oud boek op papier (in witte of zwarte kader) 

PRIJS: 	 	 	 150 EURO 
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TITEL WERK: 	 EMOTIE (2018)

REEKS:		  	 Lexicon van de psychologie uit 1974

AFMETINGEN: 	 	 21 x 29,7 cm - kader 40 x 50 cm

SPECS:	 	 	 potlood, fine liner en oud boek op papier (in witte of zwarte kader) 

PRIJS: 	 	 	 150 EURO 





�25



TITEL WERK: 	 KWETSBAAR KIND (2018)

REEKS:		  	 What Dr. Young would tell you  

AFMETINGEN: 	 	 21 x 29,7 cm - kader 40 x 50 cm

SPECS:	 	 	 potlood, fine liner en oud boek op papier (in witte of zwarte kader) 

PRIJS: 	 	 	 150 EURO 
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TITEL WERK: 	 BLACK OUT (2018)

REEKS:		  	 Lexicon van de psychologie uit 1974  

AFMETINGEN: 	 	 21 x 29,7 cm - kader 40 x 50 cm

SPECS:	 	 	 potlood, fine liner en oud boek op papier (in witte of zwarte kader) 

PRIJS: 	 	 	 150 EURO 
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TITEL WERK: 	 VOLGZAME OVERLEVER (2018)

REEKS:		  	 What Dr. Young would tell you  

AFMETINGEN: 	 	 21 x 29,7 cm - kader 40 x 50 cm

SPECS:	 	 	 potlood, fine liner en oud boek op papier (in witte of zwarte kader) 

PRIJS: 	 	 	 150 EURO 
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TITEL WERK: 	 Windowpain (2017)

REEKS:		  	 Dagboek tekeningen  

AFMETINGEN: 	 	 24 x 32 cm - kader 30 x 40 cm

SPECS:	 	 	 potlood, fine liner en aquarelle (in witte of zwarte kader) 

PRIJS: 	 	 	 150 EURO 





Flash back van mezelf en mijn konijn Marcel in lagere school tijden. 
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TITEL WERK: 	 Pig Story (2016)

REEKS:		  	 « Paazverlof » 

AFMETINGEN: 	 	 A3 - kader 40 x 50 cm

SPECS:	 	 	 potlood inkleuring op afdruk (5 exemplaren, genummerd en getekend) (nog 4 beschikbaar)

PRIJS: 	 	 	 120 EURO 


Als dankbetuiging aan mijn beste vriend, schreef ik dit gedichtje tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. Dit 
metaforisch schrijven illustreert hoe hij me hielp om in te zien dat ik mezelf op een vicieuze manier 
saboteerde en dat het tijd was om deze eindeloze cirkel te doorbreken.   


Het originele werk is niet meer beschikbaar maar er zijn nog 4 afdrukken (van de 5) te koop. Ze worden 
monochroom (zwart wit) afgedrukt en met de hand ingekleurd, vervolgens genummerd en ondertekend. 
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TITEL WERK: 	 Mind map of my head (2016)

REEKS:		  	 « Paazverlof » 

AFMETINGEN: 	 	 A4 - kader 30 x 40 cm

SPECS:	 	 	 potlood en fine liner 

PRIJS: 	 	 	 150 EURO 


no comment :-)
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TITEL WERK: 	 Full Sunny Moon  (2017)

REEKS:		  	 Doodle Head

AFMETINGEN: 	 	 40 x 50 cm 

SPECS:	 	 	 Acryl en permanent marker op doek (1,4 cm diepte) 

PRIJS: 	 	 	 250 EURO (kan ingelijst worden in zwarte kader voor meerprijs 80 euro)  


Op mijn website kan je video’s bekijken van mijn doodle projecten op verplaatsing: 

www.valriart.be/video  

Deze doodle werd gemaakt in een intense vermijdingsepisode :-) 
 « hoofd uit, muziek op, vollenbak doodelen en aan niks anders denken »   

Met het liedje Sunny Moon van The Cat empire op repeat en een volledige opengedraaide volume knop:  
niets beters om een artificiële ‘good mood’ op te roepen. 
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TITEL WERK: 	 SQUARE DOODLE MONSTER I (2017)

REEKS:		  	 Doodle Head

AFMETINGEN: 	 	 50 x 50 cm 

SPECS:	 	 	 Acryl en permanent marker op doek (1,4 cm diepte) 

PRIJS: 	 	 	 350 EURO (kader inbegrepen)  


doodelen is mijn tweede moedertaal :-). En de enige taal waarmee ik het « te veel » aan informatie in mijn 
hoofd kan evacueren. De ene keer is het als het bijhouden van een dagboek; een reeks tekeningen dat 
symbool staat voor een dag, een week of een passage uit mijn leven. De andere keer is het een afleiding, 
een manier om het piekeren te doorbreken, om mijn « hoofd » de mond te snoeren door mijn handen aan 
het werk te zetten.
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TITEL WERK: 	 Saturday Head « manzana azul goat »  (2017)

REEKS:		  	 Doodle Head

AFMETINGEN: 	 	 60 x 80 cm 

SPECS:	 	 	 Acryl en permanent marker op doek (1,4 cm diepte) 

PRIJS: 	 	 	 300 EURO (kan ingelijst worden voor meerprijs 100 euro)  


doodelen is mijn tweede moedertaal :-). En de enige taal waarmee ik het « te veel » aan informatie in mijn 
hoofd kan evacueren. De ene keer is het als het bijhouden van een dagboek; een reeks tekeningen dat 
symbool staat voor een dag, een week of een passage uit mijn leven. De andere keer is het een afleiding, 
een manier om het piekeren te doorbreken, om mijn « hoofd » de mond te snoeren door mijn handen aan 
het werk te zetten.
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TITEL WERK: 	 « Ham » strawberry  (2017)

REEKS:		  	 Doodle Head

AFMETINGEN: 	 	 40 x 50 cm 

SPECS:	 	 	 Acryl en permanent marker op doek (1,4 cm diepte) 

PRIJS: 	 	 	 350 EURO (zwarte kader, lichte patine, inbegrepen)  


doodelen is mijn tweede moedertaal :-). En de enige taal waarmee ik het « te veel » aan informatie in mijn 
hoofd kan evacueren. De ene keer is het als het bijhouden van een dagboek; een reeks tekeningen dat 
symbool staat voor een dag, een week of een passage uit mijn leven. De andere keer is het een afleiding, 
een manier om het piekeren te doorbreken, om mijn « hoofd » de mond te snoeren door mijn handen aan 
het werk te zetten.
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TITEL WERK: 	 Pingu  (2017)

REEKS:		  	 Doodle Head

AFMETINGEN: 	 	 60 x 80 cm 

SPECS:	 	 	 Acryl en permanent marker op doek (1,4 cm diepte) 

PRIJS: 	 	 	 380 EURO (kan ingelijst worden voor meerprijs 100 euro)  


doodelen is mijn tweede moedertaal :-). En de enige taal waarmee ik het « te veel » aan informatie in mijn 
hoofd kan evacueren. De ene keer is het als het bijhouden van een dagboek; een reeks tekeningen dat 
symbool staat voor een dag, een week of een passage uit mijn leven. De andere keer is het een afleiding, 
een manier om het piekeren te doorbreken, om mijn « hoofd » de mond te snoeren door mijn handen aan 
het werk te zetten.
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TITEL WERK: 	 Demons  (2017)

REEKS:		  	 Doodle Head

AFMETINGEN: 	 	 A4 in kader van 30 x 40 cm 

SPECS:	 	 	 fine liner op papier

PRIJS: 	 	 	 100 EURO 
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TITEL WERK: 	 Opinions  (2017)

REEKS:		  	 Doodle Head

AFMETINGEN: 	 	 A4

SPECS:	 	 	 fine liner en stift op papier

PRIJS: 	 	 	 85 euro  


Zo ziet een onzekere dag in mijn hoofd eruit … 

« wat denken de mensen van mij? wat zeggen ze? hoe beoordelen ze me? wat kan ik doen om dit te doen 
stoppen? wat is hun mening waard? waarom ben ik hier heel de tijd mee bezig? wat maakt het eigenlijk uit? 
… Alles… het maakt alles uit… ik wil gewoon dat « de mensen » mij leuk vinden… «   

�38



TITEL WERK: 	 Troubled Mind  (2017)

REEKS:		  	 Doodle Head

AFMETINGEN: 	 	 A4 

SPECS:	 	 	 fine liner en stift op papier

PRIJS: 	 	 	 100 euro  


Op donkere dagen vergeet ik het bestaan van kleuren en tinten… alles is zwart of wit, zelf grijs mag niet 
meespelen; te zacht, te zwak, niet contrasterend genoeg. 

 
In een poging om mijn overpeinzingen en « piekermarathons » te doorbreken zet ik mijn hoofd op papier. 
Wat ik niet kan loslaten door er over te praten, probeer ik met behulp van mijn linkerhand te exterioriseren. 
En ook al werkt het soms maar even, zolang mijn pennetje op het blad walst, krijgt mijn hoofd geen ruimte.   
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TITEL WERK: 	 Open letter to my cage  (2017 - 2018)

REEKS:		  	 /

AFMETINGEN: 	 	 100 x 150 cm 

SPECS:	 	 	 Acryl en Spraypaint (4 cm diepte) 

PRIJS: 	 	 	 650 euro


De aanzet voor dit werk werd in 2017 gemaakt in onze 
kelder, waar ik me soms uren opsloot om, ver weg van 
« pottenkijkers » te schilderen. Het bleef er een jaar liggen, 
onafgewerkt, « lelijk » in mijn ogen… tot ik het in mei 2018 
in de living zette. Zo kon ik elke ochtend, bij de koffie, even 
stilstaan bij de betekenis van het werk en hoe ik dit verder 
vorm kon geven. Ik nam het mee naar de expo in 
Rivierenhof en werkte het ter plaatse af met een brief/
gedicht die ik toedraag aan de kooi waarin ik mezelf soms 
opsluit. 
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TITEL WERK: 	 Just Clowns (2017)

REEKS:		  	 /

AFMETINGEN: 	 	 50 x 50 cm 

SPECS:	 	 	 Acryl en spray paint op doek (1,4 cm diep) in zwarte kader

PRIJS: 	 	 	 400 euro  


fear; a biological reaction increasing our heart-rate and blood pressure and making us alert.

that’s it … 	     there’s no need to store every bad memory as something to be afraid of…


it’s just clowns… 


no need to panic…
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TITEL WERK: 	 Destroy what destroys you (2019)

REEKS:		  	 /

AFMETINGEN: 	 	 A4 21 x 29,7cm 

SPECS:	 	 	 Aquarelle en potlood op papier

PRIJS: 	 	 	 200 euro (in standaard witte of zwarte kader met passe partout) 
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TITEL WERK: 	 Ravens  (2017)

REEKS:		  	 Animal Studies 

AFMETINGEN: 	 	 A4 in kader van 30 x 40 cm  

SPECS:	 	 	 Aquarelle en fine liner op papier

PRIJS: 	 	 	 100 EURO (witte of zwarte kader inbegrepen) 
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TITEL WERK: 	 KARMA chameleon  (2017)

REEKS:		  	 Animal Studies 

AFMETINGEN: 	 	 A3 in kader van 40 x 50 cm  

SPECS:	 	 	 Aquarelle en fine liner op papier

PRIJS: 	 	 	 120 EURO (witte of zwarte kader inbegrepen) 
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TITEL WERK: 	 Frenchies  (2017)

REEKS:		  	 Animal Studies 

AFMETINGEN: 	 	 A3 in kader van 40 x 50 cm  

SPECS:	 	 	 Aquarelle en fine liner op papier

PRIJS: 	 	 	 120 EURO (witte of zwarte kader inbegrepen) 
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TITEL WERK: 	 Daughty Scarabs  (2017)

REEKS:		  	 Animal Studies 

AFMETINGEN: 	 	 A4 in kader van 30 x 40 cm  

SPECS:	 	 	 Aquarelle en fine liner op papier

PRIJS: 	 	 	 100 EURO (witte of zwarte kader inbegrepen) 
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TITEL WERK: 	 Tapir  (2017)

REEKS:		  	 Animal Studies 

AFMETINGEN: 	 	 A3 in kader van 40 x 50 cm  

SPECS:	 	 	 Aquarelle en fine liner op papier

PRIJS: 	 	 	 120 EURO (witte of zwarte kader inbegrepen) 
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TITEL WERK: 	 Hippo’s  (2017)

REEKS:		  	 Animal Studies 

AFMETINGEN: 	 	 A3 in kader van 40 x 50 cm  

SPECS:	 	 	 Aquarelle en fine liner op papier

PRIJS: 	 	 	 120 EURO (witte of zwarte kader inbegrepen) 


(voorlopige foto - uitsnede van volledige afbeelding)
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TITEL WERK: 	 Light house  (2017)

REEKS:		  	 /

AFMETINGEN: 	 	 100 x 150 cm op canvas dikte 4 cm   

SPECS:	 	 	 Acryl, spray paint en koffie 

PRIJS: 	 	 	 650 euro  





« Als dankbetuiging voor zij die het lichtbaken bemanden

toen ik door de storm mijn weg terug zocht »
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TITEL WERK: 	 Dangerous Problems (2017)

REEKS:		  	 /

AFMETINGEN: 	 	 A3 kleurendruk op papier of op berkenplex (houten plaat)    

SPECS:	 	 	 Afdruk van originele aquarelle en fineliner tekening 

PRIJS: 	 	 	 op papier : 100 euro  ( nog 3/5 exemplaren genummerd en getekend) in kader 

PRIJS: 	 	 	 op berkenplex A3 :   150 euro ( 5 exemplaren beschikbaar, genummerd en getekend)


Je herkent ze wel, allerlei strategieën om maar niet te moeten omgaan met het probleem of de emotie zelf. 
Het zijn menselijke overlevingsmechanismen, die iedereen weleens inzet, in meer- of mindere maten.  

(p.s: als je je in niks herkent, goed nieuws! je maakt toch deel uit van het clubje.. je bent de mol of de 
struisvogel ;-)
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TITEL WERK: 	 Onkruid  (2017)

REEKS:		  	 /

AFMETINGEN: 	 	 A2 

SPECS:	 	 	 Aquarelle en Chinese inkt op papier in witte of zwarte kader

PRIJS: 	 	 	 250 euro  
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TITEL WERK: 	 Le proute  (2017)

REEKS:		  	 Vlekken therapie 

AFMETINGEN: 	 	 15 x 8 cm  

SPECS:	 	 	 Aquarelle, potlood en chinese inkt in kader

PRIJS: 	 	 	 50 euro  


no comment
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TITEL WERK: 	 Pssssst « Ear me » (2018)

REEKS:		  	 Dagboek tekeningen

AFMETINGEN: 	 	 A4  

SPECS:	 	 	 Potlood op papier (in witte of zwarte kader van 30 x 40 cm)

PRIJS: 	 	 	 150 euro  (ook beschikbaar op berkenplex; zie « berkenplex catalogus ») 
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TITEL WERK: 	 Tegenwind (2017)

REEKS:		  	 Dagboek tekeningen

AFMETINGEN: 	 	 20 x 40 cm 

SPECS:	 	 	 Chinese inkt en potlood op papier (in diepe kader) 

PRIJS: 	 	 	 150 euro  (ook beschikbaar op berkenplex; zie « berkenplex catalogus ») 


Je hebt zo soms van die momenten waarbij je je eigen storm veroorzaakt…  
Weg stabiliteit, weg huis, weg vrienden, weg toekomst, weg… alles weg 
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TITEL WERK: 	 Shark story (2017)

REEKS:		  	 Dagboek tekeningen

AFMETINGEN: 	 	 A3

SPECS:	 	 	 Chinese inkt, potlood en aquarelle op papier (in kader van 40 x 50 ) 

PRIJS: 	 	 	 150 euro  (ook beschikbaar op berkenplex; zie « berkenplex catalogus ») 


Vergezochte vergelijking met de manier waarop mijn hoofd reflexmatig functioneert :-) 
 
Mijn dappere gezonde persona probeert de angstige, verlamde kant naar een veilige grond te heisen terwijl 
de neerhalende en strenge modus, bovenop zijn «  flamingo piedéstal  » lacht en neerkijkt naar hoe de 
medeplichtige destructieve haai te werk gaat. 


metaforen moeten niet altijd transparant of voor de hand liggend zijn :-D 
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TITEL WERK: 	 Vlepels en Vlorken (2017)

REEKS:		  	 Dagboek tekeningen

AFMETINGEN: 	 	 A4

SPECS:	 	 	 Potlood op papier in kader van 30 x 40 cm (wit of zwart) 

PRIJS: 	 	 	 120 euro  (ook beschikbaar op berkenplex; zie « berkenplex catalogus ») 
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TITEL WERK: 	 The watcher (2017)

REEKS:		  	 Dagboek tekeningen

AFMETINGEN: 	 	 A3

SPECS:	 	 	 Potlood, chinese inkt en aquarelle op papier (in witte of zwarte kader) 

PRIJS: 	 	 	 150 euro  (ook beschikbaar op berkenplex; zie « berkenplex catalogus ») 


Veelvoorkomend thema in mijn werken; blikken van de buitenwereld. Vreselijk beangstigend als je het mij 
vraagt. Hier zie je een zeer enthousiaste «  furry friend  » die met wage wijde open ogen wacht op het 
moment dat hij een inkijk zal krijgen in mijn hoofd. Ik tekende dit na een bewogen week met veel sociale 
contacten (die ik toen al maandenlang uit de weg ging). De oprecht geïnteresseerde en goedbedoelde 
conversaties die ik toen had met mijn omgeving, werden alsnog omgezet in onzekerheden en 
wantrouwen…  
« waarom vroegen ze dat? wat denken ze er eigenlijk echt over? waarom zo’n interesse? waarom, waarom waarom?» 
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TITEL WERK: 	 Bare Naked (2018)

REEKS:		  	 Dagboek tekeningen

AFMETINGEN: 	 	 A4 afdruk op papier 

SPECS:	 	 	 Afdruk op papier + kleurpotlood ( nog 1/2 exemplaar beschikbaar - genummerd/getekend)

PRIJS: 	 	 	 120 euro  (ook beschikbaar op berkenplex; zie « berkenplex catalogus ») 


In juni 2018 beslist ik mijn verhaal te delen en stelde ik tentoon in Rivierenhof. Ik kon echter niet voorspellen 
welk effect de inkijk van de bezoekers op mij zouden hebben… gelukkig wende het geleidelijk aan maar de 
eerste dagen voelde ik mij letterlijk en figuurlijk « in mijne pure » en ontzettend kwetsbaar.  
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TITEL WERK: 	 Mud (2017)

REEKS:		  	 Dagboek tekeningen

AFMETINGEN: 	 	 18 x 40 cm 

SPECS:	 	 	 Afdruk op papier in kader  ( 3 exemplaren beschikbaar - genummerd en getekend)

PRIJS: 	 	 	 120 euro  (ook beschikbaar op berkenplex; zie « berkenplex catalogus ») 
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Alle tekeningen uit de reeks ‘dagboek tekeningen‘ kunnen gedrukt worden op berkenplex, een 
duurzame houten plaat van +/- 1 cm dikte.  (onderaan vind je een zestigtal afbeeldingen waar je 
uit kan kiezen, er zijn er echter honderden, blader gerust even door de website en de 
facebookpagina of kom eens kijken in de werkelijke dagboeken als je meer keuze wilt)


Er bestaan van elke afbeelding maar 5 reproducties op berkenplaat (eens ze dus 5 maal bestel d 
zijn geweest, wordt de afbeelding niet meer gebruik voor verkoop)


De afdrukken worden genummerd en ondertekend geleverd met een echtheidscertificaat die de 
nodige informatie over het werk bevat. 


Afdrukformaten en prijzen: 
20 x 30 cm (zoals op de foto’s) ………………………………………………………………..…..75 euro 

30 x 40 cm * (in de kwaliteit van het originele werk dit toelaat)……………………………….150 euro  


Heb je interesse in de originele tekening op papier? stuur me een mailtje.  
Er zijn te veel tekeningen om een overzicht te maken van de welke nog beschikbaar zijn en de 
welke niet. just pop the question ;-) 


Ben je een tekening tegen gekomen op mijn instagram, website of facebook en wil je die op 
berkenplex laten drukken, let me know, afhankelijk van de tekening en de oorspronkelijke grootte 
en kwaliteit zijn er misschien mogelijkheden.
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NEEM EEN KIJKJE OP WWW.VALRIART.BE/COLLECTION
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WORKSHOP « DE DAGBOEK KAMER »  

Verder is er ook het educatief uitleenpakket/ workshop voor scholen en praktijken. Deze bestaat 
uit 12 OSB Platen en zestig platen met illustraties over emoties en een uitgewerkte workshop (zowel 
passend voor kinderen als voor volwassen). 


Het biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige en interactieve manier te werken rond het 
verwoorden en het bespreekbaar maken van gevoelens. Verder heeft het ook een sensibiliserende functie 
en kan het ingezet worden om te werken rond empathie; (zelf)reflectie; zelfkennis, communicatie, enz.  

Heb je graag de volledige info? stuur me dan een mailtje naar info@valriart.be  
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SCULPTUREN  

De sculpturen zijn een vertaling van een gevoel van « verdwaling » dat me soms overkomt als ik 
overvallen word door te veel informatie, te veel prikkels. Alsof ik even de eenvoudigste dingen niet 
meer kan vatten en mijn blik niet meer kan scherp stellen. In die momenten kies ik er soms voor 
om me even terug te trekken uit de drukte, even radio silent te gaan, een artificiële eenzaamheid 
op te zoeken om zo wat rust te vinden.
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TITEL WERK: 	 EN TOEN WERD ER GEFLUISTERD (2017)

REEKS:		  	 Boeksculpturen 

AFMETINGEN: 	 	 /

SPECS:	 	 	 uitgeholde/ verzaagde boeken en papier maché 

PRIJS: 	 	 	 450 euro (stulp niet inbegrepen - meerprijs stulp is 120 euro)  


Beeld je in dat je in een moment van reflectie bent, maar enkel wazige en verwarrende gedachten 
ziet voorbij flitsen. Lukt het jou om op eigen houtje de mistige gedachtengang te doen opklaren? 
Of ben je ook soms dankbaar voor de fluisterende helper?


Ik koos er voor om de mannetjes niet definitief te bevestigen zodat je zelf de mogelijkheid krijgt 
om ze te plaatsen of verplaatsen volgens hoe jij ze graat ziet staan/kruipen/klimmen/liggen.
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TITEL WERK: 	 WORDS DON’T COME EASY (2018)

REEKS:		  	 Boeksculpturen 

AFMETINGEN: 	 	 /

SPECS:	 	 	 uitgeholde/ verzaagde boeken en papier maché 

PRIJS: 	 	 	 400 euro (zonder stulp)  


Er zijn momenten van sprakeloosheid, om verschillende redenen…

Momenten dat je bladert in de diepste archieven van je woordenschat maar geen enkel passend 
woord vindt. Intuïtief denk ik « geef me dan maar de ongemakkelijke stilte » … 

 
en toch blijf ik vissen.
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TITEL WERK: 	 VENTING BLOWS (2018)

REEKS:		  	 papier maché

AFMETINGEN: 	 	 /

SPECS:	 	 	 Trombone, papier maché, oud papier

PRIJS: 	 	 	 600 euro 


Het kenbaar maken van gedachten en gevoelens is niet enkel een recht, het is een behoefte, een 
noodzaak. Maar soms hoor je de echo van je uitspraken. Zoals een woord dat je te veel achter 
elkaar herhaalt, begint het vreemd te klinken, of verkeerd? toch? of niet? of …


Je wikt en weeg, 
stelt je woorden in vraag, 
Je zei het zo snel, maar vergeet het zo traag.. 
Vreemd toch?! 
hoe de ontvanger van de boodschap soms gewoon 
zorgeloos en niets vermoedend 
verder gaat, 
terwijl jouw zelfvertrouwen helemaal aan het wankelen slaat. 
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(dit werk bestaat uit een aantal losse elementen dat in functie van de plaats en ruimte in een passende 
compositie kan geplaatst worden)

TITEL WERK: 	 Fuck it (2018)

REEKS:		  	 Erasers 

AFMETINGEN: 	 	 /

SPECS:	 	 	 uitgesneden witte gom 

PRIJS: 	 	 	 180 euro ( stulp niet inbegrepen - meerprijs stulp 30 euro)  


Ga even langs het werk « the walk of shame »… dit is de oplossing :-)
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TITEL WERK: 	 Walk of Shame (2018)

REEKS:		  	 /

AFMETINGEN: 	 	 /

SPECS:	 	 	 Trombone, papier maché

PRIJS: 	 	 	 120 euro 


(betere foto volgt) 


« Er is geen oordeel zo sterk, als dat van je zelf.  
Je mag scherp zijn in je blik, maar wees zacht in je oordeel. »  

 
Mooie woorden, van grote mensen, die ik probeer toe te passen als ik naar mezelf kijk. Maar 
iedereen is opgebouwd uit zoveel gefragmenteerde « denkertjes », en afhankelijk van mijn dag, 
mijn gevoel, mijn omgeving, mijn ervaringen, en zoveel andere elementen; neemt het strenge 
monstertje soms de leiding …


« Je bent niet goed genoeg! doe beter je best! werk harder! grow up! get over yourself » 
Vertel jezelf, dat het maar ‘gedachten’ zijn, en dat ze daarom niet de waarheid in pacht 

hebben. Of beter, zeg gewoon « fuck it! ik luister toch niet » 
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TITEL WERK: 	 Hollow Together (2016)

REEKS:		  	 Latex poppetjes

AFMETINGEN: 	 	 /

SPECS:	 	 	 Latex, papier, naald en draad (in stulp)

PRIJS: 	 	 	 150 euro (per beeldje)  of 250 euro voor beiden(stulp inbegrepen) 


Soms nam de leegte over, weg inhoud. Als een soort survival modus waarbij de leegte je ervan 
beschermd om niet te verdrinken in gedachten.
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LES OISEAUX DE MON PAPA (INTERACTIEF WERK)

begeleidende tekst bij het werk wanneer het geëxposeerd wordt: 

Ben je ooit iemand dierbaar kwijt? Is er iemand waar je soms aan denkt, iemand waar je nog iets 
aan zou willen zeggen? of misschien heb je een vraag of een wens die je die persoon wilt 
toesturen? 	 dit is jouw moment…


Stuur « wolkenpost » naar een vriend, huisdier, familielid of dierbare persoon die er niet meer is. 
Neem een papier-maché vogeltje en een kaartje en schrijf er je boodschap op. Verbind het aan je 
vogeltje en hang het voorzichtig aan een nylondraadje van de wolken.


Hoe en of je een boodschap aan je vogel verbindt, kies je zelf; zichtbaar of niet, het doet er niet 
toe, it’s all up to you.


Dit werk heeft als doel om mensen even een bezinningsmoment te gunnen, een moment van rust 
en reminiscentie. Wanneer het werk verder reist naar een volgende tentoonstellingsbestemming 
worden de vogeltjes voorzichtig van de structuur gehaald. De kaartjes met persoonlijke 
boodschappen worden verzameld en op een later moment met helium ballonnen de wolken 
ingestuurd om zo, denkbeeldig, hun bestemming te bereiken. 


Op die manier kan het werk verder leven en steeds opnieuw mensen aansporen om hun 
boodschap te delen en op te hangen. 


We zijn steeds opzoek naar tentoonstellingsplaatsen die zich er toe lenen om dit werk een plekje 
te geven. Een rustige hoek in een bibliotheek of een praktijk, een bezinningsruimte in een 
ziekenhuis of uitvaartcentrum. Indien je zelf dit werk een plekje kan geven of ideeën hebt, geef 
ons gerust een seintje. 


Het werk kan bevestigd worden aan de houten structuur die wij op maat hebben gebouwd of aan 
een discretere kader indien er bevestigingen in het plafond mogen gemaakt worden. (4 kleine 
gaatjes die achteraf gemakkelijk weg te werken zijn). 
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BOEKEN  

Tijdens mijn parcours van de afgelopen jaren heb ik zelf enorm veel steun ervaren in het lezen van 
boeken die op de ene of andere manier raakvlakken hadden met de situatie waarin ik me bevond. 
Ik merkte echter op dat er weinig geïllustreerde boeken waren, en dat de literatuur op vlak van 
psychisch kwetsbare verhalen, naar mijn inschatting, redelijk droog wordt gebracht. Alsof het 
gebruik van humor delicaat moet worden afgewogen omwille van mogelijke verkeerde 
interpretaties. 


In mijn hoofd wordt alles steeds omgezet in beelden, pictogrammen, metaforen, cartoons, … en 
daar hoort een tikkeltje humor bij, een beetje controverse en wat gezonde zelfspot. De opzet is 
uiteraard niet om de ernst van de verhalen te minimaliseren, in tegendeel. Soms wordt een 
boodschap doormiddel van karikaturale beeldspraak net dat beetje sterker en toegankelijker.


Geïnspireerd door mijn eigen ervaringen en de moeilijkheden die ik ondervond om aan mijn 
omgeving uit te leggen waar ik mee worstelde; depressie, eetstoornis, angstaanvallen, enz. ben ik 
kortverhaaltjes gaan schrijven om door middel van eenvoudige tekst maar vooral sprekende 
illustraties, duidelijk te maken wat er in mij omging. 


Aanvankelijk enkel bedoeld voor mijn familie, ben ik de verhalen toch geleidelijk aan gaan delen 
met vrienden, vrienden van vrienden, enz. De enthousiaste en begripvolle « aha-reacties » hebben 
me de nodige drive gegeven om mijn verhalen verder te verspreiden in de hoop andere lotgenoten 
en/of hun omgeving een hart onder de riem te kunnen steken. 


Momenteel worden deze uitgegeven en gedrukt in eigen beheer maar vermoedelijk kan je in het 
najaar van 2019 de officiële uitgegeven boeken in de winkels terug vinden. 


CALL FOR PARTNERS IN THIS ADVENTURE:  

Voel je je, vanuit je professionele pedagogische/psychologische ervaring, geroepen en 
geïnspireerd om verder met mij na te denken over de educatieve en therapeutische mogelijkheden 
van de boeken en heb je ideeën om dit verder te onderbouwen (of er op verder te bouwen). 

Mail me! ik ben voortdurend opzoek naar manieren om dit project te doen groeien en samen aan 
de slag te gaan. 
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TITEL WERK: 	 Bye Bye Bob (2018) 

REEKS:		  	 Geïllustreerde kortverhalen VALRI 

AFMETINGEN: 	 	 20 x 20 cm 

SPECS:	 	 	 hard cover boek 

PRIJS: 	 	 	 50 euro per stuk in eigen beheer  (vanaf dit na jaar officiële uitgave aan kleinere prijs!)


Bye Bye Bob is een geïllustreerd kortverhaal over mijn beste 
maat en gelijktijdig vreselijkste vijand: Bob. Bob is de naam die 
ik mijn eetstoornis gaf. Beetje vreemd misschien, maar dat hielp 
me om hem te scheiden van mezelf, om hem de schuld te 
geven en niet boos te worden op Valérie…


Dit boek is bedoeld om een beetje duidelijkheid te bieden over 
wat een eetstoornis is en hoe het in zijn werking gaat. Dankzij 
de feedback van enkele psychiaters en psychologen heb ik 
enkele aanpassingen gemaakt zodat zij het boek zouden 
kunnen voorlezen aan kinderen vanaf +/- 7 jaar. 


Dit boek is verkrijgbaar in Nederlands of Engels. De Nederlandse versie vind je dit najaar in de 
boekenwinkels! 
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TITEL WERK: 	 Liv’s Inflatable Boat 

REEKS:		  	 Geïllustreerde kortverhalen VALRI 

AFMETINGEN: 	 	 Liggend A4

SPECS:	 	 	 hard cover boek 

PRIJS: 	 	 	 50 euro per stuk 





LIV’S INFLATABLE BOAT

 
« Liv’s Inflatable boat » is het eerste afgewerkte boek. Het is een metaforische omschrijving van 
de drempels en struikelblokken die je kan tegenkomen tijdens een therapeutisch traject, en een 
aanmoediging om in die moeilijke momenten de moed niet te laten zakken, maar samen verder 
opzoek te gaan naar groeimogelijkheden.

Ik werk momenteel aan de vertaling naar het Nederlands; deadline; zomer 2019. 
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DOODLEHEAD 

Aanvankelijk was doodelen een manier om het « gistend brood » aan informatie in mijn hoofd te 
evacueren op een gezonde manier. Wat begon in een hoekje van mijn bureau, verscholen achter 
gesloten deuren in mijn comfort zone vol rommel en chaos, groeide stilletjes aan uit tot iets 
groters, iets socialer, een manier van opnieuw contacten te leggen met de buitenwereld waar ik zo 
angstig voor was. 


Het begon met de Doodle Ton (zie hieronder), ik vroeg via sociale media aan vrienden en familie 
wat ik erop moest tekenen en kreeg de meest absurde requests, zoals een parachute springende 
ananas, de edele delen van de paus, een zingende kikker, enz. Het was een laagdrempelige 
manier om opnieuw in contact te komen met mijn omgeving. 


Stap voor stap kwam ik uit mijn bureau en werden de artificiële digitale contacten ingewisseld 
voor echte, authentieke, «  real life  » ontmoetingen. Opnieuw kreeg het doodelen een nieuwe 
dimensie; mensen vroegen me om hun hoofd op papier te zetten, hun verhaal, hun ideeën. 

(papier, muur, karton, huid :-p… alles kan; check www.valriart.be/video )


Wederom, een hele nieuwe uitdaging, eentje die een krachtige wind in mijn zeilen blies. Dat laatste 
duwtje die ik nodig had om de beangstigende «  strenge grote mensen wereld  » opnieuw te 
betreden, maar gewapend met een soort « safety tool » , nl. mijn stiftjes. Waar ik ook ben, wie er 
ook bij is, wat het gespreksonderwerp ook is, het is altijd mogelijk om mijn schetsboek boven te 
halen en in het moment te doodelen. 


Wil jij ook graag een doodle op maat, een gesprekje dat omgetoverd wordt tot een tekening, een 
stuk muur met fragmenten uit je leven of zelf een ontwerp voor een tattoo in doodle vorm dat 
allerlei stukjes van je identiteit in beeld brengt, shoot! Ik zoek graag mee naar leuke ideeën en 
mogelijkheden! 
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TITEL WERK: 	 Doodle Barrel  (2017)

REEKS:		  	 Doodle Head

AFMETINGEN: 	 	 oude olie ton 

SPECS:	 	 	 permanent marker en acryl 

PRIJS: 	 	 	 750 euro  (doodle barrels kunnen ook op maat en op bestelling) 


voor een 360° tour van de Barrel kan je de video’s checken op www.valriart.be/video (op het einde van doodle video)

of op de facebook pagina tussen de video’s; daar zie je vooruitgang. 
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