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PERSBERICHT 

 

54+1 Portraits door Valérie Barkowski 
 
 
De lockdown heeft de wereld deze lente even doen stilstaan in Brussel. De 
nieuwe realiteit is er een van mondmaskers. Valérie Barkowski heeft met twee 
schijfjes wortel, een oude spijker, gember, champignons, knoopjes van achter 
uit haar laden, maar ook met rijstnoedels, stampers en twijgjes die ze van op 
haar verkwikkende wandelingen heeft meegenomen, de contouren van de 
mensheid in alle vrijheid hertekend. Het resultaat: 72 portretten, waarvan ze er 
54+1 uitkoos voor dit oogstrelende boek.  
 
Met een snelle handbeweging, instinctief, essentieel, uit het leven gegrepen. 
Doordrenkt van creativiteit. Eindeloos esthetisch en expressief. De portretten 
zijn op alle sociale media gedeeld: in een oogwenk schept de glimlach een band, 
een klik in alle eenvoud. Zoals David Leppan, de bezieler van het project Meet 
my Wilson, het wilde. Noem het een digitale golf van sympathie en 
verbondenheid om het gevoel van eenzaamheid tegen te gaan.  
 
Valérie Barkowski vertrouwde haar beelden van emoties, die ze met haar 
smartphone vastlegde, op aandringen van haar vriendin en fotografe Anita 
Calero toe aan een retoucheur. Een manier om haar creaties door de grote deur 
binnen te laten in een tastbare wereld, die van dik papier, vormgegeven door 
Franc’ Pairon. Mr Maximinus, Mrs Agathe Power, Sultan Walla, Madame Rêve, 
Mama Wemba ... Er valt geen keuze te maken uit deze oudjes die met veel liefde 
en een knipoog een naam hebben gekregen. Ze zijn met veel zorg ingedeeld in 
drie families, de Primitieven, de Etnischen en de Kwanita. In hun eigen taal 
wijden ze ons elk in de subtiele nuances en de kracht van de verbeelding in. 
Lang zullen ze leven.  
 
Boek met een oplage van 250 genummerde en gesigneerde exemplaren. 
Offset kleurendruk op zuiver Munken-papier, met vlasdraad genaaide rug. 
Format A4, soepele kaft (300 gr), 88 pagina’s (170 gr) waarvan 54 kleurenpagina’s. 
Prijs 50 euro. Portokosten gratis in België. 

 
Een selectie van 20 gesigneerde portretten in beperkte oplage van 7 exemplaren, 
formaat 30cm x 40 cm. 
Gedrukt op papier 70% hennep 30% biokatoen van 305 gr, gecertificeerde 
ultrachroompigmenten. Gecertificeerd lab Hahnemühle. 
Prijs 400 euro. Portokosten gratis in België + Europa. 
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Een selectie van 10 gesigneerde portretten in beperkte oplage van 7 exemplaren, 
formaat 45cm x 60 cm. 
Gedrukt op papier 70% hennep 30% biokatoen van 305 gr, gecertificeerde 
ultrachroompigmenten. Gecertificeerd lab Hahnemühle. 
Prijs 650 euro. Portokosten gratis in België + Europa. 

 
 
Het boek en de foto’s zijn te koop op www.valeriebarkowski.com 
 
 
 

—  
VALERIE BARKOWSKI  
valeriebarkowski.com  
e-shop : www.valeriebarkowski.shop  
le riad : www.darkawa.net 
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