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Chris Stoffels

Chris Stoffels studeerde psychologie aan de Universiteit
Tilburg. Tijdens de Bachelor
studeerde ze tegelijkertijd een
jaar aan de kunstacademie in
Tilburg, om vervolgens de master psychologie af te ronden.
Hierna heeft ze de politieacademie gedaan.
Tijdens haar loopbaan bij de
politie volgde Chris één dag
in de week tekenlessen op de
kunstacademie in Antwerpen.
Op een gegeven moment kreeg
ze vaker het verzoek om werk
te verkopen en opdrachten aan
te nemen. Inmiddels werkt ze
dan ook fulltime als tekenaar
en krijgt veel opdrachten van
mensen die graag hun huisdier
geportretteerd willen hebben.

‘Jansen’, ‘Joy en Keki’ en ‘Puckie’. Digitale portretten, geschilderd met een pen op het scherm.

Daarnaast krijgt ze zakelijke opdrachten, zoals het maken van
infographics of het (live) maken
van visual notes tijdens bijeenkomsten.

De portretten gallerij: uitsnede van de gezichten van de 100 honden. Alle honden op deze afbeelding komen dus ook terug in die berg met honden. De ‘berg met honden’ is een collage
voor de expositie van de Dutch Design Week; Dutch Design Wolves.
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Tijdens de Dutch Design Week heeft Chris Stoffels deelgenomen aan de expositie
‘Dutch Design Wolves’ met tekeningen van honderd verschillende rashonden
die ze installeerde op een muur van 5 bij 20 tekeningen. Bezoekers die de ruimte
binnenkwamen kregen de vraag of een hond een menselijk design was. De reacties
hierop waren behoorlijk uiteenlopend en soms zelfs emotioneel. Van bezoekers
die zeiden dat mensen slecht zijn en honden doorfokken, tot en met een diabetes
patiënt wiens leven juist geregeld gered wordt dankzij haar trouwe, gefokte viervoeter.
Chris heeft die reacties verzameld en is nu meer diepgang aan het zoeken om uiteindelijk te komen tot een boek met ‘het’ antwoord op de vraag of een hond een
menselijk design is. Wilt u, als dierenarts, uw visie met Chris delen of heeft u tips
voor goede bronnen, dan houdt ze zich ten zeerste aanbevolen! ■
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