TALKING ABOUT
THINGS EXHIBITION

De interactieve wandeling voor mensen met
dementie is ontworpen door Kato Herbots van de
LUCA School of Arts.
Met dank aan de bewoners van WZC Ocura
Montenaken

AN EXHIBITION ABOUT THE IMPORTANCE
OF OBJECTS IN THE LIVES OF PEOPLE
WITH DEMENTIA

Talking about things is a project by the LUCA
School of Arts, the Flanders Centre of Expertise
on Dementia, the regional Center of Expertise
MEMO, VVSG, and the University of Leuven. With
support by the Flemish Government, Flanders is
Care and the City of Leuven. The project Talking
About Things was inspired by an exhibition model
developed by the Enable Foundation.

The interactive walk for people with dementia
was designed by Kato Herbots from the LUCA
School of Arts.
Special thanks to the residents of WZC Ocura
Montenaken
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EEN TENTOONSTELLING OVER HET
BELANG VAN OBJECTEN IN HET LEVEN
VAN PERSONEN MET DEMENTIE

The Talking About Things
exhibition sheds light on what
an object can mean to a person
with dementia. When we are
confronted with dementia, we tend
to focus on what the person no
longer knows, can or can do. We
look to medication and exercise
in hopes of maintaining what is
still there as long as possible. In
this way, we can easily forget how
important certain objects in the
environment of the person with
dementia can be, that they can
provide a means to access certain
memories, their own identity or
habits they seem to have quietly
forgotten.

SPREKENDE
OBJECTEN
EXPO

Sprekende Objecten is een project van de LUCA
School of Arts, het Expertisecentrum Dementie
Vlaanderen, het regionaal Expertisecentrum
MEMO, VVSG, en de KULeuven. Met steun van
de Vlaamse Regering, Vlaanderen is Zorg en
Stad Leuven. Het project Sprekende Objecten
is geïnspireerd door een tentoonstellingsmodel
ontwikkeld door de Enable Foundation.

21.09 - 12.10
Leuven, Belgium

De Sprekende Objecten
tentoonstelling werpt licht op wat
een voorwerp in het leven van
personen met dementie betekenen
kan. Wanneer we geconfronteerd
worden met dementie zijn we
geneigd te focussen op wat de
persoon niet meer weet, kan
of doet. We grijpen dan naar
medicatie en oefening om datgene
wat er nog is zo lang mogelijk te
behouden. Op die manier vergeten
we snel hoe belangrijk bepaalde
voorwerpen in de omgeving van
de persoon met dementie kunnen
zijn om een handvat te bieden
aan bepaalde herinneringen, hun
eigen identiteit of aan gewoontes
die ze stilaan lijken te vergeten.

Open de kaart met de
locaties van de vitrines
op Google Maps!
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Rawette 2de Handsmerkkledij
Den Tempst 13
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16 Terug op dezelfde golflengte
Pauli Stoffen
Mechelsestraat 14
11 Wie hij is en wie hij was
Goed Thuiszorgwinkel
Koning Leopold I-straat 34

Van uil en poes
Solidaris
Mechelsestraat 70-72
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15 Zorgen voor Lily, zorgen voor Mia
WZC De Wingerd
Wingerdstraat 14
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Philips, dan is het goed
KU Leuven Research
& Development
Waaistraat 6
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Een wasmand vol
gesprekken en babykleertjes
Resto Ribs
Parijsstraat 24-26

Wie schrijft, die blijft
Belfius
Brusselsestraat 2

14 Al fluisterend in haar
sappig dialect
TUI Leuven Brusselsestraat 35
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De blauwe man
Oxfam Wereldwinkel
Parijsstraat 56
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De wall of fame
Flying Tiger
Brusselsestraat 12-14

10 Wie schrijft, die blijft
LegalDirect
Martelarenlaan 32

13 Een helpende hand
WZC Booghuys
Vlamingstraat 3
9 Wat is nu eigenlijk het probleem?
De Kringwinkel ViTeS Leuven
Diestsestraat 243

DEELNEMENDE VITRINES

Opmerkelijke verhalen over de betekenis
van bepaalde voorwerpen in het leven
van personen met dementie werden
verzameld. Illustrator Catherine Stones
vertaalde deze verhalen in beeld.
Het beeld toont elementen uit elk verhaal,
soms vrij abstract, soms expliciet.

Remarkable stories about the meaning of
certain objects in the lives of people with
dementia were collected and illustrator
Catherine Stones translated these stories
into illustrations. The illustrations show
elements of each story, sometimes quite
abstract and at other times explicit.

Maak een wandeling doorheen het
centrum van Leuven om de verschillende
illustraties te bekijken en ontdek welke
elementen van het verhaal je op de
illustraties herkent!

Take a walk through the centre of Leuven
and find the illustrations and try to discover
which elements of the story you recognise
in the illustrations!

EEN INTERACTIEVE
TENTOONSTELLING VOOR
MENSEN MET DEMENTIE

AN INTERACTIVE EXHIBITION
FOR PEOPLE WITH DEMENTIA

Niet alleen toont deze tentoonstelling
verhalen over, met en door mensen met
dementie, ook kunnen personen met
dementie de tentoonstelling actief ervaren.
De conversatiestarter kit ondersteunt u
hierbij van begin tot eind. De kit helpt u om
een zinvol gesprek te voeren; er ontstaat
een activiteit van zelfexpressie en een
gevoel van waardering wordt gecreëerd.
Met behulp van welgekozen vragen
en voorwerpen wordt een conversatie
getriggerd. De conversatie doet geen
beroep op het kortetermijngeheugen, maar
geeft eerder de ruimte om verbanden te
leggen naar persoonlijke ervaringen en
verhalen.

Not only does the exhibition show
stories about, for and by people with
dementia, but it has been developed
in a way that people with dementia can
actively experience the exhibition. The
conversation starter kit supports you in
this process. The kit helps you to have
a meaningful conversation and enables
activities for self-expression as well as a
sense of engagement. With the help of
carefully selected questions and objects, a
conversation is triggered. The conversation
does not call on short-term memory,
but rather allows participants to make
connections to personal experiences and
stories.

HAAL JE CONVERSATIESTARTER KIT
OP BIJ VISIT LEUVEN NAAMSESTRAAT 3,
GOED THUISZORGWINKEL OF
WZC BOOGHUYS

GET YOUR CONVERSATION STARTER
KIT AT VISIT LEUVEN NAAMSESTRAAT 3,
GOED THUISZORGWINKEL OR
WZC BOOGHUYS

PLEZIER VOOR JONG EN OUD

FUN FOR ALL AGES

Ook de kleinste kunnen samen met een
persoon (met dementie) genieten van de
tentoonstelling en samen opzoek gaan
naar de verborgen elementen met behulp
van de speurkaart. Ook deze vind je bij
Visit Leuven, WZC Booghuys of WZC De
Wingerd.

Even the youngest can enjoy the exhibition
together with a person (with dementia)
and search together for the hidden
elements together with the help of a
detective card. You can also find these at
Visit Leuven or WZC Booghuys or WZC De
Wingerd

AN EXHIBITION ABOUT THE IMPORTANCE
OF OBJECTS IN THE LIVES OF PEOPLE
WITH DEMENTIA

REMARKABLE STORIES IN THE
PICTURE

EEN TENTOONSTELLING OVER HET
BELANG VAN OBJECTEN IN HET LEVEN
VAN PERSONEN MET DEMENTIE
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OPMERKELIJKE VERHALEN IN
BEELD

