ANTWERPEN (BORSBEEK), 3 DECEMBER 2020

IMMERSIEVE EXPO
OVER KWETSBAARHEID
LUKT HET JOU OOK OM JE MASKER EVEN UIT TE DOEN?

MEER DAN 1 OP 4 BELGEN WOONT TIJDELIJK OF LANGDURIG OP MIJN EILAND!

"Ik ben de Ambassadrice van
Psychische Kwetsbaarheid"
“KOM, KIJK, PRAAT
EN LUISTER ZONDER
OORDEEL. ALLEEN

Archipel is een tentoonstelling over psychische kwetsbaarheid en de

ZO TROTSEREN WE

kracht van authenticiteit. Valri is een jonge kunstenares, illustratrice en

SAMEN DE STORM

Trotse Ambassadrice van het eiland Psychische Kwetsbaarheid ,

EN DE KLIFFEN DIE

Ze wilt deze gedeelde grond een stem geven om de schaamte en de

ONZE WERELDEN
LIJKEN TE
VERDELEN.”

taboes rond psychische kwetsbaarheid de wereld uit te helpen. Alleen
zo kunnen de loyale inwoners en seizoensarbeiders van het eiland een
veilig en geborgen gevoel krijgen en ondersteund worden in hun
zoektocht naar nieuwe oorden.
Valri deelt haar verhaal over depressie, angst- en eetstoornissen via
beeldende kunst en immersieve audiovisuele belevingen. Je wordt
ondergedompeld in de verschillende fasen van een herstel traject en
kan zelf even beleven hoe klemmend en indringend een angstaanval
voelt.
Een boeiende en interactieve tentoonstelling voor het hele gezin.

"Iedereen is welkom achter mijn schermen; standvastige
inwoners van de buurlanden, avontuurlijke backpackers,
verdwaalde dagtoeristen nieuwsgierige reporters. Zelfs de
non-believers en de curieuze neuzen zijn van harte welkom!"

Corona TAKE 3
DERDE KEER GOEDE KEER?
APRIL 2020:

PERSCONFERENTIE 13/10:

De tentoonstelling moest plaatsvinden in

COVID-19 strikes again. We stellen de

Rivierenhof in Deurne. COVID-19 besliste hier

tentoonstelling nogmaals uit. Sturen e-mails rond

anders over. Teleurgesteld maar meer dan ooit

om alle ingeschreven mensen en potentiële

overtuigd van de kracht achter de

bezoekers op de hoogte te brengen.

tentoonstelling, nam ik hier vrede mee.

Alles mag van Philippe in de zaal blijven staan tot
we open mogen gaan. Dat is al een opluchting.

Ik sluit mezelf 9 weken op met mijn 1-jarig

to be continued.

zoontje en wek de Jackson Pollock in hem op.
2021: SANTA PLEASE...?
ZOMER 2020:

Durven we nog? Ja natuurlijk!

De volksgezondheid lijkt te beteren, ik durf me

Het is elke keer een proces van vallen en opstaan.

opnieuw projecteren en ga opzoek naar een

Maar net omdat 2020 zo'n impact heeft gehad op

ruimte om alsnog in 2020 te exposeren.

het mentaal welzijn van de bevolking vind ik het

Ik leer Philippe Vanderhofstadt kennen van Art &

te verbinden! Je staat er niet alleen voor!

belangrijk om met mijn tentoonstelling mensen
Classics in Borsbeek. We leggen de koppen
"Laten we samen roeien

bijéén en gaan aan de slag!

tot de golven verzachten en de mist wegwalst
OKTOBER 2020 :

Tot we anker kunnen leggen in een ebloze kreek

Na weken opbouwen, rekeninghoudend met de

Tot we elkaar zonder aarzeling durven omhelzen

geldende corona-maatregelen zijn we klaar!

Tot dan en meer,

Nog nooit was ik zo klaar als nu ...

Ik laat je niet in de steek"

WWW.VALRIART.BE

