Japanmuseum SieboldHuis: Nieuwsbrief april 2015

Nieuwsbrief april 2015

Nieuws uit Japanmuseum SieboldHuis
17 april 2015
Achter de schermen werken wij hard aan de nieuwe tentoonstelling 'Shinkichi Tajiri:
Universal Paradoxes', de Japanmarkt en het nieuwe activiteitenprogramma voor de
komende periode. Wij willen u via deze nieuwe nieuwsbrief graag op de hoogte houden van alle
ontwikkelingen in en om Japanmuseum SieboldHuis.

Tentoonstellingen in Japanmuseum SieboldHuis
18 april 2015  19 april 2015
Op zaterdag 18 en zondag 19 april is het weer Museumweekend. Voor Vrienden van
Japanmuseum SieboldHuis, MKhouders en kinderen onder de 12 jaar blijft een bezoek
aan ons museum gratis. Alle overige bezoekers betalen dit weekend slechts €1, p.p.
Wat is er te zien dit weekend?
Zestien zeer kostbare kimono’s, van circa twee meter hoog en anderhalve meter breed, gemaakt
door de Japanse meestertextielverver Itchiku Kubota (19172003) in de tentoonstelling ‘Zijden
Pracht’ in Japanmuseum SieboldHuis. Minstens veertig verfbaden, driehonderd kleuren en een heel
jaar handwerk zijn nodig voor het maken van één perfecte Kubotakimono. Stuk voor stuk watervallen
van kleuren, versierd met borduurwerk, lijnpatronen van OostIndische inkt, bewerkt met bladgoud en
zilver, volgens de 16de eeuwse traditionele tsujigahana techniek
Ook 'Textiel: Reflectie op de Sieboldcollectie' is tijdens het museumweekend te bezichtigen. De
kunstenaarscollectieven Stidoc en Windkracht 10, bestaande uit 23 (amateur) kunstenaars tonen
hun reactie op de Sieboldcollectie in textiel.

Binnenkort Shinkichi Tajiri in Japanmusem SieboldHuis
12 juni 2015  29 november 2015
Van 12 juni tot en met 29 november 2015 staat Japanmuseum SieboldHuis in het teken van de
veelzijdige kunstenaar Shinkichi Tajiri. De tentoonstelling ‘Shinkichi Tajiri: Universal Paradoxes’ toont
circa 35 sculpturen en tientallen schetsen, tekeningen, video’s, foto’s maar ook enkele persoonlijke
documenten van de multidisciplinaire kunstenaar.
Klik hier voor meer informatie over de tentoonstelling

Lees verder

Japanese Art Seminar: Sumie
21 april 2015
Door: Prof. Seki Izuru
Datum: dinsdag 21 april, 15.00  16.30 uur, Panoramakamer
In deze lezing zal professor Seki de basistechnieken en traditionele materialen van sumie
introduceren. Ook geeft hij een demonstratie in de Panoramakamer. Deze lezing is in samenwerking
met de Universiteit Leiden.
Let op: deze lezing is in het Japans en wordt vertaald naar het Engels
Voor meer informatie en aanmelden klik hier
Lees verder

Lezing: Dames op de catwalk
26 april 2015
Door: Prof. M. Forrer
Datum: Zondag 26 april, 14.00  15.00 uur, Panoramakamer
Aan de hand van oude Japanse prenten uit de 18de en 19de eeuw geeft Professor Forrer uitleg over
de Japanse bijinga (mooie Japanse dames) in de traditionele Japanse dracht; de Kimono. De
vroegere mode wordt besproken aan de hand van veelzijdige prenten.
Voor meer informatie en aanmelden klik hier.
Lees verder

Japanmarkt 2015
24 mei 2015
Japanmarkt
Datum: Zondag 24 mei, 12.00  17.00 uur, Rapenburg en Japanmuseum SieboldHuis
Op 1e Pinksterdag, zondag 24 mei 2015, is het weer zover. De jaarlijkse Japanmarkt vult het
Rapenburg van 12:00 tot 17:00 met een bruisende braderie. Ter herinnering aan het bezoek van de
Japanse keizer aan het Rapenburg in 2000 organiseert Japanmuseum SieboldHuis dit jaar voor de
achtste keer de Japanmarkt! Bezoek de verschillende kramen vol met Japanse culturele en culinaire
waren. Om 12.00 uur is de feestelijke opening.
Bekijk hier het complete programma
Placeholder

Lezing: Kimono van hofdracht tot nationaal kostuum
3 mei 2015
Door: Linda Hanssen
Datum: Zondag 3 mei, 11.00  12.00 uur, Panoramakamer

De kimono is de nationale dracht in Japan. Het eenvoudige patroon van een kimono is de perfecte
basis voor zwaar gedecoreerde stoffen. Hierdoor is een rijke Japanse traditie van weven, schilderen,
borduren en verven ontstaan. Gastconservator Linda Hanssen geeft een toelichting op de
geschiedenis van de kimono.
Deze lezing is in samenwerking met The Society for Japanese Arts.
Voor meer informatie en aanmelden voor de lezing klik hier
Lees verder

Juni Japanmaand in Sijtthof
30 mei 2015  28 juni 2015
In de maand juni organiseert Sijthoff in Leiden een Japanmaand. Met een tentoonstelling, meerdere
lezingen, workshops en bijeenkomsten. Dit programma is samengesteld in samenwerking met
Japanmuseum SieboldHuis. Benieuwd? Klik hier voor het complete programma
Sijthoff is een plek waar activiteiten plaatsvinden waardoor mensen elkaar ontmoeten, hun ideeën
uitwisselen en talenten laten zien.
Lees verder
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