Japanmuseum SieboldHuis: Nieuwsbrief juli 2016

Nieuwsbrief juli 2016

Te mooi om weg te gooien. Verpakkingsdesign uit Japan
10 juni 2016  28 augustus 2016
Ontdek een fascinerend onderdeel van de Japanse consumptiecultuur! De tentoonstelling 'Te
mooi om weg te gooien. Verpakkingsdesign uit Japan' laat aan de hand van museale objecten,
consumptieartikelen en cadeauverpakkingen zien hoe het heden en het verleden samenkomen in
verpakkingsdesign.
Tijdens de tentoonstelling worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Bekijk het actuele
programma met lezingen, rondleidingen en workshops op de website.
Meer informatie over de tentoonstelling klik hier
Mede mogelijk gemaakt door: LeidenAsiaCentre  NWO  Astellas B.V.

Mitsukoshi in Leiden
De heren Shimizu en Takiguchi van het Japanse Mitsukoshi warenhuis kwamen vorige
week speciaal vanuit Japan overgevlogen om de tijdelijke tentoonstelling te bezoeken.
Beide heren waren onder de indruk van de tentoonstelling 'Te mooi om weg te gooien'. Vol
bewondering werden de lakdozen en porseleinen flessen bekeken. De opstelling over het Mitsukoshi
warenhuis waarmee de rijke Japanse cadeaucultuur toegelicht wordt, werd uitvoerig gefotografeerd
voor hun Japanse collega's.

T.Rex in het museum
In samenwerking met Leiden Marketing en de Leidse musea wordt er samengewerkt aan
een cultuurcampagne ter promotie van de stad Leiden.
Om de veelzijdigheid van de stad onder de aandacht te brengen wordt er achter de schermen aan
een tvcommercial gewerkt. Dit najaar zal de commercial uitgezonden worden op televisie. Deze
week waren er opnames in Japanmuseum SieboldHuis. Wij danken Yumiko Kunimori en de T.Rex
voor hun medewerking aan de tvspot.

Borstbeeld Siebold is een Pokéstop
Sinds kort is het nieuwe spel Pokémon Go niet meer uit het straatbeeld weg te denken.
Spelers lopen met hun mobieltje over straat opzoek naar virtuele monsters. Ook Philipp
Franz von Siebold is onderdeel van het spel. Het borstbeeld van Siebold in de achtertuin van
Japanmuseum SieboldHuis is een Pokéstop, een plek waar je nieuwe Pokeballs kunt verzamelen
om verder te kunnen spelen.

Verwacht: Strijd om de macht. Prenten van Takeda Hideo
10 september 2016  27 november 2016
‘Strijd om de macht. Prenten van Takeda Hideo’ toont prenten met het klassieke verhaal
van Genpei, de strijd tussen de families Taira en Minamoto aan het einde van de 12e
eeuw.
Takeda Hideo (1948) staat bekend om zijn ’bizarre beelden’. Zijn werk is vaak doorspekt met
fantasievolle erotiek.
Meer informatie klik hier

Verwacht: Arita. Schilderijen van Debora Makkus
10 september 2016  27 november 2016
Het uitvoerig gedecoreerde Japanse porselein uit de Edoperiode (16031868) vormt de
inspiratiebron voor de serie schilderijen van Debora Makkus (1972). De realistische
stillevens, met kenmerkende lichtval doet denken aan de 17eeeuwse schilderkunst, maar
de compositie is eigentijds. De techniek en werkwijze van de kunstenaar wordt toegelicht in een
film, die speciaal voor deze tentoonstelling gemaakt is. Naast de gedetailleerde schilderijen worden
de originele meesterwerken van Arita porselein getoond uit museale en privé collecties. Met deze
tentoonstelling vieren wij dat de porseleinindustrie in Arita 400 jaar bestaat.
Meer informatie klik hier

Oproep: Fotowedstrijd in samenwerking met Japanmuseum
SieboldHuis
Doe mee aan de fotowedstrijd en misschien komt jouw werk te hangen in Japanmuseum
SieboldHuis en op locatie in Japan. Japan is hot! Japans eten, Japanse kleding, Japanse
producten en daarmee Japanse invloeden zijn voelbaar in Nederland. Maar hoe groot is de
invloed van Japan in Nederland eigenlijk? Dat ga jij laten zien! Upload een mooie foto van Japanse
invloeden in Nederlandse openbare/publieke ruimtes op de website: www.inclusiveworks.eu
Deadline 30 september 2016, 17:00 uur.
De deskundige jury kiest uit de ingezonden foto’s de beste uit, waarna die in een fotoexpositie
zullen komen te hangen in Japanmuseum SieboldHuis en op locatie in Japan.
De drie beste foto’s uit deze reeks worden beloond met een fantastische prijs!

Oproep: Beeldmateriaal van het Shingu kasteel?
De Kumano Economic Research Group (K.E.R.group) is hard op zoek naar beeldmateriaal
van het Shingu Kasteel. Deze groep heeft als doel om het verwoeste kasteel te reconstrueren en
te herbouwen. Echter is er beeldmateriaal nodig om het kasteel naar oud ontwerp te herbouwen. Wie
kan ze helpen aan foto's of tekeningen?
Klik hier voor meer informatie over het project
Lees verder

Fotowedstrijd IBASHO Gallery
Dit jaar viert België de 150jarige handelsbetrekkingen met Japan. IBASHO Gallery herdenkt
deze mijlpaal door het initiëren van een internationale fotowedstrijd rond het thema Japan. Door de
deskundige jury wordt een selectie gemaakt en de winnende foto's zullen tentoongesteld worden in
IBASHO Gallery.
Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden
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