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Laatste kans om 'Te mooi om weg te gooien' te zien.
10 juni 2016  28 augustus 2016
U heeft nog tot en met zondag 28 augustus om een fascinerend onderdeel van de Japanse
consumptiecultuur te ontdekken! 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.
Meer informatie over de tentoonstelling klik hier
Mede mogelijk gemaakt door: LeidenAsiaCentre  NWO  Astellas B.V.

Prinses Takamado bezoekt Japanmuseum SieboldHuis
Op 31 juli bracht Hare Keizerlijke Hoogheid Prinses Hisako van Takamado een bezoek aan
Japanmuseum SieboldHuis. Zij werd rondgeleid door het museum en was in het bijzonder
geïnteresseerd in de netsuke die Philip Franz von Siebold uit Japan had meegenomen. Na de
rondleiding maakte het gezelschap een korte wandeling over het Rapenburg.

Binnenkort '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's (1948) prenten doen denken aan de de heroïsche houtsneden van Utagawa Kuniyoshi
(17971861), maar hebben een satirische ondertoon. Door het gebruik van erotiek en een grafische
stijl geeft Takeda’s werk een hedendaagse kijk op de oude strijd.
Bij deze tentoonstelling zullen er verschillende inhoudelijke activiteiten georganiseerd worden, begin
september verschijnt het activiteitenprogramma op de website. Voor kinderen is er een gratis
speurtocht.
Meer informatie klik hier

Binnenkort 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. 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.
Speciaal voor deze tentoonstelling is een documentaire, ansichtkaartenserie en catalogus gemaakt.
Bij deze tentoonstelling worden er verschillende activiteiten georganiseerd, zoals rondleidingen door
de kunstenaar zelf en een inhoudelijke lezing over Arita porselein. Begin september verschijnt het
activiteitenprogramma op de website. Voor kinderen is er een gratis speurtocht.
Meer informatie klik hier

Oproep fotowedstrijd: Misschien hangt jouw foto straks in het
museum!
Doe mee aan de fotowedstrijd en misschien komt jouw foto in Japanmuseum SieboldHuis
en op locatie in Japan. Hoe groot is de invloed van Japan in Nederland eigenlijk? Dat ga jij laten
zien! Upload je mooiste 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!
In samenwerking met:
Inclusive Works, Gemeente Utrecht, Gemeente Leiden, Manga Kissa, Whoops, JN Connect,
Tamron, 't Japans Cultureel Centrum, Orientaalse Talen en Communicatie, Meeting Plaza, JCE en
FujiFilm.

Uitmarkt 2016
Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus staat Japanmuseum SieboldHuis met vijf Leidse
musea en Leiden Marketing in het Museumkwartier op de Uitmarkt in Amsterdam.
Altijd al een portret in mangastijl van jezelf willen hebben? Peter van der Toorn is beide middagen
aanwezig om je te portretteren. Jorma van Driel zal op zaterdag en zondag aanwezig zijn om alle
bezoekers te informeren over Japanmuseum SieboldHuis en de nieuwe tentoonstellingen 'Strijd om
de macht. Prenten van Takeda Hideo' en 'Arita. Schilderijen van Debora Makkus'.
Lees verder
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