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Prinses Laurentien opent nieuwe tentoonstellingen
9 september 2016
Op 9 september werden de nieuwe tentoonstellingen 'Strijd om de macht. Prenten van
Takeda Hideo' en 'Arita. Schilderijen van Debora Makkus' geopend door Hare Koninklijke
Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden. De prinses vertelde enthousiast over haar jeugd
in Japan met enkele anekdotes die gingen over wederzijdse fascinatie en nieuwsgierigheid. Ook was
de prinses vol lof over de nieuwe tentoonstellingen in het museum. Prachtige prenten illustreren het
verhaal van de strijd om de macht in de 12e eeuw. Deze tentoonstelling toont de serie Genpei
prenten uit de privécollectie van haar vader Laurens Jan Brinkhorst. Ook de zeer gedetailleerde en
realistische schilderijen van Debora Makkus werden door de prinses zeer gewaardeerd. Beide
tentoonstellingen geven een hedendaagse kijk op twee klassieke Japanse onderwerpen en zijn nog
tot en met 27 november in het Japanmuseum te zien.

Nu te zien '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

Nu te zien '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

Meet the Artist: Takeda Hideo in gesprek met Matthi Forrer (i.sm.
Heinz M. Kaempfer Fonders)
Op zondag 18 september is een unieke kans om de cartoonist en hedendaags kunstenaar
te ontmoeten.
Speciaal voor de tentoonstelling ‘Strijd om de Macht. Prenten van Takeda Hideo’ is de kunstenaar
vanuit Japan naar Leiden gekomen. Takeda Hideo gaat in gesprek met kunsthistoricus
gespecialiseerd in OostAzië Prof. Forrer over Takeda’s complete oeuvre.
Dertig jaar geleden maakte Takeda de serie Genpei prenten, maar in de laatste jaren is hij zich meer
gaan ontwikkelen als cartoonist en bedreven in sneltekenen, wellicht dat hij dit deze middag zal
demonstreren.
Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door het Heinz M. Kaempfer Fonds.
Klik hier om aan te melden
Lees verder

6 Japanse nationale universiteiten openen een gezamenlijk
kantoor in SieboldHuis
Vanaf heden heeft SixERS haar intrek genomen in Japanmuseum SieboldHuis. SixERS
bestaat uit zes Japanse universiteiten (Chiba University, Kanazawa University, Kumamoto
University, Nagasaki University, Niigata University en Okoyama University) die met dit eerste
Europese kantoor hun samenwerking willen versterken. Het doel is om de kennis te verbreden
en verspreiden op internationaal niveau, middels samenwerkingen met Nederlandse en Europese
universiteiten en instellingen. Door de historische achtergrond en de sterke relatie van Nederland en
Japan is Japanmuseum SieboldHuis gekozen als uitvalsbasis voor dit platform. Op de foto Atsufumi
Yokoi, Acting Director of European Platform of SixERS en Kris Schiermeier, directeur Japanmuseum
SieboldHuis.

Laatste oproep fotowedstrijd: Misschien hangt jouw foto straks in
het SieboldHuis!
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.

Veel bezoek tijdens Open Monumentendag
10 september 2016  11 september 2016
Afgelopen weekend waren het weer de landelijke Open Monumentendagen. Het thema in Leiden is
iconen en symbolen en iconisch architect Arent van 'sGravesande speelde deze dagen een
hoofdrol. Hij ontwierp de achtergevel van Japanmuseum Sieboldhuis. Beide dagen was een gids in
aanwezig die toelichting gaf op de bijzondere architectuur van het gebouw. In totaal hebben ruim
1.000 mensen afgelopen weekend het Japanmuseum bezocht.

't SieboldHuis op de Uitmarkt en de 50PlusBeurs
Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus stond Japanmuseum SieboldHuis samen met
Leiden Marketing en vijf andere Leidse musea op de Uitmarkt in Amsterdam. Samen met de
andere musea werden de nieuwe en komende tentoonstelling gepromoot op het Museumplein. Peter
van der Toorn was beide middagen aanwezig om mangaportretten van de bezoekers te maken.
Jorma van Driel was aanwezig om alle bezoekers te informeren over Japanmuseum SieboldHuis en
de nieuwe informeerde het publiek.
Van dinsdag 20 t/m zaterdag 24 september staat Japanmuseum SieboldHuis, samen met Leiden
Marketing, verschillende Leidse hotels en musea op de 50PlusBeurs. Kom naar de Jaarbeurs in
Utrecht, doe mee met het sleutelspel en win mooie prijzen!

Leidse Cultuurcampagne
In een eerdere nieuwsbrief werd u geïnformeerd over het bezoek van de TRex aan het SieboldHuis
voor de opnames van de Leidse Cultuurcampagne. De campagne bestaat uit een 20 seconden lange
TV commercial waarin de Leidse T. rex Trix de stad en musea ontdekt. Elk museum heeft een eigen
‘tagon’ van 10 seconden. Totaal worden er in de periode september/oktober ruim 1.200 spots
uitgezonden!
De commercials zijn te zien vanaf deze week te zien op o.a. National Geographic, Discovery
Channel, Fox en Eurosport. Daarnaast wordt een grootschalige online campagne gestart op onder
meer nu.nl.
Bekijk hier de commercial van TRex in Leiden
Bekijk hier de 'tagon' van Trix in Japanmuseum SieboldHuis
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