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'Niets dan lof!' voor 'Kunisada. Drama en schoonheid'
Recensent Homme Siebenga heeft voor Museumtijdschift een lovende en informatieve
recensie geschreven over 'Kunisada. Drama en schoonheid' in Japanmuseum SieboldHuis:
'Niets dan lof voor deze bijzondere expositie' . U kunt de recensie hier lezen.
Sinds kort is Deel II van de tentoonstelling te bewonderen met ruim 80 'late meesterwerken' (1829
1865) uit Kunisada's imposante oeuvre. Topstukken uit museale en privécollecties uit de hele wereld
zijn in bruikleen gegeven voor deze overzichtstentoonstelling, waarin vrouwen en acteurs centraal
staan.
Voor meer informatie over de tentoonstelling, klik hier.
Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door:

Introductiefilm 'De dingen die voorbij gaan'
Tot 4 juni 2017 toont Japanmuseum SieboldHuis een nieuwe serie fotowerken van Casper
Faassen in 'De dingen die voorbij gaan'. De tentoonstelling bestaat uit meerdere werken die
geïnspireerd zijn op de tijdelijkheid van het aardse waarin Faassen fotografie, schilderkunst en
Japanse cultuur combineert.
Voor meer informatie over de tentoonstelling klik hier.
Bekijk hier de korte trailer van de tentoonstelling 'De dingen die voorbij gaan: Fotografisch werk van
Casper Faassen' op onze Facebook pagina.

Tip: Kunisada symposium
3 maart 2017
Vrijdag 3 maart 2017 vindt er een Kunisada symposium plaats. Het symposium wordt
georganiseerd door het Heinz Kaempfer Fonds, ter viering van het 80jarige bestaan van
de Vereniging voor Japanse Kunst (Society for Japanese arts), in aansluiting op de
tentoonstelling 'Kunisada: Drama en Schoonheid' in Japanmuseum SieboldHuis.
Het symposium heeft een limiet van 100 deelnemers waarbij het 'firstcome, first served' principe van
toepassing is. Mis dit inspirerende symposium met boeiende sprekers niet! Voor meer informatie en
het aanschaffen van toegangskaarten klik hier.
Locatie: Museum Volkenkunde, Leiden

Workshop Furoshiki stempelen
5 februari 2017
Mardie Feikens leert je met behulp van textielverf en stempels een unieke doek te maken
die je vervolgens kunt gebruiken om kadootjes en spullen op een heel speciale manier in
te pakken.
Datum: Zondag 5 februari, 14.00  15.00 uur
Kosten: €10, (excl. museumentree. Inclusief materiaalkosten)
Maximumcapaciteit: 12 personen
Voor meer informatie en het bestellen van uw ticket, klik hier.

Lezing: 'In de stroomversnelling van de vlietende wereld'
26 februari 2017
De stroom van de ‘vlietende wereld’ van geneugten waarin de Japanse stedelingen zich
lange tijd onbekommerd lieten meevoeren, komt in een versnelling wanneer Japan
omstreeks het midden van de negentiende eeuw aan de buitenwereld wordt opengesteld.
Het einde nadert van een langdurige periode van feodale overheersing door de Shôguns
van Japan. Voor de traditionele prentkunst heeft dit ook gevolgen. Nieuwe druktechnieken,
fotografie, kranten en tijdschriften zijn in opkomst. Niettemin worden daardoor de prenten van
Kunisada niet uit de markt verdrongen. Het kleurenpalet wordt zelfs gedurfder en feller en de
levensechtheid van zijn onderwerpen blijft nog steeds het publiek boeien. Zodat wij nu ook van het
artistieke nalatenschap van Kunisada kunnen genieten.
Professor Van Gulik geeft in deze lezing een toelichting op de stroomversnelling van de vlietende
wereld en de prentkunst van Kunisada.
Datum: 26 februari, 14.00 – 15.00 uur, Panoramakamer
Kosten: €5, excl. Museumentree
Voor meer informatie en het aanschaffen van tickets, klik hier.

Verwacht: 'Ema.Tastbare gebeden'
In Japan hangen ema aan de dakranden van tempels en schrijnen, in pagodes en langs
wandelpaden van heilige plaatsen en bij heilige plekken in huizen. Vaak hangen ema bij
tempels of schrijnen die aan kami (goden), Boeddha of Bodhisattva gericht zijn.
Op het doorgaans houten plankje is een afbeelding geschilderd of gedrukt van de tempel, het dier
van het jaar of een specifiek thema. Op de achterkant wordt een persoonlijke wens of boodschap
geschreven.
Deze tentoonstelling toont naast ema met verzoeken voor succes in zaken en liefde, specifiek ema
met allerlei medische wensen voor mens en dier. Zoals genezing van hoor en oogproblemen maar
ook voor aandoeningen als aambeien. Ontdek de diversiteit van de verschillende ziektes waarvoor
gebeden wordt en laat uw wens achter in het voormalige woonhuis van arts Philipp Franz von
Siebold. Voor meer informatie, klik hier.

Japanmarkt 2017
Op zondag 4 juni 2017 van 12.00 tot 17.00 uur organiseert Japanmuseum SieboldHuis op 1e
pinksterdag voor de tiende keer de Japanmarkt op het Rapenburg in Leiden.
De markt vindt jaarlijks plaats om het bezoek van de Japanse Keizer in 2000 aan Japanmuseum
SieboldHuis en het Rapenburg te herdenken.
Zondag 4 juni | 12:00 – 17:00 | Rapenburg, Leiden
Bezoek de markt met een breed aanbod van Japanse culturele en culinaire waren. Laat u meevoeren
door de schoonheid van de rijke Japanse cultuur en maak kennis met alle facetten die deze te
bieden heeft.
Japanmarkt coördinator Jiska Post is deze maand gestart met de organisatie. Voor het
huren van een kraam of voor meer informatie kunt u hem bereiken via
japanmarkt@sieboldhuis.org

Luister nu de Siebold audiotour thuis!
Wist u dat we bij de vaste Sieboldtentoonstelling ook een gratis audiotour hebben?
Beschikbaar in drie talen: Nederlands, Engels en Japans. Het is nu ook mogelijk om uw
audiotour van uw museumbezoek thuis terug te luisteren!
Hoe werkt het? Na gebruik van de audiotour, plaatst u het kastje in het apparaat naast de balie. U
vult uw emailadres in op het scherm en u krijgt uw persoonlijke route met de bijbehorende
afbeeldingen binnen 24 uur in uw digitale inbox.
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