Museumcultuur Strombeek/Gent
voor kinderen en gezinnen.

こんにちは

Hallo

(Konnichiwa!)

Made in Japan
van vrijdag 7 oktober tot dinsdag 8 november 2016.

Ben je …
een doener, ben je een denker, ben je een ontdekker … versta je een beetje Japans?
In dit boekje voor
kinderen en gezinnen (en
andere bezoekers die het
willen inkijken) vind je
vragen, opdrachten en
weetjes die je kunt
gebruiken tijdens je
tentoonstellingsbezoek.
Op die manier kom je
meer te weten over de
kunstwerken, de
kunstenaars en de
tentoonstelling: Made in
Japan.
Je bent niet verplicht om
bij al de kunstwerken in
de tentoonstelling stil te
staan. Je mag zelf
beslissen welke werken

je wel of niet bekijkt en
uit dit boekje gebruikt.

In de
tentoonstellingsruimte
blijf je best goed bij
elkaar. Het is tenslotte
veel fijner als je samen
naar de kunstwerken kunt
kijken, ze samen kunt
ontdekken, er samen
over kunt praten,
fantaseren, nadenken en
vertellen.
Tijdens de openingsuren
van het onthaal kan je
schrijf- , teken- en ander
materiaal ontlenen om
de opdrachten in dit
boekje uit te voeren.

Heb je te weinig plaats
voor de opdrachten
of wil je bij al de vragen
antwoorden schrijven? In,
rond en tussen de tekst
mag je ook tekenen en
schrijven.

Zaalzicht / Made in Japan

1.

Bij de ingang kan je lezen dat de tentoonstelling een Engelse naam heeft gekregen.
Wat een geluk dat ze de titel niet in het Japans op de grond hebben geschreven.
Bijna niemand zou Made in Japan of Gemaakt in Japan in het Japans schrift kunnen
lezen. Of weten dat ongeveer de helft van de kunstwerken in de tentoonstellingsruimte
door Japanse kunstenaars is gemaakt. En de andere helft door kunstenaars die veel over
Japan weten, omdat zij bijvoorbeeld Japanse vrienden hebben of er ooit een keertje
naartoe zijn gereisd of omdat ze erg nieuwsgierig zijn naar de kunstwerken die ze in
Japan maken of eenzelfde soort werken maken.

Heb…
je het gezien?
In dit boekje staan
Japanse woorden
geschreven.
Maar geen paniek!
Bij de Japanse tekst vind
je steeds de vertaling en
de manier waarop je
het moet uitspreken.

Op de voorpagina van dit
boekje staat al een
eerste Japans woordje.
De twee mevrouwtjes of
meneertjes zeggen:
‘Hallo’ tegen elkaar terwijl
ze een buiging maken.

Japanners buigen bijna altijd als zij iemand begroeten of welkom heten. Soms buigen ze
zelfs als ze op de fiets zitten of de telefoon opnemen.
Een vreemde gewoonte, vind je niet?
Stel je voor dat je vandaag tegen iedereen: ‘Goeiedag’, ‘Hallo’ of ‘Konnichiwa’ zegt terwijl
je een buiging maakt. Hoe zou er gereageerd worden?
Als er andere mensen in de tentoonstellingsruimte zijn, dan kun je het meteen eens
uitproberen. Misschien groeten ze wel terug met een nog diepere buiging.
Wil je meer weten over hoe Japanners elkaar begroeten?
Dan kan je eens kijken op: http://nl.wikihow.com/Zo-zeg-je-hallo-in-het-Japans.

Hiroshi Sugimoto / Seascapes

2.

In de tentoonstelling hangen één, twee, drie, vier, vijf foto’s.
Lijken ze erg op elkaar?

Hiroshi Sugimoto is een Japanse fotograaf die kunstwerken maakt. Hij houdt van licht
en schaduw. Als er meer plaats was geweest, dan waren hier vast en zeker meer foto’s
van hem getoond. In totaal heeft hij wel honderden beelden gemaakt waarop water, lucht
en de horizon staan afgebeeld.
Maar zou de kunstenaar dat niet saai vinden om steeds hetzelfde onderwerp te
fotograferen?
Waarschijnlijk niet. Al zesendertig jaar lang maakt hij zwart-wit foto’s van oceanen, zeeën
en meren die hij overal in de wereld bezoekt.
Bekijk de foto’s maar eens heel goed. Op al de beelden staat de horizon precies in het
midden afgebeeld. En toch ziet elke foto er anders uit. Dat komt omdat hij de
zeegezichten op verschillende plaatsen, op verspillende tijdstippen en op verschillende
manieren heeft gefotografeerd.

Hiroshi Sugimoto maakt foto’s met een ouderwetse camera waarin hij eerst een
filmrolletje moet steken. Hij vindt dat helemaal niet erg om met een oud toestel te werken.
Hij vindt het juist leuk omdat hij er een soort van trucjes mee kan uithalen.
Want op een oude camera zit vaak een lens met een schroefdraad waarop je filters of
glazen plaatjes kan plaatsen waarmee je speciale beeldeffecten kan maken. De knop
waarmee je de foto maakt, kan je meestal ook heel kort of net heel lang ingedrukt houden
om meer of minder licht aan je foto te geven.
Welke foto vind jij het mooist?
Kun jij zien op wat voor een dag de foto gemaakt is?
Was dat op een bewolkte ochtend met weinig zon, veel wind, sneeuw of regen?
Op deze pagina kan je een weerbericht tekenen bij de foto die jij mooi vindt.
Kan je papa of mama raden bij welk beeld jouw weerbericht hoort?
(Als je niet graag tekent dan mag je jouw weerbericht ook uitschrijven.)

Toen…

de digitale camera nog
niet bestond, werden
foto’s gemaakt met een
camera waarin je een
filmrolletje moest
plaatsen in plaats van
een geheugenkaart.

De foto’s kon je pas
bekijken als je het rolletje
naar een fotowinkel of
fotolaboratorium bracht
dat het filmpje voor jou
ontwikkelde.

Foto’s nemen met een
oude camera is een heel
gedoe. Vraag het maar
aan je opa of oma. Zij
weten waarschijnlijk nog
dat je een paar dagen
moest wachten vooraleer
je de foto’s kon bekijken.

Keiko Sato / Forbidden (2016)

3.

Kunstwerken die je van veraf bekijkt, lijken soms op een puinhoop waar je niet naar wilt
kijken. Maar roep nooit te gauw Boe! of Bah! of Wat een rommeltje ligt daar... Want van
dichtbij ziet een kunstwerk er misschien helemaal anders uit.

Keiko Sato heeft een landschap gemaakt met materialen die ze zelf heeft meegebracht
of hier ter plaatse heeft gevonden. De kunstenares, die in Japan is geboren maar nu in
Nederland woont, had vier dagen nodig om het te bouwen.
Heeft ze het landschap knap bedacht?
Vind je dat ze het goed heeft gemaakt?
Zou jij op zo een plaats willen wonen?
De gebouwen en torens zijn gemaakt uit kapot geslagen bakstenen en gebruikte batterijen.
Er groeien geen groene bomen en je vindt er amper water. Wanneer je alles goed bekijkt
dan ziet het landschap er verlaten en zelfs wat gevaarlijk uit.
Stel je voor dat zo een plaats in het echt zou bestaan. Zou je daar dan mogen komen of
denk je dat dat verboden is?

Weet jij waarom Keiko Sato haar werk met afvalmateriaal heeft gemaakt?
Ze had het toch evengoed met mooi versierd servies of waarom geen felgekleurde
snoepjes kunnen maken?
Wel, toen de kunstenares klein was en nog in Japan woonde, leefde ze in de buurt van
Fukushima waar ook kerncentrales staan. Vijf jaar geleden gebeurde daar een grote
zeebeving. Er vielen slachtoffers en de gebouwen werden beschadigd. De koeltorens van
de kerncentrale vielen uit, waardoor er veel gevaarlijk radioactief afval ontsnapte dat de
lucht, het water en de grond vervuilde.
Snap je nu beter waarom ze haar landschap met afval heeft gemaakt en het er zo verlaten
uitziet?
Zou jij een lijst kunnen maken van de materialen die ze in haar werk heeft gebruikt?
(Als je het niet goed kunt zien vanop een afstand dan kan je een verrekijker lenen bij het onthaal. Denk je eraan om
hem terug te brengen als je klaar bent met je lijst?)

Fukushima is een gebied
dat ongeveer
250 kilometer ten
noordoosten van de
Japanse hoofdstad
Tokyo ligt.

In…

Japan meet men veel
aardbevingen.
Meestal zijn ze zo klein
dat ze niet altijd worden
opgemerkt door de
bewoners.
Gelukkig maar, want er
wordt gezegd dat de
aarde in Japan ongeveer
duizend vijfhonderd keer
per jaar beeft. Dat zijn
gemiddeld vier bevingen
per dag.

Yuko Nasaka / Zonder titel (1964)

4.

Vroeger kenden we niet zoveel van Japanse kunst omdat er maar heel weinig
buitenlandse mensen in Japan mochten komen. Japanse kunstenaars mochten ook niet
kiezen wat voor werk ze wilden maken. Als een werk er anders, vreemd, of wat te modern
uitzag, dan mocht het niet getoond worden op publieke plaatsen.
Yuko Nasaka is heel blij dat daar de voorbije vijftig jaar verandering in is gekomen,
omdat ze vaak schilderijen maakt die ze niet zomaar maakt met een penseel en gewone
verf.
Maar met wat dan wel?
Kan jij raden op welke manier de Japanse kunstenares haar kunstwerk heeft geschilderd
terwijl je het vanop een veilige afstand bekijkt?
Geraak je er niet goed aan uit en weet je het niet?
Hieronder vind je vier tips waarmee je het juiste antwoord misschien kan vinden.

Eén
一
(Ichi)

Twee
二
(Ni)

Drie
三
(San)

Vier
四
(Yon)

Lijm, gips en klei.

Ronddraaien.

Schildersmes.

Autolak.

Lemm&Barkey / Magnolia (2016)

5.

In het piepkleine kamertje met de witte deur is het precies al lente.
Moeten de bladeren niet eerst van de bomen vallen en moet de winter niet eerst komen
voor het opnieuw lente wordt?
Lemm&Barkey of Lot Lemm en Grace Ellen Barkey maken voorstellingen en
kunstwerken. Ze wisselen regelmatig ideeën uit over hoe ze hun kunstwerken en hun
voorstellingen, waarin gedanst en geacteerd wordt, er mooi kunnen laten uitzien.
Grace Ellen Barkey heeft een tuin waar ze de bomen, bloemen, bladeren en het gras heeft
gefilmd. Van de beelden waarop een magnoliaboom in bloei staat heeft Lot Lemm een
video-installatie gemaakt.
Als er in de projectiekamer veel volk is dan wacht je best even.
Als de deur gesloten is dan klop je eerst aan.
Wanneer er niemand is dan kan je naar binnen gaan en de deur achter je sluiten. De
kunstenaressen vinden dat je het werk dan beter kunt beleven.
En, wat denk of doe je als je daar zo staat?
Lijkt het alsof je echt in de tuin van Grace Ellen Barkey bent?
Krijg je zin om terug te fluiten naar de vogels?
Zou je hier graag wat langer willen blijven?
Doe maar! Zolang er niemand op de deur klopt, kan je met je ouders naar het kunstwerk
van Lemm&Barkey kijken.

Philippe Van Snick / Eilanden (2016)

6.

Beneden in Studio-S waarvoor je de trap recht tegenover de bar naar beneden moet
nemen, vind je een kunstwerk dat Philippe Van Snick speciaal voor de tentoonstelling
heeft gemaakt.
Eenentwintig jaar geleden reisde de Belgische kunstenaar naar Japan om er kunstwerken
te maken. Japan ligt in de Stille Oceaan en bestaat uit meer dan 6.850 verschillende
eilanden.
Zou het kunnen dat de kunstenaar dit werk zo heeft bedacht omdat hij moest terugdenken
aan zijn verre reis naar Japan?
Waarom denk je dat?
Komt dat omdat je goed hebt opgelet toen je de trap naar beneden moest nemen en de
tekst: “De toeschouwer loopt niet op de eilanden, hij verdrinkt in het
verlangen…vlucht.” op de muur in de gang zag staan?

Philippe Van Snick maakt kunstwerken waarin het getal tien vaak voorkomt.
Tel je al de vormen die onbestaande eilanden voorstellen even na op je tien vingers?
Achter de hoek liggen ook twee geschilderde eilanden. Het zwarte eiland stelt de nacht
voor en het blauwe de dag.
Zijn het er samen tien of heb je er meer of minder geteld?
Als je er meer of minder hebt geteld dan moet je het misschien anders aanpakken en niet
de eilanden maar de gebruikte kleuren tellen.
Kom je nu aan tien?
Als je geen tien maar elf kleuren hebt geteld probeer het dan nog een laatste keer. De
kunstenaar maakt geen onderscheid tussen donkerblauw en lichtblauw.
Langs dit kunstwerk mag je voorzichtig wandelen. Dat geeft misschien inspiratie om zelf
ook eens een zin, kort gedicht of rijmpje bij het werk te schrijven.
Op deze of op de vorige pagina vind je plaats om jouw zin, gedicht of rijmpje te schrijven.
Wil je dat de kunstenaar jouw zin vindt?
Knip of scheur hem uit en schuif hem onder de deur met de kleine rode ronde sticker.
Philippe Van Snick zal het daar wel vinden.

Japan…
heet in het Japans
‘Nihon’ of ‘Nippon’,
wat ‘De oorsprong
van de zon' betekent.

Op de vlag van Japan,
staat een cirkel die de
zon voorstelt. Kan je
aan de cirkel hiernaast
dezelfde kleuren geven
als op de Japanse vlag.

Yoko Ono / Wish Tree (1996 - 2016)

7.

In de tentoonstellingsruimte vind je twee kunstwerken die jouw hulp kunnen gebruiken.
Yoko Ono heeft een kunstwerk bedacht waar iedereen een kaartje met een geschreven
wens mag hangen. Op de sokkels bij de boom ligt een brief van de kunstenares waarop je
kunt lezen hoe je het moet doen. Op de tweede sokkel vind je kaartjes en schrijfgerief.
Hoe voelt het om mee te werken aan een kunstwerk van een beroemd persoon?
Yoko Ono is niet alleen bekend omdat ze kunstwerken maakt. Ze is ook muzikante en de
echtgenote van John Lennon. Hij was zanger en muzikant bij ‘The Beatles’.
Je grootouders en ouders zullen deze popgroep vast en zeker kennen?
In elke bibliotheek kun je cd’s, boeken en zelfs dvd van de groep ontlenen.
Om het hoekje vind je een tweede werk waaraan je mee kunt werken. Naast de drie
schildersdoeken hangt een zwarte stift waarmee je op het doek een vrije tekening mag
maken. De Japanse kunstenaar Jiro Yoshihara is vierenveertig jaar geleden overleden,
maar zijn kunstwerk Please Draw Freely, wat in het Nederlands wil zeggen Gelieve vrij
te tekenen, bestaat nog altijd. Als iemand het zestig jaar
oude werk wil hermaken voor een tentoonstelling dan
mag dat. Toen Jiro Yoshihara nog leefde heeft hij daar
zijn toestemming voor gegeven. Staat het kunstwerk
ondertussen al goed vol?
Weet jij nu al hoe het eruit zal zien op het einde van de
tentoonstelling?

Hiroshi Sugimoto / Seascapes

8.

Denk je dat jullie al de kunstwerken hebben gezien in de grote tentoonstellingsruimte, de
zeshoekige ruimte of het kabinet, de kleine projectiekamer en in Studio-S?
Wandel dan met je ouders zeker ook eens naar buiten om naar het kunstwerk van
Rumiko Hagiwara te kijken. Het werk vind je op de hoek van het grasplein dicht bij
de boom naast de vijver.
Als je mama en papa ermee akkoord gaan dan kun je vragen of ze hun ogen even willen
sluiten terwijl je je mama naar de ene kant en je papa naar de andere kant van het
kunstwerk begeleidt.
Pas als ze op hun plaats staan mogen ze hun ogen weer openen om stilletjes naar het
kunstwerk en het titelbordje te kijken.
Zien zij hetzelfde?
Lezen ze dezelfde titel?

Rumiko Hagiwara houdt van kleine grapjes en zet je wel eens op het verkeerde
been. Ze doet dat niet om je te pesten maar om jouw aandacht te trekken en goed te
kijken naar de dingen om je heen.
In de Plantentuin in Meise, hier niet ver vandaan, heeft Rumiko Hagiwara ook een
kunstwerk gemaakt. In de buurt van waar je dit boekje hebt genomen hangt een
televiesiescherm waarop je het kort kunt zien.
Binnen in een paviljoen staat een boom die met zijn takken in de wind waait.
Zou jij een grappig of gefantaseerd verhaal over de boom kunnen verzinnen want eigenlijk
kan zoiets toch niet in het echt?

Ben …

je benieuwd en wil je
weten hoe het kunstwerk
‘Fake Wind’ of
’Nepwind’ er nu in het
echt uitziet? Op:
www.br.fgov.be/index.php
vind je informatie zoals
de wegbeschrijving, de
openingsuren en de
toegangsprijs. Als je
jonger bent dan 18 jaar,
dan mag je de
plantentuin gratis
bezoeken.

Bij de ingang en in het
park vind je een
plattegrond waarop je de
weg naar het kunstwerk
in het Jachtpaviljoen
kunt vinden.

Het
kunstwerk
vind je hier!

Hier is de
hoofdingang!

Kinderactiviteiten
om aan te kruisen of te noteren in je
agenda:
Museumcultuur
Strombeek/Gent 2013-2016
is een samenwerking tussen
Cultuurcentrum Strombeek en
S.M.A.K. Gedurende vier jaar
worden er in Cultuurcentrum
Strombeek verschillende
tentoonstellingen gemaakt met
kunstwerken uit de S.M.A.K.collectie die ongeveer 2000 werken
omvat. Daarnaast wordt ook nieuw
en ander werk getoond van
nationale en internationale
kunstenaars van vroeger en nu.
*S.M.A.K. is de afkorting van het Stedelijk
Museum voor Actuele Kunst in Gent.

o Zaterdag 08 oktober om 14u30
Kamishibai fietstocht voor kinderen van
3 tot 6 jaar en hun ouders

o Zaterdag 15 oktober van 9u30 tot 12u
Zap-staart-je (1) speelse
tentoonstellingsrondleiding voor kinderen van
6 tot 12 jaar

o Zaterdag 22 oktober van 10u tot 10u45
Gratis Voorleesuurtje in de
tentoonstellingsruimte i.s.m.
bibliotheek Strombeek voor kleuters van de
2de en 3de kleuterklas.

o Donderdag 3 en vrijdag 4 november van
10u tot 12u
Stipje klein - stipje groot - stipje rood een
beeldende vakantieworkshop voor kleuters
van 3 tot 6 jaar

o Donderdag 3 november en vrijdag 4
Meer informatie over de activiteiten en over hoe je
kunt inschrijven, vind je op: www.ccstrombeek.be

november van 14u tot 17u
Manga Japanse strips voor kinderen van 8 tot
12 jaar

o Zondag 6 november om 10u30
Ponyo ontbijtfilm voor families met kinderen
vanaf 6 jaar

Het kinderlogo:
Museumcultuur Strombeek/Gent werd ontworpen door: Studio Luc Derycke
De tentoonstelling werd samengesteld door: Luk Lambrecht en Lieze Eneman
De foto’s in dit boekje werden gemaakt door: Cultuurcentrum Strombeek
De eindredactie gebeurde door: Lieze Eneman
Dit kameleon-boekje werd opgesteld door: Gerda Debuck

