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In het kader van een reeks signalementen van
belangwekkende kunstenaars presenteert Stroom
Den Haag dit najaar een tentoonstelling van het
Repairing Earthquake Project, het magnum opus van
de in Den Haag woonachtige kunstenaar Nishiko
(Kagoshima, Japan, 1981). Na de aardbeving en de
daarop volgende tsunami in maart 2011 ging zij in
het Tohoku-gewest van Japan op zoek naar
resterende voorwerpen en verzamelde zij
ooggetuigenverklaringen die de nasleep van de ramp
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ervaarbaar maken. Tijdens het project repareert en
reconstrueert Nishiko de gehavende voorwerpen
teder en minutieus. Met hun littekens blijven ze
zichtbaar herinneren aan de historische
gebeurtenissen. “In my point of view, extreme care
and dedication generate a potential for healing”,
aldus de kunstenaar. De gerepareerde voorwerpen
kregen vervolgens een tweede leven doordat Nishiko
ze onderbracht bij pleegouders. In 2018 bekroont de
kunstenaar het project met twee nieuwe onderdelen.
De tentoonstelling bij Stroom presenteert het
Repairing Earthquake Project voor het eerst in zijn
totaliteit.
 

De tentoonstelling bij Stroom heeft niet uitsluitend ten doel
het pregnante Repairing Earthquake Project over het
voetlicht te brengen bij een breder publiek. Nishikoʼs project
maakt niet alleen een menselijke tragedie invoelbaar, maar
ook een ecologische crisis tastbaar. De omstandigheid dat de
zeespiegel tijdens het Antropoceen dramatisch stijgt als
gevolg van klimaatverandering door menselijk handelen,
evenals het verschijnsel van de concentraties van plastic
afval in de oceaan, maken het project nog urgenter: het
handelt evenzeer over onze gezamenlijke toekomst als dat
het stil staat bij de aardbeving en tsunami in Japan in 2011.

Stroom School
Een intensief publieksprogramma begeleidt het project,
gericht op scholieren in het basisonderwijs en voortgezet
onderwijs, studenten en andere geïnteresseerden binnen en
buiten het kunstenveld. Een lezingenprogramma met
Nederlandse en internationale sprekers maakt deel uit van
het programma.

De tentoonstelling en het publieksprogramma worden
samengesteld door gastconservator Roel Arkesteijn. Hij is
geïnteresseerd in vormen van artistiek engagement,
activisme en kunst voor maatschappelijke verandering. Sinds
eind 2008 is hij als conservator hedendaagse kunst
verbonden aan Museum De Domijnen (voorheen Museum
Het Domein) in Sittard.

De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door
het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Mondriaan Fonds
en de Gemeente Den Haag.

Noot voor de pers:



Voor interview aanvragen, meer informatie en beeldmateriaal
kunt u contact opnemen met: Stroom Den Haag, Hildegard
Beijersbergen-Blom, pers@stroom.nl,
tel. 070-3658985.
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Stroom Den Haag is een kunstcentrum met een breed
scala aan activiteiten. Het programma is gebaseerd op
de overtuiging dat kunst nieuwe inzichten biedt en een
belangrijke bijdrage levert aan het debat over stad,
cultuur en maatschappij. Stroom wordt financieel
ondersteund door Mondriaan Fonds en de gemeente
Den Haag.
 
Copyright © Stroom Den Haag, 2018
All rights reserved.

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Stroom Den Haag · Hogewal 1-9 · The Hague, Zh 2514 HA · Netherlands 

mailto:pers@stroom.nl
http://www.stroom.nl/
http://www.facebook.com/stroomdenhaag
http://www.twitter.com/stroom_denhaag
http://instagram.com/stroom_den_haag
mailto:info@stroom.nl
http://www.stroom.nl/
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://stroom.us13.list-manage.com/about?u=67263343e8942dd60495f90f2&id=a8825b558a&e=%5BUNIQID%5D&c=e5b188c65f
https://stroom.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=67263343e8942dd60495f90f2&id=a8825b558a&e=%5BUNIQID%5D&c=e5b188c65f
https://stroom.us13.list-manage.com/profile?u=67263343e8942dd60495f90f2&id=a8825b558a&e=%5BUNIQID%5D

