In the context of a series of presentations that focus on artists who merit
our attention, Stroom Den Haag has organised an exhibition about the
Repairing Earthquake Project, the magnum opus of the Hague artist Nishiko
(Kagoshima, Japan, 1981). After studying photography at Tokyo Zokei
University (2002-2006), in 2006 Nishiko moved to the Netherlands to
study fine art at the Royal Academy of Art, The Hague (2006-2008). Her
oeuvre centres on small gestures. Nishiko has stated that as an artist, she is
fascinated by ‘occurrences that are slightly divergent from daily life, easily
overseen subjects or accidents from which we avert our gaze’. These interests

come together in her Repairing Earthquake Project. After the earthquake and
tsunami of 11 March 2011, Nishiko travelled to Japan’s Tohoku region to look
for objects left behind in their wake. She also started collecting eyewitness
accounts, which give us a more intimate sense of what it is like to live in
the aftermath of these disasters. Over the course of the project, the artist
resurrected numerous battered objects in a tender process of meticulous
restoration. Their ‘scars’ serve as physical reminders of the dramatic events.
Nishiko said once that she wants to encourage the viewer ‘to relive the
experience of the moment and to contextualise the subject into his or her
own imagination’.
The exhibition at Stroom will be the first time the Repairing Earthquake
Project is presented in its entirety. In the first and second phases of the
project, Nishiko repaired the objects in public, during group exhibitions in
Yokohama (2011) and Mito (2012). The third episode, entitled Current Washes
Ashore (2013), was realised during a residency at Badgast in Scheveningen
arranged by Satellietgroep. The artist worked together with Sachi Miyachi
to find ways in which to integrate the objects that cross the pacific and
continue to wash ashore. In the fourth phase, How to Store (2013), Nishiko
sought foster homes for the objects she had repaired during the first two
phases. Protecting the objects in wooden boxes of her own design, she gave
the restored objects a new life by placing them with various ‘foster parents’.
These caretakers are allowed to keep the objects in their homes, provided
they give them back to their original owners should they ask for their return.

In het kader van een reeks signalementen van belangwekkende kunstenaars presenteert Stroom Den Haag een tentoonstelling van het Repairing
Earthquake Project, het magnum opus van de in Den Haag woonachtige
kunstenaar Nishiko (Kagoshima, Japan, 1981). Nishiko bekwaamde zich in
fotografie aan de Tokyo Zokei University (2002-2006) en vestigde zich in 2006
in Den Haag, waar zij aan de kabk beeldende kunst studeerde (2006-2008).
Binnen haar oeuvre staan kleine gebaren centraal. Nishiko stelt dat zij als
kunstenaar gegrepen is door ‘occurrences that are slightly divergent from
daily life, easily overseen subjects, or accidents from which we avert our
gaze’. In haar Repairing Earthquake Project komen deze fascinaties samen.
Na de aardbeving en de daarop volgende tsunami op 11 maart 2011 ging
Nishiko in het Tohoku-gewest van Japan op zoek naar resterende voorwerpen en verzamelde zij ooggetuigenverklaringen die de nasleep van de ramp
ervaarbaar maken. Tijdens het project repareert en reconstrueert de kunstenaar de gehavende voorwerpen teder en minutieus. Met hun littekens
blijven ze zichtbaar herinneren aan de historische gebeurtenissen. Nishiko
stelde ooit dat zij de beschouwer wil aanzetten ‘to relive the experience of
the moment, and to contextualise the subject into his or her own fantasy’.
De tentoonstelling bij Stroom presenteert het Repairing Earthquake Project
voor het eerst in zijn totaliteit. Tijdens de eerste en tweede fase van het
project repareerde Nishiko de objecten op zaal als onderdeel van tentoonstellingen in Yokohama (2011) en Mito (2012). De derde episode, getiteld
Current Washes Ashore (2013), werd gerealiseerd tijdens een door de Satellietgroep gearrangeerd gastverblijf bij Badgast in Scheveningen. Hier ging

de kunstenaar samen met Sachi Miyachi op zoek naar manieren om de
drijvende voorwerpen die nog altijd aanspoelen aan de andere kant van
de Stille Oceaan te integreren in haar werk. In het vierde deel, How to Store
(2013), zocht Nishiko pleegouders voor de voorwerpen die zij tijdens de
eerste twee fasen had gerepareerd. Zij beschermde de objecten in zelf ontworpen houten kistjes en schonk de voorwerpen een tweede leven door hen
onder te brengen bij verschillende ‘adoptieouders’. Deze kunnen tijdelijk
over de objecten beschikken, op voorwaarde dat zij de voorwerpen retourneren aan de rechtmatige eigenaars wanneer deze zich ooit melden en deze
hun huisraad terug wensen. Het Repairing Earthquake Project omvat naast het
daadwerkelijk repareren van de fysieke objecten ook allerlei andere vehikels
en media, waaronder fotografie, video, geluid, installaties, performance,
publicaties en een blog (http://nishiko55.com/eq/).
In 2018 bekroont Nishiko het Repairing Earthquake Project met twee
nieuwe onderdelen. Met de voltooiing van het project is ook enige tijdsdruk
gemoeid: de kunstenaar merkte recent op dat in Japan zó’n vaart wordt
gemaakt met de reconstructie van de door de tsunami getroffen gebieden,
dat het buiten de afgesloten terreinen met hoge radioactieve straling steeds
moeilijker wordt om sporen van de ramp terug te vinden. De vijfde fase
van het project vormt een vervolg op het derde deel. In april dit jaar betrok
Nishiko een tijdelijk atelier in de kustplaats Tofino, Canada, om te onderzoeken welke overblijfselen van de materiële cultuur zeven jaar na de tsunami
nog aanspoelen aan de andere kant van de Stille Oceaan. In de loop van het
Repairing Earthquake Project raakte Nishiko steeds meer gefascineerd door

nishiko: repairing earthquake project
‘In my point of view, extreme care and dedication generate a potential for healing.’
Nishiko, 2017
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Besides physically restoring items found in the afflicted areas, the Repairing
Earthquake Project also extends to other channels and media, including
photography, video, sound, installations, performance, publications and
a blog (http://nishiko55.com/eq/).
In 2018, Nishiko rounded off the Repairing Earthquake Project with
two new elements. This project was also subject to some time pressure,
incidentally: during a recent visit, the artist became aware that the
affected areas are being rebuilt at such a frenetic pace that it is becoming
increasingly difficult to find traces of the disaster outside the sites that
are closed to the public due to radiation hazard. The fifth phase of the
project follows up on the third phase. In April of this year, Nishiko moved
into a temporary studio in the coastal town of Tofino, Canada, to examine
which remains of Japanese material culture continue to wash up on the
other side of the Pacific seven years after the tsunami. Over the course of
the Repairing Earthquake Project, Nishiko became increasingly interested in
the phenomenon of microplastic: minute plastic particles that enter the
environment and often create major problems for the wildlife – particularly
in our planet’s seas and oceans. During her stay in Canada, Nishiko
collected a mass of tsunami debris, including a large number of plastic
objects. She was helped in this project by local artist and beachcomber Pete
Clarkson. Back at her studio in the building of the Hague artists’ initiative
Billytown, Nishiko individually numbered and archived the total 1,249
pieces of microplastic she had collected on the shores of Tofino.

In June 2018, Nishiko returned to the area afflicted by the tsunami for
the sixth and – for the time being, last – phase of the Repairing Earthquake
Project. Various environmental organisations report that survivors are still
seeking compensation for personal property lost in the disaster. In response
to this news, the artist decided to once again travel to Japan to commission
drawings of the most sorely-missed items, which will be donated to the
survivors. Based on interviews with survivors of the tsunami, collaborating
artist Aki Namba produced drawings of the lost objects under Nishiko’s
supervision. These drawings will be presented for the first time at Stroom
Den Haag; at the end of the exhibition, the artist will be taking the drawings
with her to Japan.
According to Nishiko, she finds working in the familiar white cube
somewhat problematic. That is why for her exhibition at Stroom, the artist
decided to leave the existing architecture of the building on Hogewal for
what it is, and build her own architectural structure within the presentation space. To this end, she designed a large square platform that doubles
as a pedestal for the entire Repairing Earthquake Project. The platform serves
as a public studio and meeting area, where visitors can engage in conversation with the artist. Nishiko will also be presenting new videos in Stroom’s
basement: tranquil registrations of tidal movements along the coastlines of
Tofino, Canada, and Watari, Japan.
As part of the exhibition at Stroom, the artist has included two references
that give a sense of the tsunami’s almost unimaginable impact and destruc-

het fenomeen van micro-plastic: kleine plastic-deeltjes die in het milieu
terechtkomen, en zeker in zeeën en oceanen tot grote problemen leiden.
Tijdens haar verblijf in Canada verzamelde Nishiko een grote hoeveelheid
tsunami-puin, waaronder veel plastic. Zij werd hierbij geholpen door
Pete Clarkson, een plaatselijke kunstenaar en strandjutter. De 1249 stukken
micro-plastic die zij in Tofino aantrof werden vervolgens door haar genummerd en gearchiveerd in haar atelier in het Haagse kunstenaarsinitiatief
Billytown.
Voor de zesde en voorlopig laatste fase van het Repairing Earthquake Project
keerde de kunstenaar in juni 2018 terug naar het rampgebied in Japan.
Verschillende milieuorganisaties maakten recent melding van het feit dat
de overlevenden van de ramp nog steeds proberen om gecompenseerd te
worden voor hun verloren persoonlijke bezittingen. De slachtoffers beschouwen deze voorwerpen als een deel van hun leven en hopen de objecten
nog steeds terug te krijgen. In reactie op deze berichten besloot de kunstenaar opnieuw naar Japan te reizen om de voorwerpen die de overlevenden
van de ramp het meest missen als tekening te laten uitvoeren en aan hen
te doneren. Aan de hand van interviews met overlevende slachtoffers van
de tsunami in Japan werden onder Nishiko’s supervisie door Aki Namba
tekeningen vervaardigd van verloren objecten. Tijdens de tentoonstelling
bij Stroom zullen de tekeningen voor het eerst worden gepresenteerd; na
de expositie zal de kunstenaar de tekeningen naar Japan overbrengen.
Nishiko heeft naar eigen zeggen een problematische verhouding tot de
white cube. Voor haar tentoonstelling bij Stroom besloot zij om deze reden

de bestaande architectuur van het pand aan de Hogewal ongemoeid te laten
en binnen de presentatieruimte een eigen architecturale structuur te bouwen. Zij ontwierp een groot vierkant platform, dat tegelijk dient als sokkel
voor het gehele fysieke Repairing Earthquake Project, als openbaar atelier en
als een sociale ontmoetingsplek waar bezoekers in gesprek kunnen gaan
met de kunstenaar. In het souterrain van Stroom presenteert Nishiko tegelijk nieuwe, hier voor het eerst getoonde video’s: verstilde registraties van
de getijdenbeweging aan de kusten van Tofino, Canada, en Watari, Japan.
Op de voorgevel van Stroom bracht de kunstenaar als onderdeel van
de tentoonstelling twee verwijzingen aan die het schier onvoorstelbare
en de kracht van de verwoestingen invoelbaar maken. Uittorenend boven
de dakrand van het gebouw hing de kunstenaar een authentieke, uit Japan
geïmporteerde groen-wit gestreepte windsok. Dergelijke feestelijk gekleurde windsokken en vlaggen steken op allerhande reconstructie-plekken in
de getroffen gebieden de kop op: langs wegen en op vlakten. Ze markeren
tijdelijke vestigingen van kantoren en bedrijven, en stralen een zeker optimisme uit: hier is de reconstructie en wederopbouw gaande. De windsok
boven de gevel van Stroom is bevestigd op exact 21,10 meter hoogte – het
niveau dat het zeewater aan de Japanse kust bereikte tijdens de tsunami in
2011.* Een andere markering aan de Stroom-facade, op twee meter hoogte,
indiceert het niveau dat het water in dit gebied van Den Haag zou bereiken
wanneer de dijken zouden breken. Volgens gespecialiseerde websites is de
kans groter dan tien procent dat men in een mensenleven te maken krijgt
met een dergelijk ingrijpende overstroming.
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tive force. High above the eaves of the building, the artist has erected an
authentic green-and-white windsock imported from Japan. Similar festively
coloured windsocks and flags can be found at construction sites throughout
the tsunami-hit areas: in open fields and by the roadside. They are used to
mark the temporary locations of offices and businesses. They have a certain
optimism about them: this is where the reconstruction is taking shape.
The windsock rising above Stroom’s façade is suspended at exactly 21.1
metres: the height of the wave that hit the coast of Japan during the 2011
tsunami.* A second marker, attached to Stroom’s façade some two metres
above ground level, indicates how high the water would reach in this part
of The Hague if the levees were to break. According to specialised websites,
we have over 10 percent chance of experiencing a flood of this magnitude
in our lifetime.
The exhibition at Stroom doesn’t just focus on introducing a larger
audience to the weighty Repairing Earthquake Project. Nishiko’s project is
about more than bringing a human tragedy closer to home – it also gives
* The artist remarked: ‘The crest height of the tsunami varies depending on the geographical
features of the location. However, since at many locations the March 2011 tsunami exceeded
the capacity of the local measuring systems, I’m not sure how accurate the stated water levels
are. There are many theories and figures. I believe 21.1 metres is the highest reliable wave
height recorded for the tsunami. It’s the wave height recorded along the actual coastline –
where normally the land meets the sea. Local water levels were very high in areas surrounded
by mountains.’
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concrete shape to the ecological crisis that is unfurling around us. The
dramatic rise in sea levels due to the Anthropocene’s human-induced
climate change and the growing concentrations of plastic waste in the sea
only underline the urgency of its message. The Repairing Earthquake Project
does more than just reflect on the 2011 earthquake and tsunami in Japan.
It is also about our joint future. The project is accompanied by an intensive
programme of public activities for primary and secondary school pupils,
students and other people who are interested, in the arts sector and beyond.
In addition, the programme includes a lecture series, Rising Waters, with
speakers from the Netherlands and abroad.
This brochure serves as a compendium for the exhibition. While the
presentation of the objects of the Repairing Earthquake Project mainly
emphasises their material qualities, the exhibition guide has a stronger
focus on various background aspects of the project. The artist uses carefully
selected photos to talk about how the urban and rural landscapes have
changed since the tsunami, where she found several representative items
and groups of objects, about the restoration process, the foster parents
who adopted the restored objects and the drawings that she recently
commissioned of various lost belongings. Her remarkably down-to-earth
account sheds further light on the objects’ often poignant history.
roel arkesteijn
guest curator

De tentoonstelling bij Stroom heeft niet uitsluitend ten doel het pregnante Repairing Earthquake Project over het voetlicht te brengen bij een breder
publiek. Nishiko’s 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. Een intensief publieksprogramma
begeleidt het project, gericht op scholieren in het basisonderwijs en voort
gezet onderwijs, studenten en andere geïnteresseerden binnen en buiten
het kunstenveld. Een lezingenprogramma, Rising Waters, met Nederlandse
en internationale sprekers maakt deel uit van het programma.
Deze brochure fungeert als een compendium bij de tentoonstelling. Waar
de kunstenaar koos voor een presentatie die in de eerste plaats de materiële
kwaliteiten van de objecten in het Repairing Earthquake Project benadrukt,
daar biedt deze tentoonstellingsgids achtergronden bij het project. Aan de

roel arkesteijn
gastconservator

* De kunstenaar stelt: ‘De ultieme hoogte die de tsunami bereikte hangt af van de locatie.
Op een groot aantal plekken die in maart 2011 door de tsunami werden getroffen kwam het
water zo hoog dat het buiten het bereik van het lokale meetsysteem viel. Dus ik weet niet
hoe accuraat de hoogtes zijn die zijn gemeten. Er zijn veel verschillende theorieën en cijfers.
Ik denk dat 21.1 meter een geloofwaardig getal is voor de hoogte van de tsunami. Dat is
daadwerkelijk gemeten langs de kustlijn, op de grens tussen water en land. De plaatselijke
waterstanden waren extreem hoog op plekken die omringd zijn door bergen.’

Links: Harumi Shimura wijst een plek aan in de omgeving van Nobiru, Higashi-Matsushima,
Miyagi, 2011. Rechts: Google Maps, Nobiru, 2015 / Left: Harumi Shimura pointing out a spot in the
area of Nobiru, Higashi-Matsushima, Miyagi, 2011. Right: Google Maps, Nobiru, 2015

hand van geselecteerde foto’s vertelt de kunstenaar achtereenvolgens over
de manier waarop het (stads)landschap sinds de tsunami transformeerde,
over de vindplaats van enkele exemplarische (groepen) voorwerpen, over het
proces van restauratie, over de pleegouders die objecten adopteerden, evenals
over de tekeningen die zij recent liet vervaardigen van verloren bezittingen.
Haar opmerkelijk nuchtere relaas helpt de vaak indringende geschiedenis
van de objecten verder bloot te leggen.

Volgende pagina’s /  overleaf: Long beach, Tofino, Canada, 2018
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12-09-2011 / 17-10-2012 / 06-06-2018

Whenever I visit Touna, this is where I set out from. Harumi Shimura,
an acquaintance of mine who lives nearby and who helps me in the
Repairing Earthquake Project, pointed to this site on the map when I asked
her where I should start (see page 7). The photo on top dates from 2011 –
it’s the first photo I ever took in the context of this project. The tsunami
hit the peninsula from the left and the entire area was flooded. On the left,
you can make out the remains of a rice paddy; on the right the sea. In the
background, there’s an eerie abandoned nursing home for senior citizens
that was evacuated before the tsunami hit. This is another area where you’re
no longer allowed to build homes. The outlines of this area are constantly
changing on Google Maps, depending on the water level. The bottom
photograph was made in 2018. People are still busy preparing this site for
farming. The road has since been repaired and now leads to an oyster farm
on the peninsula. It actually opened as early as 2015. On the right, you can
see one of the new concrete levees that are intended to protect the coastline.
Most people aren’t happy with these massive embankments, which obstruct
their view of the sea.

Dit is de plek waar mijn expeditie aanvangt, iedere keer dat ik Touna
bezoek. Harumi Shimura, een kennis die in dit gebied woont en die mij
helpt bij het Repairing Earthquake Project, wees deze plek aan op de plattegrond toen ik haar vroeg waar te beginnen (zie p. 7). De bovenste foto
dateert uit 2011 - de eerste foto die ik maakte als onderdeel van het project.
De tsunami bereikte dit schiereiland van links en sloeg compleet over dit
gebied. Links zijn de overblijfselen van een paddi, een rijstveld, te zien; rechts
is de zee. Op de achtergrond is een verlaten, spookachtig voormalig verpleeghuis voor ouderen zichtbaar, dat werd geëvacueerd in de aanloop naar de
tsunami. Ook in dit gebied is het sindsdien verboden om opnieuw huizen
te bouwen. De plattegrond van dit gebied op Google Maps veranderde
voortdurend, afhankelijk van de waterstand. De onderste foto dateert uit
2018. Men treft nog altijd voorbereidingen om met landbouw aan te vangen.
De weg is intussen hersteld en leidt nu naar een oesterkwekerij op het schiereiland, die al in 2015 opende. Rechts is één van de nieuwe betonnen dijken te
zien die de kustlijn nu moeten beschermen. Weinig mensen zijn blij met die
massieve muren die de zee aan het zicht onttrekken.
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13-09-2011 / 17-10-2012 / 06-06-2018

Photos of a large cemetery in Touna taken in 2011, 2012 and 2018. You can
see a large retirement home in the background. A year after the disaster,
they had restored the graves to their previous state. The cemetery today
also has a monument commemorating the tsunami. You can find a lot
of graves here of people who perished in the disaster. The tsunami is often
named as the cause of death on individual gravestones. On the far right of
the most recent photo, you can see they have erected a post on the cemetery
grounds. It marks the local water level here at the time of the tsunami:
around 3.5 metres.

Zicht op een grote begraafplaats in Touna, in 2011, 2012 en 2018. Op de
achtergrond is een bejaardentehuis te zien. Een jaar na de ramp waren
de graven in de oude orde hersteld. Tegenwoordig maakt een herdenkingsmonument voor de ramp deel uit van de begraafplaats. De plek telt vele
graven van mensen die omgekomen zijn bij de tsunami; op individuele
grafstenen wordt deze doodsoorzaak vaak genoemd. Geheel rechts op de
meest recente foto is een mast toegevoegd aan de begraafplaats, die het
waterpeil tijdens de tsunami op deze plek markeert: ongeveer 3,5 meter.
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24-10-2011 / 17-10-2012 / 10-06-2018

Before the tsunami, this was a busy residential neighbourhood. The photo
on top dates from 2011; the bottom one from 2018. When I first visited this
area near the old Nobiru station in 2011 – some six months after the disaster
– almost every house apart from this one had been destroyed. When I looked
inside I was shocked to find it completely gutted. The water level must have
been very high. The house was sandwiched between the sea and a nearby
canal – meaning that when the tsunami struck, the water came from two
sides. You’re no longer allowed to build in this area. Right now, it’s being
used for large-scale agriculture – no one’s exactly sure which corporations
are responsible. There’s nothing to remind you that this used to be a
densely-populated residential neighbourhood.

Vóór de tsunami was dit een woonwijk, gevuld met huizen. De bovenste
foto dateert uit 2011, de onderste uit 2018. Toen ik dit gebied nabij het
voormalige Nobiru-station in 2011 voor het eerst bezocht, een half jaar
na de ramp, waren vrijwel alle huizen afgebroken, behalve deze woning.
Het was werkelijk shockerend om binnen te kijken in dit verschrikkelijk
verwoeste huis. Het waterniveau moet er zeer hoog zijn geweest. Het huis
was ingeklemd tussen de zee en een kanaal; tijdens de tsunami kwam het
water er van twee kanten. Het is niet meer toegestaan om nog te bouwen in
dit gebied. Er wordt nu door corporaties op grote schaal landbouw bedreven;
niemand weet precies door wie. Niets herinnert er nog aan dat dit ooit een
dichtbevolkte woonwijk was.
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24-10-2011 / 17-10-2012 / 06-06-2018
One of the sites of the disaster: the gym of a former primary school in the
vicinity of the Nobiru railway station. It’s close to a canal that was dug some
150 years ago by the Dutch. The gym was often used for school ceremonies
and meetings. The photo on top shows the situation some six months after
the disaster. The hands of the clock in the gym are frozen at 2:46 p.m. – the
time of the earthquake of 11 March 2011. As is often the case after a major
earthquake, the government advised local residents to evacuate to sites that
were deemed safe, including this school gym. The sea was miles away – no
one imagined the tsunami would reach this far. Nevertheless, the tidal wave
reached the gym hall at 3:52 that afternoon. The wave was almost three metres high – it went nearly all the way to the ceiling of the room on the ground
floor. Some 150 evacuees, most of them young people, saw the wave coming
and were able to reach the second storey of the building on time. At least 18
people – mainly senior citizens who were unable to move to the second floor
on time – perished. The gym was torn down between 2015 and 2018. Nothing
was allowed to remind visitors of the disaster. The school building was
restored. I was surprised to see that the gym hall, with its historical significance, had been demolished. The surviving families of the casualties brought
a lawsuit against the local administrators, who had advised the senior citizens to evacuate to this gym. The administrators won the case and were not
held liable for the victims’ deaths. This case was concluded at the beginning
of this year, when the Supreme Court dismissed the survivors’ appeal.

Een van de rampplekken: de gymzaal van een voormalige basisschool in
de buurt van het Nobiru-station, in de buurt van een kanaal dat zo’n 150
jaar geleden door Nederlanders werd aangelegd. De gymzaal werd vaak voor
ceremonies en bijeenkomsten in de school gebruikt. De bovenste foto toont
de situatie een half jaar na de ramp, met de klok in de gymzaal bevroren
op 14:46 uur: het tijdstip van de aardbeving op 11 maart 2011. Zoals vaker
na grote aardbevingen, adviseerde de overheid de bevolking in dit geval
om te evacueren naar veilig geachte plekken, waaronder deze gymzaal.
Het gebouw was vele kilometers verwijderd van de zee. Niemand kon zich
indenken dat de tsunami deze plek zou bereiken. Niettemin bereikte de
tsunami de sporthal om 15:52 die middag met een waterhoogte van bijna
drie meter, die bijna het plafond van de ruimte op de begane grond bereikte.
Zo’n 150 mensen, veelal jongeren, zagen de golf aankomen en wisten op tijd
de bovenverdieping van het gebouw te bereiken. Minstens 18 personen,
voornamelijk bejaarden die niet snel genoeg de verdieping konden bereiken,
kwamen om het leven. De gymzaal werd tussen 2015 en 2018 gesloopt – niets
mocht meer aan de ramp herinneren. De school werd gerestaureerd. Ik was
verrast om te zien dat de gymzaal met haar beladen geschiedenis met de
grond gelijk gemaakt was. Er werd door de nabestaanden van de verdronkenen een rechtszaak aangespannen tegen de lokale overheid, die de ouderen
foutief adviseerde om naar deze gymzaal te evacueren. De gemeente won de
zaak en werd niet verantwoordelijk gehouden voor de dood van de slachtoffers. De zaak werd begin dit jaar gesloten aangezien het Hoger Gerechtshof
het hoger beroep van de nabestaanden afwees.
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16-09-2011 / 22-10-2012 / 15-06-2018

I can’t remember taking the photo on top, some time in 2011. I discovered
that by sheer coincidence, I had photographed exactly the same location
in 2012 in the city of Sendai, the capital of the Miyagi Prefecture. Just a year
later, you hardly recognise the house anymore: the entire left wing has been
torn down. A much-heard rumour in this region is that owners actually raze
homes that could still be restored – to become eligible for the government’s
redevelopment funding. The bottom photograph shows the situation in
2018, after the house got a new left wing.

Ik kon mij niet meer herinneren dat ik in 2011 de bovenste foto maakte.
Bij toeval kwam ik erachter dat ik in 2012 exact dezelfde plek fotografeerde
in de stad Sendai, de hoofdstad van de Miyagi-prefectuur. Het huis is binnen
één jaar nauwelijks terug te herkennen; het gehele linkerdeel werd afgebroken. Een veel gehoord gerucht in deze streek is dat huiseigenaren ook
woningen die te restaureren zijn laten slopen om in aanmerking te komen
voor overheidssubsidie voor herbouw. De onderste foto toont de situatie in
2018, wanneer het huis een nieuwe linker vleugel heeft gekregen.
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13-09-2011 / 21-06-2018
These photos show the view from
Hiyoriyama Park in Ishinomaki
City in the Miyagi Prefecture –
another area I visit quite often.
Harumi Shimura showed me this
spot in 2011, and since then I’ve regularly returned here to keep track
of the changes. Hiyoriyama Park is
situated fairly high up on a hilltop
– a small mountain by Japanese
standards – while its environs are
relatively flat. This ‘safe’ altitude
means that the city has a special
appeal for people in the surrounding region. The top photo shows
several of the original buildings
that have remained, as well as two
old cemeteries. Today, the temple
and cemetery that can just be made
out in the top left-hand corner of
the top photo are hidden from view
by a gigantic block of flats. They’ll
be adding numerous other ones
over the next few years. Except for
the two cemeteries, the entire area
is scheduled for redevelopment.
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Blik op het Hiyoriyama-park in de
stad Ishinomaki in de Miyagi-prefectuur in 2011 en 2018; een ander
gebied dan ik gewoonlijk bezoek.
Harumi Shimura introduceerde me
er in 2011 en sindsdien kom ik er
regelmatig terug om te zien hoe de
plek verandert. Hiyoriyama ligt op
een hoge plek – voor Japanse begrippen een kleine berg - in een verder
lage en platte omgeving. Vanwege
deze ‘veilige’ hoogte oefent de stad
een grote aantrekkingskracht uit
op de bevolking uit de nabije regio.
De bovenste foto toont enkele resterende oorspronkelijke gebouwen,
evenals twee oude begraafplaatsen,
boven en onder. De tempel en begraafplaats die op de bovenste foto
linksboven nog te onderscheiden
zijn, worden tegenwoordig aan het
zicht onttrokken door een reusachtig nieuw appartementengebouw.
De komende jaren zullen er in dit
gebied nog vele andere verrijzen.
Behalve het terrein van beide
begraafplaatsen wordt het gehele
gebied herontwikkeld.

13-09-2011 / 21-06-2018

Two views from Hiyoriyama Park
in Ishinomaki City in the Miyagi
Prefecture, photographed in 2011
and 2018. In the middle of the
picture on top you can see a huge
mass of tsunami debris, including
the remains of homes destroyed by
the tsunami. It consists exclusively
of combustible residual waste
that remained after two previous
separation rounds. The other waste
was all collected and moved to
specialised land tips. In the more
recent photo all the waste has
disappeared. The industrial area is
being rebuilt at an extremely high
pace. On the right you can see them
working on a new bridge.

Zicht op het Hiyoriyama-park in
de stad Ishinomaki in de Miyagiprefectuur in 2011 en 2018. In het
centrum op de bovenste foto is een
reusachtige berg tsunami-puin
te zien, inclusief de resten van
verwoeste huizen. Het betreft
uitsluitend brandbaar restafval
dat na twee scheidingsronden overbleef – al het andere afval belandde
op gespecialiseerde andere vuilnisbelten. Op de recente foto is al het
afval verdwenen. In extreem hoog
tempo wordt het industriegebied
gereconstrueerd. Rechts is de bouw
van een nieuwe brug te zien.
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24-10-2011 / 07-06-2018

The area around the old Nobiru
railway station in 2011 and 2018. In
the first few years after the tsunami
it was more or less impossible to
find a decent public toilet and
people made do with temporary
sanitary facilities. Nowadays,
these emergency toilets are no
longer needed. The photo on top
shows the old Nobiru station and
platforms in the background. The
former station building currently
houses a museum dedicated to the
tsunami. The presentation uses a
variety of means, including news
footage and eyewitness accounts,
to tell the story of what happened.
The old station platforms also
commemorate the disaster with a
memorial and a stone monument.

De omgeving van het voormalige
Nobiru-station in 2011 en 2018.
Waar het in de jaren na de tsunami
onmogelijk was om een fatsoenlijk
openbaar toilet te vinden en men
tijdelijk sanitair installeerde, zijn
deze noodtoiletten tegenwoordig
overbodig geworden. Op de bovenste foto zijn op de achtergrond
het voormalige Nobiru-stationsgebouw en de perrons zichtbaar.
Tegenwoordig functioneert het
stationsgebouw als een museum
voor de tsunami, dat via onder meer
nieuwsbeelden en mondelinge
overlevering een overzicht biedt van
de gebeurtenissen tijdens de ramp.
De voormalige perrons vormen nu
eveneens een aandenken, voorzien
van een gedenkteken en een stenen
monument.
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Object# 2011-33

I found this shirt in a completely devastated house. The owner never
returned to the house after the disaster. I entered it in the company of one
of his family members. This is the only home I ever entered in the disaster
area. The shirt was full of stains, and I decided to take it to the dry cleaners.
After they had cleaned the shirt, I got it back with a label saying that they
were unable to remove some of the stains. I have left the shirt folded and
packed in plastic, exactly the way I picked it up at the cleaners.

Ik vond dit overhemd in een volledig verwoest huis waarvan de eigenaar
na de ramp nooit terugkeerde. Ik betrad het huis onder begeleiding van
een familielid van de eigenaar. Ik heb nooit een ander huis in het ramp
gebied betreden dan deze woning. Het overhemd zat vol vlekken. Ik besloot
het naar de stomerij te brengen. Na de behandeling ontving ik het kledingstuk terug, voorzien van een label van de stomerij, dat vermeldt dat enkele
vlekken niet te verwijderen waren. Ik liet het gevouwen en in plastic verpakt,
op de manier waarop ik het uit de stomerij terug kreeg.
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Object# 2011-42

This is a scene I came across in 2011 in the area around the old Nobiru Station
– an old residential neighbourhood that was more or less destroyed by the
tsunami. It was completely deserted – quite spooky. Apparently, someone
had put this damaged hand-painted vase (which used to be valuable) out on
the street so its owner could find it. I felt guilty for taking along the shards,
but at the same time I realised that the vase had probably been carried by
the flood from a completely different area altogether. Nowadays, they grow
soy here: there’s no building to be found – or street even. This was the first
object I restored in public in 2012 at the Contemporary Art Center, Art Tower
Mito, as part of the group exhibition Artists and the Disaster – Documentation
in Progress. I covered the inside of the vase with clay and the outside with
plaster. The bottom photograph shows the recently restored object as it was
presented in the exhibition. It’s one of my favourite objects in the Repairing
Earthquake Project. Considering how distinctive it is and the fact that we
know where it was found, I hope to hear from the vase’s owner someday.

In 2011 trof ik deze situatie aan in de buurt van het voormalige Nobiru-station – een oude woonwijk die nagenoeg compleet verwoest was en waar het
was uitgestorven, zelfs leek te spoken. Kennelijk had iemand deze kapotte
waardevolle, handbeschilderde vaas op straat achtergelaten, zodat de
eigenaar deze daar kon oppikken. Ik voelde mij schuldig dat ik de scherven
meenam, maar ik realiseerde me dat de vaas waarschijnlijk was weggespoeld
uit een ver verwijderd, geheel ander gebied. Tegenwoordig kweekt men op
deze plek soja; er is geen huis of straat meer te bekennen. Dit was het eerste
object dat ik in 2012 in het openbaar restaureerde in het Contemporary Art
Center, Art Tower Mito, als onderdeel van de groepstentoonstelling Artists
and the Disaster. Documentation in Progress. Aan de binnenkant van de vaas
bracht ik klei aan; de buitenzijde bekleedde ik met gips. De onderste foto
toont het zojuist gerepareerde voorwerp in de tentoonstelling. Het is één van
mijn favoriete objecten binnen het Repairing Earthquake Project. Vanwege de
herkenbaarheid van de vaas en het feit dat de vindplaats gedocumenteerd is,
hoop ik dat de eigenaar van dit voorwerp nog opduikt.
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Object# 2012-67
I found this telephone, which was
probably used for decades, in 2012,
walking through a rice paddy in
Watari. Finding a telephone there
was amazing enough as it is – let
alone a device that old, with a rotary
dial rather than push-buttons. It
weighed a ton – particularly the
receiver, which turned out to be
completely full of sand. At Mito, we
were able to clean up the insides of
the telephone using a toothbrush.
The sunlight had discoloured the
receiver and the telephone body.
They have different colours: the
body must have been protected
by a cover for a long time. There
was no point in trying to get the
telephone back in working order.
I set myself the task of restoring the
telephone’s most basic function: its
rotary mechanism. I tried all sorts
of things to get it working. Finally,
I was able to get the dial moving
again after rubbing petroleum jelly
into the mechanism for a week.

Deze waarschijnlijk decennialang
gebruikte telefoon vond ik in 2012
tijdens een wandeling in een rijstveld
te Watari. Het was al verbazingwekkend om op die plek een telefoon
aan te treffen, laat staan zo’n oud
apparaat met een draaischijf in plaats
van toetsen. Het object was loodzwaar – vooral de hoorn, die volledig
gevuld bleek met zand. In Mito
hebben we met een tandenborstel
het interieur schoon gekregen.
De kleur van de hoorn en de kast van
de telefoon verschillen onderling
van kleur door lichtinwerking – de
kast moet lange tijd door een hoes
zijn beschermd. Het was onbegonnen
werk om de telefoon weer zijn oorspronkelijke functie terug te geven.
Ik stelde mijzelf ten doel om de meest
primaire eigenschap van de telefoon
te herstellen: het draaimechanisme.
Ik probeerde de meest uiteenlopende
behandelingen. Uiteindelijk kreeg
ik weer beweging in de draaischijf
nadat ik het mechanisme een week
met vaseline had ingesmeerd.
30

Object# 2012-42
In 2012, I moved my base of operations to Watari. I was disappointed
with the lack of finds that year:
many of the larger objects had
been cleared during the frenzy of
cleaning and rebuilding after the
tsunami. Finding useful materials
proved very difficult. In my despair,
I decided to start digging. As a
test, I dug a shallow hole in a field
and immediately landed on these
shards. A bit deeper – around 15
cm under the soil – I hit the layer
of asphalt that used to cover the
surface before the tsunami. After
reassembling the shards one by
one in my studio, I discovered they
didn’t come from one object, but
two: a pair of small, hand-painted
sashimi plates. It’s amazing to think
that the shards actually matched up
to form two complete plates. I put
them together in a little case, where
I hope they will remain together for
the rest of their existence. They’ve
since found a foster home.

Vanaf 2012 werd Watari mijn uitvalsbasis. Ik was dat jaar teleurgesteld
over het gebrek aan vondsten: in de
schoonmaakwoede en de wederopbouw na de tsunami waren veel
grotere objecten intussen opgeruimd
en het kostte mij grote moeite bruikbaar materiaal te vinden. In mijn
wanhoop besloot ik te gaan graven.
In een veld groef ik een ondiep gat
met een doorsnede van zo’n twintig
centimeter, en kwam ik onmiddellijk
deze scherven tegen. Nog iets dieper,
op ongeveer vijftien centimeter onder
het aardoppervlak, stuitte ik op het
asfalt dat hier vóór de tsunami lag.
Terwijl ik in het atelier één voor één
de scherven samenvoegde, ontdekte
ik dat het niet om één object ging,
maar om twee kleine, handbeschilderde bordjes voor sashimi. Het is
verbazingwekkend dat alle scherven
samen pasten. De twee bordjes zijn
nu samen gehuisvest in een kistje.
Ze dienen hun verdere leven bij
elkaar te blijven en hebben intussen
een pleegouder gevonden.
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Object# 2012-28
I found this irregularly shaped
metal object, which was flat as a
pancake, in Touna in 2012. At first,
nobody knew what it was. The
sculptor Tomohiko Ogawa eventually identified it as a rake: an American style rake, to be precise. I used
a number of methods to try and
remove the rust, including glue and
cola, but nothing worked. Eventually, I was able to grind it off with
a machine. The sculptor returned
the tines to their original positions
by heating them with a gas burner.
I managed to track down the exact
type online. It turned out to have
a handle length of exactly 157 cm:
for our reconstruction, I took a rectangular wooden beam and ground
and sanded it until it was round.
I fixed the bar to the handle using
the original tape. The rake was
recently FedExed to the Netherlands from Japan for the Stroom
exhibition, after being stored at the
museum in Mito for a long time.

Toen ik in 2012 in Touna dit grillig
gevormde metalen object vond dat
zo plat als een dubbeltje was, kon
niemand het thuis brengen. De
beeldhouwer Tomohiko Ogawa
identificeerde het uiteindelijk als
een hark – om precies te zijn: een
Amerikaans type hark. Ik probeerde
de roest op verschillende manieren te
verwijderen, met onder meer lijm en
cola, maar niets bleek effectief. Ik heb
die uiteindelijk kunnen wegslijpen
met een machine. Door verhitting
met een gasbrander kon de beeldhouwer de tanden weer in de oorspronkelijke positie terug krijgen.
Het lukte me om op het internet het
juiste type hark op te sporen, die een
steellengte van exact 157 centimeter
bleek te hebben. Ik nam voor onze
reconstructie een vierkante houten
balk, die ik rond vijlde. Met het originele plakband voegde ik de vork en
de steel samen. Ten behoeve van deze
tentoonstelling arriveerde de hark
via FedEx vanuit Japan, waar het in
het museum in Mito lag opgeslagen.
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Object# 2011-19

I found this aluminium object in 2011, in Watari, Touna or Sendai – I can’t
establish where exactly. For years I wondered what it was and which purpose
it served, until a friend of mine discovered it was part of a so-called ‘field
bulb’: a kind of swivelling sprinkler head used in the paddy fields. Since it’s
made out of aluminium, it was relatively easy to bend back into its original
shape. It was the first metal object I ever restored in connection with the
Repairing Earthquake Project.

In 2011 vond ik in Watari, Touna of Sendai – waar precies kan ik niet meer
achterhalen – dit aluminium voorwerp. Jaren heb ik mij afgevraagd wat
het was of waartoe het diende, totdat een vriend ontdekte dat het onderdeel
was van een zogenaamde ‘field bulb’: een soort draaibare watersproeier voor
agrarisch gebruik in een rijstveld. Doordat het van aluminium is gemaakt,
liet het materiaal zich betrekkelijk gemakkelijk in de oorspronkelijke vorm
terugbuigen. Het vormt het eerste metalen object dat ik als onderdeel van
het Repairing Earthquake Project restaureerde.

36

Object# 2011-7

I found this fish knife in September
2011 in the Miyagi Prefecture –
I can’t remember where exactly.
The metal was covered with the
thickest layer of rust I’ve ever seen.
I tried all sorts of things to remove
the rust. During my stay at Mito
in 2012, I managed to do it using a
Dremel tool. You can see how far the
salty sea water has eaten away at the
metal. I’ve already filled the fissures
in the wooden handle and the holes
in the hollow plastic connector.
I intend to file down the blade even
further so you can use it for cutting
again.

Dit vismes vond ik in september
2011 in de Miyagi-prefectuur;
waar precies kan ik me niet meer
herinneren. Het metaal was bedekt
met de dikste laag roest die ik ooit
heb aangetroffen. Ik probeerde de
meest uiteenlopende methoden
om de roest te verwijderen. Tijdens
mijn verblijf in Mito in 2012 lukte
het met een Dremel. Te zien is
dat het zoute zeewater het metaal
verregaand heeft aangevreten.
Ik vulde de scheuren in het houten
lemmet en de gaten in het holle
plastic verbindingsstuk. Ik ben
van plan om het mes nog verder te
vijlen, zodat het opnieuw gebruikt
kan worden om te snijden.
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Object# 2012-15

I found the remains of this old,
hand-painted cup for green tea in
Touna in 2012. As usual, I repaired
the object using black glue and
plaster. With its striking colour
and decoration, this is one of the
rare items within the Repairing
Earthquake Project that stands out as
an individual piece. I imagine that
if the rightful owner ever comes
across the teacup, he or she will
recognise it and ask to have it back.

In 2012 vond ik in Touna de scherven van deze oude, handbeschilderde kop voor groene thee. Zoals
gebruikelijk repareerde ik het kopje
met behulp van zwarte lijm en
gips. Met zijn uitgesproken kleur
en beschildering vormt dit één van
de zeldzame objecten binnen het
Repairing Earthquake Project dat individueel zeer herkenbaar is. Ik stel
me voor dat wanneer de rechtmatige eigenaar het ooit tegenkomt,
deze het zal herkennen en het terug
zal vragen.
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Object# 2011-4

In 2011, I found these crockery shards in the neighbourhood of the old Touna
Station. For a long time this area was mainly inhabited by fishermen. You
could only find this kind of traditional, hand-painted plate in old homes.
Its rectangular shape suggests that it was used for fish. Initially, I was unable
to completely restore the plate. It took a lot of work to match up the parts
and get the curvature right. In 2012, when I was working on this project in
connection with the group exhibition Artists and the Disaster. Documentation
in Progress at the Art Tower Mito Contemporary Art Gallery, I hired a sculptor
who taught me how to finish it. We filled in the missing parts with a kind
of plaster used by dentists. In 2011, anyone could still order this material.
But unfortunately, it’s now only sold to dentists.

In 2011 vond ik de scherven van dit bord in de omgeving van het voormalige
Touna-station, een gebied dat van oudsher door vissers werd bewoond.
Dergelijke handbeschilderde, traditionele borden trof je er alleen in oude
huizen aan. De rechthoekige vorm suggereert dat het als visbord is gebruikt.
Aanvankelijk lukte het me niet om het bord in zijn totaliteit gerestaureerd
te krijgen. Het kostte veel moeite om de ontbrekende delen te spiegelen en
de curve goed te krijgen. In 2012, toen ik in het Contemporary Art Center,
Art Tower Mito als onderdeel van de groepstentoonstelling Artists and the
Disaster. Documentation in Progress werkte aan het project, huurde ik een
beeldhouwer in, die het mij uitlegde. De missende onderdelen vulden we
in met een soort gips dat door tandartsen wordt gebruikt, en dat in 2011
nog vrij verkrijgbaar was. Helaas is het materiaal tegenwoordig uitsluitend
nog beschikbaar voor tandartsen.
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Objects# 2012-33 (golf ball), # 2012-34 (baseball), # 2012-62 (softball)

Apart from filling in holes and tears, there wasn’t much I could do to repair
this golf ball, baseball and softball. I found these small items in 2012, at
different sites. By that time most of the larger objects that had washed up
had already been cleared away. The softball comes from Watari; I couldn’t
trace the other sites in the inventory of the Repairing Earthquake Project.
The softball had been floating in the water for a year and a half, and you can
see where the waterline left a mark on its surface. When I’m presenting the
balls, I position the softball so that it once again aligns with this waterline.
The little boxes were made from scraps of plywood. I didn’t have access to a
professional sawing machine at the time.

Er was behalve het vullen van gaten en scheuren relatief weinig dat ik
kon doen om deze golfbal, baseball en softbal te repareren. Ik vond deze
kleine objecten in 2012 op verschillende plekken, op een moment dat grote
aangespoelde voorwerpen veelal waren opgeruimd en uit het straatbeeld
waren verdwenen. De softbal komt uit Watari; de andere vindplaatsen kan
ik niet achterhalen in de inventaris van het Repairing Earthquake Project.
De softbal had anderhalf jaar in het water gedreven en draagt hierdoor de
markering van de waterlijn. Wanneer ik de ballen opstel, laat ik de softbal
opnieuw deze waterlijn volgen. De kleine kistjes zijn uit restjes multiplex
gemaakt. Ik beschikte op dat moment nog niet over een professionele
zaagmachine.
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Object# 2012-25

I found the fragments of this fish plate in 2012, in the area around Touna.
The plate was hand-painted with bamboo motifs. It’s a relatively old object –
one that many Japanese will remember seeing in their grandparents’ house.
To repair the object, I used a yellow resin-based plaster that I had ordered by
accident. It became rock-hard after setting. This time round, I found it easier
to reconstruct the missing parts than with the fish plate I showed earlier.
My technical skills improved over the course of the project – particularly
after working with the sculptor Tomohiko Ogawa in Mito in 2012. The
bottom photograph was shot by someone else: the object’s guardian, the
artist Myung Feyen. I selected the image – which shows part of the interior
as well as the foster parent’s shoes – from a series of photos she had taken.

De onderdelen van dit handbeschilderde visbord met de motieven van
bamboestengels en -bladeren trof ik in 2012 in het Touna-gebied aan.
Het is een oud object, zoals Japanners zich dat herinneren uit het huis van
hun grootouders. Bij de reparatie gebruikte ik geel gekleurd gips op harsbasis dat ik per ongeluk had besteld. Het werd keihard. De reconstructie
van de ontbrekende onderdelen kostte mij minder moeite dan bij het eerder
afgebeelde visbord. Gaandeweg het project verbeterden mijn technische
vaardigheden, zeker nadat ik in 2012 in Mito had samengewerkt met de
beeldhouwer Tomohiko Ogawa. De onderste foto werd – zeer uitzonderlijk
– genomen door de custos van het voorwerp zelf, de kunstenares Myung
Feyen. Uit haar fotoreeks selecteerde ik deze opname, waarop een deel van
het interieur en de schoenen van de pleegouder zichtbaar zijn.
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Object# 2012-23

In 2015, Marres, House for Contemporary Culture in Maastricht organised
a group exhibition, Chambres d’Amis, which was hosted by people in
their homes. For the exhibition, Joanna van Oppen and I installed this
reconstructed plate bearing a picture of a watermill on her mantelpiece.
Mrs Van Oppen didn’t like the little box I’d made for the plate and asked
whether I could present it on a wooden standard instead. At her request,
I wrote my name on a plaque so she could remember it.

De in 2015 door Marres in Maastricht georganiseerde groepstentoonstelling Chambres d’Amis vond plaats bij mensen thuis. In het kader van deze
tentoonstelling installeerden Joanna van Oppen en ik op haar schoorsteenmantel deze reconstructie van een bord met de voorstelling van een molen.
Mevrouw Van Oppen hield niet van het kistje dat ik had gemaakt, en vroeg
me of ik het bord in plaats daarvan op een houten standaard kon presenteren. Op haar verzoek schreef ik mijn naam op een plaquette, zodat zij mijn
naam kon onthouden.
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Objects# 2018 -1...1249

Impressions of the total of 1,249 pieces of microplastic that I found on the
beach of the Canadian coastal town of Tofino in the spring of 2018, which
I subsequently archived and numbered in my studio in The Hague. Over the
course of the Repairing Earthquake Project I grew more and more fascinated
with the phenomenon of microplastic – and the fact that years after the
tsunami, you could still find remains of the afflicted area’s material culture
washing up on shores on the opposite side of the Pacific. During my first
visit to Tofino in 2015, I met the local artist and beachcomber Pete Clarkson.
This meeting would ultimately develop into a friendship. On that occasion,
Pete observed that the tsunami debris that had been carried to Canada by
the Gulf Stream, which included a lot of plastic, was steadily disintegrating
into minute particles due to the harsh conditions out on the water. This
made it increasingly difficult to determine where the plastic originally came
from. To Pete’s surprise, I nevertheless managed to collect a relatively large
volume of Japanese plastic during a subsequent visit in the spring of 2018.
Among other things, childhood memories played an important role when
it came to identifying plastic particles as Japanese. In the case of the larger
plastic items, which tend to have relatively recognisable shapes or even bear
Japanese inscriptions, I am fairly sure that they’re of Japanese origin. Pete
and I selected the smaller fragments of plastic based on a combination of
reasoned intuition and experience. >>

Impressies van de totaal 1249 stukken micro-plastic die ik in het voorjaar
van 2018 aantrof op het strand van de Canadese kustplaats Tofino en die ik
vervolgens in mijn atelier in Den Haag archiveerde en nummerde. In de loop
van het Repairing Earthquake Project raakte ik steeds meer gefascineerd door
het fenomeen van micro-plastic en het feit dat vele jaren na de tsunami nog
steeds resten van de materiële cultuur uit het tsunami-gebied aanspoelen
aan de andere kant van de Stille Oceaan. In 2015 bezocht ik Tofino voor het
eerst en maakte ik persoonlijk kennis met Pete Clarkson, een lokale kunstenaar en strandjutter, die zou uitgroeien tot een vriend. Pete constateerde bij
die gelegenheid al dat het Japanse tsunami-puin, waaronder veel plastic, dat
via de golfstroom in Canada werd aangevoerd, in steeds verdere mate uiteenviel in microdeeltjes onder invloed van de extreme omstandigheden aan zee.
Hierdoor werd het tsunami-puin steeds moeilijker te identificeren. Tot zijn
verbazing lukte het me bij een nieuw bezoek in het voorjaar van 2018 toch
om een dergelijk grote hoeveelheid Japans plastic te verzamelen. Bij de determinatie van de plastic-delen als Japans speelden onder meer jeugdherinneringen aan allerlei voorwerpen een belangrijke rol. Wat betreft de grotere
plastic voorwerpen, waarvan de vorm vaak nog betrekkelijk herkenbaar is,
of die zelfs Japanse inscripties dragen, ben ik betrekkelijk zeker dat zij uit
Japan komen. De kleinere stukken plastic selecteerden Pete en ik op basis
van een mengeling van beredeneerde intuïtie en ervaring. >>

50

>> For example, according to Pete,
blue plastic has always been quite
rare in Canada. It only started
washing up on the country’s
shores after the tsunami of 2011.
In contrast, fragments of thin
plastic were also rejected as
potential debris from Japan: by
the time I visited Tofino, seven
years after the tsunami, this
kind of material had long since
disintegrated in the sea water.
Back at my studio in The Hague,
I arranged the objects according
to colour, partly in preparation for
the upcoming Stroom exhibition.

>> Zo stelde Pete dat blauw plastic
van oudsher niet voorkomt in
Canada. Het dook pas aan de
Canadese kust op na de tsunami
in Japan van 2011. Andersom
viel dun plastic af als potentieel
Japans materiaal – zeven jaar na de
tsunami is dit allang uiteengevallen
in het zeewater. In mijn Haagse
atelier ordende ik de voorwerpen
op kleur, mede met het oog op de
tentoonstelling bij Stroom.
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Object# 2018 -1254

This drawing – which like the other
works on paper was developed in
collaboration with Aki Namba – is
based on the experiences of the
station manager of Nobiru Station,
whose father also worked in the same
profession. He is an exceptionally
committed individual, who loves this
district and actively works on behalf of
his community. After the tsunami, the
station master became disillusioned:
when nearly all the original residents
chose to move to higher sites or even
left the neighbourhood altogether, he
suddenly realised that only very few
people truly cared for the area itself.
In our drawing, we try to pay tribute
to the area around Nobiru before the
tsunami – in all its beauty. The images
are partially based on the situation
before the disaster as shown on Google
Maps. Along the bottom, you can see
the old station hall and the platforms,
which have since been designated
monuments.
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Object# 2018 -1256

Deze tekening, net als de andere werken
op papier ontstaan in samenwerking
met Aki Namba, is gebaseerd op de ervaringen van het hoofd van het station
van Nobiru. Hetzelfde beroep werd
daarvoor al door zijn vader uitgeoefend.
Hij is een buitengewoon toegewijd
persoon, die dol is op dit district en zich
actief voor deze omgeving beijvert. Na
de tsunami was hij ontgoocheld: terwijl
vrijwel alle oorspronkelijke bewoners
naar hoger gelegen oorden migreerden of de wijk zelfs geheel verlieten,
realiseerde hij zich plots dat weinigen
werkelijk om dit gebied gaven. In de
tekening probeerden wij de omgeving
van Nobiru in alle schoonheid te eren
zoals die vóór de tsunami was. De
voorstelling is deels gebaseerd op de
situatie vóór de ramp, zoals we die op
Google Maps aantroffen. Onderaan zijn
het voormalige stationsgebouw en de
perrons te zien die nu tot monument
zijn uitgeroepen.

This person, who was living with her
extended family and barely survived
the disaster, lost her grand piano.
We reconstructed the interior of her
home as it was before the disaster based
on photos and descriptions. When she
saw the drawing, she noted that the
piano was actually in the wrong place.
However, the owner actually liked its
‘new’ location, and asked us to leave the
drawing the way it was. We also added
her mother’s clock at her request.

Deze persoon, die bij haar familie
woonde en ternauwernood ontsnapte
aan de ramp, mist haar concertvleugel.
Op basis van foto’s en beschrijvingen
reconstrueerden we het interieur voor
de ramp. Toen zij de tekening zag,
merkte zij op dat de vleugel op de
verkeerde plaats staat in het interieur.
Deze ‘nieuwe’ plaats beviel de eigenaar
wel, en zij verzocht ons om de tekening
te laten als hij is. Op haar verzoek voegden we de klok van haar moeder toe aan
het interieur.
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Object# 2018 -1252

Nearly every member of my grand
parents’ generation used to own a
wooden statue like this. It’s a kind of
promotional item – a famous souvenir
of the northern Japanese island of
Hokkaido. When it’s the season for
it, you can actually see bears hunting
salmon there. This person was on a
holiday when the tsunami struck. The
house that she lived in with her parents
and grandparents was destroyed. She
lost everything she owned apart from
the luggage she had with her. She was
unable to reach her family over the
phone; for ten days she was uncertain
of their fate. By a miracle, they had all
survived. The younger generations
tend to see the disaster in a different
perspective. It’s as if they often resign
themselves to the situation and move
on. They seem to attach relatively little
importance to the loss of everyday
objects like this souvenir of Grandma.
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Object# 2018 -1258

Bijna iedereen van de generatie van
mijn grootouders bezat ooit een
dergelijk houten beeldje. Het vormt
een soort promotie-materiaal en een
beroemd souvenir van het Noordelijke
Japanse eiland Hokkaido, waar je in
het juiste seizoen beren zalm kunt
zien vangen. Deze persoon was met
vakantie tijdens de tsunami. Het huis
waar zij woonde met haar ouders en
grootmoeder werd verwoest. Zij verloor
alles wat zij bezat, behalve de bagage
die zij op dat moment bij zich droeg.
Zij kon haar familieleden telefonisch
niet bereiken en bracht tien dagen
in onzekerheid door over hun lot.
Allen overleefden wonderwel. Over
het algemeen zijn jongere generaties
relativerend over de ramp en gingen
zij, gelaten, vaak gemakkelijk weer
over tot de orde van de dag. Het
verlies van alledaagse voorwerpen
als dit grootmoeders-beeldje weegt
betrekkelijk licht voor hen.

For a long time, this Subaru Alsione
was owned by a charismatic monk and
his wife. It’s a model that was produced
in the first half of the 1990s. By 2011, you
could hardly call it a modern vehicle.
The two had lengthy discussions
whether or not to keep the shabby car.
Just before the tsunami, they decided to
redo its interior in bright red and spare
no expense. They lost the car during
the tsunami, together with its brand
new upholstery. While the couple and
their family survived they were forced
to spend that night out on the street.
The parking space in front of the temple
– the background for our drawing of
the car – is based on photos we found
online.

Een charismatische monnik en zijn
vrouw bezaten al lange tijd deze Subaru
Alsione auto – een model dat de eerste
helft van de jaren negentig in productie was, maar dat in 2011 niet langer
courant was. Na lange discussies die het
echtpaar voerde of men de sleetse auto
al dan niet moest aanhouden, besloot
men vlak voor de tsunami kosten nog
moeite te sparen om de binnenzijde van
de wagen compleet opnieuw te laten
overtrekken door felrode bekleding.
Bij de tsunami ging de auto verloren,
compleet met het gloednieuwe interieur. Het echtpaar en hun familie overleefde de ramp, maar moest die nacht op
straat doorbrengen. De parkeerplaats
voor de tempel, waarop we de auto in de
tekening hebben geplaatst, is gebaseerd
op foto’s die wij op het internet vonden.
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Frequently Asked Questions
What are you doing?
I am repairing broken things that I found at the disaster area of the tsunami.
Principally, I reconnect the pieces and fill the holes with plaster when
working with porcelain, and for metal I remove the rust and return it as
closely as possible to its original shape. When I start repairing a broken
item, I can imagine from the cracks how it must have broken. The damaged
surface of the metal after I’ve removed the rust, is the evidence of the salt
water which corroded the metal. In this way I might understand a little how
all these different things were dragged into the tsunami.
Have you been to the disaster area yourself?
I have. I went in September 2011 for the first time and returned October 2012,
October 2015 and June 2018 to observe the situation.
Where did you go?
Watari town and areas of Touna and Nobiru in Higashi-Matsushima city
in Miyagi Prefecture are where I visit regularly because my acquaintances
there supported me. I also revisit neighboring cities and towns where the
acquaintances took me to in past.
When you’ve finished repairing something, do you return it to its
owner?
Since they’re all things that I collected in the disaster area, there are almost
no items of which I know the owner. I also think that even if I did find the
owner, they might say they don’t want to see it. But if someday, somewhere,
I could return an item to its owner, I would be happy.
Do you paint a color or print on top of the plaster?
No. If an item was repaired perfectly we would just forget its history. I think
these things should be repaired so we can see that the parts without color or
print.
Do you repair things so that they can be used again?
No. First of all I don’t quite have the technique for that, but even if I did,
I don’t think it’s necessary to repair these things to be used again.

veelgestelde vragen
Wat doe je precies?
Ik repareer kapotte objecten die ik in het rampgebied van de tsunami
heb gevonden. Bij porselein lijm ik de scherven weer aan elkaar en vul ik
de leemtes op met gips, metalen voorwerpen ontdoe ik van roest en buig
ik zo goed mogelijk weer in de oorspronkelijke vorm. Als ik iets begin te
repareren, kan ik uit de barsten afleiden hoe het voorwerp gebroken moet
zijn. Het beschadigde oppervlak van metaal die aan het licht komt nadat ik
de roest heb verwijderd, is het gevolg van corrosie door zout water. Op deze
manier hoop ik iets te begrijpen van hoe al deze uiteenlopende voorwerpen
door de tsunami zijn meegesleurd.
Ben je zelf naar het rampgebied geweest?
Ja, voor het eerst in september 2011. Daarna ben ik in oktober 2012,
oktober 2015 en juni 2018 teruggekeerd om er de toestand te observeren.
Waar ben je geweest?
In de gemeente Watari en de wijken Touna en Nobiru in de stad HigashiMatsushima in de prefectuur Miyagi. Ik bezoek deze plekken regelmatig
omdat mijn vrienden en kennissen mij daar helpen. Ik bezoek ook telkens
aangrenzende steden en gemeenten opnieuw waar mijn plaatselijke
contacten mij eerder introduceerden.
Wanneer je klaar bent met repareren, geef je het voorwerp dan
terug aan de eigenaar?
Omdat ik alle objecten heb verzameld in het rampgebied, weet ik zelden
wie de eigenaar is. En zelfs al zou ik de rechtmatige eigenaar vinden, dan
nog denk ik dat die het voorwerp niet wil zien in de huidige toestand.
Maar als ik ooit een object aan de eigenaar kan teruggeven, dan zou ik daar
heel blij om zijn.
Schilder of decoreer je het gips?
Nee. Als een voorwerp in perfecte staat zou worden gerepareerd, zouden
we de geschiedenis van het object vergeten. Ik denk dat de voorwerpen op
zo’n manier gerepareerd dienen te worden dat ieder stuk zonder kleur of
decoratie te onderscheiden is.
Repareer je voorwerpen zodat zij weer gebruikt kunnen worden?
Nee. In de eerste plaats ben ik daar technisch niet toe uitgerust. Maar zelfs
als dat wel het geval was, dan beschouw ik het niet nodig om de voorwerpen
zo te repareren dat zij weer gebruikt kunnen worden.

Written by the artist on the occasion of the group exhibition Artists and the Disaster at the
Contemporary Art Center, Art Tower Mito in 2012, this statement was updated and edited
for the purpose of this brochure in 2018.
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Oorspronkelijk door de kunstenaar geschreven ter gelegenheid van de groepstentoonstelling
Artists and the Disaster in het Contemporary Art Center, Art Tower Mito in 2012. Voor deze
brochure aangevuld en geredigeerd in 2018.
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Stroom School: Rising Waters

Biografie / Biography
Nishiko (1981, Kagoshima, Japan) studeerde fotografie aan de Tokyo Zokei
University voordat zij in 2006 verhuisde naar Den Haag. Hier studeerde zij
aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Sindsdien is Nishiko
woonachtig in Den Haag en als kunstenaar actief in uiteenlopende media.
Zij archiveert haar eigen ervaringen met negatieve gebeurtenissen of
wereldnormen, of gebeurtenissen die afwijken van de normaliteit. Door
beschouwend onderzoek probeert zij intrigerende aspecten van voorwerpen te tonen door te spiegelen hoe ze doorgaans worden gezien of behandeld. Het zijn pogingen om alledaagse waarden op ethische en esthetische
manieren te onthullen. Het medium waarvan zij zich bedient varieert
afhankelijk van het onderwerp - van het tastbare (object, installatie,
publicatie) tot het immateriële (actie, geluid, website).
Nishiko stond in 2017 op de longlist voor de Prix de Rome en in 2015 op
de shortlist voor de mk Award. Zij geeft les, ontwerpt en publiceert, waaronder Repairing Earthquake Project, first phase (2012) en Repairing Earthquake
Project, second phase (2015). Het afrondende derde deel volgt in 2019.
Recente tentoonstellingen/ Recent
exhibitions: Climate as Artifact / Klimaat
als Mensenwerk (de Electriciteitsfabriek
Den Haag / The Hague nl, 2018), Present
Time Station (Corridor Project Space,
Amsterdam nl, 2017), Oerol festival
(Terschelling nl, 2017), We come in peace,
you’re welcome! (Galerie b2, Leipzig de, 2017),
Living in Dreams (De Bond, Brugge be, 2017),
Tool, Mind, Earth (Scottish Poetry Library
Edinburgh uk, 2016), Intimacy + Chambres
d’Amis (Marres, Maastricht nl, 2015).
nishiko55.com

Nishiko (1981, Kagoshima, Japan) studied photography at the Tokyo Zokei
University, before she decided to move to The Hague to graduate at the
Royal Academy of Art. Since then Nishiko resides in The Hague and is active
as a mixed media artist. She has been archiving her own experiences of
encountering negative events or mundane norms, or events that are slightly
diverged from normality. Through contemplation and investigation, she
tries to show intriguing features of specific subjects by putting emphasis
on the opposite of how they are normally seen or treated. These are attempts
to excavate values of mundane life in ethical and aesthetical manners.
The medium varies depending on the subject, from the tangible (object,
installation, publication) to the intangible (action, sound, website).
Nishiko was longlist nominee for the 2017 Prix de Rome and placed on the
shortlist for the mk Award 2015. She teaches, designs and publishes – amongst
which Repairing Earthquake Project, first phase (2012) and Repairing Earthquake
Project, second phase (2015). The third and final part is expected in 2019.
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Stroom School is het verdiepende programma van activiteiten dat Stroom bij tentoonstellingen organiseert. Actuele informatie: www.stroom.nl / Stroom School is the in-depth program of
activities Stroom organizes parallel to the exhibitions.Up-to-date information: www.stroom.nl
woensdag 28-11-2018, 20:00 uur
Lezing / lecture Peter Fend
Peter Fend (usa) is medeoprichter en lid
van het activistisch kunstenaarscollectief
Ocean Earth Development Corporation. /
Peter Fend (USA) is co-founder and member
of the activist artist collective Ocean Earth
Development Corporation.

woensdag 23-01-2019, 20:00 uur
Lezing / lecture Maarten Vanden Eynde
Maarten Vanden Eynde (be) is in zijn kunstenaarschap onder meer gericht op verdiepend
onderzoek waarbij de gevolgen van globalisering een belangrijk onderwerp is./Maarten
Vanden Eynde (BE) is an artist who focuses on indepth research of the problems of globalisation.

zondag 02-12-2018, 15:00 uur
Rondleiding / guided tour Nishiko
Nishiko geeft een rondleiding door haar
tentoonstelling. / Nishiko will give a guided
tour of her exhibition.

zondag 27-01-2019, 12:00-17:00 uur
Finissage
Finissage waarbij Nishiko stukjes microplastics weggeeft en een vooruitblik geeft
van het afsluitende boek over het Repairing
Earthquake Project./ Finissage with Canadian
shard give-away action and a preview of the forthcoming book on the Repairing Earthquake Project.

woensdag 12-12-2018, 20:00 uur
Lezingen / lectures Annechien Meier +
Tieme Haddeman
Annechien Meier (nl) is naast haar autonome kunstpraktijk verbonden aan kunstorganisatie Laboratory for Microclimates
(met Gert-Jan Gerlach). Tieme Haddeman
(nl) is initiatiefnemer en lid van Urban
Green/Urban Deltas/Urban Wetlands,
een coöperatie voor problematiek in dicht
stedelijk gebied. / Annechien Meier (NL)
is a visual artist and also a member of the art
organization Laboratory for Microclimates
(with Gert-Jan Gerlach). Tieme Haddeman
(NL) is the initiator and a member of Urban
Green/Urban Deltas/Urban Wetlands,
a cooperation that focuses on the problems
of densely populated urban areas.
woensdag 09-01-2019, 20:00 uur
Lezing / lecture Betsy Damon
Beeldend kunstenaar Betsy Damon (usa)
is oprichter van Keepers of the Waters, een
organisatie die streeft naar modellen voor
waterbeheer die verankerd zijn in de
gemeenschap. / Visual artist Betsy Damon
(USA) is founder of Keepers of the Waters, an
organization which works towards creating
community-based models of water stewardship.
zondag 13-01-2019, 15:00 uur
Rondleiding / guided tour Nishiko
Nishiko geeft een rondleiding door haar
tentoonstelling. / Nishiko will give a guided
tour of her exhibition.

community of practice (CoP)
Een CoP bestaat uit een groep mensen die
een gemeenschappelijk belang of passie
deelt maar in achtergrond en opleiding
kan verschillen. Deelname aan de CoP is
gebaseerd op intrinsieke betrokkenheid en
in die zin vrijwillig. De CoP richt zich op
het actief betrekken en enthousiasmeren
van personen of partijen die nog niet als
vanzelfsprekend tot het netwerk van Stroom
behoren. Vertrekpunt is het thema van de
tentoonstelling. / A Community of Practice is
a group of people who share a common interest
or passion, but do not necessarily have the same
education, background or experience. During
their participation the CoP members will share
knowledge with each other, with professionals and
with artists connected to Stroom. Their starting
point is the theme of the exhibition.
educatieve scholierenprojecten
Een intensief educatief programma begeleidt de tentoonstelling, gericht op scholieren in het basisonderwijs en voortgezet
onderwijs./ The exhibition is accompanied
by an extensive educational program, aimed
at pupils of elementary and secondary schools.
november 2018 t/m januari 2019
Jessy Rahman, vo Johan de Witt Scholengroep
januari 2019
Yvette Teeuwen, bo Paul Krugerschool
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Nishiko – Repairing Earthquake Project
17 november 2018 – 27 januari 2019 / 17 November 2018 – 27 January 2019
Gastcurator / guest curator: Roel Arkesteijn
Teksten/texts: Roel Arkesteijn, Nishiko
Vertaling/translation: Roel Arkesteijn, Willem Kramer, Roxane van Beek, Stroom Den Haag
Vormgeving/graphic design: Caroline de Lint
Fotografie/photography: Nishiko, Myung Feyen
Tekeningen/drawings: Aki Namba
Ter voorbereiding werkte Nishiko in situ tijdens Climate as Artifact - Klimaat als mensenwerk
van de Satellietgroep in De Electriciteitsfabriek in Den Haag (18 oktober t/m 18 november
2018) /  In preparation Nishiko worked in situ during Climate as Artifact – Klimaat als mensenwerk,
organized by Satellietgroep in De Electriciteitsfabriek in The Hague (18 October - 18 November 2018).
De tentoonstelling Repairing Earthquake Project wordt mede mogelijk gemaakt door
Ambassade van Japan in Nederland, Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
in Tokyo, Satellietgroep, Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en Gemeente
Den Haag / The exhibition Repairing Earthquake Project is made possible through generous
support by Embassy of Japan in the Netherlands, Embassy of the Kingdom of the Netherlands in
Tokyo, Satellietgroep, Mondriaan Fund, Prins Bernhard Cultuurfonds and the City of The Hague.
Speciale dank aan/special thanks to: Tofino Botanical Gardens, Torinoumi Dental Clinic,
Billytown, Pete Clarkson, Hisako Fujishima, Noriko & Yoichi Ishikawa, family Nishimoto,
Harumi Shimura, Tentekomai, family Uehara and all interviewees, lenders (‘foster parents’)
and collaborators.
Omslag / cover: Toegangshek in Watari, Miyagi, 17 oktober 2012 / House gate in Watari, Miyagi,
17 October 2012
Titelpagina /  frontispiece: Foto uit juni 2018, gemaakt in de gemeente Watari, in de Miyagiprefectuur, de plek die sinds 2011 Nishiko’s uitvalsbasis vormt wanneer zij het rampgebied
bezoekt./  Photo taken in June 2018 in the municipality of Watari in the Miyagi Prefecture. This area
has served as Nishiko’s base of operations ever since she first started visiting the disaster area in 2011.

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9
2514 ha den haag (nl)
t +31 (0)70 365 89 85
e info@stroom.nl
www.stroom.nl
Facebook Stroom Den Haag
Twitter @stroom_denhaag
Instagram @stroom_den_haag

65

