United Flowers Amsterdam
Japanse bloemsierkunst ontmoet de Amsterdamse grachten

Ryoko Nishimura

12 t/m 17 juni 2015 Hobbemakade (naast het Rijksmuseum)
expositie is dag en nacht te bezichtigen
opening 13 juni 15.00 uur

United Flowers Amsterdam
Op uitnodiging van Deshima AIR Amsterdam zal de Japanse kunstenaar Ryoko Nishimura
een bloemenexpositie realiseren op de Watertuinen aan de Hobbemakade (direct naast het
Rijksmuseum). Van 12 juni t/m 17 juni – dag en nacht – zullen de opbouw en de expositie
United Flowers Amsterdam te bezichtigen zijn.
Ryoko Nishimura is een Ikebana kunstenaar (Japanse bloemsierkunst) uit Kyoto.
Zij realiseert haar unieke project in samenwerking met buurtbewoners en vrijwilligers van de
Watertuinen.
Het is de eerste keer dat de Japanse Ikebana kunst in deze vorm in Nederland wordt getoond.
Waar de westerse bloemsierkunst veelal uitgaat van ruimte vullen, gaat Ikebana uit van ruimte
maken. In het steeds drukker wordende Amsterdam (de Pijp) is deze Japanse visie interessant
en daarbij ook van toepassing op buurtgerichte initiatieven.
Dit initiatief is tot stand gekomen door Deshima Air en Rudy Klaassen.
Ryoko Nishimura over haar project:
“Ikebana gaat voor mij niet alleen over de schoonheid van de bloem maar ook om de
schoonheid van de vaas en de ruimte rondom. In United Flowers Amsterdam beschouw
ik Amsterdam als de vaas waarin ik een moment van schoonheid wil creëren. Het is mij
opgevallen hoe vanzelfsprekend Nederlanders van bloemen houden. Ik hoop dat alle
voorbijgangers op dezelfde manier van mijn bloemenexpositie zullen genieten.”
12 juni
schikken van de bloemen op de Watertuinen
13 juni 	15.00 uur opening door Menno Fitski,
conservator van het Paviljoen voor Aziatische Kunst van het Rijksmuseum
13 t/m 17 juni expositie — dag en nacht te bezichtigen

United Flowers Amsterdam is mede mogelijk gemaakt door het AFK.
Deshima (Artist in Residence) AIR wil de bijzondere relatie tussen Nederland en Japan op cultureel gebied onderhouden
en waar mogelijk intensiveren. Deshima AIR Amsterdam bestaat sinds januari 2013 en heeft in de afgelopen periode
aan een tiental kunstenaars ruimte geboden om hun projecten te realiseren. www.japan-holland-exchange.org/deshima
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