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Gieke van Lon en Lotte Dekker van Humade. Dit ontwerpersduo uit Amsterdam
is met name bekend van hun ‘New Kintsugi repair kit’. ‘New Kintsugi’ is een
manier van lijmen van porselein gebaseerd een oude Japanse kunstvorm
waarbij gebroken aardewerk met goud wordt hersteld. Na design events in
o.a New York en het Design Museum in Barcelona lanceerden Lotte en Gieke
‘New Kintsugi’ onder het label Humade ook in Nederland. [www.humade.nl]
Maureen de Vries; van ukiyo-e naar hanga: een omslag in Japanse prentkunst.
Maureen de Vries is assistent conservator van de Nihon no Hanga collectie te
Amsterdam, een museum gewijd aan 20e eeuwse Japanse prentkunst. Ze is
verder actief op het gebied van Japanse kunst en cultuur in Nederland, onder
andere bij het Camera Japan Festival en de Society for Japanese Arts.
Jacky Cheung, a.k.a KJC Photography is een fulltime fotograaf die onlangs zijn
boek ‘Behind the Cosplay: The Person Behind the Cosplay Costume’ uitbracht.
Cosplay fotoboeken zijn er genoeg maar ‘Behind the Cosplay’ gaat verder. Door
middel van interviews en prachtige foto’s gunt dit boek een unieke kijk in het
leven van de cosplayer achter zijn of haar kostuum.
S.P.A.M. van Griensven, maakte de Illustratie voor de uitnodiging, tijdens
CAMERA JAPAN zijn van haar een reeks tekeningen te zien, genaamd Weather
Girls, bont gekleurde portretten van Japanse vrouwen, geïnspireerd door het
thema van het festival. [www.spamvangriensven.com]
Dinsdag 22 september 2015 • Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 Rotterdam • Zaal open 19.30 uur • Aanvang 20.00 uur
Entree € 5,- • BNO-leden en studenten € 3,- (geen pin, reserveren niet mogelijk)
www.romeodelta.org • www.image-festival.com

Papier: GenYous 300 g/m2 uit het assortiment van Igepa [www.igepa.nl]

BNO IMG LAB #47 staat 22 september in het kader van het Camera Japan
Festival dat dan losbarst in Rotterdam. Festivaldirecteur Alex Oost opent
BNO IMG LAB met een korte animatie van het festival. Zie voor het volledige
programma. [www.camerajapan.nl]
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