6 juli 2011

Samenwerking tussen Amsterdamse kinderen, kunstenaar en Tropenmuseum

Tropenmuseum bouwt samen met kinderen
mee aan mondiaal kunstbos

Deze zomer brengt het Tropenmuseum een ode aan de natuur door een
levensgrote Qi-boom van afvalkarton te creëren naar ontwerp van
kunstenaar Nadav Monselise. Het museum, Nadav Monselise en kinderen
van de Amsterdamse buitenschoolse opvang Zeeburgt zetten samen hun qi hun levensenergie, uit te spreken als tsjie - in om de Qi-boom te laten
groeien en bloeien. Zij starten op 25 juli 2011 om in één week de boom op
te bouwen in het Tropenmuseum. Van 26 juli tot en met 4 september kan
elk kind meehelpen om de boom te laten ‘bloeien’ door zelfgemaakte rode
amuletten met Chinese karakters toe te voegen. De Qi-boom is onderdeel
van het internationale project Make a Forest.
2011, Internationale Jaar van de Bossen
De Verenigde Naties hebben 2011 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van
de Bossen. Om het grote publiek actief bij dit jaar te betrekken maakt
kunst- en designproject Make a Forest overal ter wereld artificiële bomen.
Make a Forest wil op deze manier een mondiaal bewustzijn creëren om goed
voor de bossen te zorgen.
Qi-boom vol energie van kinderen
Het project Make a Forest sluit goed aan bij de langlopende tentoonstelling
‘de Qi van China’ in Tropenmuseum Junior. In deze tentoonstelling staat de
qi centraal, de energie die door alles en iedereen stroomt. Ook in de natuur
stroomt deze levensenergie volop, tenminste, als mensen de balans niet
verstoren. Voor het project Make a Forest zet Tropenmuseum Junior de
energie van kinderen in om bomen nieuwe levenskracht te geven.
Geluksamuletten maken
Onder begeleiding kunnen kinderen in het Tropenmuseum een rode
geluksamulet maken met Chinese karakters (als die voor boom:
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en bos:

). Om de boom tot ‘bloei’ te laten komen worden de amuletten
daarna in de boom gehangen. Deelnemen aan deze activiteit kan van 26 juli
tot en met 4 september, van dinsdag tot en met vrijdag en op zondag van
12.00 uur tot 16.00 uur. Het benodigde materiaal is voor €2,50 te koop bij
de museumkassa.
Combinatie met Qi van China
Het is mogelijk het maken van een amulet voor de Qi-boom te combineren
met een bezoek aan de Qi van China in Tropenmuseum Junior. Voor grote
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groepen is er een speciaal aanbod (max. 30). Reserveren is noodzakelijk:
020-5688233.
Over de kunstenaar
Nadav Monselise is in 1969 geboren in Tel Aviv en woont vandaag de dag in
de buurt van het Tropenmuseum in Amsterdam. Hij heeft Art & Design
gestudeerd aan de Rietveld Academie in Amsterdam.
Over het Tropenmuseum
Het Tropenmuseum presenteert, onderzoekt en bevordert de kennis van en
wisselwerking tussen culturen. Het biedt beleving en ervaring voor een
breed en divers publiek, waarbij alle museale middelen worden ingezet:
tentoonstellingen, collecties en deskundigheid, publicaties, het historische
gebouw, educatieve en andere activiteiten. Het Tropenmuseum kiest voor
volkenkundige en cultuurhistorische objecten en voor hedendaagse kunst
om zijn verhalen te vertellen. Het Tropenmuseum van het Koninklijk
Instituut voor de Tropen is internationaal actief in het kader van cultuur en
ontwikkeling. Het museum wordt gesteund door de BankGiro Loterij en het
Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Bezoekadres:
Linnaeusstraat 2
Amsterdam
020-568 8200
www.tropenmuseum.nl
Het Tropenmuseum is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Op 24 en 31 december is het museum open tot 15.00 uur.
Gesloten op 1 januari, 30 april, 5 mei en 25 december.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Tropenmuseum, Marije Kool,
tel. 020 – 568 8418, of per e-mail: m.kool@kit.nl.
Beeldmateriaal is beschikbaar www.tropenmuseum.nl (rubriek Persinformatie).

