
JE LICHAAM  
ALS IDENTITEIT
WIE BEN JIJ IN RELATIE TOT JEZELF, 
EEN GROEP EN DE WERELD?

EXPO 

SIxTIES
A WORLDWIDE HAPPENING
15 Okt 2015 t/m  
14 mrt 2016
Sixties - A Worldwide Happening is een 
tentoonstelling waarbij de jaren ’60 
verrassend dichtbij en herkenbaar aanvoelen, 
omdat de wereld van nu voortbouwt op de 
iconen van toen. Aan de hand van een aantal 
kenmerkende thema’s laat de tentoonstelling 
zien hoe wereldwijde veranderingen zich 
vertaalden in grafische vormgeving, mode, 
muziek, architectuur, fotografie en media.

EXPO 

SECrET LovE 
SEkSuELE DIvERSITEIT IN CHINA
1 mEi t/m  
13 sEP 2015
Een hedendaagse kunsttentoonstelling 
over het taboe in China rondom 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen 
en transgenders. Wat doen de positieve 
veranderingen rondom seksuele diversiteit 
in China met LHBT’s? Bekijk circa 45 werken 
van 10 gerenommeerde Chinese kunstenaars 
als Ma Liuming, Gao Brothers, Li Xiaofeng 
en Chi Peng in deze tentoonstelling. vooral 
de toewijding van de kunstenaars om 
een verandering in gang te zetten wordt 
benadrukt. Met hun kunstwerken dragen zij 
mede bij aan het bespreekbaar maken van 
seksuele diversiteit. Love has no gender!

NiEUWs

LICHTHAL 
vErNIEUWD
In 2015 steekt het Tropenmuseum de 
lichthal in een nieuw jasje. Met een op de 
originele situatie gebaseerde transparante 
dakconstructie en een prachtige nieuwe 
vloer biedt de centrale hal ruimte aan  een 
informatiebalie, museumwinkel en modern 
museumrestaurant. Een plek waar het prettig 
vertoeven is. 
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vic Taurewa Biddle, Maori, 
Nieuw-Zeeland. Taurewa’s 
moko, tatoeages, zijn op zijn 
gezichtsvorm, leven en afkomst 
gebaseerd en dus heel persoon-
lijk. Tegelijkertijd tonen ze zijn 
Maori-identiteit, schoonheid en 
kracht. In 2007 gefotografeerd 
door Clayton Cubitt.



vOLOP ACTIvITEITEN IN SCHOOL�
vAkANTIES ZOALS EIGEN 
TATOEAGES MAkEN, BODY 
PAINTING EN RONDLEIDINGEN

“JuIST DOOR ONZE TOPSTukkEN TE LATEN ZIEN vAN 
HET AFRIkA MuSEuM, MuSEuM vOLkENkuNDE 
EN HET TROPEN MuSEuM,DIE OvER BODY 
MODIFICATION GAAN, HOPEN WE TE LATEN ZIEN DAT 
HET vAN ALLE TIJ DEN EN vAN ALLE CuLTuREN IS” 
Conservator Daan van Darter, in NRC Next , 25 maart 2015

vOLOP ACTIvITEITEN IN SCHOOL�
vAkANTIES ZOALS EIGEN 
TATOEAGES MAkEN, BODY 
PAINTING EN RONDLEIDINGEN

 . 

“AL MIJ N TATOEAGES ZIJ N EEN DEEL vAN 
MIJ N SELF SHAPED IDENTITY, EN EEN 
TEkEN vAN MIJ N vRIJ HEID OM MIJ ZELF 
uIT TE DRukkEN.”
Bas kosters

“IEDEREEN DOET AAN 
 vERFRAAIING vAN ZICHZELF” 
Trouw, 23 maart 2015

BoDY ArT
Je lichaam is een belangrĳ k uitdrukkings-
middel van identiteit . Door ons lichaam 
te versieren laten wĳ  zien wie wĳ  zĳ n. Het 
Tropenmuseum toont in de zomer van 2015 
de tentoonstelling Body Art. ’s Werelds 
eerste tentoonstelling over het waarom van 
lichaamsversieringen in de breedste zin van 
het woord. Dwars door de tĳ d en culturen 
heen. “Waarom passen mensen hun lichaam 
aan?” Body Art neemt de bezoeker mee langs 
zes mogelĳ ke antwoorden en nodigt uit na te 
denken over identiteit. Identiteit in relatie tot 
jezelf, de groep waartoe je hoort en je plek in 
de wereld. 

Er is toenemende behoefte aan meer begrip 
voor elkaar en meer inzicht in hoe we met 
elkaar kunnen samenleven. In deze tĳ d is 
een groter besef van wereldburgerschap 
nodig.  De collectie van de Stichting Nationaal 
 Museum voor Wereld culturen biedt legio 
aanknopingspunten voor verwondering, 
refl ectie en inspiratie rondom culturele 
identiteit en dynamiek.  Door interacties 
te stimuleren met collecties uit de hele 
wereld en met de mensen en de verhalen die 
ermee verbonden zĳ n, leren we samen beter 
om te gaan met de verschillende aspecten 
van culturele dynamiek en diversiteit. Zo 
inspireren we elkaar tot een open blik op 
de wereld.  �40%

MEER BEZOEkERS PER MAAND 
SINDS OPENING

20�40
JARIGEN, HOGE BEZOEk� 
AANTALLEN “uRBAN CITIZENS”


