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Kizuna 絆絆絆絆のののの絵絵絵絵. 

13. mai – 13. august 2012 
 

 

“Kizuna”betyr vennskapsbånd. Etter jordskjelv

2011, mottok japanske ambassader og japansk UD støttehilsner og tegninger fra barn og 

voksne fra hele verden. Prosjektet 

organisasjonen ”Global Festa Japan 2011”

dere i hele verden”, ”Meg selv om 10 år” og

 

Samtlige tegninger reprodusert er laget av overlevende barn fra Nord

som ble verst rammet av jordskjelv

machi i Miyagi fylke; Nobiru i Higashi

Fukushima fylke). I forbindelse med 

tegninger utstilt ved Japan’s ambassade

 
- I Fukushima ble hus skylt vekk av tsunamibølgene, og mange hus måtte evakueres. Jeg drømmer om 

at alle kommer tilbake til Fukushima, og at 

Yuuka Sagara 11 år fra Japan 

 

- På barnets premisser: “Inspirerende, 

verdighet, drømmer, håp og humanitet

  

Utstillingen er laget i samarbeid med Japans Ambassade 

på Barnekunstmuseet, i Lille Frøens vei 4, 0371, Oslo.

 

 

 Hjertelig velkommen. 

 
Kontakt:  

Japan’s Ambassade: Kulturavdeling v/ Liv Lande

Barnekunstmuseet: Daglig leder Angela Goldin

Tid: Søndag kl. 11-16. Tirsdag, Onsdag og 

Sommeråpent 23.6.-13.8.12: Søndag kl. 

  

DER ER MANGE MUSEER FOR BARN

P R E S S E M E L D I N G

Oslo, 3.mai 2012.

BARNEKUNST FRA JAPAN  
Det Internasjonale Barnekunstmuseet i Oslo åpner utstillingen:  

august 2012  

Etter jordskjelv- og tsunamikatastrofen i Øst-

mottok japanske ambassader og japansk UD støttehilsner og tegninger fra barn og 

rosjektet med ”Kizuna-tegninger” ble i etterkant satt 

organisasjonen ”Global Festa Japan 2011”, der tema for barnas tegninger var

”Meg selv om 10 år” og ”Hva jeg vil gjøre”.  

er laget av overlevende barn fra Nord-Japan, og de områder 

som ble verst rammet av jordskjelv- og tsunamikatastrofen i fjor, mars 2011. 

Miyagi fylke; Nobiru i Higashi-Matsushima kommune, Miyagi fylke; og Iitate

med minnesmarkeringen siden katastrofen, ble 

ambassade i Oslo, mars 2012. 

I Fukushima ble hus skylt vekk av tsunamibølgene, og mange hus måtte evakueres. Jeg drømmer om 

at alle kommer tilbake til Fukushima, og at vi styrker båndene oss i mellom. – tegner og forklarer 

Inspirerende, optimistiske tegninger som er preget av tro på

og humanitet..” - sier daglig leder ved Barnekunstmuseet Angela Goldin.

samarbeid med Japans Ambassade i Oslo og vises i perioden 13.mai 

Lille Frøens vei 4, 0371, Oslo. 

Liv Lande tel. 22991600, liv.lande@os.mofa.go.jp 

Angela Goldin: tel. 22691777,  post@barnekunst.no 

dag, Onsdag og Torsdag  kl.09.30-14.00. Billett: 60/40 

Søndag kl. 11-16. Tirsdag, Onsdag og Torsdag  11-16.  

 

www.barnekunst.no 

OR BARN, MEN OSLO HAR ET MUSEUM AV BARN…  (NEW YORK TIMES

 

P R E S S E M E L D I N G  

Oslo, 3.mai 2012. 

-Japan i mars 

mottok japanske ambassader og japansk UD støttehilsner og tegninger fra barn og 

satt i gang av 

barnas tegninger var: ”Takk alle 

Japan, og de områder 

og tsunamikatastrofen i fjor, mars 2011. (Onagawa-

g Iitate-mura i 

ble et utvalg av 

I Fukushima ble hus skylt vekk av tsunamibølgene, og mange hus måtte evakueres. Jeg drømmer om 

og forklarer 

tro på menneskelig 

arnekunstmuseet Angela Goldin. 

13.mai – 13.august 

IMES, 1991) 


