
 

 

Kunsttentoonstelling “90 days of light” van Michiko 
Van de Velde in de Japanse Tuin 
 

Dit voorjaar gaat de Japanse Tuin van Stad Hasselt de samenwerking aan met de 

Belgisch/Japanse artieste Michiko Van de Velde voor een tentoonstelling in de 

Japanse Tuin. Van 31 maart tot 21 juni is de tentoonstelling “90 days of light” te 

bewonderen tijdens een bezoek aan de Japanse Tuin. 

 

“90 days of light” eert de lente als seizoen van wedergeboorte. Artieste Michiko Van de 

Velde probeert vanuit haar gemengde achtergrond accenten te leggen op de manier 

waarop licht ons leven beïnvloed, en welke aspecten van haar achtergrond hierbij naar 

voren komen. Vanuit haar Japanse achtergrond integreert zij bijvoorbeeld op een 

verrassende manier Japanse karakters zoals zon en lente in haar werk, wat de 

Japanse Tuin de ideale plek voor deze tentoonstelling maakt. 

  

“Lentelicht brengt voor mij de herinnering aan onze capaciteit tot hergeboorte naar 

boven”, aldus Michiko Van de Velde. Maar ze vraagt zich ook af: “Hoe kunnen we 

opbloeien wanneer we het lentelicht niet zien door onze verblindende omgeving? Het 

blauwe licht van schermen, spotlichten van veiligheids- en bewakingscamera’s, intense 

verlichting van de serres, maar ook de overdaad aan digitale informatie. Vandaar dat 

het zo belangrijk is dit seizoen van wedergeboorte te eren.” 

 

Schepen van Cultuur Joost Venken: “In de tentoonstelling van Michiko Van de Velde 

zitten heel wat hedendaagse vraagstukken verweven. De relatie tussen mens en 

natuur in het licht van klimaatverandering, de impact van hedendaagse technologieën 

op ons dagelijks leven, een steeds hectischere levensstijl,….  

Het belang van kunst en cultuur bij het omgaan met en communiceren van deze 

vraagstukken, mogen we zeker niet uit het oog verliezen. Ik ben blij om te zien dat 

deze jonge artieste toch eerder hoop in de vorm van wedergeboorte en licht centraal 

stelt. Als schepen van cultuur, milieu en duurzame stad, wens ik dan ook dat een 

bezoek aan de tentoonstelling, in het prachtige kader van onze Japanse Tuin, de 

bezoekers hoop en inspiratie geeft, om samen te streven naar een betere toekomst.” 

 

De tentoonstelling is van 31 maart tot 21 juni 2019 voor het publiek te bezichtigen in de 

Japanse Tuin te Hasselt. Tijdens de tentoonstelling worden in de verschillende 

gebouwen van de Japanse Tuin, het theehuis, ceremoniehuis en glazen paviljoen, 

kunstwerken aangebracht van artieste Michiko Van de Velde. De tentoonstelling is 

inbegrepen bij de prijs van een toegangsticket en kost voor bezoekers niks extra. 

 

N.B. 

In verband met culturele evenementen en workshops kan het zijn dat delen van de 

tentoonstelling op sommige dagen niet te bezichtigen zijn. Bezoekers die er zeker van 

willen zijn dat de gehele tentoonstelling te bezichtigen is, kunnen op voorhand contact 

op nemen met de Japanse Tuin. 
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contact 

Dienst Japanse Tuin 
T 011 23 96 66 

japansetuin@hasselt.be 
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