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Persbericht 
 
“HAKOIRI MUSUME – GIRL IN THE TRUNK”, Sato Kimitake 
 
Tentoonstelling van 7 september tot 3 november 2018 
Opening 6 september, 17-21 uur 
 
 
Het Japanse idioom "Hakoiri Musume" kan worden vertaald als "Dochter in een 
doos". De term is afkomstig uit het Edo-tijdperk (1603-1867) en omschrijft "een 
alleenstaande jonge vrouw die een beschut leven leidt met haar beschermende 
familie", alsof ze in een doos werd gehouden. De uitdrukking is algemeen verspreid 
in de populaire cultuur, en werd gebruikt als titel voor verschillende films, manga’s 
en een televisiereeks, maar zoals Naoko Takemaru, Hoofddocent Japanse Studies 
aan de Universiteit van Nevada, stelt: in een snel evoluerende maatschappij staat 
Hakoiri Musume "voornamelijk voor een [realiteit uit het verleden gelet op de] 
gestage toename van het aantal jonge vrouwen die ver weg van hun familie leven 
voor [hun] opleiding en carrière."1 
 
Hakoiri Musume - Girl in the Trunk, de tentoonstelling van de in Turijn gevestigde 
Japanse kunstenaar Sato Kimitake die in de galerie Albert Baronian werd 
voorgesteld naar aanleiding van het Brussels Gallery Weekend, verwijst naar dit 
fenomeen. De installatie toont het silhouet van een meisje dat gevangen zit in een 
grote, 1,30 meter hoge koffer. Het werk roept op metaforische wijze Hakoiri Musume 
voor de geest, een dochter die ‘in een doos is gestopt’ en zorgvuldig door haar 
familie wordt grootgebracht. De koffer staat open en toont een negatieve afdruk van 
een meisjeslichaam. De figuur op zich is zowel aanwezig als afwezig in de koffer. 
 
Zoals Sato Kimitake uitlegt: "Door gewoon naar het silhouet van het meisje te kijken, 
staart de toeschouwer naar de echte inhoud van de koffer. (...) De kwaliteit van de 
doos waarin iets kostbaars wordt bewaard, onthult de echte waarde van het 
voorwerp, het materiaal of het bestanddeel dat het bevat. (...) Hoewel dit slechts 
een idioom is en figuurlijk moet worden begrepen, is je eigen dochter bewaren en 
meenemen in een doos letterlijk gesproken een egoïstische absurditeit." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
1 Naoko Takemaru, Women in the Language and Society of Japan, McFarland, 2010 


