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Exhibition of “Metamorphosis of Japan after the war in Baghdad” 
 

 
1. The Japanese Exhibition, titled “Metamorphosis of Japan after the war”: co-
organized by the Embassy of Japan in Iraq, Ministry of Culture of Iraq and Japan 
Foundation, will be held in the period from November 19th to 23rd  2013 at Hewar 
gallery next to the Turkish Embassy in Al-Waziriya. 

 
<Opening Ceremony> 
Nov. 19th   10:00-11:30 
At Hewar gallery 
 
<Exhibition Schedule for the public> 
Nov. 19th 12:00-15:00   Nov.20th – 23 rd 9:00-15:00 
At Hewar gallery 

 
The exhibition leads us to the devastated situation of Japan in the wake of World 
War Two and its eventual reconstruction. 36 photos, by 11 leading artists of 
postwar Japan will be exhibited, arranged into three sections: ”The aftermath of 
War,” “Between tradition and Modernity,” and “Towards a New Japan.” These 
photos will vivid images of Japan’s path of the reconstruction after the war. 

 
2. The Embassy of Japan believes that the Exhibition offeres a valuable 
opportunity for Iraqi people to be exposed to Japan’s post-war experience, which 
will promote further mutual understanding between Japan and Iraq. 
 
 
 Contact Address 
farah.ihssan@bd.mofa.go.jp 
mustafa.hamid@bd.mofa.go.jp 
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 Embassy of Japan in Iraq 

 العراق سفارة اليابان في

 )ترمجـة غيـر رسـمية( بغداد

  3112تشرين الثاين  71  : ريخاالت
 32  : الرقم

 
 " في بغدادالحرببعد ما تحول اليابان إقامة معرض"

 
الثالث اىل  التاسع عشرمن " يف الفرتة بعد احلربما حتول اليابان املعرض الياباين حتت عنوان " سيقام .1

 وزارة الثقافة شارك يف تنظيمه كل من سفارة اليابان يف العراق وسي , و3112 والعشرين من تشرين الثاين
 السفارة الرتكية يف الوزيرية.جماور  حوارمؤسسة اليابان, على قاعة  و العراقية

 
 حفل اإلفتتاح:

 11  صباحا 11:21اىل  11:11يف الساعة من تشرين الثاين 

 
 :زوار عامةلل برنامج املعرض

 19  بعد الظهر 2:11اىل الساعة  بعد الظهر 13:11من تشرين الثاين يف الساعة 

 31  بعد الظهر 2:11صباحا اىل الساعة  1:11تشرين الثاين الساعة  32من تشرين الثاين اىل 

 
 

لليابان يف اعقاب احلرب العاملية الثانية و أعادة اإلعمار يف هناية املطاف.وسيتم  احلالة املدمرةاملعرض يقودنا اىل 
على ثالثة اقسام:"يف مرتبة  قادوا مرحلة التصوير بعد احلربألحد عشر فنانا  صورة لليابان بعد احلرب 63عرض 

احلرب," "ما بني التقليد و احلداثة," و "حنو يابان جديدة."هذه الصور سوف حتيي صور ملسار اليابان اعقاب 
 يف إعادة اإلعمار بعد احلرب.

 
 
 

جتربة اليابان ان سفارة اليابان لعلى ثقة من أن املعرض هو مبثابة فرصة قّيمة للشعب العراقي لألطالع على  .3
 العراق. التفاهم املتبادل بني اليابان و  يساهم  يف تعزيزما و ك ،بعد احلرب
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 عنوان اإلتصال:

Farah.ihssan@bd.mofa.go.jp 
Mustafa.hamid@bd.mofa.go.jp 

 )انتهى(
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