BonsaiIkebana
Levande konst från Japan

Levande konst från Japan
Inspireras av växtkraften och estetiken i levande konst från Japan.
Från 17 juni möter du en stämningsfull installation med verktyg,
keramik och bakomliggande filosofi. Från den 20 augusti fylls
utställningen med Bonsai och Ikebana. Se nya arrangemang växa
fram varje lördag kl 13!
Living art of Japan
Get inspired by the growing power and aesthetics of living art from
Japan. From June 17 encounter an evocative installation of ceramics,
tools and the philosophy behind. From August 20, the exhibition
is filled with Bonsai and Ikebana. See new arrangements emerge
every Saturday at 13! Free entrance to the exhibitions.

Bonsai är konsten att odla och
forma träd i kruka. Konstformen
kom till Japan från Kina där den
kallades penjing, som betyder
” landskap i kruka”, eller penzai,
som betyder ” växt i kruka”.

Bonsai is the art of growing and
shaping trees in containers. The
art form arrived in Japan from
China, where it is called penjing,
meaning “potted scenery”, or
penzai, meaning “potted plant”.

Ikebana är det japanska ordet
för konsten att arrangera levande
blommor i olika typer av behållare. Varje del i arrangemanget
har en betydelse. Betoningen på
asymmetri och tomrummet mellan
växtdelarna är grundläggande.

Ikebana is the Japanese word
for the art of arranging living
flowers in different types of
receptacles. Every part of the
arrangement is significant. The
emphasis on asymmetry and
the void between the parts are
fundamental.

I samarbete med Svenska
Bonsaisä llskapet, Ikebana
Inter nat iona l, Sto ck hol m
Chapter och Ichiyo-skolan.

In cooperation with the Swedish
Bonsa i S ociet y, I keba na
International, Stockholm Chapter
& Ichiyo ikebana School.
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Program
Under hela perioden:

FÖR BARNEN - ORIGAMI+BLOMMOR = PYSSELKIT 20 KR - FINNS i entrén

Kombinera origami med blommor för det ultimata pysselkitet!
Instruktioner och origamipapper i vackra färger ingår. Vik på
museet eller när du kommer hem.

IKEBANA för barn sön 25 sep kl. 14-15.30 180 kr/deltagare

Familjeworkshop där barn och vuxna kan vara kreativa tillsammans.
Lärare: Lena Påhlman och Maija-Liisa Anttonen, dipl lärare i
Sogetsuskolan, Ikebana International. Rek ålder från 6 år.

VISNING Varje fre 26 AUG - 30 SEP Kl. 15.00 20 KR

Följ med på visning om Japans historia. Vilka var samurajerna
och varför fanns det trädgårdar med bara stenar? Vi börjar i
utställningen och fortsätter upp till japangalleriet.

IKEBANA LIVE Varje lör 20 aug -24 SEP från kl. 13.00 Fri entré

Tillfälle att se blomsterarrangemang ta form. Varje lördag växlar
blommorna i utställningen, utställningen. Tre ikebanaskolor turas
om att skapa nya arrangemang; Ohara, Ichiyo och Sogetsu.

IKEBANA öppen demo lör 20 aug kl. 15.00-16.00 Fri entré

WORKSHOP: TUSCHMÅLERI - Att ge blommor liv och betydelse
fre-sön 26-28 aug kl. 11.00-16.00 2225 kr/3 dagar

Vi inspireras av den nutida konstnären Tong Xis tuschmåleri
med blomstermotiv och utställningen Levande konst från Japan.
Vilka blommor passar ihop i en komposition? Vad symboliserar de?
Lärare: Anna-Lena Hansen, konstnär och sinolog. Föranmälan.
OBS förkunskaper i tuschmåleri krävs. Ingår även: samtalet
med konstnären 24/9.

TEMAHELG: BONSAI lör-sön 3-4 sep kl. 12.00- 16.00 Fri entré

Upplev bonsaier i olika storlekar och former. Passa på att möta
bonsaiexperter som kan svara på frågor. Öppna workshops och
masterclass med mästaren Mauro Stemberger som gästar Sverige.
Samarbete med Svenska Bonsaisällskapet.

TUSCHMÅLERI MED TONG XI lör 24 sep kl. 13.00 80 kr

Se när Sogetsu-skolan har öppen demonstration.

Konstnären Tong Xi, verksam i Peking, besöker museet och
berättar om sitt konstnärskap och om kinesiskt tuschmåleri idag.
Museets samlingar har nyligen utökats med verk av henne, och vi
tittar närmare på dem.

IKEBANA workshop

Bonsai: Ett minilandskap att vandra i

Fristående workshops både för nybörjare och fortsättningselever.
Lärare: Judit Katkits, dipl lärare i Ichiyo-skolan. Föranmälan krävs.

Vi börjar med visning i utställningen, och inspireras av de
klassiska bonsaiträden när vi målar landskap i miniatyr. Inom
bonsai och måleri skapar man en idealbild av naturen, och vi
tittar närmare på bakomliggande filosofi och idéer.
Lärare: Anna-Lena Hansen, konstnär och sinolog.
Föranmälan. OBS förkunskaper i tuschmåleri krävs.

Se när Ichiyo-skolan har öppen demonstration.

IKEBANA öppen demo lör 25 sep kl. 15.30 Fri entré

lö
 r 17 sep, 8 okt, 29 okt, 26 nov & 17 dec kl. 11.30-14.30 620 kr/tillfälle

IKEBANA Retreat

sön 14 aug, 28 aug, 25 sep & 23 okt kl. 11.30-16.30 920 kr/tillfälle

En kreativ heldag med fokus på ikebana - konsten att arrangera
blommor på japanskt vis. Skapa något vackert i en rofull miljö.
28 Augusti: otsukimi- moon-viewing
25 September: krysantemum-festival
23 Oktober: arrangemang med blad och aspidistra
Föranmälan krävs. I avgiften ingår blommor, hälsosam lunch och
fika med ekologiskt te från Kina.

Fre-sön 7-9 okt kl. 11.30-16.00 2 225 kr/3 dagar

Om föranmälan krävs görs detta i receptionen
eller bokning@ostasiatiskamuseet.se
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