
BonsaiIkebanaLevande konst från Japan

Välkommen på vernissage  
Fredag 17 juni kl 16-18 

 
Kikusen och Wataru Adachi serverar förfriskningar.

Utställningen görs i samarbete med Svenska Bonsaisällskapet,  
Ikebana International, Stockholm chapter & Ichiyo-ikebanaskolan.



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.

proGraM

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, då tre olika ikebanaskolor turas om  
att skapa nya arrangemang. 

ikeBana Öppen deMo LÖr 20 aUG kL. 15.00-16.00 fri entré
Se när Ichiyo-skolan har öppen demonstration.

ikeBana Öppen deMo LÖr 25 aUG kL. 15.30 fri entré  
Se när Sogetsu-skolan har öppen demonstration. 

ikeBana workshop 
 LÖr 17 sep, 8 okt, 29 okt, 26 nov & 17 dec kL. 11.30-14.30 620 kr/tiLLfäLLe
Fristående workshops både för nybörjare och fortsättningselever. 
Lärare: Judit Katkits, dipl lärare i Ichiyo-skolan. Föranmälan krävs.

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. 
14 Augusti: sommarblommor och gräs
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. 

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
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.

Bonsai: ett MiniLandskap att vandra i  
fre-sÖn 7-9 okt  kL. 11.30-16.00 2 225 kr/3 daGar
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.

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