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Japansk kulturnatt på trakk fullt hus

Skredsvig så til Japan
Japansk hage i Drammen, har ikke museet
nok av annet å bruke
penger på? tenkte
noen. Men for 180
åpningsgjester gikk
sudokuen brått opp.

Drammens Tidende

5 i hagen
Hvordan er ditt
forhold til Japan?

Paula Fure, Kongsberg
– Vi driver galleri Åkern, og har
både tehus og japansk hage
med karpedam. Min mann
snakker japansk, og jeg skriver
bok om arkitekt Tadao Ando.

drammen
Katrine strøm

katrine.strom@dt.no
950 74 448

F

ør jeg kom hit må jeg innrømme at jeg tenkte det
var noe tull. Men etter i
kveld har jeg snudd!, erklærte
Jens Haugfos på vei ut fra Lychepaviljongen onsdag kveld.
Huset hadde vært fullstappet av folk som ville lære mer
om japansk påvirkning på museets kulturnattarrangement.
Widar Haléns lysbilder åpenbarte en rekke typisk japanske
detaljer i kjent og ukjent kunst,
også den norske. Mens japanske kunstnere hyllet enkelheten i sine lokale og unnselige
blomster, fant norske snøklokker, bekkeblom og blåveis alt
ved forrige århundreskifte veien til serviser og malerier.
– Den kunsthistoriske sammenhengen gir hagen mening,
konkluderte antikvar Haugfos
og hans følge fornøyd. Nå fant
de japonismen i Kittelsens
frosker og Skredsvigs perspektiv. Og se på møblene i Lauvlia
og Hagan neste gang du er der!
Fargevalg og andre elementer
kan godt henge sammen med
Karl Madsens bok om japansk
malerkunst, som kom på dansk
i 1885 og slo an i kunstmiljøet.

Kaare Skallerud, Grønland
– Fjernt! Jeg vet lite om Japan,
nettopp derfor synes jeg det
er så fint at dette kommer. Det
åpner for kontakt med et kulturmiljø med så dype røtter.

Japansk bølge: Nasjonalmuseets Widar Halén (t.h.) tok publikum med inn i kunsthistorien, og viste
hvordan norske kunstnere som Werenskiold og Skredsvig ble inspirert av Japan.  foto: tore sandberg

●● japanske hager
◗◗Skal være miniatyrbilder av den
frie naturen.

◗◗Følger strenge prinsipper, og skal
holdes helt uforandret gjennom
årstider og fra år til år.
◗◗Tradisjonen går langt tilbake, en
av de første bevarte håndbøker
er fra 1000-tallet.
◗◗Drammens Museum er første
norske museum med slik hage.

Idealet om et uforanderlig
utseende gjør at en japansk
hage ikke er noen latmannshobby.

!

Den kunsthistoriske sammenhengen gir
hagen mening.
Jens P. Haugfos
nyvekket museumsbesøkende

Haruki Murakamis norske
oversetter Ika Kaminka har
studert japanske hager, og har
selv ikke bare håndplukket løv,
men også skrudd hver enkelt

barnål ut av furutopper for at
trærne skal holde fasong og
høyde, akkurat som de små
bonsaitrærne. Men til dem som
lurte på om han visste hva han
har satt i gang, svarte museumsdirektør Thorkildsen lurt.
– Det er det museets vennegruppe som skal ta seg av!

●● Mer hagefest

Alexander Berg, Gulskogen
– Jeg liker forfatteren Haruki
Murakami, spesielt «Trekkoppfuglen». Han skriver om
to parallelle verdener, noe jeg
tror er et godt bilde på Japan.

◗◗Torsdag 23. mai åpner museet
«Havekunst på utstilling»

◗◗Søndag 16. juni blir det hagedag
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Tone Ulltveit-Moe, Åskollen
– Jeg har aldri vært der, men er
fascinert av skriftspråket, kulturen og japanernes forhold til
natur og blomster. Dessuten
er jeg glad i sushi!

Kristoffer og Maria Tysnes,
Oslo
– Vi mimrer fra vår tur til Tokyo
i 2010. Todeltheten der var
slående: Roen i hagene, og i
gatene ren 17. mai-trafikk.

