
Ikebana zou zijn ontstaan, toen een monnik 
op het boeddhistische altaar van de 
Rokkakudo  (ook bekend als Chohoji) in 
Kyoto een bloemeno�er aanbood. Deze 
tempel werd gesticht door Prins Shotoku 
Taishi. Men noemde dit bloemo�er Ikenobo 
naar de hut naast de vijver, waarin de monnik 
woonde.
Vanaf de Muromachiperiode ontwikkelde 
Ikebana zich als versiering in de zashiki-kamers 
van de Japanse woonhuizen. Ikenobo stelde vaste 
regels voor het schikken op en deze worden nog steeds 
gebruikt.
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Ikenobo Society of Floral Art

Ikebana is begonnen bij Ikenobo Ikebana.

Laten we samen gaan 
kijken. Ik zal uw gids zijn.

Illustratie door Junko Raiko

Bekijk onze 
video's!

Ontdek meer

Scan de 2D-code en 
ontdek ons kanaal op 
YouTube

Donomae-cho 248, Higashino Toin Nishiiru, Rokkaku Dori, Nakagyo-ku, 
Kioto 6048134 Japan

Genieten van 
Ikenobo Ikebana

Ikenobo Ikebana kent drie stijlen:

Het bekijken van schikkingen.

Foto's maken

Rikka
Shoka

Vrije Stijl

Zorg, dat de naam 
van een artiest niet 
zichtbaar is, als u 
een foto van een 
schikking op 
sociale media 
plaatst.

Gelieve de 
schikkingen niet 
aan te raken.

Bekijk de 
schikking eerst 

aan de 
voorkant.

Welkom op onze tentoonstelling 
over Ikenobo Ikebana.

De 
tentoonstelling laat 

schikkingen zien, die 
gaan over het seizoen 

of die een specifiek 
onderwerp hebben.

Vόόr de schikking staat een naamplaatje 
met de naam van de artiest.

U wilt graag een foto van een mooie 
schikking maken? 
Dat is in principe mogelijk. Eventueel 
kunt u dit vragen bij de receptie.



RikkaShokaVrije Stijl

Belangrijke puntenBelangrijke punten Belangrijke punten

Omdat Vrije Stijl geen vaste vorm of vaste regels kent, is de 
artiest vrij zijn of haar inspiratie te. volgen.

Rikka Shofutai is ontstaan in de Muromachiperiode 
(16de eeuw). Ze rijst op uit de mizugiwa.

Voor de schikking wordt optimaal gebruik gemaakt van de 
eigenheid en eigenschappen van planten om de sprankeling 
van leven uit te drukken.

Kijk hier!

■ Er zijn geen vaste regels voor de te 
gebruiken materialen of voor de 
hoeveelheden.

■ Men is vrij om met andere materialen dan 
planten te combineren.

■ Let op de verscheidenheid aan ideeën en de 
werkwijze van de artiesten (combinatie van 
materialen, manier van bevestigen, enz,)

KIJK GOED WAT DE ARTIEST WIL 
UITDRUKKEN.
Elke schikking in de Vrije Stijl heeft een bepaald 

onderwerp. Voor de uitdrukking daarvan gebruikt de 

artiest verscheidene verrijkende methoden, zoals 

gekleurde draden of vazen met unieke vormen. 

Geniet a.u.b. van het beeld, dat de artiest schept.

Vrije Stijl kent geen traditionele, vaste patronen. De artiest 
schikt de bloemen volgens zijn of haar unieke ideeën.

De schikking hangt vrij 
aan het plafond.

De bloemen zijn geschikt 
op een doek aan de muur.

De schikking hangt net als 
een schilderij aan de muur.

Shoka Shofutai kent 
een traditionele stijl, 
waarbij de patronen 

zijn vastgelegd: 
Shoka Shofutai

Shoka Shimputai : een 
moderne stijl zonder 

vaste patronen: 

■ Er kunnen maximaal drie soorten 
plantenmateriaal worden gebruikt.

■ De groei en individualiteit van elke plant 
moet tot uitdrukking komen.

■ De schikking rijst op vanuit de “mizugiwa” 
(=wateroppervlak)

“MIZUGIWA” IS DE BRON VAN 
HET LEVEN.
“Mizugiwa” is het deel van het 

wateroppervlak, dat het materiaal en het 

water verbindt.

Het water verbeeldt de aarde. 

Het materiaal rijst dun, schoon 

en recht op uit de mizugiwa 

volgens de traditie van Ikenobo 

Ikebana. Wanneer men de 

schikking van de voorkant bekijkt, 

moet het lijken, alsof het als één plant 

uit de mizugiwa rijst.

Rikka Shofutai kent een 
stijl, waarin de 

traditionele patronen zijn 
vastgelegd.

Rikka Shimputai kent een moderne stijl 
zonder vaste patronen

■ Het gebruik van materiaal van verscheidene 
planten en bomen uit de Japanse  natuur 
volgens vaste regels, maakt de Rikka 
shofutai tot een weergave van het Japanse 
landschap, de tijd en de ruimte met verre 
door de lange materialen en nabije door 
korte materialen uitzichten. 

■ Bijzondere schoonheid.

Bij Ikebana worden niet uitsluitend 
bloemen in bloei, maar ook knoppen, 
verdorde bladeren en zelfs door 
wormen aangevreten bladeren 
gebruikt. De veranderende vorm van 
het materiaal geeft een prachtig beeld 
van het veranderende leven. Let op de 
planten van het seizoen.


