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MEISTRĖ MIDORI YAMADA  
Ponia Midori Yamada daugiau nei 20 metų pristatinėja 
Ikenobo Ikebana bei kitus tradicinius Japonijos menus, tokius 
kaip Sumi-e ir arbatos ceremonija, Rusijoje bei NVS šalyse. Ji 
buvo paskirta Ikenobo mokyklos atstove Rusijos bei NVS 
regione. 2008 m. meistrė gavo Soko-Kyokujitsu apdovanojimą 
iš Japonijos imperatoriaus.  

 

IKEBANOS SIELA  

Ikenobo istorija yra Ikebanos istorija. Nors daugiau nei 500 metų kitos mokyklos atskildavo nuo 

Ikenobo, sakoma, jog Ikenobo yra Ikebanos šaknys. Ikenobo istorija apima ir tradicinę, ir moderniąją – 

dvi nenutrūkstamai persipinančias šakas, skatinančias šiandieninės Ikebanos vystymąsi.  

Per amžius žmonės mylėjo gėles, bet mūsų protėviai jautė, jog gėlės – tai ne tik grožis; gėlės gali 

atspindėti laiko tėkmę ir jų pačių širdyse glūdinčius jausmus. Kai mes juntame augalo nebylius žodžius ir 

tylius judesius, suaktyviname savo įspūdžius per formą – formą, tampančią Ikebana.  

Mes komponuojame augalus, atskirtus nuo gamtos, kad jie, patekę į naują aplinką, prisipildytų naujo 

grožio. Vietoj to, jog paprasčiausiai atkurtume augalo formą, kurią jis turėjo gamtoje, mes iš šakų, lapų ir 

gėlių kuriame naują formą, atspindinčią tiek augalo grožį, tiek mūsų pačių sielų pėdsaką. Ikebana taip 

pat turėtų atspindėti gamtos jėgas, su kuriomis augmenija gyvena harmonijoje: vėjo nulaužtos šakos, 

vabalų pusiau nuėstas lapas.  

Pagal Ikenobo gėlės pumpuras yra gražiausias, nes jame glūdi gyvenimo pradžios ir žvilgsnio į ateitį 

energija. Praeitis, dabartis, ateitis... bet kuriuo momentu augalai, kaip ir žmonės, susiduria su visad 

kintančia aplinka. Kaip ir augalai, žmonės yra gyvos gamtos dalys, o Ikebana tai atspindi.  

Kaip eileraštis ar paveikslas iš gėlių, Ikenobo Ikebana išreiškia ir gėlių grožį, ir laukimą mūsų pačių 

širdyse. Ikenobo dvasia pasklido ne tik Japonijoje – ji pasklido po visą pasaulį. Nuoširdžiai viliuosi, kad 

Ikenobo grožis pasitarnaus vienijant pasaulio žmones draugėn. 

45-asis Ikenobo vyriausiasis meistras, Sen’ei Ikenobo  
<Įėjimas į renginį nemokamas> 


