Shakkei og Miegakure
En studietur til Tokyo og Kyoto.

Ås, 19. feb. 2011

Etter en særdeles turbulent søknadsrunde, for å komme inn ved studiet Garden Design
and Landscape Architecture in Japan, i regi av Sveriges lantbruksuniversitet, kunne vi
glade og forventningsfulle troppe opp i Alnarp til helgeseminar 17-18 sept. 2010
Landskapsarkitektstudentene fra Danmark, Sverige og Norge ble introdusert for
Garden art in Japan, Japanska växster i landskap och park, Japansk hagekunst’s
historie, Skidsebogen-studieturens følgesvend, barometer og hugkommelse. Samt
arbeidsoppgaven: Hva er shakkei og miegakure? og den skal løses via
skisser/tegning/maling.
Avreise Ås tidlig morgen 7.okt. ankomst Tokyo ettermiddagen den 8.okt.
9 .okt kl 09 om morgenen sto 14 studenter klare for å følge kursleder Ann Bergsjö og
de to japanske lederne og tilretteleggerne for opplevelsesruta, Kumakura og Terada.
Med reiseprogrammet i hånda og egen guide for å vise vei og telle studenter med
jevne mellomrom, gikk turen til Ninomaru park (on Imperal Palace ground) og
Hamarikyu garden første dagen. De påfølgende dagene var vi innom Rappongi Hills
og Mouri-garden, Asakusa, Edo og Meji området.
Den fjerde dagen startet grytidlig med besøk på Tsukiji fishmarket og den berømte
tunfisk auksjonen som finner sted på slaget 05.30. Tilbake til hotellet for frokost, tog
til Yokohama og ferjetur for å se på moderne arkitektur. Senere på ettermiddagen tok
vi toget til Kyoto.
13.okt. gikk turen til Syusui-tei i Gosyo et flere mål stort område som tidligere hadde
vært keiserens plass, men nå var åpnet opp for publikum. Vi ble introdusert til the
History of the Japanese garden av Dr. Machida og besøkte Kaninnomiya og Kyoto
Gosyo.
Neste dag gikk turen med tog til Maibara i Shiga. I Seigan-ji tempelet holdt Dr.
Amasaki forelesning om hagens historie. Pruning techniques ble demonstrert av
gartnerne og vi studentene fikk prøve å plukke de rette nålene av furua selv. Hver
tupp skulle etter endt napping ha 8-12 nåler igjen. Stråkoster og støvbrett ble utdelt til
hver av oss slik at vi kunne hjelpe til å koste bort furunålene samt annet smårusk i
haven. På moseunderlaget var det viktig at vi kostet mosen den rette veien. Ett solid
måltid ble servert i tempelet og inntatt sittende på knær, for de av oss som klarte det
og dagen ble avsluttet med en tradisjonell japansk tesermoni.
Den 15. okt. var det klart for landsbygda i Kameoka. Med besøk i Kameoka
Kokubun- ji tempelet, spasertur langs landeveien, snartur innom et av stedene
japanerne frekventerer under kirsebærblomstringa, tre privathager og den mest
fantastiske lunchen laget av lokale kokker og lokal mat. Utflukten ble avsluttet med
en fortreffelig båtrafting ned Hozu elva.
Så var det dags for litt trim. Manshu-in, Shisendo, Ginkaku-ji og Honen-in ble
beskuet med sykkel som framkomstmiddel, til de ulike parkene i nord-øst området.

Den 9. dagen sto det sør-østlige området av Kyoto for tur. Vi tok lokaltoget til Uji
stasjon og gikk videre til Byodo-in og the Contemporary museum. På ettermiddagen
var vi innom Inari shrine og Tokufu-ji Hojo.
Påfølgende dag gikk turen med sykkel til Taizo-in temple i nord-vest området. Her
fikk vi innføring i meditasjonsteknikk samt høre hvordan Buddistiske munker lever
og at de sover kun tre timer om natta. Munken vår, som snakket flytende amerikansk,
viste oss rundt i den nydelige haven og avslørte samtidig hvordan de får så presise
mønster i grus/stein beddene. Gyoji temple, Matsou Taisha, Ryoan-ji og Kinkaku-ji
var de neste stedene på besøkslista.
De to siste dagene var programmet åpent, men med anbefalninger om å se Saiho-ji,
Katsura Rikyu, Shugaku-in og Rokunon-ji(gulltempelet).
Saiho-ji hadde vi allerede fått godkjennele til å besøke(etter å ha levert søknaden i
Gosyo en uke før) og tidspunktet måtte overholdes. For å besøke selve parken måtte
vi gjennom en skriftlig kallegrafiprøve samtidig som vi overvar en høytidlig religiøs
seremoni.
Flere av dagens berømte hager er påvirkningen av Zen Buddhismen som kom fra
Kinesisk innflytelse i det 13. århundre. Den hadde stor inflytelse på utviklingen de
påfølgende århundrer. Opprinnelig representerte hagene en utopia eller et paradis for
Buddha, og ble bygget av den ledende eliten. Inntil det 19. århundret var disse havene
sjelden eller aldri åpen for publikum.
Den typiske Japanske haven kan være vanskelig å definere, men ulike materialer og
måter å komponere på kan gå igjen i flere anlegg. Bruk av trær(furu og bambus),
mose, stein, vann/grus, stepstone og symbolikk er viktig.
Shakkei og miegakure er teknikker som også går igjen i flere hager.
Shakkei er kort sagt lånt landskap/kulisser og miegakure betyr skjule og avsløre.
Shakkei innlemmer omkringliggende landskap slik at det ser ut som en del av hagen.
Fjell, hav, elver, skog, et stort tre eller bygninger kan brukes. Det mest vanlige å
bruke som shakkei er et fjell. Det finnes flere typer shakkei, fjærnutsikt(enshaku),
nærliggende(rinshaku), oppadgående(gyoushaku) og skrånende(fushaku).
Shakkei er et nøkkelbegrep hos flere 1700- talls haver og en av de mest kjente er
Entsuuji i Kyoto.
Elementer som trekkes inn som shakkei bør ha et tilsvarende element i haven, enten
det er snakk om materiale, form eller farge. Om shakkeien er en fjellklippe, brukes en
ujevn stein i haven som gjenspeiler klippen. Er det et stort kirsebærtre eller epletre
utenfor hagen, plantes busker i haven som blomstrere samtidig med treet og i samme
farge. Om bølgende fjell er den lånte utsikten kan en hekk klippes i samme form for å
skape sammenhengen.
Miegakure er det overraskende elementet. Miegakure er satt sammen av ordene mieru
som betyr kan se og kakereru som betyr skjuler(kilde: kvinnelig guide 15.okt)
Svingede veier/gangstier leder de gående og gjemte objekter/elementer kommer
plutselig til syne rundt neste sving, tre eller hekk.
Miegakure kan også brukes for å få en hage til å se større ut en den egentlig er. Med
en trent og kyndig plassering av vegetasjon gjemmer en elementer som først under
spaserturen gjennom haven åpenbarer seg for seeren og reduserer den faktiske
størrelsen.

Takket være stipend fra Afag, á 1 500,-, og to andre reisestipend ble omlag
halvpartens av turens kostnader på ca 40 00 dekket. Japan er fantastisk som reisemål
og takket være de japanske landskapsarkitektene Kumakura og Terada fikk vi tilgang
til opplevelser som vanlige turister ikke er forunt. Tusen takk for heftig, intens og
interessant studietur Kumakura, Terada og Bergsjö.

