Shakkei, her som fjell.
Skisser tegnet av Hege Tvete

Shakkei,

her som skog og skogkledte åskammer.

Shakkei,

her som skog og skogkledte åskammer.

Snitt fra hagen til storskogen.

I denne haven fikk 9 stk. gamle trær stå for å lage
fine kulisser i en nyskapt have.

Shakkei,

her med bygninger. Den ene haven med lånt utsikt, den andre fikk gitt kulissene i etterkant. På øverste tegningen skimtes bygningen så vidt opp til høyre.

Miegakure, gjemme og åpne opp. Nye vakre detaljer kommer til syne etterhvert som en bev-

eger seg i haven. Her med plantegning og skisse fra Syusji-tei.

Screen pine i Keiserens palass, Katsura.

Shakkei og Miegakure
av Hege Tvete

Ås, 05. desember 2010

Flere av dagens berømte hager er påvirkningen av Zen Buddhismen, som kom fra Kina i det 13.
århundre og hadde stor inflytelse på utviklingen de påfølgende århundrer. Opprinnelig representerte
hagene en utopia eller gjerne 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: kvinnelige guiden 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.
Kilder: http://www.gardenlife.ca/articles/article/designing-japanese-shakkei
http://en.wikipedia.org/wiki/Borrowed_scenery
http://www.aisf.or.jp/-jaanus/deta/s/shakkei.htm
http://www.zen-garden.org/html/page_obj_shakkei.htm
http://www.zen.garden.org/html/page_obj_paht
http://www.thejapanesegarden.com/esthetics.html
http://www.home.homestuffwork.com/lawn-garden/professional- landscaping/basics/5-ways
http://www.eskimo.com/-enumclaw/Tips/Pocket%20Gardens/japanesegarden.html

