Norsk Selskap for Orientalsk Keramikk
www.orientalskkeramikk.com
Postboks 17 – 1318 Bekkestua

Nyhetsbrev september 2019

Kjære medlemmer!
Solen skinner og vi har strålende dager nå. Høsten er på vei, og den må man jo bare glede
seg til, med gylne farger ute, lune dager inne, og ikke minst hyggelige møter i NSOK med nytt
og stimulerende faglig påfyll.

«Autumn at Kiyomizu Temple» av Asano Takeji (1900-1999)

Siden sommerferien har vi allerede hatt tre arrangementer. Femten medlemmer ble med på
lystgårdbesøk hos gjestfrie Drude og Christen Gjesdahl. Omvisning og koselig kaffestund ble
etterfulgt av besøk til Asker museum, der Peder Valle fortalte levende om utstillingen han
selv har kuratert.

Lystgården Stillesholmen, fra svalgangen på fremsiden

For godt over et år siden sendte Anne Håbu bilder av en gruppe japansk keramikk til en
ekspert i USA, Louise Cort. Samlingen var så interessant at hun og professor Ohashi kom til
Oslo for å se den. De ble ikke skuffet, og tilbragte to dager med katalogisering, før de i følge
med Anne tok toget til Trondheim. Der ble det en hel dag med katalogisering av deler av den
japanske keramikken i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, sammen med kurator Steffen
Holden. Så dro de videre til Stockholm og besøk i Østasiatiska museet - uten Anne denne
gangen - før de reiste hjem til henholdsvis USA og Japan.

Ti medlemmer fra Japan-gruppene deltok på «handling session» med Louise Cort og professor Ohashi

Mens de var her benyttet vi anledningen til å arrangere en «handling session» for
Japangruppe-deltagere i Kulturhistorisk museums magasin på Økern, samt foredrag på
medlemsmøtet på Schafteløkken, begge arrangementene den 4. september.

Nå begynner loppemarkedsesongen! Denne bollen ble kjøpt for 3 dollars under et garasjesalg i
New York i 2007. Seks år senere ble den solgt hos Sotheby’s for svimlende 2,2 millioner dollars!
Ding-vare, Kina, Nordre Song-dynastiet, 10.-11- årh.

Kommende arrangementer
Høsttur til Gøteborg: Helgen 12. og 13. oktober blir det tur, der hele 27 medlemmer er
påmeldt. Invitasjon og program ligger under Arkiv på hjemmesiden vår,
www.orientalskkeramikk.com

Gunnebo slott, utfluktsmålet for søndagen på Gøteborg-turen

Pechakucha-dag
Dette arrangementet var en suksess i fjor, så det måtte vi bare gjøre igjen! Vi gleder oss til å
høre 11 spennende og varierte foredrag av flinke NSOK-medlemmer. Se vedlagte program.
Tid og sted: Lørdag 19. oktober klokken 11.30 – 15.00 i Kulturhistorisk museums lokaler i
St. Olavs gate 29, rett ved Historisk museum på Tullinløkka.

Tre okimono, japanske småskulpturer i utskåret og farget elfenben. Sen Meiji, ca 1900-1920

Årsmøtet
Velkommen til Årsmøtet, en viktig og hyggelig avslutning på NSOK-året. Husk å merk av
datoen i kalenderen! Årsmøtepapirene sendes ut i midten av november.
Etter at Årsmøtet er gjennomført får vi foredrag av Karl Emil Strømstad, æresmedlem og
en av grunnleggerne av foreningen. Han holder foredraget «50 shades of green: Den
fascinerende celadon-keramikken».
Tradisjonen tro skal vi ha utlodning, så tenk allerede nå på om du vil bidra med en ting til
gavebordet. Kanskje finner du en liten gave eller bok når du er på museumsbesøk eller en
reise? Alt er like velkomment! Etterpå blir det mingling med fingermat og god drikke.
Tid og sted: tirsdag 3. desember klokken 19.00, i Røde sal på Schafteløkken.
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