
 

 

Japan-seminar 2. og 3. september 2017 i 

Kulturhistorisk Museums lokaler, St. Olavs gate 29, Oslo 

 

 

 

En innføring i noen av Japans viktigste, antikke kunstformer som lakk, keramikk, tresnitt 

(Ukiyoe), kimono og blomsterkunst (Ikebana).  

ARRANGØR 

Norsk Selskap for Orientalsk Keramikk (NSOK) 

med støtte fra Japan-Norway Society 

og i samarbeid med Oriental Ceramic Society i Sverige. 

SPONSORER 

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation og 

Kulturhistorisk Museum, Oslo 

 

 



 

 

Lørdag 2. september 

0930-0945 En introduksjon til de vanligste japanske håndarbeid som keramikk, tekstil, lakk samt 
metall- og trearbeider. 
Knut Myrer - Norsk Selskap for Orientalsk Keramikk (NSOK) 

0950-1040 Japansk lakk, dets historie og utvikling (på engelsk) 
Professor Uta Lauer, Tyskland 

  

1050-1140 Porselenet fra Hirado – noe av det fineste japanske som ble laget! 
Börje Forssell - The Oriental Ceramic Society of Sweden 

1145-1230 En introduksjon til japansk kimono og tekstiler 
Regine Gamlem - Norsk Selskap for Orientalsk Keramikk (NSOK) 

1245-1400 Lunsj på egen hånd (flere kafeer mm i nærheten) 

1410-1500 Alle veier fører til Edo (Tokyo). Tokaido og Kisokaidoveien som sett gjennom tresnittene til 
Hiroshige, Eisen og Kuniyoshi 
Börje Forssell - The Oriental Ceramic Society of Sweden 

 

1500-1600 Handling session – keramikk, tresnitt og tekstiler stilles ut og diskuteres 

1600-1700 Sakesmaking fra Nøgne Ø  
  Kaori Mochizuki - Japan-Norway Society 

1900 -  Felles femretters middag på restaurant Jambo, Karl Johans gt. 13 (påmelding og 350 kr. 
betales av den enkelte) 

Søndag 3. september 

1000-1045 Katsushika Hokusais bøker (ehon) med spesiell vekt på hans 100 vyer av Fuji og 
Mangabøkene.  
Knut Myrer - Norsk Selskap for Orientalsk Keramikk (NSOK) 

  



 

 

1050-1140 Rengetsus poesi og kalligrafi på keramikk og i tusjmalerier (De tre perfekte teknikker). 
Professor Uta Lauer 

1145-1230 Gjennomgang av eksempler på tresnittkunst, keramikk samt evt. tsuba og netsuke. 
Børje Forssell / Knut Myrer 

1230-1330 Lunsj (inkludert i seminarkontingenten) 
Serveres i lokalet. 

1345-1445 Demonstrasjon og introduksjon til japansk blomsterkunst, Ikebana 
Lisbeth Lerum, med 1st Grade Somu (en av de høyeste gradene) fra Sogetsuskolen 

 

1450-1515 Oppsummering av seminaret / nye innspill 
Ved foredragsholdere/ deltakere. 

 

 

Praktiske opplysninger: 

Vi har et begrenset (maks 50) antall plasser tilgjengelig for seminaret, og påmelding (senest 1. juli) er 
derfor etter «førstemann til mølla» (first come first get…) prinsippet. Det er fortrinn for medlemmer av 
nevnte tre foreninger, men dersom det fortsatt er ledige plasser etter påmeldingsfristen, vil disse bli 
tilbudt eksternt. 

Påmelding til Kari Lauritzen, epost: ksynn-la@online.no 

Seminarkostnad: Medlemmer fra NSOK, OCS og JNS: Kr. 300. Ikke medlemmer kr. 700 

De som ønsker å delta på seminarmiddagen på Jambo på lørdag, betaler inn beløpet på NOK 350 per 
person (femretters middag ekskl. drikke men inkl. aperitiff samt te/ kaffe) sammen med 
seminarkontingenten. 

Beløpet (seminar + evt. Middag) betales inn til konto:  

6030.06.78842 - IBAN NO6260300678842 og gjelder som bindende påmelding. 

Lunsj er inkludert på søndag, men for lørdag skjer dette for egen regning på kafeer i nærheten. 
Det er reservert et antall enkel/ dobbeltrom for våre tilreisende gjester på Smarthotel Oslo (i nærheten av 
seminarlokalet).  
Bookes ved henvendelse til Kari Lauritzen (epost se over).   



 

 

Foredragsholdere: 

Uta Lauer   Dr. Uta Lauer is currently Senior Fellow at the China Academy of Art in Hangzhou; Ph.D. 

2000, Heidelberg University; guest professorships in Shanghai, Stockholm and Hamburg; 

research focus on calligraphy, iconography and the arts of the Yuan period. 

 

 

 

 

 

Börje Forssell Børje har jobbet og bodd 20 år i Japan og reiser dit regelmessig. Har 15 års erfaring innen 

antikvitetshandelbransjen (Antik West). 

Medlem i OCS Tokyo, Sverige og London. 

Hovedinteressene hans inkluderer Japansk porselen, keramikk og kunsthåndtverk, samt 

marinearkeologi i Sør-Asiatiske farvann, og Sør-Asiatisk keramikk og kunsthåndtverk. 

 

 

 

Lisbeth Lerum  Lisbeth har studert ikebana i 30 år, og undervist i kunstformen i 20 år. Hun har eksamener fra 

Sogetsu skolen i Japan, og innehar i dag en av de høyeste gradene (1st grade Somu). Lisbeth 

holder foredrag, demonstrasjoner og utstillinger. I tillegg til å ha deltatt i tre kunstbøker om 

ikebana, har hun også deltatt i flere TV program. Forøvrig jobber hun for den japanske 

ambassade med ikebana, og har gjort dette i 18 år. 

 

 

 

Regine Gamlem Regine jobber for det meste med kostymemaking med spesialisering innen reproduksjoner. 

Hun har samlet kimono og andre japanske tekstiler i over 6 år, men har hatt interesse for 

Japansk kunsthåndverk nesten hele livet. Samler også på lakkarbeider og  

kakemono. 

 

 

 

 

Knut Myrer Opprinnelig skipsingeniør men pensjonist fra 2015. Fra guttedagene fascinert av Marco Polo 

og Østen. Første opphold i Japan i 1976/ 77 og senere omfattende reise- og studievirksomhet 

i Asia og Europa. Har bygget opp en stor samling av japanske tresnitt og holdt foredrag (bl.a. i 

Nasjonalgalleriet i Oslo, Elingaard Hovedgård og Astruptunet, Jølster) og utstillinger 

(Japanomania i 2016, Rådhusgalleriet i 2009 og Telemark Fylkesgalleri på Notodden i 2001). 

2016 - Æresmedlem i Norsk Selskap for Orientalsk Keramikk (NSOK). 

 


