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Kjære medlemmer!
Aller først, godt nytt år! Vi håper alle har hatt en fin vinter så langt, og er opplagte og klare til nye
aktiviteter i NSOK. Vi prøver som vanlig å ha et variert program som vi håper vil falle i smak, der vi kan
utvide vår horisont og lære noe nytt. Programmet for våren er allerede på plass, og som dere vil se er det
mye å glede seg til.
Noen ganger blir deler av programmet til ved at muligheter byr seg, og da må vi bare slå til. Et eksempel
på dette er foredraget den 21. mars. Foredragsholderen skal på en reise fra sitt hjemsted Bangkok på vei
til England, og var villig til å komme innom Oslo og holde et foredrag for oss. Vi kunne heller ikke motstå
fristelsen til å invitere en av våre dyktige og gode naboer fra OCS Sverige!

Et typisk vintermotiv, snø på furu. Detalj fra et japansk skjermbrett.

Vårprogram
Kinesisk nyttårsfeiring
Vi går vi inn i Grisens år den 5. februar, og
markerer overgangen med å møtes på
restaurant og spise et måltid med smakfulle
kinesiske retter. Anders Håan vil fortelle oss om
grisens egenskaper ifølge den kinesiske
astrologiens dyrekrets, og alle født i Grisens år
vil få et diplom.
Invitasjon er sendt ut, husk å melde deg på til
Per Kristensen innen den 25. januar.

Tid: Tirsdag 5. februar klokken 18
Sted: Golden Mountain på Rådhusplassen

Grisefigur i keramikk fra den kinesiske dyrekretsen.
Tang-perioden (618-906 e.v.t.). Historisk museum i
Beijing

Medlemsmøte med ‘handling session’
Også i år blir det ‘handling session with a Twist’. Dem som vil tar med keramikk- eller
porselensgjenstander, vi kjenner og snur og vender og lytter på dem, diskuterer og lærer av hverandre.
I fjor innledet Peder Valle med kåseriet «Vennligst ikke rør! Om ‘handling’ i museer». Denne gangen stiller
Anne Håbu med en vri: «Bare rør! Om ‘handling’ i museer».

En liten utfordring: er det noen som kan komme opp med et godt, norsk uttrykk for ‘handling
session’? Ta med ordet/uttrykket ditt og møt opp! Det blir lett bevertning.
Tid: Torsdag 28. februar klokken 19
Sted: Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts pl. 1, Oslo

Medlemsmøte med foredrag
Paul Bromberg er som noen husker ekspert på Bencharong og har skrevet artikler og redigert en bok om
temaet. Han er medredaktør i Arts of Asia og redaktør for Journal of Siam Society, og har nettopp gitt ut
boken «Thai Silver and Nielloware». Han skal holde et foredrag for oss med samme navn og tema, men vil
i tillegg også trekke noen linjer til Bencharong. Boken vil være til salgs etter foredraget. Det blir lett
bevertning, denne gangen byr vi på et glass vin og kanskje litt thailandsk snacks.
Tid: Torsdag 21. mars klokken 19
Sted: Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts pl. 1, Oslo

Medlemsmøte med foredrag
Denne gangen får vi besøk av Jarl Vansvik fra OCS Sweden. Han skal holde foredraget «Porslinet under sen
Qing och tidig Republik». Dette er en periode som er lite beskrevet til nå, men meget interessant, og vil
helt sikkert komme mer i fokus i fremtiden. Lett bevertning.
Tid: Mandag 29. april klokken 19 NB Ny dato
Sted: Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts pl. 1, Oslo

Porselensmesse tirsdag 4. juni
Også i år blir det salgsmesse på Schafteløkken. I helger i juni er det mange som reiser bort, så vi håper på
en bedre besøkt messe i år ved å legge den til en ukedag, på ettermiddagen. Vi kommer tilbake med mer
informasjon når det nærmer seg. Er det noen som har gode tips til hvordan vi skal trekke flere
interessenter, så meld fra til messeansvarlig Anders Håan.

Stettskål fra Qingdynastiet, omkring 1900. Dekor i famille rose mot turkis bakgrunn av blåregn (wistaria),
trepion og fugler. H: 11,6 cm. D: 18 cm.

Andre nyheter
NSOK-reisen 2019
Årets reise til Thüringen i Tyskland i slutten av mai ble raskt fulltegnet, og 20 medlemmer gleder seg
til å reise til dette området i det tidligere Øst-Tyskland med mange praktfulle slott og interessante
porselenssamlinger.

Vurdering og utstilling
AntikWest v/Bjørn Gremner skal ha vurdering og visning av orientalsk keramikk i samarbeid med
Blomqvist Nettauksjon AS, i deres nye, flotte lokaler på Fornebu. Programmet er som følger:
Fredag 1. mars kl 13-15: Spesialvisning og presentasjon av utstillingen for NSOKs medlemmer, vurdering
og spørsmål og svar. Kina Expressen v/Steven Zheng byr på forfriskninger klokken 14.
NB! Påmelding til bjorngremner@hotmail.com
Lørdag 2. mars: Vurderinger kl 10-11.30 og 13-15. Foredraget «Att samla kinesiskt porslin» ved Bjørn
Gremner holdes klokken 12-12.45.
Adresse: Blomqvist Nettauksjon, Rolfsbuktveien 4 e-f, 1364 Fornebu
Gjenstandene blir auksjonert på Blomqvist Nettauksjon i perioden 1.-15. mars.

Blomqvists lokaler på Fornebu

Japangruppene
På grunn av stor interesse for Japan innen NSOK har det blitt opprettet to nye grupper. Den ene ledes av
Anders Håan, og vil fokusere på samuraienes kunst og kultur. Den andre gruppen ledes av Charlotte Alsing
og vil til å begynne med se på ulike temaer for å skaffe en oversikt over Japans mange kunstformer. Den
opprinnelige gruppen er som før ledet av Knut Myrer, og fokuserer på japanske tresnitt samt keramikk.

To eksempler på kintsugi, den japanske kunstformen der reparasjoner på keramikk er fremhevet med gull. Skaden
blir en del av gjenstandens historie, og gjenspeiler filosofien om å akseptere endring og det imperfekte.
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