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Nyhetsbrev mars 2019
Kjære medlemmer!
Nå ser det da virkelig ut til at vinteren er over, og vi går inn i den lyse og fargerike årstid. Ingen klarer å
vise våren bedre enn de japanske tresnittkunstnerne, så hvis man lengter ekstra mye etter våren kan
man sette seg ned foran pc’n og kose seg med å se på ukio-e av kirsebærtrær i blomst, i påvente at vi får
se dem springe ut her hjemme. Annet å se frem til er at i NSOK skal vi ha både foredrag om kinesisk
porselen, utenlandsreise og porselensmesse, og vi er invitert til et par andre arrangementer.

Ito Yuhan (1882-1951): Cherry Blossoms and Castle

Våren starter med «Blaaveis i Asker»
Peder Valle er kurator for en liten utstilling på Asker Museum denne våren! Utstillingen handler om
Blaaveis-serviset som Hulda og Arne Garborg eide og om forholdet mellom blå-hvitt porselen og
reformestetikk i kunstnermiljøene omkring 1900. Utstillingen åpner 7. april og står til oktober. Peder
vil siden holde en egen omvisning for NSOKs medlemmer, men vi er også invitert til åpningen
søndag 7. april kl. 14.00. Du kan lese mer om utstillingen her:
https://mia.no/askermuseum/utstillingsapning-blaaveis-pa-labraten

Medlemsmøte med foredrag
Neste arrangementet på programmet er
foredrag med Jarl Vansvik fra OCS Sweden.
Jarl har vært med i OCS Sverige helt fra
stiftelsen, bistått med flere utstillinger, og
holdt mangfoldige foredrag over ulike
tema. Denne gangen skal det handle om
kinesisk keramikk produsert fra slutten av
1800-tallet og over på 1900-tallet.
Tittel er «Porslinet under sen Qing och
tidlig Republik». Keramikk av høy kvalitet
har blitt laget i denne perioden, men vi er
mange som mangler kunnskaper om dette.
Nå får vi sjansen til å rette på det!
Tid og sted: Mandag 29. april klokken 19
på Schafteløkken. Som vanlig blir det lett
bevertning.
Famille Rose vase, gutter som leker, Republikk, h: 34 cm

Lansering av Arts of Asia
Arts of Asia er det ledende magasinet innen asiatisk kunst, og gis ut i 90 land. I år er Mai-juni-nummeret
dedikert Øst-Asiasamlingen ved Kulturhistorisk museum! Seks artikler inneholder det, blant annet av
NSOK-medlemmene Anne Håbu, Linn A. Christiansen og Arne Røkkum, og Rose Kerr og Paul Bromberg
som nettopp har vært i Oslo og holdt
foredrag for oss. Dette må feires, og
Kulturhistorisk museum inviterer sine
egne ansatte og NSOK til en liten
lansering, med presentasjon av bladet,
mulighet til å kjøpe det, og lette
forfriskninger.
Tid og sted: tirsdag 8. mai klokken 14
i Foredragssalen på Historisk museum.

Porselensmesse
Vi inviterer til vår årvisse salgsmesse, der medlemmer og andre kan ha bord og selge orientalsk keramikk,
kunst og bøker. Vi er ikke helt fornøyd med besøkstrømmen (eller mangel på den!), men vet jo meget
godt at i mai- og junihelger er mange utenbys. Derfor forsøker vi denne gangen å arrangere messen på
ettermiddagen på en hverdag. Vi er i kontakt med Blomqvist Nettauksjon om et samarbeid for bl a å
forbedre markedsføringen. Når det er sagt, så må de som ønsker å selge selv også være aktive med å spre
budskapet. Vi kommer tilbake med invitasjon, men sett av datoen, tirsdag 4. juni på ettermiddagen.

Porselensmessen 2018

Fra Reisekomitéen
Reisekomitéen gleder seg til tur til Tyskland sammen med 20 reiseglade medlemmer i slutten av mai.
Når de er tilbake skal de se på muligheten av å arrangere en kortere sommer- eller høsttur, en dags- eller
helgetur. Dette kommer det mer informasjon om når tiden er inne. Dersom du har ønske om et turmål,
meld gjerne fra til Reisekomitéen, kontaktinfo finner du bakerst i dette nyhetsbrevet.

Samling til salgs
For noen år siden solgte Marit N. Thome en keramikksamling til Kunstindustrimuseet. Nå ønsker hennes
sønn å selge resten, keramikk fra Kina, Sawankhalok og Ban Chiang. Samlingen består av 67 gjenstander,
kjøpt av fru Thome over en periode på 30 år mens hun bodde i Singapore fra 60-tallet. Samlingen er
vurdert av Bjørn Gremner da han var i Oslo 2. mars, og ønskes solgt samlet. Dersom du er interessert,
kontakt Sven Thome på sven@toolbox.no, eller mobil 97 53 72 62.

Sawankhalok-keramikk tidligere solgt på Christie’s

PechaKucha-seminar
Som mange husker hadde vi i oktober i fjor et PechaKucha-seminar, der mange av medlemmene stilte opp
med morsomme og interessante syv-minutters foredrag. Arrangementet var meget vellykket, og det var
stor stemning for å gjenta det. En PechaKucha består av 20 bilder med 20 sekunder til hvert bilde. Vi er
ikke så rigide på akkurat det, men vi holder oss til cirka syv minutter pr. presentasjon. Dersom du vil stille
opp med et innlegg, så meld fra til Anne Håbu på epost. Du trenger ikke bestemme tema ennå, du kan

tenke på det til over sommeren. Dette er et seminar av NSOK-medlemmer for NSOK-medlemmer, veldig
gøy, sett av datoen og bli med!
Tid og sted: Lørdag 19. oktober (formiddag, kommer tilbake med klokkeslett), Kulturhistorisk museums
lokaler i St. Olavs gate 29. Det blir sendt ut egen invitasjon når programmet er klart.

Om gjenstandshåndtering
En liten rapport fra siste «handling session», eller gjenstandskveld, som vi heller vil kalle det fra nå av
(takk til Karl Emil for forslaget): Denne gangen satt vi i mindre grupper omkring tre bord. Da var det lett å
kommunisere omkring gjenstandene, og alle bidro. Gruppene rullerte mellom bordene, så alle fikk sett
alle gjenstandene. På slutten oppsummerte vi i plenum. Dette var en god arbeidsform som alle fikk mye
ut av. Det er ekstra fint for nybegynnere å være med på dette, det er så nyttig med «håndfast
informasjon», og å bruke flere sanser enn bare synet. Noen hadde med sine «skatter», andre hadde med
loppefunn; en tallerken kjøpt på et billigmarked viste seg å være fra 1700-tallets Kina! Det er ikke
utenkelig at vi tar en ny gjenstandskveld til høsten igjen allerede (ikke i stedet for, men i tillegg til andre
arrangementer).

Fra gjenstandskvelden i februar

Til slutt
Vi trenger alltid flere nyheter på hjemmesiden vår! Vær så snill og send tips til nettredaksjonen om du
skulle komme over utstillinger, foredrag, auksjoner, kurs eller annet av interesse, så skal vi legge det
under Nyheter. Jo flere bidrag, jo morsommere blir nettsiden vår å lese! www.orientalskkeramikk.com
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Med beste hilsen fra Styret

Japansk okimono i elfenben, 1800-tallet, lengde 8 cm

