Kuvaterveiset Japanista

Kimonoita kannatti käydä katsomassa Kioton
tekstiilikeskuksessa, Nishijin Textile Center, jossa järjestetään
päivittäin useampi kimonoshow. Tekstiilikeskuksessa pääsimme
tutustumaan myös japanilaiseen taidokkaaseen kudontaperinteeseen.

Japanilaisten pukeutumistyylejä oli mielenkiintoista havannoida.
Katukuvassa näkyy sulassa sovussa keijukaisten näköisiä meidotyttöjä, elviksiä, hanoirocksien näköisiä nuoria, manga-hahmoiksi
sonnustautunutta cosplay-porukkaa, tummapukuisia
salaarimaneja, jakkupukuisia ofisuleidejä, koulupukuisia lapsia ja
kimonoihin sonnustuneita. Näimme vilaukselta myös maidoja ja
yhden geishankin.

Kimonon kanssa pidetään puusandaaleja (geta) ja kimonosukkia
(tabi).

Arkisemmat sandaalit (nuno zouri) on perinteisesti tehty oljesta ja
nykyisin mm. räsykuteesta.

Hiroshiman museo ja puisto on vaikuttava näky tuhansineen
origamilintuineen. Sadako Sasaki oli 2-vuotias kun atomipommi
pudotettiin Hiroshimaan. 10 vuotta myöhemmin hän joutui sairaalaan
leukemian takia. Hän taitteli sinnikkäästi origamilintuja koska
japanilaisen perinteen mukaan toive toteutuu kun taittelee tuhat
origamilintua. Sadako ehti taitella 1300 lintua. Hän toivoi rauhaa ja
parantumista sodan uhreille. Miljoonat japanilaiset koululaiset ja
muut ovat jatkaneet Sasakon toivetta rauhasta tuomalla origamilintuja
Hiroshiman lasten muistomerkille. Lisätietoa, minne origamilintuja
voi edelleenkin lähettää (2008):
http://www.pcf.city.hiroshima.jp/kids/KPSH_E/frame/hirotop21.html

Sammakkokokoelmamme täydentyi mm. kangaspalasta taittelemalla
tehdyllä sammakolla. Japanissa sammakolla on erityinen merkitys se varmistaa turvallisen kotimatkan. Nyt on sitten hyvä syy
jatkossakin ostaa joka reissulta sammakko ;) Mukaan tarttui myös
origamikirja, josta löytyy mm. sammakon taitteluohjeet ja paljon
muuta kivaa. Voit taitella perinteisen japanilaisen hyppivän
origamisammakon myös netistä löytyvän videon avulla
http://www.wonderhowto.com/how-to/video/how-to-origami-a-frog167915/.
Pikkusammakon taitteluohjeet löytyvät sivulta http://www.origamiclub.com/en/.

Kioton perinnekäsitöiden museossa, Fureaikan Kyoto Museum of
Traditional Crafts, pääsimme tutustumaan erilaisiin japanilaisiin
perinnekäsitöihin. Kuvassa on marudai-nauhojen perinteinen
työväline. Näyttelyssä pyöri myös videoita, joista saattoi seurata
esim. marudai-nauhan valmistusta.

Kiotossa kävimme magna-museossa, joka muistutti lähinnä kirjastoa,
joka on täynnä magnakirjoja. Tokiossa piipahdimme animekeskuksessa, jossa näimme animehahmoja (esim. kuvan astro boy).

Tokiossa kävimme kimonokaupassa ja perinnekäsitöiden museossa. Bambusta punottuja käsitöitä (take kogei) pääsimme näkemään mm.
Kimonokaupan yhteydessä on ollut kimonomuseo muttei enää.
Kioton taidekäsityön gallerissa (Gallery on Kyoto Traditional Arts
Perinnekäsitöiden museon, Edo Shitamachi, kokoelma oli sangen
and Crafts). Galleriassa pääsi myös katsomaan bambun työstämistä.
niukka. Museossa oli esillä muutama perinteinen japanilainen nukke.

Puutarhakauneutta Kioton keisarillisessa palatsissa.

Hautausmaat ovat vaikuttavia. Mizuko- eli vesilapsipatsaat
symboloibat syntymättömiä, mm. abortoituja lapsia. Esiliinan tapaiset
tekstiilit suojaavat sieluja demoneilta.

Arigato = kiitos
Sumimasen = anteeksi
Ohayo = huomenta
Konnichi wa = päivää
Konban wa = iltaa
Oyasumi nasai = hyvää yötä
Sayonara = näkemiin
Hai = kyllä
Iie = ei
Kampai = kippis
Finlando = Suomi
Nippon / Nihon = Japani
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