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Fushimi  Inari je šintoistično 
svetišče, posvečeno Inari, 
bogu riža, izvira iz časov 
nastanka leta 794. Znano je 
po svojih več tisoč živo rdeče 
obarvanih torii (vrata), ki 
omejujejo, obrobljajo omrežje 
poti za objekti. Pot vodi na 
vrh svete gore Inari, na višini 
233 metrov.  



  

vrt Mireija Shigemorija  
Kyoto 2012 

 



    V modernem času, na prehodu iz 19. v 
20. stoletje se je med oblikovalce 
japonskih vrtov uvrstil krajinski arhitekt, 
mojster japonskega slikarstva, mojster 
čajnega obreda in poznavanja principov 
ikebane, Mirei Shigemori (1896-1975). 
Največ se je ukvarjal s suhimi, karesansui 
vrtovi in s prenovo stoletja starih 
japonskih vrtov. Prenova, kot jo je 
obravnaval Mirei Shigemori, je 
predstavljala nenehen razvoj japonskega 
vrta. Vrtove je obravnaval kot enkraten 
kulturni dosežek najvišjega reda. 

   »Vrt naj bi imel brezčasno sodobnost", kar 
je trenutno moderno, v tem času, nima 
prave vrednosti. Vrt, ki ga občuduje 
kdorkoli ob kateremkoli času v nekem 
obdobju, je tisto, kar Mirei Shigemori 
misli, da je večno moderno«.  

 





  

Tofuku-ji tempelj, 1239 leta 
bel pesek - morje 
Kamni -  s mitološke gore 
  

Presenter
Presentation Notes
Tempelj, postavljen 1239 leta, Rinzai šola Zen budizma.Leta 1938 je vodilni duhovnik zaprosil Mirei Shigemorija  da bi izdelal načrt izboljšanja stanja vrta za naslednjih 100 let. Glavni objekt hojo je bil skoraj neviden, zato naj bi načrt izboljšal stanje.Shigemori je bil v tem času enako reven kot tempelj. Spoznal pa je, da ima veliko priložnost narediti vrt na tako pomembni lokaciji.Tofuku-ji je tempelj, ki ga z vseh štirih strani obkrožajo vrtovi. Vrtovi so simfonija tradicije in abstrakcionizma moderne umetnosti. So prefinjen primer sodobnih zen vrtov. Južni vrt je predstavlja postavitev štirih kompozicij kamnov, ki simboizirajo Elysiansko otočje, otoke nesmrtnikov: Horai, Hojo, Eiju in Koryo in so postavljeni na pograbljen bel pesek, ki predstavlja osem razburkanih morij. Na zahodni strani istega vrta je pet z mahom prekritih vzpetin, ki predstavljajoGozan, pet svetih gora. Zahodni vrt je po diagonali razdeljen v dva dela, en del je površin porasla z mahom, drugi del je urejen z večjimi kvadrati, kot šahovnica, kjer se strižene azaleje menjavajo s peščenimi polji. Šahovnica naj bi ponazarjala riževa polja. Severni vrt (severno od glavne stavbe) je famozni vrt iz mahu, v katerega so položene kamnite plošče. Polkrožen prostor oblikujejo azaleje in javorjiin ustvarjajo scensko ozadje. Vrt predstavlja kontrast južnemu, suhemu vrtu. Vzhodni vrt, viden takoj ob vstopu v objekt, predstavlja kompozicijo vertikalnih ovalnih granitnih kamnov, postavljenih v obliki ozvezdja Velikega medveda Kot je MIrei Shigemori obljubil duhovniku templja, da ne bo zavrgel nobenega starega materiala, je za ureditev vrtov uporabil ostanke prejšnjih ureditev in objektov.  Kamni v vzhodnem vrtu so ostanki temeljev drugega objekta v templju, za polaganje plošč v mah uporabil kamne, ki so tlakovali prejšnjo pot do vhoda. Ločeno od glavnega vrta z dvignjeno pešpotjo, je oblikovana posebnost, Veliki medved in sicer s ponovno uporabo kamnov, ki so bili temelj nekdanjega objekta , toilete.Konstelacija kamnov je postavljena v megleno oblikovano površino belega peska.Mirei Shigemori je poimenoval celoten vrt kot vrt osmih pogledov, kot referenco na osem pogledov okoli glavne stavbe hojo. Postavitev štirih kamnov (Hojo, Horai, Eiju, Koryo) šteje za vsak pogled, in pet gomil (gozan) šteje kot ena, kot mreža ostalih vrtov. (verjetno je to treba videti, da razumeš popolnoma). Če se vrt obišče v smeri urinega kazalca, večina ljudi razume, kaj je hotel povedati. »Vrt naj bi imel brezčasno sodobnost, kar je trenutno moderno, v našem času, nima prave vrednosti. Vrt, ki ga občuduje kdorkoli ob kateremkoli času v nekem obdobju, je tisto, kar Mirei Shigemori misli, da je večno moderno.«Interpretacija: njegov prvi sodobni vtni načrt Hasso no Niwa v Tofukuji izraža njegovo stalno intencijo oblikovati sodoben japonski vrt in temu je sledil do konca svojega življenja. V tem zgodnjem projektu, je bil poudarek na mreži, ki izginja proti vzhodu (je ni videti, ker) je moderen umetniški prijem, ki nima primerjave s starimi japonskimi vrtovi. Sam pravi, da je tehniko uporabil za sodoben vrt in glavni cilj mu je bil brezčasna sodobnost. Vzorec take mreže je prvič videl pred drsnimi vrati vile Katsura v Kyotu in še v čajnici Shugakuin Rikyu. Shigemori je eksperimentiral z različnimi elementi v obliki pik in točkastih elementov, stopnjevanjem in poenostavljanjem njihovih oblik.



Stare kamnite plošče položene v mah, 
vrt obrobljajo strižene azaleje in javorji 
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Zuiho-in tempelj, vrtovi Mireia Shigemorija 
Vrt samotne meditacije 
 



Stopni kamni vodijo v čajnico. 
Pot do čajnice je v tradicionalnih 
vrtovih urejena z gosto 
posajenimi drevesi, da se 
prihajajoči koncentrira samo na 
pot.  
 
V iskanju sodobnosti je Mirei 
uporabil samo stopne kamne, 
pesek in mah v čistih vijugastih 
linijah. 





  


