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„Fuugen“ įmonė, Kyoto m., Japonija
(praktikantė, nuo 2004 - 2015)
Japoniškų tradicinių sodų priežiūra ir įrengimas kraštovaizdžio
architekto Kitayama Yasou darbo komandoje.

www.facebook.com/kyotofuugen

El. paštas

kyoto.fuugen@gmail.com

Individuali veikla „Kyoto Fuugen“
(kraštovaizdžio architektė, nuo 2006 m.)
Japoniškų sodų projektavimas, projektų įgyvendinimo priežiūra,
įrengimo atlikimas.

Mano kūrybos esmė - gamtos atvaizdavimas žmogaus gyvenamoje aplinkoje. Japoniško sodo „Seishinen“ (Vilniaus m.) fragmentas su kalnų šaltinio perteikimu.

Vidinio sodo erdvė.

Ramiosios marios
Karesansui – taip vadinami sauso kraštovaizdžio sodai,
kuriuose nenaudojant vandens išreiškiami vandenynų, upių,
ežerų, krioklių vaizdai su jais supančiais kalnais, uolų
pakrantėmis.
Šiame Karesansui sode pasirinkta Kuršių marių tema. Vanduo
perteikiamas
akmens
skaldos
pavidalu,
kuriame
vaizduojama ramiai į krantą atsimušančias marių bangas,
skalaujančias gervės, vėžlio ir kitų salų pakrantes. Gervės
saloje svyrantis gluosnis įprasmina vandens gamtovaizdžio
prigimtį. Po juo esanti sėdėjimo zona kviečia sodo lankytoją
ramiai prisėsti medžio šešėlyje, pasiklausyti lapų šnarėjimo,
įsiklausyti į šalia pastatyto čiozubači akmens indo vandens
lašėjimą. O virš sodo praskrendančios žuvėdros suteikia
papildomą garsų pojūtį ir jausmą, lyg marios akmens skaldos
pavidalu išties ramiai skalautų krantą.
Likusiose salose išliko senojoje teritorijoje esantys augalai
(kaukazinė slyva, obelis, alyvos, gudobelė, kalninė pušis). Jų
kasmetinis formavimas suteiks sodui žaliosios ažūriškos skraistės
foną.
Toliau pastato pasienius juosia terasinių lentų pakilimas,
leidžiantis apeiti sodą ir stebėti jį iš visų pusių. Sodo gale esanti
erdvė yra skirta kaniterapijai.
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UŽDUOTIS
Sukurti terapinę erdvę
UŽSAKOVAS
Klaipėdos Pedagoginė
Psichologinė Tarnyba
SKLYPO PLOTAS 560 m²

Brastos takas, vedantis per marias ir išnešantis kasdienius rūpesčius į tolį.

Beveik visą vidinio kiemo plotą yra „užliejusios“ ramiosios marios.

Vėžlio salos fragmentas (nuotr.kairėje).

Estetinio genėjimo paliesti sodo augalai (iš kairės į dešinę: alyva, obelis, slyva).

Medine pakopa ir betoninių bortelių taku sodas yra apeinamas ratu.

Vėjo siūbuojamos gluosnio šakos, ramiai lašantis vanduo akmens inde....ir tylos akimirka.
(Akmens dirbinių – vandens indai ir žibintas - autorius A.Sasnauskas.)

Vidinio kiemo vizualizacija iš viršaus.
Bendras planas.

Vidinio kiemo vizualizacija iš konferencijos salės nr.1.

Vidinio kiemo vizualizacija iš konferencijos salės nr.2.

„Sei-Shin-En“ sodas
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Japoniškas sodas „Sei-Shin-En“ yra pasivaikščiojimo tipo
sodas, sukurtas Tsukiyama (peizažinio sodo) principu. Tai
lyg sumažinto kalnų šaltinio peizažas, apgaubtas augalija.
Sode
naudojamas
akmenų
komponavimas,
atvaizduojant natūralaus šaltinio tėkmę iš Kalnų parko
pusės. Viršutinė šaltinio dalis sukurta sauso sodo principu
(Karesansui),
o
apatinėje
šaltinio
dalyje
yra
panaudojamas iš žemės besiskverbiantis natūralaus
šaltinio vanduo, kuris apipavidalinamas suformuoto
upelio vagoje. Šia idėja norima informuoti lankytojus apie
nuo senų laikų tekamą šaltinio vandenį, pabrėžti tokių
panašių šaltinių išsaugojimo svarbą Lietuvoje. Sodo takai
yra sudaryti iš aptašytų akmeninių brukių ir natūralių
riedulių. Sodo tvoros suformuotos iš bambukų ir įrengtos
pagal Yotsume ir Kenindži stilius. Teritorijos apatinę dalį
juosia mūrinė sienelė su pagrindiniais sodo vartais.
Augalijoje panaudotos pušys, plaštakiškieji klevai,
dekoratyvinės vyšnios, kamelija, rododendrai, azalijos,
kukmedžiai, buksmedžiai, kiliminiai augalai ir kiti. Lankytojų
pasisėdėjimui ir sodo renginiams yra pastatyta lauko
pavėsinė.

VIETA
Antakalnis, Vilniaus m.
PROJEKTAVIMO – STATYBOS METAI
2016-2018
UŽDUOTIS
Šaltinio iškėlimas ir jo vandens
panaudojimas japoniško sodo aplinkoje
UŽSAKOVAS
VšĮ „Japonų kultūros namai“
SKLYPO PLOTAS 530 m²

Tekantis šaltinis ir sodo stebėjimo langas lauko pavėsinėje.

Šaltinio krioklys dešinėje ir į viršutinę sodo dalį vedantys riedulių laiptai.

Kenindži stiliaus tvora iš bambukų.

Sodo laiptai.

Tsukubai vandens indas ir Misaki stiliaus žibintas
(žibinto gamybos autorius A.Sasnauskas)

Pagrindinis įėjimas.

Bendras projekto planas. Atlikimas ranka.

Vėžlio motyvas sode.

KARESANSUI SODAS
Karesansui sodas - kraštovaizdžio atvaizdavimas šio tipo sode yra
simboliškas, panaudojant akmens skaldą vandens perteikimui,
akmenis – kalnų masyvams išreikšti. Kitaip dar vadinamas sauso
tipo sodu.
Būtent šiame sode pavaizduotas vandenynas su uolieta
pakrante ir gervės, vėžlio salomis, plaukiančiomis link Horai kalno,
kuris jiems, kaip ir visiems mirtingiesiems, suteikia laimingo ir
amžino gyvenimo siekimo iliiuziją. Gervės akmenų kompozicijos
idėja yra kilusi iš pačios Japonijos, kur gervės tradiciškai laikomos
sėkmę nešančiais paukščiais. Jų akmenų išdėstymas būna
abstraktesnis nei vėžlio akmenų kompozicijos, dėl sunkumų,
būdingų išreikšti gervės sparnams ir ilgam, plonam kaklui. Gervė
kaip ir vėžlys simbolizuoja ilgaamžiškumą, išmintį. Vandenyne
stovinti vieniša maža sala, leidžia interpretuoti savo vaidmenį
sode kiekvienam skirtingai, gal tai vienatvės užgrūdinta ir
atsiskyrusi nuo viso sodo ar tai bendrai su gerve ir vėžliu siekianti
pasiekti Horai kalną ir pajusti amžinąją laimę. Tai meditacinis
sodas, kuris gali būti stebimas tiek iš pastato vidaus, tiek iš lauko.
Prie sodo įėjimo yra įrengtas sielos ir kūno apsivalymo dubuo,
kurio funkcija simbolinė ir primenanti, kad visi kasdieniai rūpesčiai
lieka už sodo ribų.
Sodas įrengtas pagal japoniškų sodų įrengimo principus, todėl
bambukinės konstrukcijos tvorelės (yotsume-gaki ir tepou-gaki)
yra sukonstruotos tik surišimo būdu, be jokių kitų sutvirtinimų. Sodo
paklotą dengia samanos. Augalų tarpe galima rasti azalijų,
plaštakiškųjų klevų, bambuką, sakurą, pušis ir kt. augalus.
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UŽDUOTIS
Meditacinis sodas
UŽSAKOVAS
Privatus asmuo
SKLYPO PLOTAS 230 m²

Karesansui sodas.

Sielos ir kūno apsivalymo indas Tsukubai.

Erdvės, šalia vandens indo, vizualizacija.

Vėžlio motyvo vizualizacija.

Erdvės, šalia vandens indo, įgyvendintas vaizdas.

Plukės žydėjimas.

