
 

 Japan Cultural Envoy                                         
 

 
Chương trình được tổ chức với sự tham gia của nghệ nhân Hoa đạo SASAKI Yasuhito đến từ Hội Hoa 

đạo Ikenobo, một trong những Hội Hoa đạo lâu đời nhất của Nhật Bản. 
 

 
Từ bao đời nay, con người đã có tình yêu rất lớn dành cho hoa. Những nghệ 

nhân Ikebana đã cảm nhận được rằng dẫu cho thời gian có trôi qua nhưng hoa không 
chỉ đơn giản là vẻ đẹp của thiên nhiên mà hoa còn phản ánh sâu sắc tình cảm của con 
người. Những tác phẩm nghệ thuật dưới hình thức cắm hoa Ikebana được tạo nên từ 
những câu chuyện không ngôn từ và những chuyển động bên trong của hoa. Bằng 
việc sử dụng những cành hoa, lá hoa, bông hoa để tạo nên những hình dáng mới lạ 
nhằm thể hiện vẻ đẹp, sức sống của thiên nhiên, những niềm vui hay tình cảm của con 
người; các nghệ nhân đã tạo nên Ikebana - một môn nghệ thuật mang tính truyền 
thống của Nhật Bản.           

 
  

Ngày Giờ Địa điểm 
12-09   9:15 Hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên. 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1 

13-09  9:00 Hội trường Nhà Văn hóa Phụ nữ. 192-194 Lý Chính Thắng, Q.3 
14:00 Hội trường Nhà Văn hóa Phụ nữ. 192-194 Lý Chính Thắng, Q.3 

 
Chương trình vào cửa tự do dành cho mọi đối tượng. 

          
                                                                  

Giới thiệu về Nghệ nhân Hoa đạo SASAKI Yasuhito 
 

- Năm 1985: Gia nhập trường phái Ikenobo. 
- Nghệ nhân hướng dẫn cắm hoa Ikebana tại chi hội Hokkaido (Nhật Bản). 
- Năm 2003: hướng dẫn cắm hoa Ikebana tại Mỹ và Canada. 
- Năm 2004: tổ chức thuyết trình về Ikebana tại Việt Nam (tại TP.HCM) và Miyanma 
theo lời mời của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) với nỗ lực 
phổ cập Ikebana trong và ngoài nước Nhật.  
-Tháng 7 năm 2010: được Cục Văn hóa của Chính phủ Nhật Bản bổ nhiệm làm phái 
viên  giao lưu văn hóa. 

 
 

 Giới thiệu về Hội Hoa đạo Ikenobo 
 

        Nghệ thuật Cắm hoa Nhật Bản Ikebana có lịch 
sử khoảng 550 năm và Ikenobo là trường phái đầu 
tiên của Ikebana. Hội Hoa đạo Ikenobo có trụ sở tại 
Kyoto và thu hút nhiều thành viên trên khắp đất nước 
Nhật Bản. Hội cũng có nhiều văn phòng đại diện tại 
nước ngoài. Dựa trên các hình thức cắm hoa truyền 
thống, Hội hoa đạo Ikenobo đã sáng tạo và phát triển 
ra nhiều hình thức cắm hoa tự do và nghiên cứu 
những hình thức cắm hoa Ikebana hiện đại.  

 


