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Overbonsaisti3len
valt heelwat meerte vertellendanzo maarop het eerstegezichtvalt
te bede*€n. De stilen malsznbij debonsaitot uiting komenzijn mindergebondenaan
eentijdsperiode,zoalswe dat in de westelijkewereldkennen.Het zijn eerdertrema's
die we kunnen vergelijken met onze religieuze kunst. Net als birj ons in de
@
middeleeuwen
zit dephilosofischeenleligieuseachtergrondop eensymbolischemanier
aonsat
verwevenin de kunst.Bij onsis dat via de renaissance
en de goudeneeuwweggeëbt
door de populariseringvan de kunst. ln het Oostenheeft die symboliekzich veel langer gehandhaafd
binnenfeodalesystemen.
Belmgrífkornwete,nis, datdebonsaibirmendeOostersedenhn'ereldstaatvooÍ levenen geest.Ki (boom)
enChi(geest)àjn r.e* verwantebegrippen.De vormendie eenboomkan &anfre(nen
staanvoor gestalten
(zie ook Gestalltpsychologe)en toestanderLeerderdoorgangs-omstandigheden
dan gevolgenvan een
oorzaak.Deze zakenstaanbeschrevenin de oeroudeI TSING, de samenvaftingen kristallisatievan de
Oostersedenkwerelden haarmaatschappelijke
stucturen. Merhraardig is wel dat dezegeabstaheerde
kennis het Westenheeft bevmchtmet als gevolg de Gestalttpsychologie,
de Quantummechanica,
de
Relativiteitstheorie,de Catastofe-theorieenzovoort.
De omzettingvan Yestersekcnnis in dezetermenis nog niet voleind.De laatst bekendgemaakte
vinding via opmetenvan de
sterrenconcentratie
àw satelliet tonenhet onvenadigde Yin-Yangbeeld.Een analoogvan datgenedat ik enkelejaren terug
wisfundighadomschtwenalsfenomenalekristalisatie en 'recrt
anderenna comrytersimulatieten onrechtehet lemniscaatvan
Callebmt hebbengenoemd,want slechtsde embionale vorm ís voor de hell lemníscaatvorlnig.Het verzadigdebeetdis dat
wat ik gekozenhad sls tekcnvoor K(orofiI,ietsdst inderdaodop het Yin-Yang-teken
gelijV maarsndersis omdathet de
tegengestelde
delenandersindeelt.

Tochzijn er bepaalde
wiskundigeprincipesengedragspahonen
in het mensenrijlgdie bepalenof iets mooi
wordtbevondenof niet.VerÍnitshet de bedoelingis om met eenbonsaiiets weerte gevendat aanspreekt,
is het belangrijk dezeprincipeste kennenen te eeóiedigen.Eersten vooralzijn er de harmonielijnenen
hunsnijpunteqhetharmonischepunten
binneneenfiguur.Dezeliggenop
l/pi of ca2/7vanderandvan
de figuru. De wiskundigeredendaarvoorlígt ín het innerenvan beelden.Dat werd uitgeÍegd.
Eenanderemaatstafis het totaalbeeld"waarbinneneeÍlmensietsherkent.De verhoudingenvan clatbeeld
liggenop 4R. Voor eenbewegendbeeldwordt dat echter 16/9. Die zelfdeverhoudingenmoetenwe ook
gebruikenbif hetmakenvaneenbonsai:413geeft,eenstatischbeel4 16/9geefteendynamischbeeld.Een
bonsaiis een levendeplant en heeft een,nl het zeertage, beweging.De richting van dezedynamiek
vindenwe tenrgin descherpste
hoekvande omschrijvendedriehoek.Ook bij compositiesspelentlezelfde
regels.
Het tweedegedeeltevan devergaderingwerdende dia's getoond,die werdeÍlgeschotentergelegenheid
van de demonstratiesdoor Harry Tomlinsonen Hotsumi Terrakawa.De verslagenvan beide sessies
verschijnenin dit envolgendebladen.
Aan dehandvaneenanderereela,jammergenoegiets fe weinig belichtedia's (de te lagetemperatwrat
eÍ vooÍ iets tussen),werdende verschillendevoÍmendie eenbonsaikan aannemen
nog eenstoegelicht
Dnrbii werdenbepaaldevoflnen die in het westenminderbekendzijn onÍnaskerd.We denkendnrbij
aande Kimonomouwen de Oostersemaniervan groeten.
De theoretische,drogekant werlte voor sommigemensenlicht slaapverwekkend.
Het fweedegedeelte
werdenzij klaarwak&erbij het aanschouwen
van de prachtigebomen.
Zelf gezegden geschrevendoor Eric.

Bonsaicursus.
Voor eenuitgebreidverslagvandebonsaicursus
verwijzenwe naarhet laatstegedeeltevan dit maandblad.
De cursísten
hebbenreedseerdereenvolledig overzíchtgekregenvan \ilat zij hebbengeleerd.Alles werd
op videotape gezet.Over eenpaarmaandhopenwe de afgewerktebandente kunnenafleverenaande
deelnemers
die eromhebbengewaagd.Ook andereledenkunnende tapebestelÍen.
Om de andereledenook te laten genietenvan de opgedanekennislaten we de artikelsen verslagen,zij
het met verhagingook in het maadbladverschijnen.

