
Morimono
In de ikebana scholen



Een schikking van bloemen en 

vruchten als offergave aan Boeddha

 Achtergrondgedachte bij de offergaven

 Hoe zien de ons bekende ikebana scholen de Morimono,

 Moru betekent opgestapeld, opgehoopt en mono betekent ding.

 Regels en betekenis

 Gebruikte container of ondergrond

 Gebruikte materialen





Heeft de offergave 

symbolische betekenis?

Uit Essentie van het Boeddhisme.

Door Thublen Chodran



Ja

Bloemen staan symbool voor de eigenschappen van 

Boeddha en bodhisattva’s, wierook de geur van de 

zuivere ethiek.

Misschien offeren wij maar een bloem, maar kunnen 

wij ons in gedachten voorstellen dat de hele lucht 

gevuld is met prachtige bloemen die dan ook geofferd 

worden.



Bloemen staan voor vrijgevigheid, dat ons hart opent en de 

schoonheid van de verlichting laat zien.

Bij het offeren kun je visualiseren dat je de bloemen als een 

krans voor het hoofd van Boeddha aanbiedt.

Vrijgevigheid staat niet alleen voor het geven van 

materiele bezittingen, maar ook het geven van 

bescherming, bijvoorbeeld in gevaarlijke situaties.

Het geven van wijsheid is een belangrijke vorm van 

vrijgevigheid, die andere kan helpen hun lijden te 

verminderen.

PS note van mij: ons geven van bloemen bij 

ziekenbezoek?????



Het offeren van voedsel staat gelijk aan het offeren van de 

voeding voor mediatieve concentratie.

De offergave van voedsel aan de tong van Boeddha 

symboliseert EEN puntige Concentratie,

die als nectar voor de geest is. 

Zoals voedsel het lichaam steunt, zo geeft de stabiele geest 

van concentratie

een rustige en heldere geest.



Ik heb voor deze presentatie de volgende scholen 

gekozen:

Chiko school

Ohara school 

Sogetsu school

Ichiyo school

Ikenobo school



In de workshop van Gerry Ophof voor de 

zomervakantie, is stil gestaan bij de Chiko school.

Ik herhaal in het kort:

Kao Naruse, de oprichter van deze school, creëerde 

een Morimono stijl.

Dit is tegenwoordig hun hoofdstijl.

In een Chiko arrangement vind je seizoen groenten 

en/of –vruchten, vergezeld van een ornament of 

object zoals een miniatuur of pop. Deze worden 

geplaatst op een platte schaal of mooi stuk hout, 

vergelijk onze dai.

Zand of grind gestrooid op de ondergrond verbinden 

de onderdelen van de compositie.





Houn Ohara heeft de Morimono ontworpen, hierbij geïnspireerd door 

de Chinese kunst. De Morimono behoort tot de BUNJIN stijl, deze 

schikkingen moeten een poëtisch gevoel oproepen.

Er wordt met een duidelijk hoofdmateriaal ( subject)  geschikt. De 

driehoeks vorm is het uitgangspunt van de compositie, en deze mag 

niet buiten de ondergrond komen.

Het arrangement bestaat uit bloemen vruchten, zaden of groenten.

Dit wordt aangevuld met wat de natuur aan vorm en kleur te bieden 

heeft, zoals takken, stronken, wortels of stenen.

Een traditionele Morimono symboliseert heden, verleden en toekomst.

Voorbeeld: verleden gedroogd blad, heden bloemen of planten van 

het seizoen, toekomst zaden en bessen of uitgelopen ui.

In een moderne Morimono gaat het om het contrast of juist harmonie 

tussen de materialen. Bijvoorbeeld : groot/klein, koel/warm, 

licht/donker en alle seizoenen moeten er in zitten.



Ohara Morimono





Bij de Sogetsu school wordt de Morimono gecreëerd 

door groente, fruit, planten, wortels en wat nog meer te 

combineren. Neem materialen die niet echt gebruikelijk 

zijn in Ikebana maar door hun schoonheid in  kleur,  

unieke vorm of volume tezamen met elementen, als 

takken, bladeren, bloemen die door hun kleur en 

massa een mooie en smakelijke compositie vormen.

Feitelijk wordt Morimono geschikt voor vrolijke 

gebeurtenissen want de gebruikte materialen 

symboliseren welvaart en toekomst.

Net als een boom zijn wortels in de grond heeft wordt 

het arrangement geplaatst op natuurlijk materiaal als 

een houten ondergrond, een blad of een linnen doek 

of placemat.



Sogetsu arrangementen





De Ichiyo school houdt sterk rekening met het seizoen 

en combineert geen materialen uit verschillende 

seizoenen. Maar een tropische of geïmporteerde 

bloemen of vruchten vallen buiten de seizoenen.

De platte ondergrond moet voor 2/3 vrij/leeg zijn en 

het materiaal moet binnen het oppervlak vallen. Het is 

niet toegestaan om in hoge containers te werken.

Ook een Wan of rieten onderzetter kan als ondergrond 

dienen.



Als laatste noem ik de Ikenobo school. Deze 

school heeft de offergave schikking volledig 

geschrapt.

De reden is dat in het feodale tijdperk zoveel 

armoede heerste, dat het niet gepast was 

om voedsel ten toon te stellen.

Ik sluit af met voorbeelden van Morimono’s 

van het Internet.



Een schikking van Keith Stanley en 

Daniel Ost



Met een tak die lijn in de compositie 

aangeeft.



Eenvoud en kleur.



Aandacht voor de ondergrond.



Tja het staat een ieder vrij………



En nu zelf aan de gang met de volgende 

aandachtspunten:

1)Kleur is heel bepalend:

Groen en paars zijn neutraal.

Rood/ geel zijn warme kleuren, blauwtinten koel.

Wat heeft de overhand in je creatie, levendigheid of 

rust.

2)Geef lijn en vlakverdeling met tak of ander materiaal.

3)Laat 2/3 van het oppervlak vrij, het materiaal moet 

binnen de lijnen van de ondergrond blijven.

Maar laat vooral je gevoel spelen bij het maken van 

jouw eigen Morimono.


