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A produção de
papel branqueado
na neve, que é feita
em Gokayama:
sua fabricação e
os diferentes
produtos que
podem ser com ele
confeccionados,
escondidos no
meio das cinco
montanhas
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O Museu Nacional de
Tokyo e suas obras
que permanecem
presentes na tradição
do povo
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Nara, que tem como
inspiração um
belíssimo parque
incrustado nessa
cidade com longa
tradição na produção
de tintas e pincéis
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O templo dourado
de Kyoto, antiga
residência de samurais,
de uma beleza que se
mescla com seu reflexo
nas águas do lago
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JAPÃO
A grande viagem da Equipe
do Brasil Desenhado começou

O Grupo Brasil Desenhado planejou uma viagem
ao Japão, como parte da
busca de conhecimentos
sobre técnicas e materiais
de desenho e pintura, procurando pela riquíssima
história das artes desse
país, que serviu de inspiração a tantos artistas e que
continua a nos motivar na
procura da singeleza, disciplina e respeito ao silêncio contido em cada linha
e desenho que a natureza
nos oferece. Veja nossa
trajetória na página 2

A recepção em
Kumano, com sua
fábrica secular de
pincéis
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Visita ao Museu do
Papel em Ino, Kochi e o
registro da história da
sua confecção
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“O retorno a Tokyo e a
floração das cerejeiras.
Por todo o lado,
celebrava-se a beleza,
mas também a sua
efemeridade”
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O Brasil Desenhado, como empresa, e em breve também como entidade sem fins lucrativos, por meio do seu Instituto Brasil Desenhado
(IBD), tem por objetivos auxiliar professores e alunos de desenho e pintura, oferecendo material didático sempre gratuito e de qualidade
crescente, que auxilie o desenvolvimento das artes, como forma de contribuir para a educação do Brasil do futuro, onde a arte é a base para a
ampliação da visão e compreensão do mundo e o respeito pela natureza.

Mapa da viagem

Colaboradores Eméritos

Nossos agradecimentos aos Colaboradores Eméritos, sem os quais não seria possível a execução desse trabalho:
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A contribuição dos amigos do projeto foi fundamental para a realização da viagem:
Prabhu - ofereceu dados de pesquisa particular na área e propôs contato com artistas e locais de estudo.

Danyella Nunes - colaborou com a pesquisa de artistas do Japão a serem visitados
e traduziu a revista para o Japonês, permitindo a remesa da revista para o Japão.

Helena Hirasawa - foi voluntária para viajar junto com a equipe do Brasil Desenhado com recursos
próprios, para atuar como tradutora-intérprete, minimizando as dificuldades da linguagem.
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A produção de papel branqueado na neve, que é feita em Gokayama: sua fabricação e os
diferentes produtos que podem ser com ele confeccionados, escondidos no meio das cinco
montanhas
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JAPÃO

A grande viagem da Equipe do
Brasil Desenhado começou

Uma viagem de procura pelo conhecimento
compreendido na vasta experiência
humana, experiência essa que se encontra
registrada pelas e nas artes

Brasil Desenhado
A grande viagem da Equipe do Brasil Desenhado começou. Uma
viagem de procura pelo conhecimento compreendido na vasta experiência humana, experiência essa que se encontra registrada pelas
e nas artes. E ela não poderia ter-se iniciado com outro destino: o
Japão, terra que consegue conectar a sabedoria ancestral à modernidade atual, mantendo uma linha contínua, através dos séculos, de
amor pelo belo, pelo profundo, em suas formas mais simples. E, permeando isso tudo, a ligação das artes com a Natureza.
Essa jornada, como não poderia ser diferente, teve seu início em
Tokyo, onde pôde ser visitado o seu importante Museu Nacional.
Uma das coisas que imediatamente impressiona a quem quer que o
visite é a percepção da permanência do antigo no cotidiano moderno
daqueles que habitam essa megalópole. Em cada peça do museu,
podia ser encontrado seu reflexo em objetos do uso comum dos dias
de hoje daquele país. Formas, cores, mas, principalmente, mantido
o grande esmero e a profundidade contida no gesto de formar esses objetos. Um mergulho em uma história de contínuo aperfeiçoamento, de beleza e de esmero. De profunda dedicação a tudo que se
faz. Compilaremos esse conteúdo de imagens para que o usuário do
Brasil Desenhado possa visitá-lo também.
A belíssima e emocionante visão do Monte Fuji, presente no horizonte, dava concretude ao destino escolhido e fazia com que não se
pudesse esquecer onde se estava. Era mesmo o Japão!
Visitou-se Gokayama, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO,
cujo nome significa Cinco Montanhas. Nesse local de rara beleza e
de raras tradições mantidas, é fabricado um famoso papel branqueado na neve, tesouro nacional do Japão, assim considerado há mais
de seiscentos anos. Sua forma de fabricar, assim como os materiais
de que é composto, mantém-se ao longo de sua duradoura história,
mostrando que a qualidade de um material artístico independe de alta
tecnologia ou de ingredientes caros, mas de dedicação ao que se faz.
O registro da produção desse papel e diferentes produtos estará disponível na versão on line dessa revista.
Kyoto, uma das antigas capitais do Japão, enche os olhos com a
beleza das construções, de seus templos, entre eles o Kinkaku-ji, seu
magnífico Pavilhão Dourado.
A visita à Nara permitiu conhecer o seu famoso parque que inspira o contato com mestres artesões de tinta e pincéis. Materiais
artísticos que há milênios são produzidos com técnicas esmeradas.
A viagem seguiu em direção à cidade de Hiroshima. A visita à
Cúpula Genbaku, local que é mantido como um lembrete pela paz
mundial, emociona e relembra a todos como é preciosa a Vida.
Cidade vizinha, Kumano, dedica-se à fabricação artesanal do
Fudê, pincel japonês. Na fábrica que foi visitada, a proprietária, considerada como importante artesã, uma das quatro mais importantes
da região, demonstrou a qualidade resultante dessa dedicação esmerada do japonês pelo que faz, com pincéis que eram verdadeiras
preciosidades, por sua experiência agregada e meticulosidade no
preparo atual, cujo processo foi todo filmado pela equipe do Brasil
Desenhado.
A cidade de Ino, vizinha de Kochi, tem um museu dedicado ao
registro da história da fabricação do Washi, o papel japonês. É também local de produção de papel.
Era época da floração das cerejeiras no Japão. Por todo o lado,
celebrava-se a beleza, mas também a sua efemeridade. A impressão
que ficou foi a de que no Japão esta beleza se mantém por alguns
milhares de anos. Em tudo o que se faz, até na mais simples ação
de responder a uma pergunta de um estrangeiro perdido, no ínfimo
e no grande, ela estava presente. Mas, principalmente, em todas as
manifestações envolvidas com as artes.
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O Museu Nacional de Tokyo
Para um povo
que preserva
tradições, um
museu é um
lugar de
continuidade
com o presente

O Museu Nacional de Tokyo, o mais antigo do Japão, fundado em 1872, reúne perto de 114
mil objetos. O que se vê por lá é essa uniformidade na busca do melhor, da beleza, da expressão
artística mais pura e carregada de significação. Para um povo que preserva tradições, um museu
é um lugar de continuidade com o presente. E é isso que se pode ver, a veneração pelo trabalho
de outras gerações e pelo cuidado de tantas mãos que permitiram que esses objetos chegassem
aos nossos dias no esplendor de sua beleza. Um espaço que, cercado pelo Parque Ueno, com
suas cerejeiras centenárias, traz para o visitante um momento de inspiração e de compreensão
deste país que tanto oferece, generosamente, para aqueles que dele se aproximam.
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NARA

Uma cidade com um parque com árvores tão antigas quanto as
suas histórias, habitado por cervos amigos que nos cumprimentam
com suas presenças. As tintas, pincéis e a arte de Nara parecem
procurar a beleza dessas heranças.
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TEMPLO DOURADO

Kyoto, uma das capitais antigas do Japão,
enche os olhos com a beleza das edificações, de
seus templos, entre eles o Kinkaku-ji, seu magnífico Pavilhão Dourado.
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KUMANO
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Uma visita que começou um pouco
incerta, ela não havia sido devidamente
agendada, trouxe a surpresa e a alegria da
acolhida calorosa de que o povo japonês
é mestre. Saindo de Hiroshima, a viagem
iniciou-se de trem. Que foi trocado por um
ônibus de linha. Neste ônibus, a conversa
animada com um passageiro angariou
para a equipe um guia dedicado e incansável, que, juntamente com outras pessoas
valorosas da cidade, que a ele se juntaram
na missão de bem ajudar, só se satisfez
quando aconteceu uma maravilhosa recepção pela herdeira da família que mantém
uma tradição de várias gerações e por sua
equipe, da fábrica de pincéis de Kumano. A
fábrica abriu suas portas, permitindo que
todo o processo de fabricação do Fudê, o
pincel japonês, fosse registrado em fotos
e em filme, registros esses que estarão disponíveis na versão on line desta revista.
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INO (Kochi)

A visita ao Museu do Papel em Ino, distrito de Kochi, trouxe uma compreensão mais completa da antiguidade do processo de fabricação do Washi, o papel
japonês. Sua resistência e durabilidade únicas, resultado de um método de
fabricação aperfeiçoado durante séculos, e exercido com continuado esmero,
permite variado uso, que vai do revestimento das paredes, portas e janelas das
belas construções japonesas, a objetos com funções das mais variadas, sempre
belos e de leveza extraordinárias. Quando usados para a pintura ou para a caligrafia japonesa, o Shodô, a ausência da cola em sua superfície permite trabalhos
nos quais a tinta penetra na “essência” do papel.

TOKYO (o retorno e a floração das cerejeiras)
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