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Oсновано је 17. априла 2006.
године од стране коаутора
збирке хаику песама
«Одшкринута врата», који су
у периоду од 2. јула 2004. до
24. новембра 2005. године
у виду «хаику каравана»
промовисали књигу у десет
градова у земљи и у два града
у иностранству.
Циљ
Путујућег хаику друштва је
популаризација ове
традиционалне јапанске
песничке форме где год је то
могуће – самостално, или уз
помоћ хаику песника и хаику
пријатеља.
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Изложба скулптура - Атељеа
“Арт керамик» - 20 скулптура
аутора: Светлане Булић, Лидије
Томашевић, Драгана Павловића и
Бојане Пауновић.

16 часова – Јапански врт
«Савремени српски хаику» -

ДУХ ИСТОКА
У
БОТАНИЧКОЈ БАШТИ
“ЈЕВРЕМОВАЦ”

Субота 13. мај 2006. године,
са почетком у 15 часова:
5. Изложба “Бонсаи”
која траје од суботе 13.05.
до 21.05.2006. у сарадњи Ботаничке
баште “Јевремовац” и “Бонсаи”
друштва из Београда. На платоу
испред баште биће изложено преко
80 бонсаи-а.

песме читају чланови хаику клуба
«Шики» из Београда и преставници
Путујућег хаику друштва из Новог
Сада.
У програму учествују и: Светлана
Новаковић – флаута, Наталија
Дабић – са декорацијом у виду
слика на текстилу и Душанка
Леротић (Школа «О-хара Токио») –
са декорацијом икебана.

17 часова – галерија ботаничке
баште – предавања са видео
презентацијом:



«Гађање из лука и чаролије
јапанских вртова» - проф.
Душан Пајин
«Јапанско мачевање и чајна
церемонија» - Едиција Кокоро –
дух истока.

Изложба “Дама у сребрној
хаљини”, 13. и 14. мај 2006. године

Сметови.
Изборан сенкама
стари дан.
Људмила Христова (Бугарска)

Помирисах ружу.
Моја сенка уради исто.
и занеме.
Јоже Воларић (Словенија)

Наспрам моје улице
поново дуге сенке
и цвркут птица.
Лудвиг Хорст (САД)

Сунчано јутро.
Како се иње топи
баш на мојој сенци.
Волкер Фрибел (Немачка)

Жестока свађа !
Сенке им падају
једна на другу.
Удо Венцел (Немачка)

Изложба слика – Атељеа
“Бамбусов гај» - 20 слика аутора:

Јато галебова
вуче за собом
сенке на води.
Предраг Пешић Шера (Србија)

Поток упорно
односи, и односи врбину сенку.
Борис Назански (Хрватска)

У зид куће
зидар зазиђује
и своју сенку.
Зоран Раонић (Црна Гора)

Из сенке стабла
искочи па се врати веверица.
Драган Ј. Ристић (Србија)

Пролећно јутро издужена сенка прати
старца у парку.
Богољуб Т. Михајловић (Србија)

Поново пуцањ изнад бодљикаве жице
планине у сенци.
Анђела Деодар (Индиа)

Аутопут у сенци брезе
радарска контрола.

Јасминке Леротић, Сузане Јовић,
Дарка
Зечевића,
Милице
Кумалаканта и Љиље Јербић –
Сарајевић, на тему истока.

Илустрација
– слика на корици:
“УСАМЉЕНИ БАМБУС”
аутор: Дарко Зечевић

СЕНКЕ

Марита Шрадер (Немачка)

Витомир Милетић – Витата
представља
Путујуће хаику друштво

Касна јесен.
Све су шупљикавије
орахове сенке.
Златко Поповски Игњатиев
(Македонија)

Војници марширају.
Сенке им се тресу
на асфалту.
Светомир Ђурбабић (Србија)
Избор песама из књиге
« Читав дан сенке снова»,
Књижевни клуб «Бранко
Миљковић», Књажевац 2006

