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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.

на
51. Београдском сајму
књига

позив
«Спремање јапанских традиционалних јела« - Кеико Хајаши, и као
преводилац Јукина Гонда (Aташе за
културу Јапанске амбасаде)

«Суши са икром од туне и
прилозима»

Позивају
се
хаику
песници да у недељу 29.
октобра 2006. године, између
12 и 18 часова дођу у Халу 14,
на галерију, где ПХД – на
штанду «КУЛТУРА ЋИРИЛИЦЕ»
организује радионицу калиграфског писања хаику стихова.
Услов за добијање свог
примерка калиграфски исписаног хаику стиха је књига
хаику песама или фотокопија
негде објављеног хаику стиха,
који ће уједно служити и као
изложбени примерак.
Стихове ће исписивати
академски сликар мр. Драган
Боснић из Београда.
Добро дошли !
Телефон за информације:

Читање хаику песама

064 / 11 - 838 - 22

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.

Чланови - оснивачи:
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Нови Сад, 27. октобар 2006. године
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Путујуће
хаику
друштво
Гласник ПХД, број 5 /I/2006

ДАНИ ЈАПАНСКЕ
КУЛТУРЕ
у ресторану "Дукат"
у Новом Саду
19. октобра 2006. године

Овогодишња манифестација
“Дани јапанске
културе” у
Србији,
започела
је
демонстрацијом и дегустацијом
јела из јапанске традиционалне
кухиње које је присутнима у
ресторану «Дукат» у Новом
Саду приредила госпођа Кеико
Хајаши, аутор кувара јапанске
кухиње по годишњим добима.
Након видео презентације о
основним сезонским догађајима
у Јапану који се преплићу кроз
сва четири годишња доба, и јела
које се поводом одређених
празника припремају, госпођа
Хајаши
је
присутнима
припремила јела: “Суринагаши”
- супу од паприке, “Нута”салату од туњевине и авокада,
“Суши” са “Суши пиринџом”од
димљеног
лососа,
“Тацутаге”
–
поховану
пилетину на јапански начин, уз
додатак Салате од броколија са
сенфом и за сам крај “Јабуке са
Кустард кремом”. Сва јела су
опрезно, са интересовањем и
задовољством дегустирана.

У паузи између
јела
новосадски хаику песници међу
којима и три члана ПХД-а,
представили су једну од врста
средњевековног
јапанског
песништва – хаику песму, и као
илустрације прочитали песме
родоначелника овог стила, као
и избор из својих песама. У
име присутних хаику песника,
Хаику
клуба
“Александар
Нејгебауер” из Новог Садa и
ПХД-а, Александар Обровски је
господину Тадаши Нагаиу –
Амбасадору Јапана у Србији
поклонио већи број хаику
књига
и
другог
хаику
материјала – што је наишло на
врло топао пријем код свих
присутних.
Дани
Јапанске
културе
настављају се у Београду,
Сремској Митровици и Сенти,
кроз различите манифестације
све до краја ове године.

Ресторан «Дукат», Нови Сад, четвртак, 19. октобар 2006. године
– Дани Јапанске културе у Србији «ОКУСИТЕ ЈАПАН – У ГОСТИМА КОД КЕИКО ХАЈАШИ»
На слици «ХАИКУ ПЕСНИЦИ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЈАПАНА»
(с лева на десно):
Небојша Симин, члан јапанске делегације (са фото апаратом), Александар
Обровски, Кеико Хајаши, Бранислав Ђорђевић, Гога Стојановски, Тадаши
Нагаи – амбасадор Јапана у Србији, Љиљана Петровић и Витомир
Милетић – Витата

Сво лишће обраше берачице.
И не знају да су за чајно
жбуње
као јесењи ветар.
Старо сеоце.
Грање прошарано
црвеним јабукама
поред сваке куће.

О ПХД-у:
У Веснику - Билтену Хаику
удружења Србије и Црне Горе,
број 14, од септембра 2006. године,
на странама 11 и 12 представља се
ПХД и прва два броја ПХД гласила.

Кувају резанце.
Како букти под
котлићем ватра
у ову хладну ноћ!

ТОДЗЈУНОВОЈ УСПОМЕНИ

Погостио се и отишао
светли месец … Остао
сто са четири угла.
Усољени морски гргечи
висе церећи зубе.
Хладно у рибарници!
Пролеће обновило свет.
Од старог је мало остало:
свега пет мерица жита …
/ аутор песама
Мацуо Башо (1644 - 1694) /

