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 Boa noite a todos! 

 

     Professora Zilá e membros da Ikebana Sogetsu Brasília, 

Senhorita Patrícia, artista em vidro, todos do Casa Park, demais 

colaboradores e senhores convidados. 

 

     Gostaria de parabenizar, sinceramente, pela realização da 

“30ª (trigésima) Exposição de Ikebana” e da “Exposição da Arte 

em Vidro”, que fazem parte do “Ciclo da Cultura Japonesa 2017”. 

 

     Este ano marca a 30ª (trigésima) exposição organizada pela 

Ikebana Sogetsu Brasília e os 90 anos de fundação da Sogetsu. 

Além disso, estou ciente de que existe um movimento no 

Congresso Nacional para estabelecer o “Dia do Ikebana”. Tenho 

certeza de que as atividades contínuas da Professora Zilá e de 



todos os artistas foram determinantes para que essa arte 

tradicional japonesa tenha se desenvolvido tanto ao longo destes 

anos aqui em Brasília. Manifesto minhas sinceras reverências ao 

empenho de todos. 

 

     Estou feliz com a participação da artista em vidro, 

Senhorita Patrícia, que completou o mestrado na Universidade de 

Arte e Desenho Joshibi através da bolsa de estudos do governo 

japonês. Com inspiração no ikebana, suas obras produzidas por 

meio de uma técnica japonesa embelezam ainda mais o ambiente. 

 

Estes arranjos são ainda mais especiais, pois trazem um 

pouco mais de frescor neste período muito seco no cerrado. 

Mesmo usando materiais brasileiros, diferentes dos japoneses, 

podemos observar o estilo de beleza japonês. É possível sentir a 

harmonia entre o Brasil e o Japão através de cada obra, o que me 

impressionou muito. Gostaria que todos apreciassem estas obras 

fantásticas. 



 

     Bem, a Embaixada do Japão no Brasil vem promovendo, de 

agosto até outubro, o Ciclo da Cultura Japonesa, constituído por 

uma série de eventos, incluindo esta Exposição. A partir de hoje, 

teremos diversos eventos, como o Festival de Comida Japonesa, a 

Exposição de Cerâmica, a Mostra de Cinema Japonês, o Festival 

de Primavera, entre outros. Contamos com a participação de 

todos. 

 

     Encerrando minhas palavras, desejo o desenvolvimento das 

atividades de todos, o sucesso desta Exposição e que, através da 

qual, as relações entre o Brasil e o Japão se aprofundem ainda 

mais. 

 

     Muito obrigado! 


