
Израда икебане



Икебана је јапанска уметност аранжирања резаног цвећа. Сама 

реч ’’икебана’’ потиче од јапанске речи икеру -’’дати живот’’ и бана 

’’цвеће’’. Могла би се превести као ’’живо цвеће’’ или ’’дати живот 

цвећу’’. Права икебана се разликује од обичног аранжмана. Икебаном 

не само да улепшавамо просторије, већ и уносимо део природе у њих.

Јапанска уметност 
слагања цвећа 
проистекла је из посебног 
односа Јапанаца према 
природи. Они сматрају да 
прави ученик икебане 
мора бити и ученик 
природе. Икебана је спој 
уметности, симбола и 
лепоте цвећа.



При изради икебане користимо резано цвеће, гране интересантног 

облика са листовима, цветовима или плодовима, разне траве, листове 

интересантног облика, пузавице, појединачне плодове и др.



За причвршћивање биљних стабљика користимо: сунђер, јеж за цвеће 

(кензан), шипо, рачве и жицу.

У високим вазама за причвршћивање стабљика се користи 
држач у облику рачви. Рачве се праве од гране погодног 
облика.

Сунђер се оштрим ножем сече на 

комад одређене величине, што 

зависи од посуде у коју се ставља. 

Сунђер је потребно натопити 

водом. Он се спусти у суд са 

водом и чека се док сам не 

потоне. 

Шипо

Јеж (кензан)



У икебани се цвеће сједињује са посудом. Облик, боја и величина посуде 

треба да су у складу са цветним аранжманом. Уместо посуде можемо 

користити стаклену плочу, комад  дрвета, корпе итд.



Помоћни материјал при изради икебане:

1. Жица 2. Траке за везивање 
3. Украсне траке 

4. Маховина за покривање 

сунђера и пејзажне 

аранжмане 

5. Дрво (кора, 

декоративне гране, 

пањеви, врба и др.) 

6. Камен (ризла, 

шљунак, каменчићи 

и др.) 

7. Материјал за модерне апстрактне аранжмане-огледала, 

стакло,стиропор, гвожђе итд. 



Основ сваке икебане су три главне стабљике различитих 

дужина, чији врхови спојени замишљеном линијом дају 

троугао.Те три главне гране у аранжману су добиле 

симболично име НЕБО-ЧОВЕК-ЗЕМЉА.Икебана се заснива 

на љубави према линијама,што је обележје јапанске 

уметности.

1.Најзначајнија линија у аранжману је стaбљика која 

симболише небо и назива се ШИН. Дужина шин гране 

се одређује према величини посуде (1,5 до 2пута већа 

од величине посуде).

2.Друга главна грана (стабљика) је СОЕ и она 

симболише човека.

3.Трећа главна грана (стабљика) је ХИКАЕ и она 

симболише земљу.

Када поставимо три главне гране (стабљике) додајемо 

помоћне споредне гране.

Основни принципи аранжирања



Икебане можемо аранжирати у плитким посудама широког отвора. 

Овај облик аранжирања се зове морибана.



Икебане можемо аранжирати и у 

високим вазама.

Нагеире

стил

Рика

стил



А  можемо их аранжирати и на комаду дрвета, пластике, керамике, 

стакла итд.



Питања за проверу знања 

1. Шта је икебана?

2. Шта је потребно за израду икебане?


