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ReuniReuniãão o KusamonoKusamono::

•• Parte TeParte Teóórica :rica :

-- KusamonoKusamono: O que : O que éé ??
-- Os Vasos;Os Vasos;
-- ComposiComposiçõções, Propores, Proporçãção Ideal;o Ideal;
-- Materiais a Materiais a utilizar.utilizar.

•• Parte PrParte Práática: tica: 

-- VisualizaVisualizaçãção de exemplos;o de exemplos;
-- ElaboraElaboraçãção o ““vasos artesanaisvasos artesanais”” para para kusamonokusamono;;
-- PlantaPlantaçãção de o de espespéécies.cies.



O que O que éé??
•• Kusamono:Kusamono:

Kusa Kusa 草草 Mono Mono 物物
- Kusa: erva; Mono : coisa. Pronuncia-se ´Ksamono`: plantas que 
podem ser apresentadas individualmente, mesmo sem bonsai, 
devido à maturidade adquirida. 

•• Shitakusa:Shitakusa:
Shita Shita 下下 Kusa Kusa 草草

-Shita: debaixo; Kusa: erva. Pronuncia-se : ´Staksa`. São as 
plantas que habitualmente são usadas numa exposição de bonsai 
para dar ênfase à peça principal, o bonsai. 

-Este tipo de apresentação de shitakusa / kusamono é centrado na 
típica apresentação japonesa - tokoname. 

- Geralmente as plantas de acompanhamento constituem o 
elemento terra. ( O kakemono representa o céu e o bonsai a 
harmonia entre o céu e a terra).



Shitakusa 
Baixos e planos (Suiban)

Kusamonos 
Altos de várias formas

Para além da utilização de vasos podem ainda ser 
utilizadas lajes naturais, ou pedaços de madeira isto tendo 
em conta o que se que se quer fazer. 

Vasos a utilizar:Vasos a utilizar:



ProporProporçãção Idealo Ideal





Exemplo ApresentaExemplo Apresentaçãçãoo

A não esquecer: A planta de acompanhamento faz parte de um 
conjunto e em nenhuma altura deve sobressair em relação ao 
alvo principal da nossa atenção: O Bonsai.



KusamonoKusamono

ShitakusaShitakusa



ComposiComposiçõçõeses

* * Podem ser utilizadas várias espécies;
* Podem ser utilizados pedaços de madeira (p.ex. cortiça) ;
* O musgo, de vários tons e texturas, a desempenhar um papel fundamental

em grande parte das composições;
* A melhor fonte de inspiração é a observação na natureza;
* De modo a evidenciar a passagem das estações e a efemeridade da natureza

as paisagens apresentam-se segundo a estação. (p.ex, Flor – Primavera).



A altura do vaso de Kusamono deve ter 
entre 1/5 e 1/10 da altura total do 

conjunto



Alguns ExemplaresAlguns Exemplares



O que utilizarO que utilizar

• Fetos;
• Nolinas;
• Musgos;
• Aspargos;
• Cogumelos;
• Pequenas ervas;
• Plantas daninhas;
• Pedaços de madeira morta e pedras;
• Plantinhas colhidas à beira da estrada;
• Pequenas plantas compradas em viveiros;
• …



Utilização de plantas que dão flor

No Oriente as flores transmitem mensagens 
simbólicas (ideias, sentimentos).

Amarelo = Alegria, entusiasmo, Outono.
Vermelho = Paixão.
Branco = Paz, tranquilidade.
Violeta – Vida, Primavera.



Truques e Dicas: 

Tal como em qualquer Bonsai, a drenagem 
é muito importante.

A qualidade do solo deve ser adequada.

A adubação e a rega devem ser mais 
constantes.

A localização  merece uma maior atenção 
(geralmente meia-sombra, em sítios com 

maior humidade ambiental).



Parte PrParte Prááticatica
Visualização Exemplos:



Vasos para KusamonoVasos para Kusamono

Dan Barton (Inglaterra)

John Pitt (Inglaterra)

Housen (Japão)

Tokoname (Japão)

Erin Pottery ( Inglaterra )
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