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Casa do Carpinteiro

Aprenda a fazer peças com cedro japonês
e o keyaki, madeiras nobres, pela
tradicional técnica niiharo. Mesmo os
principiantes aprendem a fazer caixas,
estantes, porta-retratos e muitos outros.

Arte em Bambu

Nesta oficina você poderá aprender a fazer
uma variedade de peças de bambu.
Desde pequenos brinquedos até vaso de
flores. Os helicópteros de bambu são
simples de fazer e as crianças adoram.
No local também estão à venda e em
exposição diversas peças feitas de bambo.

Arte em Palha

Aprenda a fazer chinelos, enfeites, caixas e
outros objetos de palha.
O local também possui uma lojinha de
venda de artesanato em palha.

Casa do Barro

Aqui você aprenderá a pintar copos, pratos,
vasos e muitos outras peças de cerâmica.
Muitas delas estão à venda e em exposição
para o público.
A principal matéria-prima é o barro e a
argila.

Arte em Washi (papel japonês)

Aprenda a usar a sua criativadade criando
peças de artesano em papel especial
japonês. A técnica permite a criação de
muitas peças, como quadros e luminárias.
Muitas obras em Washi estão em exposição
e à venda no local.

Arte em Fibras de Madeira

As fibras naturais são extraídas de madeiras
nobre como o cipreste japonês, o cedro e a
buna. Com elas é possível confeccionar
carteiras, bolsas, cartões postais e outros.
Nesta oficina você aprenderá uma das
técnicas mais tradicionais de dobrar estas
fibras.

Casa da Pintura em Máscaras

Desde antigamente diz-se que as máscaras
servem para espantar os maus espíritos.
Nesta oficina de artes você está livre para
escolher a máscara que irá pintar.
O local possue uma coleção de máscaras
que vai desde as tradicionais até as
máscaras de personagens de desenhos
infantis.

Casa da Arte Cloisonné

Aqui você pode aprender como fazer os
seus própria acessórios. Desde broches,
pingentes, anéis num curto espaço de
tempo. A técnica Cloisonné (do francês
cloison) consiste em colar tiras finas de
metal sobre uma superfície, formando um
desenho composto por vários pequenos
compartimentos preenchidos com pasta de
esmalte vitrificado.

Arte em Caixas de Fósforo

Neste local caixas de fósforo viram arte. Elas
se transformam em telas para pintura.
Aprenda aqui a técnica de pintar caixas de
fósforo. As pessoas que participam do
workshop também ganham a moldura
adequada para colocar a sua pintura.

Casa dos Sinos

Usando
a
técnica
biscuit
quente
experimente fazer o acabamento e pintar
sinos de argila. No Japão os sinos são
considerados objetos de sorte. Quem
preferir pode colar desenhos, papéis
coloridos e outros.
Muitos pessoas vem ao local para comprar
os seus [sinos da felicidade].

Arte com Flores Prensadas

Quem quiser pode participar da oficina de
artesanto com flores prensadas.
Aprendendo
esta técnica corretamente as suas flores não
perderam a cor nem a vida ao serem
desidratadas. Entre as peças podemos citar
pratos, vasos, leques e muitos outros.

Arte em Vidro

Aprenda a técnica de pintura em vidro com
areia. A superfície da peça é lixada com
base no molde de sua preferência e por
cima aplica-se a areia. Aqui nesta oficina
você pode usar a seu talento e tentar fazer o
seu próprio trabalho.

Casa da Boneca

Aqui você vai aprender a fazer bonecas
japonesas de pano. Os retalhos de tecidos
com estampas japonesas são costurados à
mão e dão vida aos diversos modelos de
bonecas desta oficina. Além dos trajes, os
panos transformam-se em pequenos objetos
de decoração, brinquedos e muitos outros.

Arte em Pedras

Escolha a pedra de sua preferência e pinte
nela o desenho que quiser. Aqui você
aprenderá a aproveitar da melhor forma
possível os relevos e a superfície de pedras
naturais e transformá-la em arte. Esta
técnica é muito antiga e ainda muito usada
em países da Europa e na China.

Arte com Flores Desidratadas

Experimente fazer um arranjo usando uma
grande variedade flores e até frutas
desidratadas. Aprenda a preservar as cores
e a vida das flores através das técnicas de
desidratação aqui ensinadas. Use a sua
criatividade para fazer um lindo arranjo
floral e levar para decorar a sua casa.

Aulas de Culinária

Aprenda a fazer a massa do macarrão
SOBA, UDON,torta de maça e conservas
japonesas.
O local vende muito produtos regionais e
também possui um restaurante de comida
caseira.

Casa do Agricultor

Aprenda aqui algumas técnicas básicas de
agricultura através do programa de
educação alimentar. Na Casa do Agricultor
você pode experimentar plantar arroz,
batata, milho e também pode participar da
colheita.

Casa da Arte Tirimen

Tirimen é um tipo de tecido crepe muito
leve, de aspecto ondulado, feito com fios
altamente torcidos de seda natural através
de um técnica tradicional japonesa de
tecelagem. Aqui aprende-se a aproveitar o
colorido exclusivo das estampas deste
tecido para a fabricação de objetos de
decoração, bonecos e muitos outros. Muitas
peças também estão à venda do público
em geral.
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