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Bunun yanında, Japon bitki ressamlığı tarihindeki en hatırı sayılır
dönem, ülkenin ikiyüz yıl boyunca
Japonya’yla ticaret yapmasına izin verilen tek Batılı ülke olan Hollanda’nın
da (Hollanda Doğu Hindistan Kumpanyası) dahil olduğu birkaç ülke hariç tüm
dış dünyaya kapandığı Edo dönemidir.
Hollanda Doğu Hindistan Kumpanyası
yoluyla, Engelbert Kaempfer (1690-92
yılları arasında Japonya’dadır), Carl
Peter Thunberf (1775-76) ve Philipp
Franz von Siebold (1823-28/1859-62)
gibi doktorlar, doğa bilimcileri ve botanikçiler Japonya’ya gelir. Kaempher,
Japon bitkilerini Batılı ülkelere tanıtır,
Thunberg ilk ve Siebold ikinci Flora
Japonica’yı yayımlarlar. İkinci Flora
Japonica’da ressam, Siebold tarafından
istihdam edilen Keiga Kawahara’dır.
Onun yalnızca bitkileri değil, hayvanları, insanları vb. incelikle resmettiği
işlerinin büyük bir bölümü, Rusya-St.
Petersburg’daki Komarov Botanik

Japon bitki
ressamlığı

Enstitüsü’nde mevcuttur. Siebold’un
Japonya’da olduğu zamanlarda,
ressamının ismi Kan’en Iwasaki olan
Honzo-Zufu (Tıbbî bitkiler için resimli
rehber) isimli bir kitap basılır (1828).
İkibin tür bitkiyi resmetmiştir.
Tomitaro Makino, Edo döneminin
sonunda doğdu (1862) ve Meiji, Taisho
ve Showa dönemlerinde yaşadı ve
1957’de öldü. Büyük bir botanikçiydi,
“Japon botaniğinin babası” olarak
anılır. Makino’nun yalnızca muhteşem bir botanikçi değil, aynı zamanda
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harika bir bitki ressamı olduğunu Eylül
MayumI Hashi Magnolia x proctriana.

Z1

Z1
MayumI Hashi Magnolia sieboldii.
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