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ПРЕС-РЕЛІЗ
В Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України
відкривається друга в світі експозиція "Корейський сад"
27 грудня о 13 годині на території Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка
НАН України планується урочисте відкриття нової експозиційної ділянки "Корейський сад",
яка на сьогоднішній день буде друга в світі та єдина в пострадянському просторі.
У 2012 році уряд України люб’язно запросив Республіку Корея створити Корейський
традиційний сад у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України з нагоди
святкування двадцятої річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та
Республікою Корея (від 10 лютого 1992 року).
Корпорація LH (Korea Land and Housing Corporation) доклала великих зусиль до
будівництва цього саду, привізши із Кореї матеріали та митців при повній підтримці уряду
Кореї. Корейський сад зробить свій внесок у подальший розвиток двосторонніх відносин між
двома державами.
На експозиції «Корейський традиційний сад» представлена копія павільйону
(пагоди), в якому бували корейські королі. Зовнішній вигляд цього павільйону черпає
натхнення у павільйоні «Аер’юнджун», що знаходиться у Палаці Чангдук у Сеулі, в Кореї.
«Аер’юн» у буквальному перекладі означає «Любов до лотосу», що символізує шляхетну
вдачу корейських вчених мужів, що зберігали дух і мужність перед лицем небезпеки. У 1997
році Палац Чангдук був визнаний ЮНЕСКО часткою світової культурної спадщини.
Важливою складовою «Корейського традиційного саду» є корейська брама. Ця брама
побудована у традиційному корейському стилі з символом «тегеук» (символ інь-янь).
Важко уявити експозицію «Корейського традиційного саду» без корейської стіни.
Існує багато різновидів стін у Кореї. Азіатський орнамент на стіні називається «сагунжа», що
означає «чотири граціозні благородні рослини», а саме бамбук, орхідея, слива та хризантема,
що символізують шляхетний дух вчених мужів.
Різноманіття рослинного світу Кореї буде представлено на експозиції «Корейський
традиційний сад». Національним символом Республіки Корея є квітка гібіскуса (Мугунхва).
Крім цього низка високодекоративних та цінних видів флори Кореї, збагатять експозиційноколекційні фонди Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка НАН України.
Ця акція є продовженням втілення перспективних планів Ботанічного саду щодо
створення нових високодекоративних і художніх рослинних експозицій та садів світу.
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