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EVENTO
BAHIA BONSAI SHOW 2015

APOIADORES DESTA EDIÇÃO:

ARTIGO
A NATUREZA (E A ARTE) NA PALMA DA MÃO

Lauro de Freitas, na Bahia sediará nos dias 29 e 30 de agosto 
o Bahia Bonsai Show 2015 e contará com a ilustre presença 
dos Mestres Salvatore Liporace, da Itália e Rock Júnior, brasi-
leiro de Minas Gerais.

Liporace é discípulo de Masahiko Kimura, proeminente 
mestre japonês. Através desta relação e de sua grande 
capacidade técnica e artística, fundou o Studio Botânico em 
Milão em 1986 e rapidamente se tornou referência mundial 
em excelência de bonsai. Foi o primeiro local totalmente 
dedicado ao bonsai na Itália e o primeiro certi�cado pela 
UBI (Associação dos Bonsaístas Italianos). Reconhecido 
artista internacional, viaja o mundo divulgando a arte em 
demonstrações impressionantes, nas quais diz “vender 
sonhos”.  Pág. 2

ARTIGO
BONSAI ALÉM DA ESTÉTICA
Ter um bonsai bonito, elegante, forte e saudável que retrate 
�elmente uma árvore na natureza é um imensurável 
orgulho para um bonsaísta. É quase como um �lho que 
você viu nascer, dar os primeiros passos, e de repente está 
se formando numa faculdade.  Pág. 4

Com a crescente redução dos espaços nas cidades, constru-
ção de moradias cada vez menores, o cultivo do bonsai vem 
se adequando a esta realidade. E assim tem cada vez mais 
destaque o cultivo do Shohin bonsai.
Com essa ascensão das pequenas árvores, a valorização é 
crescente. Cada vez mais publicações, lojas, bonsaístas e 
consequentemente associações se destinam exclusivamen-
te ao shohin. Isso re�ete diretamente na valorização comer-
cial das pequenas árvores e vasos. Pág. 4

ENTREVISTA
MESTRE ROCK JUNIOR
“A arte do bonsai no Brasil está muito no início. Estamos 
engatinhando ainda. Temos muito a evoluir em diversos 
aspectos, desde o técnico, o comercial e principalmente na 
parte ética, comportamental” Pág. 3

CONCURSO
LANÇAMENTO DO CONCURSO BAHIA BONSAI 
SHOW 2016
Informações e regulamento no site:
www.bonsaitxai.com.br
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Calendário de eventos
Mostra de Orquídeas e Bonsai
Palacete das Artes - Salvador - Bahia - Brasil
25, 26 e 27 de setembro / 2015

Bahia Bonsai Show 2016
Salvador - Bahia - Brasil
Contato: (71) 3289-4227
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www.bonsaitxai.com.br - (71) 3289-4227

Bonsai além da estética
Renata Brito Araújo - Mestre em Ecologia e Biomonitoramento

Ter um bonsai bonito, elegante, forte e saudável que retrate 
�elmente uma árvore na natureza é um imensurável 
orgulho para um bonsaísta. É quase como um �lho que você 
viu nascer, dar os primeiros passos, e de repente está se 
formando numa faculdade. De repente apenas, aos olhos 
dos outros, porque para você que estava do lado no dia a 
dia, que presenciou as di�culdades, não foi tão repentina-
mente assim. Você investiu muito: tempo, dinheiro, dedica-
ção. Houve muitas dúvidas, tentativas e muitos erros, mas 
no �m, o sucesso. Mas se você pudesse pular toda essa 
“parte chata” e ir direto para a formatura dele, tenho certeza 
que você não abdicaria de todo o arco-íris e chegaria direto 
no pote de ouro. Se você pôde pagar o melhor colégio, 
tenho certeza que não escolheu um de qualidade duvidosa. 
Quando ele �cou doente, você não esperou ele melhorar 
sozinho nem perguntou ao vizinho que chá ele poderia 
tomar. Então, porque pegamos o nosso bonsai, que é quase 
como um �lho que queremos ver bem sucedido, e o 
tratamos tão mal?

Não vemos os vegetais chorando ou gritando, por isso talvez 
nós os façamos de cobaias e ainda nos espantamos quando 
algum morre.  E nos perguntamos o que ele teve, sendo que 
a pergunta deveria ser: “O que nós �zemos de tão errado 

com ele que ele sofreu tanto, não suportou e morreu?”. Se 
tentamos imitar uma árvore na natureza, não podemos 
tentar imitar apenas a árvore e não copiar também a nature-
za. Todo bonsai pertence a uma espécie de planta que tem 
toda uma história evolutiva adaptada a certas condições 
ambientais que vão de clima, pH do solo, exposição solar até 
disponibilidade de nutrientes e de água, entre outros 
fatores. Além disso, ao ser con�nado numa bandeja, outros 
requerimentos são necessários para que se consiga uma 
maior semelhança ao habitat natural daquela espécie. 
Então, costumo comparar um bonsai a uma pessoa doente 
numa UTI. Um organismo debilitado com necessidades 
especí�cas e qualquer descuido pode signi�car colocar tudo 
a perder. 

Assim, convido-lhes a pensar um pouco além da estética do 
bonsai a �m de alcançarmos nossos objetivos. Estudar um 
pouco sobre a biologia e �siologia daquela espécie que você 
está cultivando é essencial para que você proporcione ao 
seu doente as condições necessárias para que ele viva bem. 
Assim, em cada número deste nosso informativo, abordare-
mos um fator que devemos sempre ter atenção ao cultivar 
um bonsai. Aguardo vocês nas próximas edições!
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EEBB/BA
Escola Europeia de Bonsai/Bahia

RIVERSIDE TERRA BONSAI

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM BONSAI

A Natureza (e a arte) na palma da mão
Vitor Martin - Escola Kihon Bonsai - Alagoas

Com a crescente redução dos espaços nas cidades, constru-
ção de moradias cada vez menores, o cultivo do bonsai vem 
se adequando a esta realidade. E assim tem cada vez mais 
destaque o cultivo do Shohin bonsai.

“Shohin é o bonsai que mede entre 15 a                  
25 centímetros, ou mais tradicionalmente, 
que cabe na palma da mão”
 
Com essa ascensão das pequenas árvores, a valorização é 
crescente. Cada vez mais publicações, lojas, bonsaístas e 
consequentemente associações se destinam exclusivamen-
te ao shohin. Isso re�ete diretamente na valorização comer-
cial das pequenas árvores e vasos. No Japão e na Europa um 
shohin pode ser vendido até 4 vezes mais caro que um 
bonsai maior. Vasos para essas preciosidades podem passar 
dos 1.000 euros.

No Japão a ‘AllJapan Shohin-Bonsai Association’ foi fundada 
em 1968 para unir associações, produtores e praticantes. 
Atualmente já são mais de 70 clubes e associações dedica-
das exclusivamente às pequenas árvores. O resultado dessa 
organização pode ser apreciado anualmente no mês                      
de Janeiro na ‘Gafu-ten’, maior exposição de shohin                                    

bonsai no mundo, que ocorre em Kyoto, desde 1975.

Alguns grandes bonsaístas ao redor do mundo dedicam boa 
parte de suas coleções ao shohin-bonsai. Podemos destacar 
o sr.Nobuichi Urushibata que mantém o viveiro Taisho-en 
em Shizuoka, no Japão e dedica-se ao ensino do shohin 
bonsai a alunos do mundo todo. Na Europa uma coleção de 
destaque é do sr. Luigi Maggioni, Em Lomagna, na Itália.

Mestre Salvatore Liporace
ITÁLIA

ARTIGOS

Contato: (71) 8744-7472 / tatabiologica@gmail.com



Editorial

EVENTO

Bahia Bonsai Show 2015

1. O que o senhor acha da arte do bonsai aqui no brasil e 
como podemos evoluir?
RJ.: A arte do bonsai no Brasil está muito no início. Estamos 
engatinhando ainda. Temos muito a evoluir em diversos 
aspectos, desde o técnico, o comercial e principalmente na 
parte ética, comportamental. Valorizar os nossos pro�ssio-
nais, valorizar nossos materiais. En�m: temos um longo 
caminho a traçar.

2. Comente sobre o estágio atual da arte na Bahia e no 
Nordeste.
RJ.: Como no Brasil, o quadro do bonsai na Bahia e no 
Nordeste é similar. O grande ponto positivo que essa região 
tem é o material. Na minha opinião é uma das regiões mais 
ricas em material pra bonsai com diversas espécies muito 
interessantes. Eu diria que temos muitas espécies que nem 
conhecemos ainda.

3. Quais as espécies que melhor se adaptam a arte do 
bonsai no exterior e no Brasil?
RJ.: Observo que eles trabalham, tanto no Japão quanto na 
Europa, com as espécies endêmicas dos respectivos países. 
No Japão podemos citar o Pinheiro negro, o Pinheiro branco, 
os Acerese os juniperus, e na Europa o Pinus sylvestris, o Pino 
mugo, Taxus, , as Oliveiras, a Sabina que é um Junípero 
nativo da Europa. No Brasil, na minha opinião, as Caliandras 
Spinosa, Caliandra Depauperata, Caliandra Selloi, a Surina-
mensis e os Pithecolobiuns. Não poderia deixar de citar a 
Bougainvillea uma espécie brasileira, muito famoso até no 
exterior e que é muito bem adaptada ao bonsai. Outro 
grupo interessante é o das mirtáceas com araçá, jabuticaba, 
pitanga. Essas espécies são endêmicas do Brasil. 

4. Qual estilo de árvore o senhor mais gosta e qual sua 
espécie preferida?
RJ.: Bem, eu não tenho um estilo de arvore de�nido. Eu gosto 
do estilo que a árvore que estou trabalhando no momento 
se adapta melhor, não me preocupo com o estilo.  Tem várias 
espécies que eu gosto. Das espécies brasileiras as Caliandras, 
todas elas: spinosa, selloi, depauperata (sou apaixonado 
pela depauperata), o Pithecolobium, a Jabuticabeira. Não 
tenho uma única preferida. Das Brasileiras essas são as que 
eu mais me identi�co.

5. Quais os conselhos o senhor daria aos iniciantes na 
arte?
RJ.: Oconselho principal é que procure informação segura, 
procure pro�ssionais ou escolas de bonsai que realmente 
tenham conteúdo, que trabalhem de maneira séria, de 
maneira comprometida, porque isso traz um benefício 
enorme em ganho de tempo. Tem uma frase que usamos no 
bonsai: “sozinho se vai mais rápido, em grupo se vai mais 
longe”. Então procure grupos, compartilhem informações 
que o caminho é esse. Tenham paciência e preparem-se para 
uma longa caminhada. Procurar pro�ssionais e escolas 

Lauro de Freitas, na Bahia sediará nos dias 29 e 30 de agosto 
o Bahia Bonsai Show 2015 e contará com a ilustre presença 
dos Mestres Salvatore Liporace, da Itália e Rock Júnior, brasi-
leiro de Minas Gerais.

Liporace é discípulo de Masahiko Kimura, proeminente 
mestre japonês. Através desta relação e de sua grande 
capacidade técnica e artística, fundou o Studio Botânico em 
Milão em 1986 e rapidamente se tornou referência mundial 
em excelência de bonsai. Foi o primeiro local totalmente 
dedicado ao bonsai na Itália e o primeiro certi�cado pela UBI 
(Associação dos Bonsaístas Italianos). Reconhecido artista 
internacional, viaja o mundo divulgando a arte em demons-
trações impressionantes, nas quais diz “vender sonhos”. Tem 
diversos trabalhos premiados pela UBI e EBA (Associação 
Europeia de Bonsai). É fundador e conselheiro do IBS (Colé-
gio Nacional de Instrutores de Bonsai e Suiseki) e Presidente 
do Comitê de Didática. É fundador da EEB – Escola Europeia 
de Bonsai, presente em diversos países é voltada para 
ensino de bonsai de qualidade.

Rock Júnior começou a cultivar bonsai no início dos anos 90 
e fundou a Terra Bonsai em 1997 visando fomentar e promo-
ver o bonsai no Brasil. Foi um dos pioneiros no bonsai brasi-
leiro. Em 2011 se formou Mestre pela Escola Europeia de 
Bonsai. Em 2013 foi um dos demonstradores representantes 
da América Latina no Congresso da WBFF (World Bonsai 
FriendshipFederation) realizado na China. Atualmente é 
responsável por diversas turmas da Escola Europeia no 
Brasil. Demonstrador reconhecido internacionalmente, Rock 
junior é um maiores expoentes do Bonsai no Brasil.

Desde a fundação do Bonsai Txai, tínhamos como um dos objetivos a confecção de uma informativo com a �nalidade de 
divulgar a arte Bonsai com artigos, entrevistas , noticias etc, sempre de forma honesta, simples e sincera, não pretendendo ser 
os donos da verdade. 

Agora que estamos realizando mais um projeto, esperamos contar com a ajuda de todos aqueles que nos incentivaram e 
cobraram esse informativo, com criticas, sugestões e matérias que possam ser divulgadas.

Agradeço aos Alunos da II° turma da EEBB-Ba pela ajuda, pelo material enviado, e agradeço principalmente ao Mestre Rock 
Junior pelo incentivo, ensinamentos e entusiasmo a nós dedicado.

Na certeza que pretendemos jamais nos desviarmos dos nossos proposito!

Um abraço, CHOWA.
Sergio Bittencourt Ferreira
Proprietario do Bonsai Txai

ENTREVISTA

Nova Lima - Belo Horizonte - Proprietário do Terra Bonsai
MESTRE ROCK JUNIOR
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adequadas porque encurtará o caminho com um embasa-
mento teórico e técnico sério e bem conduzido.

6. Como podemos melhorar o nível da arte do bonsai 
no brasil?
RJ.: Estudando, levando a sério, com comprometimento, 
procurando informação no Exterior, na Europa e no Japão. 
E acho que já está na hora de começar com exposições para 
melhorar e estimular o desenvolvimento técnico das 
árvores, dos colecionadores no Brasil.

7. O que a arte do bonsai signi�ca na sua vida?
RJ.: O bonsai tem um signi�cado e uma contribuição muito 
grande na minha vida. Ser bonsaísta me ajudou muito a me 
desenvolver como pessoa. Sou muito grato ao bonsai pelas 
amizades que eu �z, pelas pessoas que eu conheci, pelos 
lugares que conheci e principalmente pelo ganho espiritu-
al e pessoal que eu tive. Sou até suspeito pra falar, mas eu 
durmo bonsai, eu como bonsai, eu vivo bonsai e isso me 
propiciou um desenvolvimento técnico-artístico muito 
grande dentro da arte e consequentemente um desenvol-
vimento pessoal e espiritual enorme

8. Qual árvore da sua coleção o senhor mais destaca?
RJ.: Tenho várias árvores da minha coleção que gosto muito 
como um Pithecoloubium que eu ganhei meu primeiro 
prêmio internacional. Tem uma Caliandra spinosa que 
também foi premiada lá fora, foi feita com meu maestro na 
escola e teve uma carga de aprendizado muito grande, foi 
um grande professor que eu tive. Mas eu destaco as jabuti-
cabeiras que foram as primeiras espécies que eu comecei a 
trabalhar no início do bonsai. Tenho duas jabuticabeiras 
que eu tenho um carinho enorme, tanto pelo trabalho 
artístico quanto pelo valor emocional que elas tem, que me 
acompanham a mais de quinze anos. 

Por: Vitor Martin - Escola Kihon Bonsai - Alagoas

O Bahia Bonsai Show será um evento diferenciado, voltado 
para o aprendizado, através de demonstrações comentadas, 
espaço para perguntas e análise dos bonsai expostos, pelos 
mestres convidados.

Con�ra a programação do evento e inscreva-se no 
www.bonsaitxai.com.br

BAHIA 
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SHOW 2015

Mestre Salvatore Liporace


