
 
Mitsuharu IMAIZUMI  

(WAZU) 
 
 

1963:  Narodil sa v prefektúre Kanagawa. 

1982:   Stal sa členom umeleckého združenia v meste 
Jokosuka a bol ocenený medailou primátora na 
umeleckej výstave. 

1987:   Absolvoval Elektrotechnickú univerzitu v Tokiu 
(Tokyo Denki University) a začal pracovať ako 
inžinier v japonskej firme Osaki Elektric CO.  

2011:     Pracovný pobyt na Slovensku. 

2013:     Usadil sa v Prešove. 

 Výstava v galérii VEBA v Košiciach (spolu s  
J.Dvorským). 

 Výstava v galérii ÁTRIUM v Prešove (spolu s J. 
Dvorským). 

 Výstava v Peoples Music Gallery Bar v Prešove. 

 
 
 

Moje meno je Mitsuharu Imaizumi ale môžete ma 

jednoducho volať WAZU. Pochádzam z Japonska. Bývam 

v Prešove už takmer štyri roky. Každý deň vo svojom 

voľnom čase rád kreslím slovenskú krajinu. Milujem 

Prešov, pretože tu žijú veľmi dobrí ľudia. Som potešený, 

že vďaka Prešovskej univerzite mi bolo umožnené 

predstaviť svoje diela. 

 

Prajem Vám všetkým príjemné zážitky! 

Ústav ázijských štúdií PU v Prešove 

v spolupráci  

s Univerzitnou knižnicou PU v Prešove 

 

Vás srdečne pozývajú  

na výstavu diel japonských umelcov 

 

GGGYYYŌŌŌSSSHHHŪŪŪ   TTTOOORRRIIIMMMIIIYYYAAA   
AAA    

MITSUHARU IMAIZUMI 
 

V Centrálnej študovni 

Univerzitnej knižnice PU 
 

Výstava je sprístupnená  

od 31.3.2014 a potrvá do 17.4.2014 

 

 

Prof. Gyōshū Torimiya  
 (nar. v r. 1939 – Ikeda, Hokkaido, Japonsko) 

 
Ocenenia: 

1983:   Cena Japonska „Fine Arts“  (túto cenu získal 10x) 
1991:   Hlavná cena na 34. kaligrafickej výstave „Mainichi“ 
1991:  zástupca riaditeľa Spoločnosti pre výučbu 

kaligrafie na stredných školách v Japonsku 
1992:  Cena za podporu kultúry v prefektúre Shizuoka  
1998:  Docent kaligrafie na štátnej univerzite v Shizuoka 

(do roku 2005) 
2000:  Celojaponská výstava výtvarných umení 
2000:  Prezentácia na výstave v Nemecku pri príležitosti 

50. výročia výstavy Mainichi 
2000:  Kaligrafia "Hora Fuji a priateľstvo" pri príležitosti 

40. výročia partnerstva medzi mestami Gotemba 
a Chambersberg (USA) 

2004:  Kaligrafická maľba v rámci titulu k  filmu "New 
Wind" (o živote Benzo Yodu, osobnosti Tokachi 
regiónu, Hokkaido) 

2004:  Kaligrafická maľba v rámci titulu k filmu "Adan" 
(život Issona Tanaku, japonského maliara) 

2007:  Kaligrafická maľba na pamätný kameň k 
300. výročiu vulkanickej erupcie Mount Fuji 

2008:  Zhotovenie pomníka "haiku" (japonský štýl básne) 
v Matsumae-Town, Hokkaido 
 

V súčasnosti: 

 Člen  poroty súťaží „Mainichi“ a „Sohgen“ - známe 
kaligrafické súťažné výstavy v Japonsku 

 Predseda „Kultúrnej spoločnosti“  v meste Gotemba 

 Poradca Kaligrafickej asociácie v meste Gotemba 

 Člen Japonsko-slovenskej a Jap.-českej asociácie 

 Učiteľ na škole „SBS Gauken“ 
 Hlavný kňaz v budhistickom chráme "Daido-ji" 

v meste Gotemba 
 


