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TÆNK!
“Lad s  

glemme s selv,  
kære Richard, g blive  
ét med det abs lutte…  

Når vi flyver gennem himlen 
vil vi male hinanden med  

p lkaprikker, pløse  
v res eg  i den tidsløse 
evighed g endelig finde 

den nøgne sandhed: Man 
kan ikke udslette v ld med 
v ld. Denne sandhed står 

skrevet i de cirkler, hv rmed 
jeg kærligt g ber ligende 

vil dek rere din hårde, 
maskuline kr p. Mildt! Mildt! 

Kære Richard. Dæmp din 
mandlige kampgejst!”

Pressemeddelelse  
udsendt 11. november  

1968

Sådan skriver  
Kusama til den amerikanske 

præsident Richard Nix n som en  
pr test m d Vietnamkrigen.

Undersøg Kusamas øvrige  
pr testakti ner g happenings. 

Forbered jeres egen pr test-
happening med et mål,  

s m er vigtigt f r jer  
g gennemfør den  

på sk len!

OPLEV! 
”Mine  

net v ksede  
hinsides mig selv  

g hinsides de lærreder, 
jeg dækkede med dem. 
De begyndte at dække 

væggene, l ftet g  
til sidst hele  
universet.” 

Om malerierne  
Infinity Nets,  

Fra interview med  
Gordon Brown,  

1965

Sådan beskriver 
Kusama de grænseløse  

verdener, der tager f rm i  
hendes h ved g i hendes værk. 

 Træd ind i en af Kusamas  
installati ner på udstillingen!  

Hv rdan plever du den verden 
du træder ind i? Hv rdan påvirker 

installati nen dig fysisk? 
Følelsesmæssigt?  

Sansemæssigt? Beskriv  
din oplevelse  

med rd! 

ISCENESÆT!
Kusama iscenesætter  

sig sammen med sin kunst.  
Hun ifører sig matchende tøj,  
sminke g parykker, så hun 

 nærmest forsvinder 
ind i værket. 

 
Vælg dit fav ritværk 

på udstillingen, tag en  
selfie sammen med værket  

og del den med andre!

SKAB!
”En p lkaprik  

har f rm s m S len,  
s m er et symb l på hele 

verdens energi g på v res 
liv. P lkaprikken har gså  
f rm s m Månen, s m er 

blød, rund, r lig g feminin...  
V res J rdkl de er bl t  

én p lkaprik mellem  
milli ner af stjerner  

i Universet”

Yayoi Kusama,  
1968 

Når Kusama  
sætter prikker på kr ppe,  
ting g rum, pløser hun  

grænserne mellem s g v res  
mverden g gør alt til ét. I værket 
Obliteration R m (2002/2015) 

kan du selv sætte farvede 
klistermærkeprikker på et hvidt, 

møbleret rum. Undersøg gså hvad 
der sker, hvis du sætter prikker på 

dine klassekammerater, et rum 
på sk len eller i sk legården.

Kusama gentager ikke kun  
prikker, men gså andre  

mønstre g ting s m tørret  
pasta, pengesedler, sit eget  

navn sv. Vælg dit eget mønster  
eller ting g arbejd selv  

med gentagelse s m  
greb i maleri, skulptur 

eller installation!

Kusama med telefonen  
Dots Obsession.  

Full Happiness with Dots,  
2009

DESIGN!
I Kusamas verden  

smelter kunst g ikke-kunst  
 sammen, når hun laver sine  

designs. Kusama har fx designet 
m biltelef ner i samarbejde med  

m bilselskabet KDDI. Denne rød g 
hvid prikkede sag blev leveret i  

en lille kasse - en mini  
version af Phalli’s Field 

installationen.

Lad dig inspirere af Kusamas  
kunst, g skab dine egne  

designs eller skitser til designs! 
Kusama har i forbindelse med 
udstillingen illustreret en ny  

udgave af HC Andersens  
eventyr Den lille havfrue.  

F restil jer, at I skulle illustrere  
et eventyr. Hvilke mønstre,  

farver g figurer fra Kusamas  
univers ville I vælge?

Kusama i Infinity Mirror Room,  
Phalli´s Field, 1965.  

Installationsfoto fra Floor Show,  
R. Castellano Gallery,  

New York

Kusama i sin installation,  
Guidepost to the New Space, 2012,

Courtesy of Ota Fine Arts, Tokyo / Singapore,  
Victoria Miro Gallery, London, 

David Zwirner, New York  
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