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INTRODUKTION TIL YAYOI KUSAMA 

 
Børn i installationen Gleaming Lights of the Souls, 2008 

 

Undervisningsmaterialet består af: 

 

1. Introduktion til udstillingen fra Louisiana Magasin #42, maj 2015. 

Skrevet af museumsinspektør og udstillingens kurator, Marie Laurberg. 

2. En lærervejledning med forslag til, hvordan Yayoi Kusama udstillingen 

kan bruges i undervisningen, en oversigt over relevant litteratur og links 

samt en oversigt over de værker, der indgår i powerpointen, med 

uddybende kommentarer. 
3. Powerpoint-præsentation med udvalgte værker samt perspektiverende 

billedmateriale.  
4. Elevark med opgaver til brug før, under eller efter et besøg på 

Louisiana.  

 

Andre undervisningsmaterialer, som Kroppens sprog og Samtidskunst, kan med 

fordel supplere Yayoi Kusama. De findes på louisiana.dk/learning. 

 

 

Kort om udstillingen: 

 Udstillingen præsenterer Yayoi Kusamas (1929-) mangfoldige livsværk fra 40´erne 

til i dag. Kusama tager i 1957 fra Japan til USA, fast besluttet på at slå igennem i 

datidens kunstcentrum: New York. Fra sin position som ikke-vestlig, kvindelig 

kunstner udvikler hun et særligt kunstnerisk univers, som bliver et originalt bidrag til 

efterkrigstidens kunst. I forlængelse af sine abstrakte malerier, kropslige skulpturer 

og installationer, hvor hele rum dækkes af fx polkaprikker og spejle, designer 

Kusama modetøj, indspiller film, organiserer homoseksuelle bryllupper og afholder 

body-paint sessions. Kusama vender i 1973 tilbage til sit hjemland, og har siden slut 

70´erne boet på et psykiatrisk hospital i Tokyo. I en alder af 86 år skaber hun stadig 

omfattende installationer og enorme serier af malerier. Hun har genoptaget arbejdet 

med modedesign, og hendes karakteristiske mønstre og prikker dækker møbler, 

designobjekter og merchandise fra telefoner til nøgleringe og bogmærker. 

 

 

  

 

 

Kusama med sit netmaleri i New York, 

ca. 1961  
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BRUG YAYOI KUSAMA I UNDERVISNINGEN 
 
“The Moon is a polka dot, the Sun is a polka dot, the world we live in is a polka 

dot.” 

YAYOI KUSAMA, EARTH IS A POLKA DOT, LOUISIANA CHANNEL, 2011 

 

”Polkaprikkernes dronning”, Yayoi Kusama, er besat af prikker! Fra 60´erne til i 

dag har hun sat prikker på alt fra malerier, skulpturer og hele rum til mennesker, 

dyr, tøj og designobjekter. Hun bevæger sig imellem alle medier og genrer, men 

holder fast i uendeligheden som et gennemgående tema, der både handler om 

hende selv og om os alle sammen. 

 

Gentagelse af mønstre, prikker og net fungerer, ifølge Kusama, som en form for 

selvterapi. Hun har siden barndommen haft en psykisk lidelse, der kommer til 

udtryk som bl.a. hallucinationer. Under anfaldene fortæller hun, at hun ofte ser net 

eller prikker for sine øjne, som spreder sig ud over alle overflader, imens hun føler 

at hendes mentale og kropslige grænser går i opløsning.   

 

Kusamas kunstneriske praksis er også en livsfilosofi. Vi udgør hver især en lille 

prik på jorden, ligesom jorden er en prik i universet. Ved at delagtiggøre os i sine 

indre oplevelser og visioner, vil Kusama give os oplevelsen af at være en del af 

noget større end os selv - af kærligheden, universet og uendeligheden.  

 

Kusama er en mester i iscenesættelse, og hun nærmest ”brander” sit værk ved at 

træde ind i det. Hun er en bevidst performer, hvilket træder tydeligt frem, når hun 

fx poserer foran sine malerier eller i sine installationer iklædt matchende tøj, så 

hun næsten smelter sammen med værkerne.  Kusamas praksis afspejler 

samtidens fokus på individet, hvor det handler om at iscenesætte sig selv og 

skille sig ud fra mængden for at slå igennem og få flest ”likes”.   

 

Kusamas verden er i høj grad også vores verden! En verden, hvor vi på én og 

samme tid kan føle os i centrum og uendeligt små. Vi er selv aktive i Kusamas 

kunst; vi træder fysisk ind i hendes verdener, og de påvirker vores sanser og 

følelser. Samtidig giver hun os mulighed for at se på os selv udefra som 

mennesker, som kvinder og mænd og som del af en tid.  

 

 

 
Polka Dot Love Room på galleriet Orez i Haag,1967 

Til hvem?  

 Undervisnings-

materialet 

henvender sig til 

alle undervisere, 

der har lyst til at 

introducere Yayoi 

Kusama i 

undervisningen. 

Det er ikke specifikt 

målrettet en 

bestemt 

aldersgruppe, men 

kan tilpasses af 

læreren til 

elevernes niveau. 

 

 

 
 



 

 

LÆRERVEJLEDNING / YAYOI KUSAMA – I UENDELIGHEDEN / 17.9.2015-24.1.2016 / SIDE 4 

 

FORSLAG TIL TEMAER: 

Undervisningsmaterialet kan bruges som indgang til at tage forskellige temaer op:  

 

1. Krop, identitet, køn og sex 

Fx i dansk, billedkunst, historie, psykologi og seksualundervisning 

 

Kusama bruger sin egen, andres og vores kroppe i sin kunst. Hvordan kommer 

forholdet mellem krop og identitet til udtryk i hendes værker? Hvilket billede 

fremstiller Kusama fx af sig selv som kvinde, japaner og sindslidende? Hvordan 

fremstilles kønnene og forholdet mellem kønnene i Kusamas værker? Hvordan 

afspejler hendes værker 60´ernes seksuelle frigørelse? 

 

 
2. Selviscenesættelse og branding 

Fx dansk, design, billedkunst, mediefag 

 

Hvordan bruger Kusama medier (fx skrift, foto, film osv.) til at brande sine idéer, 

værker, tøj og produkter? Hvor går grænsen mellem kunst og kommercialisme? 

Hvordan bruger Kusama sig selv til at markedsføre sin kunst? Sammenlign med 

den måde, vi iscenesætter os selv på de sociale medier.  

 

 
3. Hvad er kunst?  

Fx i dansk, filosofi, billedkunst 

 

Kusama tilhører en ny generation af kunstnere, der arbejder med ”et udvidet 

værkbegreb” og sprænger rammerne for, hvad kunst er, ved fx at inddrage nye 

medier og genrer og forholde sig til den stigende forbrugs- og populærkultur. 

Hvad adskiller Kusamas værker fra det, vi traditionelt forbinder med kunst? Hvor 

går grænsen mellem populær- og finkultur? Sammenlign Kusamas værker med 

andre kunstnere fra 60´erne og i dag. Hent fx inspiration i undervisningsmaterialet 

Samtidskunst. 

 

 
4. Kan kunst ændre verden? 

Fx dansk, billedkunst, historie, samfundsfag 

 

Kusamas performances og happenings ligger i forlængelse af 60´ernes antikrigs- 

og protestbevægelser, kvindekamp, ungdomsoprør osv. Hvordan kommer ønsket 

om fred, kærlighed og harmoni til udtryk i hendes kunst? Ville Kusamas 

happenings have relevans i dag? 

 

 
5. Hvem er vi, hvor kommer vi fra, hvor er vi på vej hen? 

Fx natur/ teknik, biologi, fysik, filosofi, religion 

 

Kusamas kunst minder os om det mindste og det største; om alt fra atomer i et 

mikroskop til planeter i universet. Den handler om begyndelse og fødsel og om 

altings ophør og død.  Se hendes værker som udtryk for disse ting og lav evt. 

jeres egne visuelle fortolkninger af, hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen. 

 

 

Walking Piece, 1966 

 

 

 

Moonlit Bedding, 1988 
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 Kusama arbejder på serien My Eternal Soul i sit atelier i Tokyo, 2014 

 

Litteratur: 

 
Louisiana særkatalog: Yayoi Kusama i uendeligheden, 2015  

Louisiana Magasin #42, maj 2015 

Poul Erik Tøjner, Louisiana ABC, 2012 

Yayoi Kusama, Infinity Net-the autobiography of Yayoi Kusama, Tate 2011 

Yayoi Kusama, Phaidon, 2000 

 

Film: 

 

Near Equal Kusama Yayoi: I Adore Myself, 2008 

(Filmen bliver vist på Louisiana i forbindelse med udstillingen) 

 

 

Links: 

 

Yayoi Kusama, Earth is a polka dot, Louisiana Channel, 2011 

http://channel.louisiana.dk/video/yayoi-kusama-earth-polka-dot 

 

Kusama, Self Obliteration, 1967, 1-3 

https://www.youtube.com/watch?v=7h0hExzfS5Q&list=PL2B02E6A2906890B6 

 

 

 

 

 

http://channel.louisiana.dk/video/yayoi-kusama-earth-polka-dot
https://www.youtube.com/watch?v=7h0hExzfS5Q&list=PL2B02E6A2906890B6
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POWERPOINT 

   

 1. Kusama, ca. 1939 

 
Kusama blev født i Matsumoto i 1929 i en familie med fire ældre søskende. Forældrene 

ejede en planteskole med engrossalg af frø. Opvæksten var præget af konservative 

værdier, og det lå i kortene, at den unge Kusama skulle gifte sig med en rig mand. 

Kusama begynder tidligt at tegne og male, bl.a. detaljerede naturstudier af blomster.  

I slutningen af 40´erne begynder hun at studere kunst i Kyoto trods forældrenes 

modstand. Hun bliver undervist i nihonga-maleri, som er baseret på brug af traditionelle, 

japanske maleteknikker. Kusama har sin første soloudstilling i Matsumoto som 22-årig.  

 

 

 2. A Gill, 1955 

 
Nihonga-maleriets faste regler bliver i længden for begrænsende for Kusama, som 

efterhånden inddrager andre teknikker og materialer. 50´ernes tegninger i blæk, 

gouache og pastel foregriber hendes senere interesse for abstrakte, naturinspirerede 

former og mikroskopiske og kosmologiske verdener. I 1955 skriver hun et brev til den 

berømte, amerikanske kunstner Georgia O´Keefe og beder om råd til at starte en 

karriere i USA. To år senere emigrerer Kusama til USA.  

 

 3. Atelieret i New York, ca. 1961 

 

“I feel as if I were driving on the highways or carried on a conveyor belt without ending 

until my death”.  

YAYOI KUSAMA, INFINITY NET, S 54 

 

Kusama slår igennem med malerier, hun kalder Infinity nets, som hun bl.a. udstiller på 

sin første soloudstilling i New York i 1959. Malerierne består af uendelige, hvide net-, 

celle- eller kædestrukturer, malet på en sort baggrund. Malerierne er store, det største 

næsten 10 m i bredden, og foregriber de installatoriske formater, der senere bliver 

centrale for Kusama.  Kusama beskriver, hvordan hun arbejder med en besættende kraft 

i op til 40-50 timer ad gangen. 

 
 

 

 4. Donald Judd, Uden titel, 1991 
 

Donald Judd, en nær ven og støtte i mange år, anses som minimalismens fader. Han 

skabte bl.a. værker, der bestod af objekter i industrielle materialer opstillet i serier. 

Kusamas kunst er ofte blevet sammenlignet med minimalisternes interesse for bl.a. 

gentagelser og ensfarvede flader. I modsætning til minimalismen er Kusamas værk dog 

langt mere kropslig, psykologiserende og håndlavet. 
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 5. Traveling Life, 1964, The National Museum of Modern Art, Kyoto 

 

Akkumulationer eller ophobninger kalder Kusama en serie skulpturer, hvor hun dækker 

en båd, højhælede sko, et sminkebord, et strygebræt og møbler med falloslignede 

gevækster vi kan grine af eller slænge os i. Ind imellem de hvide, strittende stofpenisser 

på stigen har hun placeret højhælede sko. Der er en feministisk undertone i Kusamas 

mangedobling af det mandlige køn. De bløde, håndsyede attrapper ligger langt fra det 

klassiske fallossymbol - symbolet på magt og dominans.  

 

 6. Uden titel, ca. 1966. Fotocollage med fotografi af Hal Reiff (ikke i udstillingen) 

 

”Grunden til at mine første bløde skulpturer var formet som penisser var, at jeg havde en 

form for angst for sex som noget beskidt. Folk går ofte ud fra, at jeg må være sexgal… 

men det er en fuldstændig misforståelse. Det forholder sig stik modsat - jeg laver 

genstandene, fordi de skræmmer mig.” 

YAYOI KUSAMA, INFINITY NET, S. 42 

 

I et kendt fotografi fra 1966 performer Kusama rollen som sexobjekt på en penisbeklædt 

sofa, kun iført stilletter og polkaprikker. I virkeligheden opstår Kusamas fallosskulpturer 

som et resultat af et traume. Ved at gentage dem føler hun, at hun kan overvinde sin 

angst. Kusama viser sit møbel frem på en udstilling i 1962 på New York Green Gallery. 

Udstillingen bliver ofte kaldt for den første popkunstudstilling. Her udstiller hun sammen 

med fx Claes Oldenburg, som også er kendt for sine bløde  skulpturer, der forestiller 

burgere, kager og isvafler.   

 

 7. Fra Aggregation 1000 Boats Show på Gallery Gertrude Stein, New York, 1963. 

Foto: Rudolph Burckhardt 

 

Kusama finder en båd på gaden. Sammen med Donald Judd dækker hun den med hvide 

fallosser. Hun udstiller den i et rum med et fotografi af båden duplikeret 999 gange på 

alle vægge og i loftet. Idéen er, som hun siger: ”når du træder ind i rummet, vil de 1000 

både snurre omkring dig og gøre dig søsyg og hallucinerende”. Boatshow, som bliver 

vist på et galleri New York i 1963, er Kusamas første ruminstallation og et af 

kunsthistoriens tidligste eksempler på installationskunst. 

 

 

 8. Andy Warhol, Marilyn Monroe, 1967 

 

Kongen af popkunsten, Andy Warhol, benytter sig ligesom Kusama af gentagelse, når 

han duplikerer sine Coca-Cola flasker, suppedåser og kendisser, men hvor Kusamas 

repetitionspraksis er en del af hendes næsten tvangsmæssige gentagelse af et mønster 

for at nå dybere ind i sit eget psykologiske univers, mimer Andy Warhol forbrugskulturen, 

og vil producere overfladisk kunst som en maskine.  
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 9. Kusama i Infinity Mirror Room, Phalli´s Field (Floor Show), 1965. Installationsfoto fra 

Floor Show, R. Castellano Gallery, New York 

 
Kusama slører grænsen mellem det kendte og ukendte og bringer os ud af fatning i 

denne spejlinstallation, hvor vores egen krop spejles sammen med de mange røde, 

prikkede fallosser, der dækker gulvet. Det er hendes første spejlinstallation. I 1966 

kommer Kusama´s Peep Show, hvor man kan opleve sig selv som voyeur, når man 

kigger ind et hexagonformet spejlrum igennem nogle små glugger. Fra 2000 udvider 

Kusama sine spejlrum med tusinder af små lysende dioder, som vi fx ser det i 

Louisianas populære værk Gleaming lights of the Soul (2008), hvor vi bliver opslugt af 

en kosmisk fornemmelse af at være en del af uendeligheden. 

 

 

 10. Kusama hilser på en gæst i sin installation Narcissus Garden på Venedig Biennalen i 

1966 

 

Kusama optrådte for første gang på Venedig Biennalen i 1966, hvor hun placerede 1500 

spejlblanke plastikkugler i Giardini-parken. Som en kommentar til kommercialiseringen af 

kunstverden og et ønske om, at alle skal kunne købe kunst som i et supermarked, 

sælger hun kuglerne for 2$/ 1200 lire stykket. Hendes aktion bliver stoppet af Biennalen, 

som ikke ønsker kunsten solgt som is og hotdogs.  

 

 

 11. Polka Dot Love Room på galleriet Orez i Haag,1967  

 

Fem mannequindukker i fluorescerende farver og polkaprikker poserer, som om de 

danser. Når lyset bliver slukket og dukkerne oplyses med ultraviolet lys, løsrives 

prikkerne, så de svæver i luften og en discoagtig, psykedelisk rumoplevelse indtræffer. 

Værket er det første, hvor Kusama dækker et helt rum med polkaprikker. Det er blevet 

restaureret til udstillingen på Louisiana, hvor det vises for første gang siden 60´erne. 

Værket er ofte blevet ignoreret i tidligere præsentationer af Kusama, hvor hun er blevet 

fremhævet som en del af den mere cool og distancerede minimalisme og popkunst.  

 

 

 12. Walking Piece, 1966 

 

Iført en kimono og blomstret parasol vandrer Kusama igennem New Yorks gader i denne 

performance fra 1966, som bliver dokumenteret i et diasshow på 24 billeder. Hun 

gennemspiller rollen som den fremmede, eksotiske og orientalske kvinde i en by, hvor 

kunstscenen er domineret af hvide mænd. Walking Piece var første tegn på Kusamas 

skift fra skulptur og installation til performance og happening i slutningen af 60´erne. 
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 13. Kusama´s Self Obliteration, 1967, Courtesy Ota Fine Arts, Tokyo/ Singapore 

and Victoria Miro Gallery, London 

 

Sammen med fotografen Jud Yalkut laver Kusama den eksperimenterende film, 

Kusama´s Self-obliteration, der dokumenterer hendes tidlige værker og happenings. Til 

musik af Joe Jones and the Tonedeafs, rider Kusama bl.a. på en polkaprikket hest, 

påfører prikker på dyr, natur, kvinder og mænd, og filmens afsluttende scene viser 

nøgne hippies i et orgie i en af Kusamas spejlinstallationer.  

 

 14. ”Anatomic Explosion” happening ved statue af Alice i Eventyrland i Central 

Park, New York, august 1968. Foto: Bob Sabin. 

 
Kusama forlader galleriscenen og kaster sig ud i happenings hvor seksuel frigørelse, 

politisk protest og kunstnerisk praksis flyder sammen. Hun inviterer bl.a. til 

protesthappenings med nøgne modeller og dansere ved fondsbørsen, frihedsgudinden, 

FN bygningen og her statuen af Alice i Eventyrland i Central Park. En af hendes 

modeller bærer en maske af Richard Nixon. I en åben pressemeddelelse til Richard 

Nixon, samme år, tilkendegiver Kusama sin protest mod Vietnamkrigen med et tilbud om 

at male hans krop med polkaprikker for at dæmpe hans krigstrang. Kusamas 

happenings skaber skandaleoverskrifter i både USA og Japan. Hun oplever at blive 

arresteret og trukket i retten.  

 

 15. Happening i Kusamas atelier med Phalli´s Field som baggrund, 1968 

 
Kusamas avantgarde-modetøj tjente både som salgsvarer og performancekostumer. 

Hun designede fx bukser, bluser og kjoler med huller ved bryster og kønsdele eller tøj 

med plads til flere, som tjente som praktisk orgietøj, men samtidig udtrykte et ønske om 

at skabe tøj, der forener mennesker fremfor at adskille dem. Kusama ville skabe tøj, som 

gjorde det muligt for folk at skille sig ud og vise personlighed - et forsøg på at skabe en 

modreaktion mod ”vores kedelige, maskinfremstillede, industrialiserede samfund”. 

Kusama åbner en modebutik, Kusama Fashion Institute, hvor hun sælger egne designs 

under navnet The Nude Fashion Company.  

 

 

 16. Kusama´s Orgy No 1., 1969 

 
Kusama etablerer også et pornografisk blad, hun kalder Kusama Orgy, med undertitlen 

”nøgenhed, kærlighed, sex og skønhed”. Bladet var tilladt for folk over 21. Det afspejlede 

et frisind og ønske om en seksuel revolution, som også kom til udtryk i Danmark i slut 

60´erne. Danmark var det første land i verden, der ophævede forbuddet mod 

billedpornografi i maj 1969.  
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 17. Moonlit Bedding, 1988 

 
Kusama fylder efterhånden mere i mediernes skandaleoverskrifter end i kunstverden. 

Efter et psykisk sammenbrud beslutter hun sig for at vende tilbage til Japan og bosætter 

sig i 1977 på et privat, psykiatrisk hospital, Seiwa Hospital, i Tokyo. Kusama forsvinder 

fra den internationale kunstscene i en lang periode. I denne periode bruger hun tid på sit 

forfatterskab, musik, keramik, detaljerede collager med plantedele, fugle og dyr. Hun 

skaber også installationer i miniatureformat, inspireret af sin afdøde ven, kunstneren 

Joseph Cornell. 

 

 

 18. Star Dust of One Hundred Million Light Years, 1989, Museum of Contemporary 

Art, Tokyo 

 

Efter nogle omfattende soloudstillinger vender Kusama tilbage til den internationale 

kunstscene i slutningen af 80´erne. Nye biologiske og astronomiske former og mønstre 

opstår i hendes malerier og skulpturer som fx sædceller, lange tentakler, pølser og 

bobler. 

 

 19. Mirror Room (Pumpkin), 1991, Collection of Hara Museum of Contemporary 

Art, Japan 

 
“Just as Bodhidharma spent ten years facing a stone wall, I spent as much as a month 
facing a single pumpkin. I regretted even having to take time to sleep.” 

YAYOI KUSAMA, INFINTY NET, S. 76 

 
Græskar optræder i Kusamas meditationer og i hendes hallucinationer. Fra 80´erne 

bliver det et signaturmotiv, på linje med hendes polkaprikker og net. Mirror Room 

(Pumpkin) er et gult rum med sorte prikker. I midten af rummet står en spejlbeklædt 

kube. Træder man op på en trappe og kigger ind i kuben, ser man ud over en uendelig 

græskarmark. Værket er med på Venedig Biennalen i 1993. Til udstillingen producerer 

hun små græskar lignende objekter, som hun, i ført gult kostume med sorte prikker og 

heksehat, tilbyder de besøgende. En hilsen tilbage til hendes første Venedig værk i 

midten af 60´erne.   

 

 

 20. Flower Obsession (Sunflower), 2000, Courtesy Ota Fine Arts, Tokyo/ Singapore 

and Victoria Miro Gallery, London 

 

Kusama er også besat af blomster. Hun fortæller i sin selvbiografi om 

barndomsoplevelser på forældrenes planteskole, hvor blomster får ansigter og taler til 

hende. I flere værker smelter hendes eget ansigt og krop sammen med violer, gerbera 

og solsikker som i videoværket Flower obsession. Her opløses grænserne mellem jeg og 

omverden, menneske og natur bliver ét, og drømme og hallucinationer får frit spil.  
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 21. Pipilotti Rist, Sip my Ocean, 1996 

 

Flere samtidskunstnere, bl.a. schweiziske Pipilotti Rist, arbejder med video som medie.  

I hendes værker smelter krop og natur, himmel og jord og virkelighed og fiktion sammen 

ligesom hos Kusama. Pipilotti Rist bruger også ofte blomster som symbol på køn og 

seksualitet. 

 

 

 

 22. Kusama i sin installation, Guidepost to the New Space. 2012, mixed media. 

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

Zwirner, New York 

 

Kusamas besættelse af prikker får fuld udblæsning i denne installation, hvor store røde 

hvidprikkede vinylballoner fylder et helt rum. I andre værker smelter Kusamas psykiske 

univers sammen med den japanske populærkultur. Mangalignende former og figurer; 

nuttede planter, blomster, dyr og børn, finder vi også i hendes kunst.  

 

 23. Louis Vuitton-butiksvindue på 5th Avenue i New York, 2012 

 

Alt fra nøgleringe, lipgloss, kopper, kageæsker til undertøj, colaautomater og 

mobiltelefoner designer Kusama. I 2012 indleder hun et samarbejde med Louis Vuittons 

kreative direktør, Marc Jacobs, om en Kusama kollektion med sko, tasker, bluser, kjoler 

og solbriller med polkaprikker. Butiksvinduerne blev bl.a. udsmykket med Kusamas 

tentakellignende former. Midt i det hele poserer en voksdukke af kunstneren i 1:1 iført 

prikket tøj i rød og hvid og sin karakteristiske røde paryk.  

 

 24. Life of a Human, 2014 
 

Øjne, hieroglyfagtige selvportrætter, prikker og net folder sig ud på det store lærred i 

stærke ublandede akrylfarver i lyserød, orange, grøn, rød, og lilla. Kusama starter sit 

maleri med en ensfarvet baggrund. Lærredet ligger vandret, og hun maler fra alle sider. I 

processen er der altså ikke noget op og ned. Det giver de færdige malerier en svævende 

lethed. Kusama fører penslen med sikker hånd, som om den var styret af usynlige 

kræfter. ”Jeg tænker ikke når jeg maler. Billederne kommer bare af sig selv”, siger hun. 

Hun maler uafbrudt, ofte i mange timer af gangen. Maleriet stammer fra en serie af 

endnu ikke afsluttede billeder påbegyndt i 2009. Målet er 1000 i alt.  
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