
34  35 

A
f M

ar
ie

 L
au

rb
er

g

KUSAMA

35 

MOD
UENDELIG-

HEDEN

YAYOI 

34 



36  37 

røde hoveddør for at arbejde på sine malerier. De 

seneste to årtier har Kusama skabt et helt univers 

af farvestrålende, vidt forgrenede mønstre, der 

dækker overfladerne på malerier og skulpturer og 

breder sig ud i store installationer, hvor hele rum 

– vægge, gulve og lofter – er dækket af polkaprik

ker i stærke kontraster som sort og gul eller hvid 

og rød: Mønstre, der multipliceres i spejle og går 

igen på store svævende balloner, der får hele 

rummet til at svaje. 

 Midt i dette grænseløse univers står Kusama 

selv; en markant tilstedeværende kunstner 

persona, som ikke bare står bag værkerne, men 

også gerne foran dem – på fotografier ofte iklædt 

en syntetisk rød paryk, som man kender det fra 

unge japaneres mangainspirerede kostumer, og 

tøj i samme mønster som malerierne eller instal

lationerne – en slags kunstnerisk camouflage

strategi, der får hende til visuelt at gå i ét med 

sin kunst. Denne performative sammensmeltning 

med værket har været del af Kusamas virke helt fra 

begyndelsen – og dens udspring er konceptuelt:  

I interviews, pressemeddelelser og skrifter under

streger Kusama igen og igen, hvordan udgangs

punktet for hendes enorme produktion er de 

hallucinationer og psykiske forstyrrelser, der har 

plaget hende siden barndommen, og at nøglen til 

hendes værker derfor ikke skal søges andre steder 

end i Kusama selv. Polkaprikkerne og de uendelige 

netmønstre er Kusama, de er hendes hallucinatio

ner og indre liv, hendes signatur og hendes logo. 

Du åbner en dør, og et tilsyneladende uendeligt 

rum omgiver dig på alle sider. Du svæver midt i 

mørket, omgivet af små, glødende lys, der pulse

rer grønt, rødt, blåt og gult, så langt øjet rækker. 

En kosmisk tilstand. Svimlende, forfinet, spek

takulær eller spirituel – alt efter temperament. 

Mange Louisianagængere vil allerede kende den 

japanske kunstner Yayoi Kusama (f. 1929) fra in

stallationen Gleaming Lights of the Souls (2008), 

der de senere år har været installeret i museets 

Sydfløj. Færre ved måske, at smykkeskrinet af 

en installation er et senværk, skabt af en på dét 

tidspunkt næsten 80årig kvinde som et nyt bud 

på de tematikker, der har optaget hende gen

nem et helt liv: Opløsningen af jegets grænser, 

uendeligheden og de psykologiske rum, man kan 

forsvinde ind i. 

Kusamas studio

Jeg er rejst til Tokyo for at besøge Kusama. Her 

har hun boet siden 1970’erne – efter et intenst 

årti i 1960’ernes New York. Tokyo er ikke verdens 

letteste by at finde vej i – ikke engang for de 

lokale taxachauffører – men efter et par høflige 

opkald bliver jeg sat af på en lille stejl gyde i be

boelseskvarteret Shinjukuku i det vestlige Tokyo. 

Her blandt tætpakkede små huse med mikrosko

piske, sirligt ordnede forhaver, ligger Kusamas 

studio. En elegant treetagers bygning i beton og 

glas, som kunstneren selv har fået opført, og hvor 

hun hver dag, uden undtagelse, går gennem den 

Gleaming Lights of the 
Souls (2008) af Yayoi 
Kusama er del af  
Louisi anas samling af 
samtidskunst og er 
permanent udstillet i 
museets Sydfløj.

Til efteråret kan man opleve en af efterkrigs
tidens mest originale kunstnere, når Louisiana 
viser en omfattende retrospektiv udstilling  
med Yayoi Kusama. Udstillingens kurator,  
Marie Laurberg, fortæller her om sit møde med 
den japanske kunstner og om baggrunden for 
udstillingen.
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Yayoi Kusama og udstillin-
gens kurator, Marie 
Laurberg, i Kusamas atelier 
i Tokyo. I baggrunden ses 
malerier fra den fortløbende 
serie My Eternal Soul i alle 
stadier af færdiggørelse. De 
store lærreder ligger 
vandret, når Kusama maler 
sine mønstre på dem – der 
er intet ’op og ned’ i denne 
proces, og de færdige 
malerier får en retningsløs, 
svævende lethed. 

prikker på. Kusama med Kusama på. Vi er midt i 

værket – der er vitterlig intet udenfor.

 Imens vi taler, lader Kusama af og til mønstre 

og figurer løbe hen over fladen: rækker af øjne, 

takkede tungeformer og prikker på række som 

perler på en snor. Hendes talestrøm underbrydes 

undertiden af en strøm af billeder, der lige skal 

drysses ud over lærredet med en associativ let

hed som de mønstre man tegner, når man taler i 

telefon – eller som kalligrafi. Her er ingen ændrin

ger eller overmalinger: Det hele sker i ét take.

Udgangspunktet

Jeg spørger hende, hvor billederne kommer fra, 

og svaret falder prompte: »Spørg min hånd. Jeg 

tænker ikke, når jeg maler. Billederne kommer af 

sig selv. Både som abstrakte mønstre og som mo

tiver: øjne, blomster, ansigter, fugle. Jeg har ikke 

en plan, når jeg påbegynder et maleri – jeg be

gynder bare, og når jeg er færdig, ser jeg, hvad det 

blev.« Alle malerier i lokalet er del af serien My 

Eternal Soul, som Kusama påbegyndte i 2009 og 

med karakteristisk produktivitet lader strømme 

ud af atelieret i hundredvis. Hun fortæller, at det i 

gennemsnit bliver til ét maleri om dagen. »Da jeg 

begyndte på serien My Eternal Soul, tænkte jeg, 

at jeg ville lave hundrede malerier i denne serie, 

men nu siger jeg, at jeg vil lave tusinde. Disse 

malerier betyder meget for mig. Jeg bliver ved 

med at male dem, til jeg dør.«

 Hvordan endte det her? Og hvordan begynd

te det? Oplagte spørgsmål, når man forbereder 

en retrospektiv udstilling, der folder en kunstners 

værk ud over mere end seks årtier. Hos Kusama 

afføder spørgsmålet, om hvornår hun vidste, hun 

ville være kunstner, ikke en fortælling om en grad

vis udvikling, men om nødvendighed: »Jeg har 

på en måde altid været kunstner. Jeg har tegnet 

så længe, jeg kan huske. Mine forældre havde fra 

begyndelsen arrangeret, at jeg skulle giftes med 

sønnen fra en lokal velhaverfamilie, og min mor 

var inderligt imod mit ønske om at blive kunstner. 

Somme tider, når hun blev frustreret over mig, 

ødelagde hun mine tegninger, så jeg gemte mig 

ofte ude på toilettet for at tegne. Derfor kalder jeg 

mine tidlige værker for toilettegninger.« 

 Kusama finder en bog frem fra reolen og vi

ser mig et fotografi, hvor hun som ung pige sidder 

på gulvet i sine forældres hus med hundredvis af 

tegninger spredt ud omkring sig. »Se på trøjen, 

jeg havde på,« siger hun. »Den ene halvdel var 

 At møde Kusama er derfor også at møde 

et billede, et ikon. Men enhver tanke om kunst

neren som celebrity fordufter komplet, når man 

træder ind ad døren til Kusamas studio. Den efter 

Tokyostandarder store, men efter europæiske 

standarder overraskende intime bygning er slet 

ikke det velsmurte maskineri, factory-style, man 

kunne forvente af en globalt virkende kunstner 

i poptraditionen. Den minder mest af alt om et 

hjem. Tre små rum stablet oven på hinanden: 

Nederst er lageret, hvor de store lærreder grun

des, og hvor litografier og prototyper opbevares. 

En elevator fører til øverste etage, der rummer Ku

samas arkiv og kontorpladser for hendes lille stab 

af medarbejdere, hvoraf de fleste har arbejdet for 

hende i årtier. Overalt i det lille rum er der reoler 

spækket med bøger, udstillingskataloger, mapper 

med fotografier og andet arkivmateriale. Model

ler, eksempler på Kusamas designsamarbejder, en 

hundeformet telefon, græskar i alle afskygninger 

og Kusamas egne kostumer, der hænger i et lille, 

tætpakket skab. 

 Der råbes på japansk fra etagen nedenunder, 

hvor Kusama har sit atelier, og jeg gennes elegant 

og hurtigt ned ad trappen for at møde Kusama, 

der af sine ansatte konsekvent tiltales med det 

japanske ord for »mester«, sensei. Kusama tager 

imod i malerkittel; en lille venlig dame med mørkt 

hår. Det her er backstageversionen, Kusama som 

hun arbejder til daglig, alle dage året rundt. Hun 

fortæller, at alt hendes tøj er plettet af maling, 

også nattøjet. Værket er hendes liv, der er intet 

udenfor: »Jeg maler hver dag året rundt, jeg 

kommer i mit atelier tidligt om morgenen, og jeg 

maler hele dagen. Jeg går ikke ud, jeg er ikke del 

af en scene. Jeg har aldrig fundet inspiration i an

dres kunst. Min kunst udspringer af min mentale 

sygdom, men den er også min kur. Jeg lever for 

min kunst. Kun når jeg maler, føler jeg mig vel til 

mode.«

 Senere på ugen er det performeren Kusama, 

der tager imod til et mere formelt møde, hvor 

hun bladrer igennem sine tidlige værker, iklædt 

kjole med et af sine karakteristiske mønstre, med 

rød paryk og fuld makeup. Hendes opmærksom

hed vender dog lynhurtigt tilbage til de aktuelle 

værker og til det maleri, der ligger foran hende; et 

lyserødt lærred, hun er ved at bemale med rækker 

af øjne i lys violet. Jeg bliver budt på en kop te, 

der serveres i polkaprikkede kopper med bille

der af Kusama iklædt prikket kjole. Prikker med 
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mig som kunstner, var det helt udelukket at blive 

i Japan. Mine forældre, huset, landet, lænkerne, 

konventionerne, fordommene […] for en kunst 

som min […] var dette land for småt, for servilt, 

for feudalistisk og for kvindefjendsk.« 

 Kusamas amerikanske eventyr er en rø

rende historie om breve og billeder, der sendes 

med post på tværs af verdenshave. Efter et par 

succesf ulde udstillinger i Matsumoto og Tokyo 

havde Kusama udlængsel. Planen var klar, men 

midlerne begrænsede: Kusama tog toget til 

Tokyo, hvor hun i et opslagsværk på den ame

rikanske ambassade fandt maleren Georgia 

O’Keeffes postadresse. Kusama kendte hendes 

billeder fra en bog, hun kort efter krigen havde 

fundet i et antikvariat i Matsumoto, og de havde 

berørt hende dybt. Andre amerikanske kunstnere 

kendte hun ikke, men denne, havde hun forstået, 

var berømt, og derfor sendte hun O’Keeffe et brev 

med originale tegninger og akvareller, hvori hun 

bad om den verdenskendte kunstners råd, når det 

gjaldt at etablere sig på New Yorks kunstscene. 

O’Keeffe sendte et venligt og en anelse forundret 

svar fra sin ranch i New Mexico: Den slyngede 

håndskrift lader vide, at der ingen let vej er ind i 

New York. Det eneste råd er: »Vis dine billeder til 

alle, der kunne have en interesse.« 

 Denne spinkle kontakt ansporede Kusama 

nok til at sætte sig på et fly med tusinde teg

ninger og tres silkekimonoer i kufferten og med 

pengesedler stukket ind i skosnuderne – tilsam

men den valuta, der skulle give hende adgang til 

den amerikanske kunstscene. På historisk afstand 

er det måske vanskeligt at forestille sig, hvilken 

afstand der var mellem Japan og USA på dette 

tidspunkt, og hvor radikalt Kusamas valg var. Ud 

over hende selv, fortæller hun, sad der tre andre 

personer i flyets kabine. Et kort ophold i Seattle 

efterfulgtes af en tid i New York, som Kusama i 

sin selvbiografi beskriver som et helvede på jord, 

største Kusamasamlinger. Ved første øjekast er 

det vanskeligt at forestille sig, hvordan provins

byen Matsumoto har kunnet fostre en kunstner 

som Kusama. Selv i dag, næsten tres år efter, hun 

forlod byen, forekommer den som sit eget afson

drede univers. Tokyo virker som en fjern planet. 

Her er høj himmel, frisk luft og frem for alt meget, 

meget stille. Den lille hvide bus med mørkerøde 

Kusamaprikker, der holder parkeret foran bane

gården og kører i pendulfart til det lokale kunst

museum, lyser op i landskabet. Jeg aner den,  

allerede inden jeg passerer muren, og ganske 

rigtigt: Foran museet har Kusama sat endnu et 

aftryk: en enorm blomsterskulptur med slyngede 

stilke og prikkede tulipanhoveder, en sand farve

eksplosion midt i alt det lysegrå og beige byggeri. 

Man får den tanke, at det ikke har været helt let 

at være en ung Kusama midt i al denne ordentlig

hed. Men byen har i dén grad taget hende til sig 

– nu. I museets udstillingssale vises en stor andel 

af de værker, det berømte bysbarn selv har be

holdt, og som nu er permanent udlånt til museet. 

Som museets kurator, der skriver på en bog om 

kunstnerens livsværk, siger: »Her i Matsumoto er 

vi meget stolte af Kusama.«

 Forhistorien er imidlertid mindre lykkelig:  

Kusamas selvbiografi fortæller historien om en 

barndom præget af konflikt og smerte; om en vel

havende familie splittet af forældrenes ulykkelige 

ægteskab og moderens desperate og til tider vol

delige forsøg på at få sin datter til at indordne sig 

under de normer, der gjorde sig gældende for en 

ung kvinde af ’ordentlig familie’. I den sammen

hæng var kunstner et bandeord. Bag Kusamas 

farvestrålende og ekspansive samtidsværk gem

mer sig en fortælling om en ung japansk kunst

ner, der ved 1950’ernes slutning emigrerede til 

USA. Som hun skriver i sin selvbiografi: »Jeg var 

ved at dø efter at forlade Japan og undslippe de 

lænker, der bandt mig,« og »Hvis jeg ville udvikle 

I Japan har Kusama udført 
en række markante 
offentlige skulpturer, her 
foran kunstmuseet i 
fødebyen Matsumoto.

 »Folk I nabolaget syntes, jeg var et mærke

ligt barn: ’Hun har ingen venner, hun taler ikke 

med sine forældre’. Jeg er vokset op i højlandet, 

en bjergrig egn, og jeg fandt altid min inspira

tion i naturen. Jeg husker blomsterne, vandet 

der strømmede i bækkene, vandfald. Jeg husker 

nattens stjerner, der forekom så tæt på. De var så 

smukke, at jeg følte, himlen faldt ned over mig.«

Matsumoto – New York

Et par dage efter tager jeg toget til Kusamas 

fødeby, Matsumoto. Byen ligger i den natur

skønne bjergegn kendt som De Japanske Alper, 

knap tre timers togrejse fra Tokyo. På vejen 

passerer vi Fujibjerget. Mellem flade, velholdte 

rismarker skyder bjergtoppe op, tæt bevoksede i 

en eksplosion af vild frodighed. Alt hvad der kan 

opdyrkes bliver opdyrket i dette tætbefolkede 

land, men på de stejle bjergskråninger får træerne 

lov at vokse frit. Jeg vil se, hvor Kusama kommer 

fra, kende udgangspunktet, og jeg vil besøge 

Matsumotos kunstmuseum, der har én af Japans 

rød, den anden hvid. Jeg havde selv lavet den, og 

ingen havde én magen til. Jeg er altid gået op i 

mode.« Hun vender blikket mod mine sko, der i 

dagens anledning er prikkede, og vil vide, om jeg 

selv har lavet dem … 

 Vi vender tilbage til de tidlige tegninger, 

hvori man finder ansatser til mange af de motiver 

og mønstre, der senere bliver rendyrket og videre

udviklet i Kusamas senere værker. Tegningerne er 

ofte mørke, med udviskede baggrunde, der skaber 

et retningsløst billedrum, hvor blomster eller 

biomorfe former, klaser af mønstre som prikker, 

tandrækker og cirkelslag træder frem, som så man 

dem igennem vand. I arkivet på 1. sal finder vi til 

udstillingen en hel mappe fuld af tidlige tegning

er, som aldrig før har været vist offentligt. En 

samling af fine papirarbejder, hvor blæk, gouache 

og pastel blandes og overmales i tætte lag af 

mønstre og materialevirkninger. På en tegning fra 

1952 med påskriften »selvportræt« stirrer et stort 

øje ud fra en mønsterformation af rosa prikker, 

takket som en trækrone eller et blad. 
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Næste side:
Dots Obsession, 1996-

Øverst til venstre: Yayoi Kusama i sine forældres hus i 
Matsumoto, omgivet af tegninger. Ud over et kortere ophold 
på en kunstskole i Kyoto er Kusama selvlært kunstner, og i 
hendes tidlige tegninger udvikler hun mange af de 
kompositionelle temaer, der foldes ud i det senere værk.
Nederst til venstre: I 1960’ernes New York spillede Kusama 
bevidst på sin dobbelte outsider-rolle som ikke-vestlig 
kvindelig kunstner i en kunstverden domineret af hvide 
mænd. Her hviler hun nøgen, pinup-style, på en af sine 
Accumulation Sculptures, en sofa beklædt med hvide, 
penisformede pølser af stof. Ikke ligefrem det klassiske 
kunstnerportræt, men derimod et eksempel på, hvordan 
Kusama positionerede sig ved at bane sit helt eget 
kunstneriske spor.

Til højre øverst og nederst: Kusama i New York med 
de Infinity Net-malerier, der blev hendes gennembruds-
værker på den amerikanske galleriscene.

stematisk: De små håndtegnede cirkler gentages 

igen og igen, men samler sig visse steder tæt 

sammen eller tyndes ud i mere åbne kig ind mod 

baggrunden; overfladen får sit eget organiske liv 

som bølgetoppe, der står og skvulper, eller celler, 

der samles og deler sig. Senere følger enorme 

Infinity Nets i en klar, skærende gul, der lyser 

mod den sorte baggrund, samt en serie af meget 

smukke røde netmalerier.

 Kusamas Infinity Nets blev hendes adgangs

billet til New Yorks galleriscene – Donald Judd 

skrev begejstret om dem (det var dengang, han 

var kritiker og endnu ikke kunstner), og hun solg

te også enkelte af dem, især til andre kunstnere. 

Samtidig angiver disse malerier de grundtematik

ker, der skulle blive gennemgående i Kusamas 

værk og stadig er det: Motiver som ophobninger, 

gentagelser og mønstre; den næsten tvangsmæs

sige, enorme produktivitet (angiveligt malede hun 

i ubrudte stræk på 50 timer) og betydningen af de 

hallucinationer, der følger med Kusamas psyki

ske sygdom: »Jeg dækkede et lærred med net, 

så fortsatte jeg med at male dem på bordet, på 

gulvet, og endelig på min egen krop. Jeg gentog 

denne proces igen og igen, og nettene begyndte 

at vokse mod det uendelige. Jeg glemte mig selv, 

og de omgav mig, de klæbede til mine arme og 

ben og mit tøj, så de fyldte hele rummet. Jeg våg

nede en morgen og så, at de net, jeg havde malet 

dagen inden, klæbede til vinduet. Forundret gik 

jeg hen for at røre ved dem, og de kravlede hen 

over mine hænder og ind i min hud.« 

 Koblingen mellem værk og psykologiske 

’besættelser’ fortsættes i en serie af smukke og 

humoristiske skulpturer, Accumulation Sculptu-

res, hvor stole, sofaer, barnevogne, kjoler, højhæ

lede sko og andre genstande fra den kvindelige 

intimsfære er komplet dækket af bløde, hvide 

stofgevækster – en ophobning af mandlige køns

organer, der springer frem fra genstandene som 

produkter af en løbsk fantasi. 

 Sammenfaldet mellem kunstner og værk, 

visuelt og konceptuelt, introduceres allerede her. 

Fra begyndelsen hyrede Kusama fotografer til at 

dokumentere sit værk, og der findes stort set ikke 

et fotografi, som ikke indeholder Kusama selv, 

stående foran værket, gerne i tøj, der i farve eller 

mønstre matcher malerierne, senere liggende, 

henslængt, nøgen pinupstyle på en fallosbe

klædt sofa eller i røde catsuits, nedsunket i sine 

skulpturer, som er det uendelige værk ved at 

en periode af isolation og ekstrem fattigdom. Hun 

var sulten og forfrossen, og hun sov på en dør, 

hun havde fundet på gaden. 

New Yorks queen of polka dots

Kusama landede i New York lige da 1950’erne 

blev til 1960’erne og fandt en kunstscene, hvor 

en gryende minimalisme og popkunst overtog 

scenen fra det foregående årtis ekspressionistiske 

maleri. Nu kom en ung genration af kunstnere 

med radikalt andre bud på forholdet mellem 

kunst og alt det uden om: politik, forbrugskultur, 

publikum – samfundet i det hele taget. Kusama 

positionerede sig som en relevant del af miljøet 

omkring disse nye strømninger, som hun bidrog 

til med et righoldigt og egenartet kunstnerisk 

univers, som var både psykologiserende og 

kropsligt, erotiseret og humoristisk. Alene denne 

del af Kusamas værk er en udstilling værd. I de 

malerier, collager, skulpturer, performances, film 

og installationer, der udgør hendes indtil for nylig 

relativt ukendte 1960’erværk, viser hun sig som 

en markant og dybt interessant kunstner, hvis 

værk baner en helt anden vej gennem dette årtis 

kunst end den, der af forskellige årsager blev 

hovedfærdselsåren: Den etablerede kanon af 

popkunst og minimalisme, vi kender. 

 Kusama formede venskaber med kunstnere 

som blandt andre Donald Judd, Eva Hesse, On 

Kawara og Claes Oldenburg. Senere også Joseph 

Cornell. Hendes gennembrudsværker var en serie 

af nonfigurative malerier, i begyndelsen holdt i 

hvid på sort baggrund: Et mylder af små, hånd

malede halvcirkler, der løber hen over maleriets 

overflade som et tæt væv – eller et net, som det 

angives med titlen på denne fortløbende serie af 

malerier: Infinity Nets. Malerierne blev udstillet 

første gang i 1959, og de var resultatet af omfat

tende eksperimenter i atelieret, hvilket fotogra

fier af et stort antal ikke længere eksisterende 

malerier vidner om (det største Infinity Net – i dag 

kan det kun opleves i dokumenterende fotos – var 

knap 11 meter langt!). Eksperimenter, der både 

skulle bane en vej for Kusama forbi den abstrakte 

ekspressionismes maleri og omsætte hendes eget 

kunstneriske univers i et for hende relativt nyt 

medium – olie på lærred. Effekten af disse Infinity 

Nets er ganske subtil og svær at gengive i repro

duktioner: Den opstår ikke blot af en systematisk 

gentagelse af den samme form, men også af det 

forhold, at systematikken samtidig er helt usy
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i de cirkler, hvormed jeg kærligt og beroligende vil 

dekorere din hårde, maskuline krop. Mildt! Mildt! 

Kære Richard. Dæmp din mandige kampgejst! 

Fra Tokyo mod uendeligheden

Ved 1960’ernes slutning var Kusama i New York 

blevet et mediefænomen mere end et kunstfæno

men. I begyndelsen af 1970’erne forlod hun New 

York og vendte tilbage til Tokyo, hvor hun efter 

få år tog permanent bolig på det psykiatriske 

hospital, hvor hun stadig bor i dag – i ganske kort 

gåafstand fra sit atelier.

 Ved hjemkomsten til Tokyo var Kusama pa

radoksalt blevet en vestlig kunstner, der stod helt 

isoleret uden forbindelser eller netværk i sit hjem

lands kunstmiljø. I de tidlige 1980’ere begyndte 

hun gradvist at udstille på Tokyos galleriscene. 

Værkerne fra denne periode er farvestrålende og 

organiske; et vildt miks af materialer som stof, 

maling, kunstige parykker og møbler, der tager af

sæt i hendes 1960’erværk, men udvikler en orga

nisk æstetik, der vender tilbage til de naturformer, 

der præger det tidlige værk: Store, bløde skulptu

rer, der ligner æggestokke eller undervandsplan

ter, og de gule græskarskulpturer, der er blevet 

hendes kendetegn på linje med polkaprikkerne. I 

1993 markeredes Kusamas status i Japan, da hun 

som den første kunstner fik en solopræsentation i 

den japanske pavillon på Venedigbiennalen – en 

udstilling, der reintroducerede hende for et inter

nationalt publikum.

 I de seneste årtier har Kusamas værk bredt 

sig til modedesign – blandt andet i et markant 

samarbejde med den daværende direktør for Louis 

Vuitton, Marc Jacobs, om en Kusamakollektion til 

det globale superbrand i 2012 og i en stadig vok

sende portefølje af designobjekter og merchandise 

med kunstnerens signaturmønstre. Kusama på 

nøgleringe, undertøj, krammepuder, kopper, kage

æsker og colaautomater; Kusama på alle tilgæn

gelige overflader i den selvfølgelige nivellering 

mellem kunst og populærkultur, som er et funda

mentalt kendetegn ved Japans visuelle kultur. Og 

et udtryk for det begær efter uendeligheden – efter 

det grænseløse værk – som er omdrejningspunk

tet for Kusamas kunstneriske univers. 

 I Tokyo – og i Japan generelt – finder jeg 

Kusama repræsenteret i samlingerne på samt

lige moderne kunstmuseer af betydning. Det 

private Hara Museum, der er et japansk modsvar 

til Louisiana, har et helt unikt værk, et gult rum 

opsluge hende totalt. Ikke ligefrem det gængse 

kunstnerportræt. Men den slags ser godt ud på 

billeder – det handlede selvfølgelig om markeds

føring, og det forstod Kusama ligeså godt som 

Warhol, der udviklede sin offentlige persona og 

marketingstrategi på præcis samme tidspunkt. 

Kunstneren skulle på alle måder ind i billedet. 

Men modsat Warhol, som gjorde massemediernes 

billedsprog til sit eget og dyrkede idéen om en 

ren overfladisk kunst, der underlagde sig mar

keds og forbrugskulturen i endeløse rækker af 

Campbell Soup Cans, Coca Colaflasker og kopier 

af medieikoner, insisterede Kusama hele tiden på 

sit værk som udtryk for en individuel erfaring. Det 

handlede aldrig om overflade, men tværtimod om 

dybde. Hendes værker er psykologiserende, deres 

ophobninger er ikke maskinelle, men tvangsmæs

sige, driftsstyrede, de er seksualiserede, kropslige 

og singulære – og Kusama insisterer på deres 

tætte forbindelse til kunstnerens krop og liv og 

deres udspring i hendes eget indre univers. 

 Fotografierne af Kusama, der poserer i sine 

værker, kan ses som en form for tidlig performan

ce, før performancekunsten opstod. De inddrager 

kunstnerens egen krop som en del af værket og 

foregriber de installatoriske formater, der se

nere bliver centrale for Kusama: Hele rum, hvor 

den nærhed mellem krop og kunst, som disse 

fotografier leger med, foldes helt ud i værker, 

der omslutter betragteren totalt. Idéen om det 

grænseløse værk findes altså allerede her, og i de 

sene 1960’ere breder Kusama sin praksis ud i et 

felt, hvis spændvidde kun kan sammenlignes med 

netop Warhols: Hun designede modetøj, udgav 

aviser, indspillede film, organiserede politiske pro

testaktioner, homoseksuelle bryllupper, sexorgier, 

bodypaintsessions og modeshows i en åben, 

eksperimenterede praksis, der rakte langt udover 

galleriformatet. Alt sammen ledsaget af en mar

kant og vedholdende pressestrategi, udtænkt af 

kunstneren selv. En strøm af pressemeddelelser 

ledsagede dette protestprojekt, ofte med en blan

ding af kunstnerisk manifest og kritisk humor, 

som i et »Åbent brev til min helt, Richard Nixon« 

fra 1968, der rummer følgende uimodståelige 

tilbud: »Lad os glemme os selv, kære Richard, og 

blive ét med det absolutte ... Når vi flyver gennem 

himlen, vil vi male hinanden med polkaprikker, 

opløse vores ego i den tidsløse evighed og ende

lig finde den nøgne sandhed: Man kan ikke ud

slette vold med vold. Denne sandhed står skrevet 

»En polkaprik 
har form som 
solen, et sym-
bol for hele 
verdens ener-
gi og vores 
liv, og den har 
også form som 
månen, der 
er rolig. Rund, 
blød, farve-
rig, sanseløs 
og uvidende. 
Polkaprikker 
kan ikke være 
alene: Ligesom 
det er med 
menneskers 
kommunika-
tive liv, så 
bliver to eller 
tre eller flere 
polka prikker 
til bevægelse. 
Vores jord er 
kun én polka-
prik mellem  
en million 
stjerner i kos-
mos. Polka-
prikker er en 
vej til uende-
ligheden.« 
Yayoi Kusama i en presse- 
med delelse i 1968.

Med installationen Phalli’s Field (1965) var Kusama en af 
de første kunstnere, der arbejdede med installationkunst – 
et værk, der som et helt rum indhyller betragterens krop i 
en æstetisk totaloplevelse. Og netop kroppen er på alle 
måder bragt i spil i dette værk, hvor gulvet er dækket af et 
tæt tæppe af strittende, polkaprikkede stofpølser, hvis 
erotiske beskaffenhed udpeges i titlen: Kønsdele, der 
spejles i det uendelige – som en seksuel fantasi, der er 
løbet løbsk.
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tende livsværk, og jeg havde ventet nogle meget 

klare holdninger til, hvordan det præsenteres 

retrospektivt. Det ville mange kunstnere have. 

Men det, der optager hende, er den serie af nye 

malerier, som hun arbejder på lige nu. At trække 

en linje gennem alt, hvad der går forud, det må 

være kuratorens opgave. Resultatet kan ses på 

Louisiana til efteråret, hvor hele kunstnerens 

livsværk foldes ud, fra de tidligste papirarbejder 

over det avantgardistiske New York’erværk til 

det farvestrålende univers af mønstrede malerier, 

græskarskulpturer og polkaprikkede totalinstal

lationer, der er blevet hendes signaturstil, efter 

hun vendte tilbage til Tokyo. Kusama selv er i høj 

grad til stede her og nu, dybt optaget af alle de 

billeder, der stadig med legende lethed strømmer 

ud af hendes hænder.

med sorte prikker, spejle og græskar, som kun 

har forladt landet én gang tidligere – til Venedig

biennalen – men som museet venligt udlåner til 

Louisianas udstilling. Også Yuko Hasegawa, som 

er kunstnerisk leder på det interessante sam

tidskunstmuseum MOT i Tokyo, kan fremvise en 

væsentlig samling af Kusama, som hun betegner 

som Japans mest respekterede nulevende kunst

ner. Nok kan man finde Kusamas produktion af 

merchandise poppet – jeg er ved at falde bagover, 

da jeg ser Mori Art Museums butik, der rummer 

en hel ø udelukkende med Kusamas græskar

items – men i Japan er dette ikke i modstrid med 

en status som kunstnerisk sensei. Kusama har 

således også position som den vægtige kunstne

riske stemme, man inviterer til at fremsige sine 

digte, som da man i 2012 på festivalen Roppongi 

Art Night ønskede at mindes ofrene for Tohoku

jordskælvet året forinden.

 Da jeg besøger Kusama i hendes atelier, er 

hun først og fremmest interesseret i at høre min 

mening om de kæmpestore malerier, der står 

lænet op ad atelierets vægge hele vejen rundt – 

den seneste uges produktion. En del af dem er 

malet til udstillingen på Louisiana. Kusama, der 

for nylig fyldte 86, kan se tilbage på et omfat

Star Dust of a Hundred 
Million Light Years (1989)

Marie Laurberg (f. 1979), mag.art. i kunsthistorie. 
Museumsinspektør på Louisiana og kurator på efterårets 
udstilling med Yayoi Kusama.
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