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Yayoi Kusamas (1929-) Gleaming Lights of the Souls er et af museets få permanent in-

stallerede værker. Det fylder et lille rum i det inderste af museets sydfløj; man forlader 

de store sale med højt til loftet, og derinde, når man ikke kan komme længere, er der så 

en dør – værsgo at træde ind. Nu er denne bog ikke nogen rejseguide, så hvorfor facili-

tere læseren med rutebeskrivelsen? Fordi måden, man ankommer til dette værk på, 

bliver en del af den overraskelse, det er at træde ind i Kusamas boks. Jeg tænker på den 

pludselige ekspansion, som er installationens spektakulære effekt. Man finder frem til 

dette aflukke, og så viser det sig at være ikke et hjørne i en bygning, men et vidunder-

ligt kig ud i det størst tænkelige rum, det uendelige rum, verdensrummet i poetisk 

form. Moderne krisehjælp trøster gerne folk med, at når der lukkes en dør ét sted, er 

der en anden, der går op (jeg kommer tilbage til, hvorfor denne metafor ikke bare er en 

joke i forbindelse med Kusama), og lidt sådan er det med Gleaming Lights of the Souls. 
Folk forventer næppe meget af denne boks, muret inde i det inderste af et museums 

nedre etage – og slet ikke himmelfart.

Kusamas installation er et rum på omtrent fire gange fire meter, med tre til loftet. 

Vægge og lofter er beklædt med spejle, gulvet er et vandspejl, og man står midt i 

vandet på en platform. Ned fra loftet hænger i de fineste, næsten usynlige tråde hun-

drede lamper, som ligner lysende bordtennisbolde. Et relæ får lyset i disse lamper til at 

skifte farve i forholdsvis langsomme og rolige overgange – det er et lyrisk værk, langt 

fra megapolisens bengalske neonhelvede, langt fra Times Square og Tokyo. På grund 

af det simple trick med at lade spejle spejle spejle, reflekteres de små lysende kloder 

uendeligt og skaber en dybde – udad, nedad, opad – som øjet kun når til ende i, fordi det 

sete ligesom tåger ud – der er ingen ende på det, i princippet. Det er som Gerhard 

Richters store vindue i Kölner Dom – på syre.

Associationerne er mange. Universet er i sagens natur et universelt motiv, som de 

fleste vil forbinde værket med, men er man stået ud af bilen på Mulholland Drive og 

har kigget ud over LA by night, så er det også dette urbant sublime vue, der melder sig, 

og har man ligget på græsset og kigget ind i tulipanbedet, smådrømmende, efter en 

frokostbajer, så er det dét. Listen vil være lang, men det afgørende er, synes jeg, at det, 

vi ser, kan være det største og det mindste – stjerner og atomer. Det associative 
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vingefang, der lader værket spænde over meget forskelligt på trods af dets enkle greb, 

genfinder vi i værkets puls, den frekvens, hvormed det trækker vejret gennem de rolige 

farveskift. Det er denne rytme, der indsætter beskueren på en pointeret plads dér i 

rummet, hvad enten man nu er til cityscapes, landscapes eller starscapes … Så uendeligt 

dette rum er for sanserne, så endeligt og nærværende bliver det med ét, når ens egen 

hjerterytme falder i takt med farvernes forvandling, og rummets stille penduleren mel-

lem de smukkeste kulører og kombinationer tegner sit eget fine elektrokardiogram, ja, 

det går lige til hjertet.

Det gør Kusamas personlige historie også. Hun har været mere eller mindre psykisk 

syg det meste af sit liv, og siden 1970’erne har hun boet i en lejlighed på den privatkli-

nik i Japan, hvor hun er i terapi. Offentliggjorte og berømte er hendes optegnelser, som 

bevidner, hvorledes hun allerede som barn led af de obsessive hallucinationer, der siden 

førte til hendes billeder – hun oplevede, hvorledes sanselige efterbilleder pludselig 

kunne overtage alt i et rum, gøre alt til bærer af det samme mønster, og hun beskriver, 

hvorledes denne proces virker uhyggeligt truende, hvis ikke ligefrem udslettende. 

Denne urbegivenhed, godt sekunderet af en efter Kusamas udsagn forfærdelig moder – 

Elektra-kompleks i frit fald – skabte hendes ønske om at blive kunstner, få hold på hal-

lucinationerne ved at gøre dem billedbærende, kunne forlade sit japanske overklasse-

hjem og leve i New York.

Kusamas karriere falder i to store kapitler, interpunkteret af tyve års glemsel på 

kunstscenen. Hun kommer til New York i 1960’erne og knokler i ti år på at skabe sig et 

navn, en standing, et netværk og – et værk. Det lykkes. Hun bliver kæreste med Joseph 

Cornell, siden med Donald Judd, hun omgås Frank Stella og Claes Oldenburg, og hun, 

må man sige, slår igennem med sine to ledemotiver: Det ene er malerier med fladen 

helt dækket af, hvad der mest af alt ligner kniplingsværk – håndmalede, store, ofte 

hvide infinity nets, som man kalder denne del af hendes arbejde. Den anden del var 

skulpturel, og her realiserede hun sit ledemotiv nummer to, der bestod i ophobninger – 

deraf betegnelsen accumulations. Det ligner surrealisme, men er bare Kusama: falliske 

former gjort i udstoppet stof, et gigantisk univers af små penis-puder, der ligesom 

kunne erobre hvad som helst – møbler, sko, hele rum – sølvfarvede eller på anden måde 

kolorerede. Neurotisk konsekvens – helt klart. Men samtidig med en lethed, en humor, 

en spillende overfladiskhed – så helt forskelligt fra eksempelvis Louise Bourgeois, der 

et til to tiår senere skulle øge kastrationsangsten på den mandlige kunstscene i selv-

samme by betydeligt.

Kusamas tidlige værk havde en tydelig håndgjort karakter, der kan pege tilbage på 

japansk kalligrafi, men i New York lærte hun hurtigt det større kunstneriske felt hinsi-

des hånden at kende – det offentlige rum, kunstscenen, medierne, omtalen, fotografier-

ne, klichéen – og der er ikke så lidt Warhol over hendes aktiviteter dér i tresserne, hvor 

hun laver performances, som både er institutionskritiske og seksuelt orienterede på en 

måde, så de mandlige kritikere slet ikke ved, hvad de skal skrive. Hun laver film, åbner 

modebutik og alt muligt andet, og hun fylder meget, i pressen, på billederne – der 

findes næsten ingen installationshots af hendes værker, hvor hun ikke selv er med på 

billedet. Psykologisk intimitet mellem værk og kunstner eller branding, hvem ved? 

Men hun har også slidt i det. Og når man er ludfattig, gælder alle kneb. Hun begyndte i 

øvrigt med at skrive til Georgia O’Keeffe, inden hun tog til New York, for at høre hvor-

dan man skulle gribe det hele an. O’Keeffe begreb ikke at hun orkede, men svarede dog 

høfligt.

 I begyndelsen af 1970’erne er det hele pludselig forbi, ser det ud til – for Kusama 

tager tilbage til Japan og begynder at skrive – poesi, romaner, musik – og bliver aner-

kendt for det. Hun arbejder tillige videre i sine fastlagte spor, men først med deltagel-

sen på Venedig Biennalen i 1993 (hvor hun er med for anden gang) får verden øjnene 

op for hende – igen.

Det har den haft lige siden. Man kan sige, at hendes billedsprog er begrænset – 

polkaprikker i uendelighedens tjeneste. Til gengæld har hun sparet os for udflugter til 

blindgyder og patetiske egne af demonstrativ eller simuleret selvfornyelse. Læser man 

om hende, er det tydeligt, hvorledes hun med sin billedpraksis holder noget – sin psy-

kiske lidelse – i skak hos sig selv. At dette bliver til en stor åbning for os andre, er et af 

kunstens klassiske paradokser. Og selvfølgelig kan man ikke lade være med at tage en 

lille smule empati med ind i Gleaming Lights of the Souls, næste gang man åbner døren 

til rummet i rummet. 


