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Yayoi 
Kusamaredt 

de wereld 
met liefde
‘Mijn kunst komt voort uit hallucinaties die alleen ik

kan zien.’ Met haar stippen, tentakels, pompoe-

nen en spiegelkamers maakt Yayoi Kusama (Mat-

sumoto, 1929) ons deelgenoot van een heel

persoonlijk en eigen universum. De inmiddels 

88-jarige kunstenares woont al bijna veertig jaar in

een psychiatrische instelling. Ze is nooit gestopt

met kunst maken, is zelfs bijzonder productief,

werkte recentelijk samen met modehuis Louis Vuit-

ton en opende deze maand haar eigen museum

in Tokio: het Yayoi Kusama Museum.



Life (Repetitive Vision),

1998, installatie in het

Hirschhorn Museum eerder

dit jaar (foto: Cathy Carver)

Infinity Nets, 2013, acrylverf

op doek, 130,3 x 130,3 cm,

Courtesy Yayoi Kusama 

Studio, Inc., Ota Fine Arts,

Tokyo / Singapore and Victo-

ria Miro, London 

(© Yayoi Kusama)
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met spiegelende bollen of lichtjes en met ‘End-

less Love Show’ en ‘Filled With The Brilliance of

Life’ als tot de verbeelding sprekende subtitels.

Goedaardige groenten

Voor het nieuwe museum in Tokio maakte de

kunstenares een site-specific spiegelkamer

met gele pompoenen met zwarte stippen. Een

echt Kusama-universum. ‘Pompoenen, pom-

poenen, pompoenen,’ luidt een passage uit

een gedicht van de kunstenares. ‘Ze belicha-

men de vreugde van het leven.’ Dat de pom-

poenen in haar werk inderdaad goedaardige

groenten – met menselijke trekjes – zijn, blijkt

wel uit de titel: ‘Pumpkins screaming beyond

love through infinity’.

Op 1 oktober opende in Tokio het Yayoi Kusa-

ma Museum. In Nederland is haar werk te zien

in het Stedelijk Museum (Amsterdam), Museum

Boijmans Van Beuningen (Rotterdam) en in Mu-

seum Voorlinden (Wassenaar).

www.yayoikusamamuseum.jp

Happening 

op Woodstock, 1967
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aar werk spreekt een breed pu-

bliek van over de hele wereld aan.

Maar wat is precies de aantrek-

kingskracht van haar tekeningen,

schilderijen, beelden, installaties en

de vele merchandise die er inmid-

dels van verkrijgbaar is? Of het nu

de herkenbaarheid van de polkadotmotieven,

het heldere kleurgebruik of de sprookjesachtige

associatie van de uitvergrote pompoenen is, in

de hippie-achtige achterliggende gedachte zul-

len velen zich herkennen: het is Kusama’s wens

om de wereld te redden met liefde.

Obsessie

Kusama ervaart al van jongs af aan visuele en

auditieve hallucinaties en is dikwijls in de ban

van obsessies. Zo joeg het bloemetjesmotief

van een tafelkleed haar eens angst aan: ‘Toen

ik opkeek zag ik dat patroon op het plafond, de

ramen en de muren, en uiteindelijk in de hele

kamer, op mijn lichaam en in het universum.’

Het voelde alsof ze opging in de oneindigheid

van de tijd en het heelal en er niets van haar

over zou blijven. Vergelijkbaar met die ervaring

nemen de vormen en patronen in haar werk

een doek, object of installatieruimte volledig

over. Zoals nog altijd haar atelier, gelegen vlakbij

het psychiatrisch ziekenhuis waar ze uit vrije wil

verblijft, haast wordt gekaapt door een gestaag

groeiende hoeveelheid schilderijen.

Schoonhoven op sokken

Aangemoedigd door Georgia O’Keeffe, met

wie ze correspondeerde, vestigde ze zich in

1957 in de Verenigde Staten. Daar ontwikkelde

Kusama de net- en polkadotpatronen, die ze al

sinds haar tiende tekende, verder in diverse

media en werd ze steeds meer gezien als een

internationaal belangrijke avant-gardekunste-

naar. Ze ging om met kunstenaars als Eva

Hesse en Donald Judd en was jarenlang be-

trokken bij exposities van de Nederlandse Nul-

beweging. In New York trok Kusama in de jaren

zestig de aandacht met happenings, waarbij ze

zichzelf, ruimtes, assistenten en zelfs dieren

met stippen beschilderde of beplakte. Ook een

slechts in sokken geklede Jan Schoonhoven

werd eens door haar ‘bestipt’. Het zorgde voor

de nodige commotie en Schoonhoven moest

op het matje komen bij zijn werkgever, de PTT.

Oneindigheid

Haar eerste ‘Infinity Mirror Room’ ontstond in

1965: een kamer waarin je wordt omgeven

door de illusie van een oneindige ruimte. Deze

‘Phalli’s Field (Floor Show)’, vol met rood-witte

fallische objecten van textiel, is sinds 2008 per-

manent te zien in Museum Boijmans van Beu-

ningen. Vooral als je de kamer in je eentje

betreedt, is het effect magisch: alsof je wordt

opgeslokt door de ontelbare vriendelijke soft

sculptures. Vele mirror rooms volgden, gevuld

H

Yayoi Kusama voor een van 

haar Pumpkin-schilderijen



Pumpkins Screaming About Love Beyond Infinity, 

Yayoi Kusama Museum, Tokio
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‘Mijn kunst
komt voort uit
hallucinaties
die alleen ik
kan zien.’


