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Sekine pa Louisiana 6. SEPTEMBER- 1. OKTOBER 1978 

Nobuo Sekme er en kunstner, vi ofte har samarbejdct 
med, sa hans V:Crker vii vrere kendt af VOrl pubJikum. 
Pa udstillingen japan pa Louisiana i 1974 viste vi en 
ra:kkc af hans arbejder i sten, tr..e og bronze, og for
nylig er et af hans hovcdva:rker, :oFasrr af irllcthedc 
tra 1970, blevct rcjst i den forstc gtlrd i skulptu r
haven. Den 15 tons tunge naturformede sten, som er 
lagt op pa en rustfri sta lsojlc, syncs n:esten at svrevc 
i luften, for den klare himmcl spcjlcr sig i soj lcns 
blankpolerede sider. Magriue, den belgiske surrea list, 
ville have paskonnct dcnne leg med spej lvirkninger, 
hvor Ioven om tyngdckraften drages i tvivl! Men sam-
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tidig er der noget uforveksleligt japansk i Sekine> 
arbejde ved denne konfrontation af naturformer og 
modeme teknik. Ved siden a! sojlen med den store 
sten presser en sort granitkeglc sig op af jorden m~d 
voldsom iboende kraft. Kontrasten mellem den gl:me 
kegle og den ra uforarbejdede sokkel - gjort i et 
stykkc - cr et af Sckines udtryksmidlcr, som man vii 
genkende ossa i den tredje skulptur, som i an ledning 
af udstillingen bliver stillet op i garden: klovcde 
sortc natursten med blankpolerede vandreue stal
overflader, der spejler omgivelserne. 

l de fleste af udstiJljngens objekter har kunstncrrn 

forladt de traditionelle materialer og helliget sig de 
nyc kunststoffer. Igen er det dog de clcmenta:re 
grundformer og traditionelle japanske skulpturmoti
vcr, som bearbejdes i en ny tekruk og samrncnsa:ttcs 
til en slags environment, der danncr en stor sku lptu
rel cnhed. 

Louisiana takker kunstnercn og japan Foundation 
i Tokyo for dcres indsats under forbcrcdclscrnc ti l 
denne udstilling, hvis tume i Europa er tilrettelagt 
af os, men udelukkende muliggjort genncrn forsen
dclse til Europa pa generose vilkk 

K nud W. fen sen 



Nobuo Sekine 
Samtale med Yoshiaki Tono 

1942: Fodt i Omiya, studetrterebamen fra Saitama. 
1962: Optagct pd Tama School of Arts. Ltercr kara

te og ikebana (blomsterdekoration) som hob· 
by. Mens han studerer pd Tama, bliver hatr 
pdvirket af Y oshishige Saito, en forendc sAik
kelu i japanske kunstkredse, og studerer topo
logi. 

1967: Udorbejder sine ferste vterker i ~concellrng 
Seriesc ( Tomrumsserien) . 0 

Tono: I ~cancelling Seriesc har De opstillet aile fi
gurer som silhoueuer. 

Sekine: J a. llvad der fik mig Lil at begynde pl sc· 
rien var denne ide. Trenk Dem, at De sidder i en 
stol. Det slog mig pludselig, at det kunne va:re in
tcrcssant, hvis stolen pludselig forsvandt. Oct cgent· 
lige arbejde blev udfon pa den made, at jcg forst 
tog nogle billeder og sa skar Stolen bon, eller fjemr
de sengen under den, som sov i den. Oette var ~can
celling Seriesc. 

T: ldeen var ahsa at skabe et tomrum • daglig
livets rum· og billedverden. Og deue skabte basis for 
flere andre af Deres vrerker, sasom :.Phase - Mother 
Eanhc og va:rket, hvor en slen fremtrreder som sva:· 
vende i luften. 

S: Pft den tid levede min generation i habet om at 
overg-l neo-dadaismen og popkunsten. 

I 1968 blcv Sckinc tildelt en pris pd den 8. Contcm· 
porary Art Exhibition of j apan, som havdc Mainichi 
Newspaper Company som sponsor. Dette markerer 
begyndelsen af :.Phase Seriesc, i hvilken for eksempel 
cylindriske genstande omdonnes til former, som ligner 
Mobius's spiraler. 

T: Oct forstr, jrg sa af Deres vrerker, var denne 
:.Phase Senese. Jeg kan huske, at jeg var imponeret 
af, at rumoplevelsen kom til udtryk i en fuldstrendig 
vbuel form, og selvom vrerkeme stadig ikke havde 
frigjon sig helt Ira en tabletaglig form, var p&virk
ningen af klassisk la:gekunst ikkc Lil at spore. 

S: Oct var omkring den tid, hvor jrg begyndte at 
f!o virkclig interesse for topologien. Tag [or eksempcl 
et glas. Man ser bon Ira dets fysiske egenskaber, s!o
som at del er lavet af glas, og koncentrerer sig ude· 
lukkende om formen. Ta:nk sa pa formen, som var 
den d:rkket af en gummihinde, som kan omformes 
uden videre. Sa :oomformerc man formen. For ek· 
sempel omformer man glasset, sa det kommer til at 
ligne et stykke papir, eller man rendrer en sammen
sat form til en enkeh grundform. jeg syntes, at denne 
radikale made at opfaue rummet pa var interessant. 

T: Mens skulpturen har en enkelt, egentlig, fast 
form som endem~l, er Oeres opfauelsc den, at ku
busscr, sojler og flader er aspekter af sammc :ofasec. 
Frigjordc dcue Dem Ira skulpturen og satte Dem 
pa sporet af den topologiske leori, som kom til at 
blive kemen i Deres konvertible former? 

S: J a. j eg trenkte, at nar man forst begynder pa at 
iaguage Ling ud r ra topologiens terrninologi, er del 
ikke la:ngere sl imeressant at skabe former, uanset 
hvor smukke eller sta:rke de kunne vrere. Med andre 
ord beg) ndte jeg at tvivle pa forma let med, at vi 
skaber va:rl: efter va:rk blot for at skabe en form af 
noget stationrert. 

l efterdret 1968 fik Sekine's :.Phase - Mother Earth« 
e11 pris pd Exlribition of Contemporary Sculpture i 
Suma Palace Park, Kobe. Dette vterk, som bcstdr af 
et cylindrisk hul i jorden pd 2,2 meter i diameter og 
2,7 meter i dybdCII og e11 sojle med de samme mal, 
do1111tt of de11 opgrovede jord, bleu et stort samtale
emne i fapam moderne kunstkredse. 

T: Det vii sige, at hvis De var blevet ved med at 
grave, indtil De havde naet et sled pa den modsatte 
side af kloden, ville De havr vcndt vrangen ud a f 
verden - pa samme made sorn man vender vrangen 
ud a£ en handske, uden at den dervcd mister sin op
rindelige form. 

S: Oet tiltrak mig at iaguage rummet pa en sa 
fleksibel made, at noget for rksempel kunne ses som 
om det var bade ydre og indre pi <amme tid, eller 
h,•erken ydre eller indre, eller se ud som om det var 
konkavt, men var konvekst, eller se ud til at vrere 
konvekst, men i virkeligheden var konkavt, cller va:re 
begge dele pa en gang. I :.Phase Mother Earthc 
skabte man ved at tra:kke op i jordens overflade, som 
var den lavet af gummi, og ved at lave den t il kon· 
veks form pa samme tid en konkav form. Og da ud· 
stillingen var forbi, blev hullet fyldt op og fasen var 
vendt tilbage til sin oprindrltl(e form. 

• ---

Nobuo Sekine: Phase Mother Earth . 

Til Nobuo Sekine·udstillingen 

er der ikke udarbejdet katalog, 

men htterl c11kelt tXErk er pd udstillingen 

angivet med I tiel og tilblivelsesdr. 

T: Men nar man arbejdcr med en skulptur, som 
best{or af jord, skullc man syncs, at det ikke er muligt 
at afgra:nsc tingcne til blot at kortla:gge ct begrcb 
sorn en fase i rurnrnet, for sa direkte virkelige bcgrc
ber som jord og det, at man graver i den, er i sig selv 
sa kraftigc udtr)k, at de gh ud over det teoreti<ke. 

S: Afgjort. Da ~Phase - Mother Earthc var slut, 
var de begreber jeg havde anvendt aile fejct til side. 
j eg havde brugt objekter for at viderebringe en ople
velse af en rumfomemmelse. Oct vii sige, at jrg havde 
brugt mouvct M>rn red<kab. Men ved mit forsog pl 
at handle pa .amme made i den virkelige verden, ved 
at brugc jord som materiale, blcv den konkrete jord 
pa den smukkeste made i sig selv et udtryk, dcr gik 
langt ud over det begreb, idet den simpelt hen gjorde 
delle til en de l af den sammenhreng, der var tilvejc· 
bragt. Kort sagt var den anden faktor af sa voldsom 
styrke, at drn endda berovede mig retten Lil at sige, 
at det var mit va:rk. 
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T: Ville det va:re rigt.igt at sige, at stoffet havde 
undveget Dcres forsog pa at etablere ct bcgrcb og 
ha:' ncdc sig pt• Dem? Har denne oplevelsc haft ind· 
flyddsc pa Dcres senere akt.iviteter? 

S: Ja, det har haft en enorm indflydelse. lndtil da 
"ar jeg af den mening, at va:rket var et redskab, jeg 
brugte til at ~ive udtl)k for mine tanker. Delle blev 
spolcret. Va:rket var ikke la:ngere ct redskab, men 
noget, som eksisterede i sig selv, uafha:ngigt af mig. 
Delle var nogct, jcg var nodt til at indsc, og den 
kcndsgcming bcgyndte at fa stor betydning. 

I eftcrarct 1968 fik Sekine forsteprisell pa den 5. 
Exhibition of the Nagaoka K itashiro Museum of Art 
for Sit va:rk »Phase - S pongee. Dette bestotf af en 
ka:mpestor skumgummisojll', som bltv fastholdt 1 en 
forvrtden stilling, som fremkom ved at plactu tn 
tung }trnpladt ovtnpa den. Det uar et ekspaiment 1 

de11 topologisAt formforvandling. 

S: Del betydningsfulde ved delle var, at en given 
form, som kunne va:rc bade pa den enc og den andcn 
made, kunne gores til genstand for et enkelt opfallcl· 
scsudtryk. Sclve deformcringen af saj lcn pa en til
fa:ldig made rcsulteredc i, at hclhcdens verden plud· 
sc lig frcmstod i relief. 

I 1969 utfstiller Stkine u01rket »Phase - Water« pa 
den i11tcmationa/e biennale for w1ge kurutrurt i 
Paris, som d of medlemmerne of »Four Bossots« 
gruppen, hvis andrt medlemmer er Jiro Takamatsu, 
Shi11taro Tanaka og Katsuhiko 1\"arito. l'arAd be· 
stod afto sortmaltdt sojler af stalplader og to ukt· 
an~ula:u paralelepipedumer af sam me volumtn, men 
forskdligl' i hojdt og placering. Huer sojle og para
lelcp1pedum var fyldt med uand. 

T: Maske fordi de ikke kunnc se vandet, eller tro· 
cdc overfladen var h~rd plastic eller glas, stak til· 
skucrnc i Paris dcrcs hrender ned i vandet og var 
mcgct lorbavsedc over, at de blcv vade. Ocue impo· 
nerede mig faktisk. 

S: For la:nge sidcn da jeg fik undcrvisning i ikeba· 
na (blonmcrdckoration), blcv jeg forbavsct ovrr at 
opd3~e, at mine ha:nder var drivende vade cfter 31 

Nobuo Stkint i si1 utzrksted. 
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jeg havde arrangeret noglc blomstcr i en son vase. 
Fordi den sorte vase var fyldt til randcn med vand, 
forsvandt ens fomemmelse 3f, at V3ndet var der. 

T: Overraskelsen ved at rore noget »ikke-eksiste· 
rendec. 

I fortiret 1969 holder Stktne tn uparat-udstilling i 
Tokyo Gallery (Phases of Nothingntss olieholdigt 
fer, 2,8 Ions). 

T: De anbragte 2,8 tons olieholdigt ler i galleriet og 
ved at manipulcrc mcd det p11 hundredevis af madcr 
skabte De former, som cntcn var vcd at blive ti l eller 
vcd at bryde sammen, og udtryktc hervcd en teore· 
tisk tilstand, der markercde stcdet for al oprindelse, 
hvor former opstar og hvor de bl)·der sammen igcn. 

S: Indtil nu har man an<el ler lor at vrere et ma
teriale t.il at skabe genstandc af, og leret har som et 
resultat heraf blot va:rct et virkemiddel. Jeg ville 
ramme en pa:l igennem dcnnc opfaucl!<t af leret som 
et materiale og et virkemiddel. Sa dct blot at smide 
en klump ler pa gulvet, skullc ikkc opfaues som no
get »kreat.ivtc, men havdc snarcre til hensigt at fore 
lcrct i en retning, hvor dcts cgcn cksistcns bedst kun· 
nc erkendes. J eg vil le vise, at uanset hvordan vi end 
bruger del t.il at lave ting af, kan lcr kun va:rc lcr. 

T: .Modcmc kunst har skabt formobjcktcr, som 
gcnspcjler eller rummer ct udtryk for sclvet. Men i 
Oeres tilfa:lde har De genncm objckter, hvis form er 
fl)·dende, vist, at objekter har drrM cgen eksistcns, 
der gor den menncskdige be'"idsthed til skamme. 

S: J eg kan ikke skabe noget. llvad jeg kan gore er 
at feje det stov va:k, vi kaldcr beitrcber , som kla:
ber t.il stoflets overflade, og at gore stoffet til hvad del 
virkelig er, og frigore den verden, der indeholdes i 
det. Med andre ord at gore sclve stoffet synligt, stof, 
som ikkc kan ses pa anden made pa grund af de be· 
grebcr, som da:kker over dct. 

I jur~i 1970 udstiller Sekirte, sammcn mcd Shusaku 
A rakawa, sine v01rker i den japanske pavilion pti 
den 35. biennale i Venezia. Po pladu n foran pauil
lonen opfurte han til kuadratisl. sujlr, huis Jlader uar 
lauet af blankpolerd rustfrit sial og som uar 4 meter 
hoj. Ovenpa denne placertdt han en sttn pti /6 tons 

( Phases of Nothingness- Natural Stone, nu pa LOUI· 

siana, afb. s. 18). 

T: Stalflademe genspejlede omgivelscme, sa at st!•l· 
sojlen blev umuli~ at opfane, og stenen S)nte> at 
sva'Vc i luften som pa ~fagrine's malcri. Ryoanji
klippehaven s~jlend~ i luften! 

S: Synel af en g3rtner, der ha:vede en ka:mpe stcn· 
blok op med en donkrah, gav mig inspirationcn til 
dene arbejdc. 

T: En stcn, der sidder fast i jorden, kan se ud t il 
at liggc naturligt midt i naturen, men i virkclighcdcn 
cr den bch:x:ftet med aile mul igc bctydningcr, so1n 
mennesket har pafort den. Lige sa logisk er dct, at 
nar man river en stcn op af jorden og lar den til at 
sva:ve i luften, .a bet)•der det, at man frigor drn fra 
den byrde af betydningsfuldhed, der har lil(l(el p!• 
den. 

S: Dene va:rk kan rives ned og jeg opfaller dct 
som en oplevclsc al det stadium, da stcnen vender 
Lilbage til jord~n. Med and re ord, nar stenen forst 
har va'ret igenncm en anden eksistensmodus, er den 
ikke la:ngcre den sten, den oprindelig var, sdvom 
den fores tilbage til de naturligc omgivclscr, hvorfra 
den kom. 

T: I halv fjcrclscrne begynd te De at lave sku lptu· 
rer hovedsageligt ved at brugc kcmiskc matcrialcr, og 
pra:sentcrcdc en lang rrekke vrerkcr med antydningcr 
af udviskcde gcomctriske figurer, sasom kegler, ~oj· 
ler og buer fra andre omrader, som bdandt sig i en 
t.ilstand af ubestemt forvirring. De siger, at en kegle 
ikkc: blot er en pc:rfckt geometrisk form, m~n drn 
form, som fremkommer, nar man tra:kker i jordens 
bl)-stvorte, pl samme made som nar man tr:rkkcr i 
en gummihinde. Da resultatet er, at denne vii vende 
t.ilbage til sin oprindelige form, nar man slipper den, 
anser De det lor at va:re en form, som kun eksistcrcr 
sa lrenge processen varer. Pa Deres udstillingsturn~ i 
Europa forstar jcg, at der vii vrere mere end 50 v:er
ker lavd af fi bcrforsta:rket plastik ( FFP) en ra:kkc 
• halvlodte former« ordnet saledcs, at de ant)•cler den 
kaotiske »Skabelse al himmel og jordc, og l!1r OS ti l 
at crkende det totale univers. 

S: lndtil nu har jcg anset hvert va:rk for 31 va:re 
et komplet udtryk for min verden. Men dcnnc ~ang 
Iader jcg sl vidt muligt hvert enkelt vrerk forbli'"e i 
en tilstand, sl mine intentioner med dct kun halv· 
vejs udtl)kkes eller formuleres. Og ved at ordne de 
godt 50 va:rker pa udstillingen pa en sadan made, 
at det ene va:rks placering pavirkcr dct andets, sa at 
de delvis skiller sig ud fra hinandcn eller falder sam
men mcd hinanden, vii jeg gerne opna en sa:rlig re
sonans. 

For mange tor siden boccie jeg to manedcr vcd 
Louisiana Musect i Danmark. Dag cfter dag stirrede 
jeg i flere timer pa havct og himlen. Oct gra:nser til 
den made man dyrker Zen eller Yoga meditation p!•, 
mcd ansigtct ind imod va:ggen. Man kunne kalde det 
en lang konfrontat.ion mcllcm menneske og natur. 
Oet var Cl uh)re tom rum. Sporgsmilet vas den made, 
hvorpa jcg ville kl)dSC klinger med naturen, hvis 
enestc kvalitet var den, at den eksisterede, og hvor 
lange jeg kunnc blive ved med at stirre pa den. Og 
da jeg sl den store udst.illing af Mark Rothko's male
ricr, foltc jcg det, som om jeg st.irrcdc ind i morket. 
Oct va:kker en folelse af vag frygt at tren kc p!1 dct 
svrere og va:ldigc i det at sta ansigt t il nnsigt mcd 
sclvc eksistenscn, med det som simpelt hen bare eksi· 
stercr. 

Pa den kommende udst.illingstume i Europa ville 
jeg gerne udtrykke uden begra:nsninger, hvad jeg i 
dag foler dybt efter den lange rute, jeg har genncm· 
rejst. Dette rejscr to vigtige sporgsmal, som har pia
get mig i arevis, at skabe eller ikke skabe, og hvad 
der er form og hvad der ikke er form. Jeg tror, at • 
den modcme verden er problemet omkring skabel
sen af ct va:rk ikke la:ngere af nogen va:rdi. Det dre· 
jer sig om at manifcstere ct rum, som ikke kan ud· 
trykkcs i nogcL formsprog - ct rum som det sv:clg, 
dcr bcstllr mcl lem to objekter. De matcrialcr, jcg 
har anvcndt, cr sortc, sa mine va:rkcr skabcr en sil 
houet sorn si lhoucucn af eL landskab op mod hvidc 
mure. jeg vii anse udstillingen for en succes, hvis 
tomnunmet i rurnmet set som en helhed viser sig at 
fu~lc. 0 
Ouersat af Susanne Gronborg og Knud 1/o/st. 



NOBUO SEKINE 

Atse (atskabe eller£kkeskabe) 
Oplosning af hele von system af videnskabclig kund· 
skab gennem en friere, mere naturlig holdning til del 
at se. Opgivelse af illusionen om en fremtid baserel 
pa frcmskridl. En vidtabcn verden, som venter. 

lllan star over for en side af dennc gale verden og 
ved ikke, hvad den har at byde pa og hvad den ikke 
har at bydc pa. Verden er hverken bestandig cllcr 
dcfincrct, men dens ra virkclighcd cr der, sadan som 
den nu er, netop sadan som den nu cr. 

Vi vrennede os til at se bon fra den subjcktive op
fattclsc og dcfineredc mcnneskct sadan og sadan, be
vidsthcdcn sadan og sadan, en ide sadan og sadan. 
Vi havde en positiv fremtid, ct utopia, i hovcdcl. 
lvlen alt deue blev aldrig til andet end biuesma af
snit af univcrscts rum-tid. Hcrtil kom, at ligemeget 
hvor fremragende vore logiskc rcglcr var, passede de 
kun pa individuelle, enestaende tilfa:lde. Oct ga:lclcr 
isa:r begrebet »at skabe«, sadan som den moderne 
livsopfattelsc har udviklct dct. liver meget af sit 
virkelige indhold har det ikkc mistct, ved at bliv<" 
vendt og drejet og mast sammen til et ma:rkeligt fup· 
fa:nomcn, svarcndc til aile den mcnncskcl ige adfa:rds 
begrrensninger! Alt sammen pa grund af den mo
derne ta:nkemades tendens til at understrege bevidst
hedens og handlingens inclivicluelle karaktcr. 

Forst og frcmmest tra::nger vi t il at holdt op at 
:oskabec og begynde at :osec. 

1 bctragtning af, at von opfattclscs- og forstaelses· 
felt er begra:nsct t il ct bestcmt rum er det ma:rkeligt, 
hvor modvilligt vi anerkendcr eksistcnsen af en ling, 
bare fordi vi ikke kan ma le den i dens hclhed, ford i 
vi ikkc har noget ord, der passer pa den, fordi vi 
ikke kan fa den ti l at passe med vores begreber. En
hver kan se, at der er nogct. Men ingen kan erkendc 
den som det, den er. At »Se« fleksibeh og strukturc
ret cr ikke et forsog pa at skabe noget, men snarere 
et forsog pa at fjerne gra:nsen mcllcm os sclv og den 
oprindclige verden. En made at forholdc sig abcnt 

• pa. 
Alt hvad jeg kan sige er, at der meget tydcligt fin

des et hverken vokscnde eller svindende univcrs af 
rum-tid. Man kan ikke bare lobe rundt og skabe pa 
rna og fa. Oct encste man kan gore, cr at vise tingene 
i al deres klarhcd. Omtrem pa sammc made som 
studiet af topologi er ct forsog pa at forsta et givet 
univers' stn1ktur ved at boje, forstorre og presse det 
gennem en hel scric af fotvandlinger. 

Man kan ikke :.skabcc. Det eneste, man kan gore, 
cr at feje det stov va:k, dcr samlcr sig pa tingenes 
overflade, og gore dem synlige og dctvcd ogsa synl ig
gore det univcrs, de rummer. 

Mathematics Seminar nr. 8, 1969. 

Udtryk og oplevelse 
Oct jeg mest trenker pa er oplevclscn af at sc ting. 
Jeg vcd ikke, om jeg burdc na:vnc det, men jcg ta:nk
tc cngang pa at lave en skulptur der sa ud som en 
enkelt gren, dcr var holdt sammcn pa midtcn af ct 
kredcled. Jeg fik idccn, ford i jcg for la:nge siden har 
studcret blomstcrarrangcmenter og i en bog, jcg har 
kigget i, var der et billede af et gammelt, t raditionclt 
arrangement. Man sa en enkclt, smukt formet grcn, 
dcr stak op af en blomsterskal af jern og to tred ic
dele oppe blev den pludselig delt i to. Nogct indcn i 
mig reagerede voldsomt imod deuc og da jeg havde 
ta:nkt pa dctla:ngc, fik jcg idcen til den skulptur. J eg 
har ogsa et andet eksempel. Engang fyldte jeg en sort 
jernskill til randen med vand. Oct havdc ogsa noget 
at gore med mine studier af blomstcrarrangcmenter. 
Da jcg var fa:rdig mcd at arrangerc nogle blomstcr 
i den, sa jcg pa mine ha:nder og opdagede, at de var 
vade. Med andre ord, nar en sort skat er hclt fuld 
af vand, mister man fole lscn af, at der er vand i den. 
Bare det at tofte ha:nderne og opdage, at de cr vade, 
kan altsa fore [rem til en helt ny tan kcra:kkc. 

Samtaler med Ichiro 1-/ariu, Mizuye, 
september-oktober 1972. 

At j0le Jorden 
Ville man kaldc det at pustc en slags liv i fysiske 

ting? Men som skulptor ta:nker man sig maskc, at 
det er naturligt for tingcnc at rcjse sig op og ga gan
skc a[ sig selv. Jeg tror, jeg gcnnem hcle mit ar
bejde som skulptor har overvejet, hvordan jeg skat 
bctragte jorden og hvordan jeg skal forholde mig til 
den. Vi har naturcn som ct start hcle og hvad cntcn 
dct cr himmel cller skycr fortsrettcr den bare i ct 
endelost panorama med mennesker anbragt lige midt 
i det hcle. Men sa la:ngc mennesket ikke finder el 
ellcr andet stcd at holde sig til, kan det ikkc op
rcne nogcn form for forhold ti l dennc bundlosc 
natur. Hvis mennesket ikke finder et fodfa:ste, noget, 
dcr kan formidle forbindelsen, kan dcr ikke vrerc 
nogct indbyrdcs forhold. Oct vii sigc, at der krre
vcs en cllcr andcn form for handling, hvis man skal 
opdage en mulig eksistensfonn for naturcn, hvilkct 
for mennesket vii sige den jord, det lever pa. Den 
form for handling cr kunst, eller det jeg opfaner 
som skulptur. Dcrfor kan man sigc, at min skulp
tur er en slags [orbindelsesled i forholdet mellem 
menneskct og jorden, eller mcnnesket og naturen. 
Jeg vii have, at min skulptur ska l va:rc, ikke et 
spejl, der gengiver eller afbilder nogct, men en skulp
tur, som resultercr af en handling, dcr ra:kkcr ud 
over mig som individ. Q 1 ? ues, nr. - · 
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Kunstens vcesen 
Oct cr ct nogct gammeldags cmnc at diskutcrc ncr, 
men nar vi betragter kunstcn idag stodc•· vi pa aile 
muligc fa:nomcncr, der ikke rigtig svarcr til det vcst
ligc :oskonneds«bcgreb. Ydcrmcre er disse fa:nomcner 
sa mange og sa kompleksc, at vi ikkc har nogct ord, 
der kan drekke dem aile. Hvis jeg skulle forsoge, gan
skc abcnt at forklare, hvordan jeg selv inderst inde 
foler dem, ville jeg maske bruge udtrykket »ki« cller 
:ouniversel livskraft«. Og denne universelle livskraft, 
der strommcr gennem ncle verden er onsket om at 
fa et glimt af univcrset, sadan som dct cr, cller af 
den rene eksistens. Hvis bare tingene kunne holde op 
mcd, kun at eksistere pa det fysiske plan, og svarc til 
dcrcs natur som udtryk for dcttc :ounivcrscllcc! 

Oerfor skal man ikke ga ud fra noget :oskonheds
mressigt« synspunkt eller forsoge at videregive sin 
egcn, pcrsonlige idcologi, men snarcrc stra:bc hen 
imod den rene cksistens' form eller, kunnc man sigc, 
mod at abne en verden, som er helc universet. Er 
dct ikkc snarere det, der virkclig cr kunstens va:scn? 

Mere end i at crkcnde ellcr udtr)•kke mig sclv har 
jeg faktisk altid va:ret interesscrct i at oplcvc sclve 
eksistenscn i dens sammennreng mcd den uforstaeligc 
jord, vi lever pa. 

GQ, m. 2, 1973. 

Om kunstens opr£ndelse 
Hvad jcg folcr mcst smcrteligt er nodvendighcdcn 
for os at tagc op til ny overvejclse, hvad det oprin
delig var meningen, kunsten skullc vrere og ogsa pa 
ny at overveje (sclv om synspunktct her er et 'lndct) 
den ta:nkning, dcr Jigger bag kunstcn og som stadig 
cr undcrgivct forandringcr, i sa:rdcleshcd i vor tid, 
hvor kunsten har sva:rt vcd at bcrcttigc sin eksistcns 
i et realbetonet ellcr matcrialistisk samfund. Sam
fundsstrukturens komplicercde karakter og den van
skel ighcd, dcr skyldes, at man alt id cr nodt til at be
tragte sit forhold til samfundet som hclhcd gor, at 
dct maske cr umuligt at fa noget klan svar. Men der 
ma va:rc en folclse af, at noglen Jigger gcmt et stcd 
i et bema:rkclsesva:rdigt cnkclt system, i en bcma:r
kelscsva:rdigt cnkel struktur. Oesuden tror jeg, at sa 
la:ngc vi ikkc cr i stand til at forsta kunstens situa
tion og rollc i samfundsstrukturen, vii dct, vi prover 
pa at gore, ikke va:re nogct virkningsfuldt udtryk for 
vor modstand mod dct realbctonede samfund og ikke 
bringc os et skridt vidcrc fra den ojcbl ikkcligc situa
tion. Oet rcalbetonede samfunds ovcrva:ldcndc styrke 
vii nurtigt fa kunstnerens vitalitet til at ga i oplos
nmg. 

Lad os ga ud fra, at vi helt op til vor tid kan 
finde kunst inden for den bcgrcbsma:ssigc ramme, 
hvor menneskcnc og verden gcnsidigt pavirker hinan
den og er bestemmende for ninandens udvikling. 
Med andre ord, den modcrnc livsopfauclsc bygger 
pll, at mcnneskcts evne til at ra:sonnere og udvikle 
bcgreber sreuer det i stand til at bestcmmc vcrdcns 
og naturens karakter, idet de bctragtcs som rene og 
ska:re objekter. Pa den andcn side har maskincns og 
teknologicns udvikling siden den industrielle revo
lution tagct sig ud som en slags fremmcdgjort logik, 
hvor mennesket bcstemmcs af en objektiv verden af 
maskincr og fysiskc gcnstandc. 

Oct moderne samfund kaldcs til tidcr et informa
tions-samfund, og i Ct sadant samfund er dcr alvorlig 
fare for, at alting kun vii blive behandlet pa det be
grebsmressige plan, gennem benrevnelscr. Oerpa vii 
overfloden af information begyndc at pavirkc de in
dividucllc folclser, f0rst vcd at dikterc, hvad der skal 
na:re dcm og senere vcd at slavebinde dem. 

Et samfund, hvor alt er blevet gjon til bcgrcbcr 
eller kun eksistercr som bcna:vnclser cr et samfund, 
hvor cvncn til at folc cr gaet tabt. At krempe mod ct 
samfund, som ikkc kan se eller fole subjcktivt, er 
lige sa virkningslost som at sta:nkc licit vand pa en 
rodgladende stcn. Udcn at have noget bag sig vii 
kunstncrcns kraft simpelthen fuse ud som spilddamp. 

»Mode i Milano«, Bijutsu Tee/to, september 1970. 



Sten og evighed 
... Blandt de forskelligc former for animismc (den 
oprinddige religion i Japan) finder vi den skik at 
dyrke sten som guder. lndrn for Shinto-religioncn 
er der mange cksemplcr pa dcuc, s.'lsom de lianligc· 
Hunlige Sten i Miyajima, der hvert '" pi• ny bindes 
sammen med et reb. 

Grunden er den, at sten som f)si<ke objekterc for 
os har en slags ma:rkdig, magneti<k krah, som foles 
meget tydeligt ... 

Japanske stenlygter er produkter af en a:ldre kul· 
tur. [ dem gemages den gamle prak<i~. at placere en 
sten oven pa en anden, ~torrt• sten, i <tiliseret form. 
~len i stenlygtcmes tilf:rlde anbnnl(er man et I)> i 
et udboret hul og dN har en ~ta:rk, folel<esma:ssig 
appel for os. Stenlygteme fandtcs oprindelig i tern· 
pier, men blev sencre ogsl anvendt i japan~ke sten· 
haver og bruges nu desuden i private haver og pa 
abne omrader mellcm bygningcr. ON kan virke ma:r
keligt, at en sa gammcl form anvcndes den dag idag, 
men i virkeligheden er dct kun et udtry k for over· 
lcvclscskrahcn i en struktur, i hvilkcn ct »objektc har 
en sa sta:rk magnetisk tiltr:ckningskrnft pa mennc
skclige v:cscncr. 

J eg tror, aile de spor, forskcll ige ku lturcr har cftcr· 
ladt i os, hvad angar sten og stc11kulturrr, kan knynes 
sammcn af noglc intuitive fomemmclscr, sit det hele 
bliver mere konkrct. Konfrontationen mcllem sten og 
individ betegner en vigtig handling, en indsats a£ kon· 
centration, ligesom da la:reren Dharma i ni ar sad 
og mediterede foran en mur. Men hvilket foldscs· 
ma:ssigt forhold er der mellcm •tin!(« og »individc? 
l'ar det ga:lder rum og skabcnde milieu tror jeg, der 
er tale om en helt fundamental holdninll(. llvis vores 
grundlag ikke er ct megct t'nkdt og fundamentalt 
forhold mellem ·tinll(ene og tndividetc vii vi sta· 
dig bli,•c ved at hobc den enc mcnini!Slose handling 
oven pa den anden. 
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O!iusat af Ulfe llardtr. 

Fase af Jntethed - Cirkel, 1975. 

Arbejdtr of Sekine ptl Louuiana. 
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