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"A nosa terra é só un punto de lunares entre un
millón de estrelas no Cosmos"
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Yayoi Kusama naceu no 1929 en Matsumoto
(Nagano, Xapón). A súa familia, aínda que
acomodada e tradicional, non comprendía á
pequena. Pintaba todos os días con gran
entusiasmo mais a súa nai era moi consciente da
tradición e non quería que Yayoi fose artista.
Prefería que se casara cun home de boa familia e
fose ama de casa; así que sistematicamente 
 quitáballe os seus lápices e rompíalle os seus
debuxos.



Desde pequena sofre alucinacións auditivas e
visuais nas que o seu campo de visión vese
invadido por lunares. Empezou a crear arte para
demostrar como vía o mundo. Estudou arte
tradicional xaponés, centrándose na pintura
modernista Nihonga. Ademais da falta de apoio
familiar a súa creatividade non agradaba aos seus
profesores. Conseguiu montar algunhas
exposicións en Matsumoto e Tokio durante a
década de 1950. Pero Kusama sentíase reprimida,
nun estado de desconexión que tivo moito que ver
no seu deterioro psicolóxico. Pola contra, contaba
cunha enorme forza de vontade e a determinación
de que a súa arte fose recoñecida.

Yayoi Kusama na casa de
seus pais, rodeada de
algúns dos seus primeiros
traballos, hacia 1957.
Cortesía de Yayoi Kusama
Studio, Inc. 



TRASLADO A NY
Yayoi Kusama deixa Xapón antes de cumplir os 30. A
chegada á Gran Mazá, cos seus enormes rañaceos e
axetreo constante, fixo que Kusama fose máis
consciente de que as persoas parecían pequenos
puntos nun espazo infinito. Visitou innumerables
galerías y tendas de marcos intentando vender
algunhas das 2000 acuarelas que trouxera de Xapón.
Alquilou un estudo, aprendeu a pintar ao óleo y
adicouse a traballar día e noite, desenvolvendo o seu
propio estilo. As cousas non ían de todo ben, ás
veces tiña que buscar comida no lixo porque gastaba
todo o seu diñeiro en materiais artísticos.

Yayoi Kusama na Gran Mazá.



CRISES NERVIOSAS
O mundo artístico era extremadamente competitivo:
o nivel era moi alto e eran moitos os artistas
desexosos de triunfar. Kusama puido expoñer as
súas obras na Gres Gallery de Beatrice Perry en
Washington, D.C. e nalgunhas pequenas galerías
neoirquinas. Esto foi moi importante para ela pero
non conseguía facer chegar a súa obra aos grandes
coleccionistas e conservadores. Esta situación
xeráballe moitas preocupacións e ansiedade.
Comezou a tomar tranquilizantes, o que afectaba ás
súas habilidades motoras e diminuía o seu ritmo de
creación. As alucinacións fixéronse máis frecuentes,
polo que Kusama tamén precisaba medicación e
períodos de descanso… Este cadro psiquiátrico foise
acentuando cos anos.



OS ANOS 60

A década dos 60 supuxo un enorme cambio social que se
contaxiou ao mundo da arte. A artista xa non traballaba  en
solitario no seu estudio, deixábase ver e tocaba varias
disciplinas: moda, música, publicidade. Kusama aprendeu de
todas estas novas tendencias, e comezou a crear esculturas
extraordinarias: sofás, butacas e ata un bote de remos cuberto
de salchichas de tela branca e suave que parecen partes do
corpo. Fixo roupa de macarróns secos. Deixábase fotografar
espida diante das súas obras. Paseaba polos parques cun
cabalo cheo de lunares e creou os chamados "happenings",
onde os participantes quitaban a roupa e bailaban na rúa,
mentres Kusama lles pintaba lunares sobre a pel. Considerábase  
a sí mesma unha revolucionaria do mundo pola Arte.

YAYOI KUSAMA, HORSE PLAY.
HAPPENING EN WOODSTOCK,
NY, 1967. CORTESÍA DE OTA
FINE ARTS, TOKIO /
SINGAPUR; VICTORIA MIRO,
LONDRES; DAVID ZWIRNER,
NUEVA YORK



KUSAMA E CORNELL

O artista co que mantivo unha relación máis estreita e
duradeira foi Joseph Cornell. Cando se coñeceron, a mediados
dos 60, Kusama tiña trinta e poucos anos, el era 26 anos maior.
A idade non foi un impedimento para que as cousas funcionaran
entre eles. Cornell estaba tolo por ela: Chamábaa varias veces
ao día, escribíalle  notas e fabricáballe  bonitos collages.
Cornell faleceu no 1972, o que supuxo una gran pérdida para
Kusama. Regresou a Xapón pouco despois, levando consigo
varias caixas con recortes de revistas y materiais para collage
que lle regalara Cornell. Kusama empleou todos esos fondos
para reconstruir a súa carreira artística no Xapón, mentres
rendía homenaxe á memoria de Cornell.

YAYOI KUSAMA CON JOSEPH
CORNELL EN NY, 1970. CORTESÍA DE
YAYOI KUSAMA STUDIO, INC.



REGRESO A XAPÓN

Á vista do rápido deterioro da súa saúde mental, Kusama
regresou definitivamente a Xapón no 1973, arruinada,
desesperada e nada sa. No 1977 ingresou voluntariamente nun
hospital psiquiátrico, onde todavía reside. Traballou durante un
tempo como marchante de arte, poñendo en práctica o que
aprendeu con Cornell, vendendo obras occidentais a clientes
xaponeses.  O hospital  proporcionoulle un ambiente de
estabilidade e tranquilidade. Kusama comezou a recibir sesións
de arte terapia para tomar confianza coas súas alucinacións e
perderlles o medo. Desta manera, puido desenvolverse e
fomentar a súa creatividade, construíndo espazos nos que o
público pode experimentar co seu mundo interior e sentir que
todos somos pequenos lunares nun vasto universo.



O GRAN SALTO Á FAMA DE YAYOI
KUSAMA

O gran salto á fama produciuse no 1982, cando a
galería da cadena Fuji montoulle unha exposición
coas súas obras máis destacadas, e  promocionouna
cun programa de televisión. A partir de aí
sucedéronse as exposicións en galerías e museos, así
como as súas aparicións na tele. Todo o mundo quería
saber máis sobre ela, e comezaron a contrastarse os
datos da súa fabulosa vida.  Destaca sobre todo a
gran enerxía creativa, o talento e a positividade das
súas obras nunha persoa que sofreu tanto rechazo e
desconexión social.

YAYOI KUSAMA, RETRATO



MUSEO YAYOI KUSAMA

No 2017 creouse o Museo Yayoi Kusama en Tokio,
dirixido pola propia Fundación Yayoi Kusama. Alí 
 móstranse algunhas das súas obras tradicionais así
como as novas creacións nas que está traballando a
artista, quen aos seus 91 anos, está vivindo unha
segunda idade de ouro segundo palabras do director
do centro.
Adoitan traballar presentando dúas grandes
exposicións anuais, así como eventos de menor
envergadura, conferencias e talleres. En todas elas
búscase involucrar ao público na arte contemporánea,
así como dar a coñecer a mensaxe de amor pola
humanidade que quere transmitir Kusama nas súas
obras.

MUSEO YAYOI KUSAMA EN TOKIO



AS OBRAS DE YAYOI

INFINITY NETS

INSTALACIÓN DOTS OBSESSION, 2013/2016



AS OBRAS DE YAYOI

ALL THE ETERNAL LOVE I HAVE FOR THE PUMPKINS., DETALLE DA INSTALACIÓN

BIENAL DE VENECIA, 1966



AS OBRAS DE YAYOI

OBLITERATION ROOM, 2018

INFINITY MIRROR ROOMS


