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De fleste kender Hokusais Bølgen. Her en mindre kendt bølge fra Tusind billeder fra havet, 1833. FOTO: TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM

Ikon. Hokusai ville gerne være blevet 110, så ville han have fundet den perfekte streg. Han blev 90, og hans kunst har ingen udløbsdato,
viser to udstillinger i London på British Museum og V&A.

Bølge!
Af MALENE WAGNER

D

a Karl Madsen i 1885 skrev
om den japanske kunstner
Katsushika Hokusai (17601849), red han med på den – ja
’bølge’ – af beundring for kunstneren og
japansk kunst generelt, der overvældede
avantgarden i Vesten i anden halvdel af
1800-tallet. Den bølge, som fik betegnelsen
japonisme. Hans beskrivelse er stadig
relevant i dag, nu mere end halvandet
hundrede år efter Hokusais død. For selvom
han skiftede kunstnernavn mere end tredive
gange, er det stadig navnet Hokusai og
hans ikoniske bølge, Den store bølge, der
vækker genkendelse og begejstring hos folk.
Hokusai fremstilles ofte enten i lyset af
sin indflydelse på vestlig kunst og kultur
eller bliver set isoleret i en ren japansk
sammenhæng. Nu giver to vidt forskellige
Hokusai-udstillinger, der netop er åbnet i
London på henholdsvis British Museum og
Victoria and Albert Museum, tilsammen et
mere nuanceret indblik i Hokusai og hans
geni.
British Museum, som erhvervede sit første
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træsnit af Hokusai allerede i 1860, viser sin
første store udstilling om kunstneren siden
1948: Hokusai: beyond The Great Wave.
Udstillingen udforsker Hokusais sidste tredive
år, hans mest produktive periode, da han
skabte sine nok bedste værker, deriblandt Den
store bølge.
Hokusai var i starten af halvfjerdserne, da
han designede Bølgen, Den store bølge eller
Under bølgen ud for Kanagawa, som er dets
fulde titel (kært barn har mange navne). Det
var blandt de første træsnit i serien 36 udsigter
til Fuji-bjerget, udgivet 1831-33. Serien var
dedikeret til Japans hellige bjerg, skildret i
dets forskellige flatterende udtryk årstiderne
igennem. Serien blev en succes, hvilket
resulterede i udgivelsen af seksogfyrre træsnit
i alt. Hokusais brug af lineært perspektiv, som
han havde set i hollandsk kunst, var noget
særligt, samt den blå pigmentfarve, prøjsisk
blå eller Berlin-blå, som på dette tidspunkt
har været noget ganske nyt og eksotisk for det
bredere publikum i Japan.
MENS Hokusais Fuji-skildringer dannede ny
mode i Japan, kom Bølgen især til at inspirere
avantgarden i Vesten. Van

Gogh skrev om den i et brev til sin bror i
1888 (»... disse bølger er kløer, bådene er
fanget i dem, man kan mærke det«), og han
sammenstillede Hokusai med de gamle
hollandske mestre, deriblandt Rembrandt.
Monet var også en beundrer og ejede et tryk
af Den store bølge.
I Japan blev Hokusai imidlertid langtfra

Gennem hele sit liv var Hokusai fascineret af
vand. FOTO: TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM

opfattet som en del af kunsteliten. De
japanske træsnit hørte til genren ukiyo-e
(»Billeder fra den flydende verden«), der
var opstået i Edo-perioden (ca. 16151867) som kommerciel kunst. Ukiyo-e var
produceret af og til de lavere klasser i Japans
storbyer Edo (Tokyo) og Osaka med den
voksende og nyrige købmandsklasse, chonin,
som ledende købekraft. Man kan bedst
sammenligne dem med vores plakater i dag,
de var masseproduceret popkunst i ordets
bogstaveligste forstand, og et tryk af Den store
bølge kunne købes for, hvad der svarede til en
dobbeltportion nudler.
Men Bølgen var blot begyndelsen på hans
sene år. Få år efter Fuji-seriens udgivelse
rykkede Hokusai længere væk fra det
kommercielle og hen mod malerkunsten.
British Museum præsenterer Hokusai som
maler, en side som har været forsømt i forhold
til hans virke som designer. Det var Hokusais
ønske at efterlade sig en arv af sublime
malerier rettet mod et bredt publikum, og
med hjælp fra sin kunstnerdatter Oi arbejdede
han uophørligt mod dette mål op til sin død
i 1849.
Baseret på et igangværende forsknings-

Kultur

Weekendavisen

# 23 9. juni 2017

17

PSST. . !

Af MAJBRIT HJELMSBO

Hokusais bølge har fået sit eget liv. Her er den som gult
hår i A. Richard Allens Trump Wave.

projekt, der inkluderer omkring fyrre breve
skrevet af Hokusai selv, fokuserer British
Museums udstilling på kunstneren i hans
egen samtid og kontekst. Vi får indsigt i en
først og fremmest talentfuld og eklektisk,
spirituel og humoristisk kunstner, der aldrig
blev træt af at skabe. Hans motiver er som
en uendelig rejse ind i en verden af blomster,
fugle og dyr, berømte broer, vandfald og Fujibjerget, bølger, både, mennesker, hverdagsscener, spøgelser og dæmoner, kinesiske
helte, drager og andre religiøse motiver. Alt
emmer af kraft og ofte humor, og Hokusais
mange stilarter viser den store variation i hans
arbejder.
Hokusais utallige tegnemanualer og træsnit
ses side om side med hans skønne malerier
samt et sjældent kunsthåndværk, to loftspaneler. De er blandt nogle af de værker, som
er præsenteret for første gang for et publikum
uden for Japan. Som 85-årig dekorerede
Hokusai to paneler til en festivalvogn, et
bestillingsarbejde for byen Obuse i Nagano.
Udover at være kunsthåndværk, hvilket hører
til sjældenhederne blandt Hokusais arbejder,
er panelerne interessante på grund af motivet:
bølgen. Men denne gang er beskueren allerede i bølgens hvirvel, og man kan forestille
sig virkningen af at have kigget op i loftet og
set de uendelige spiralformede naturkræfter
med en følelse af at være fuldkommen opslugt
af dem.
Udstillingen viser, at Hokusai ikke kun
designede den ene ikoniske bølge, han er
så kendt for, men mange af dem. Gennem
hele sit liv var han fascineret af vand, især
bølger, og han hengav sig til dette tema mere
end nogen anden japansk kunstner før ham.
Allerede i sin samtid inspirerede Hokusais
bølger andre træsnitkunstnere, deriblandt den
mest kendte, Utagawa Hiroshige.
Ifølge Hokusai selv begyndte han at tegne
som seksårig, og hans arbejde strakte sig
til få måneder før hans død som 90-årig,
da han skabte sine, teknisk set, allerbedste
værker. Hokusai malede, som et par, to
kakemono’er (hængeruller) af en tiger i regn
og en drage blandt regnskyer. Hokusai var
født i dragens år og malede flere billeder med
dette overnaturlige motiv. Som det allersidste
vendte han tilbage til dette motiv, måske som
en slags selvportræt.
HOKUSAI stoppede aldrig som kunstner.
Han var overbevist om, at jo ældre han blev,
jo bedre blev han. Han nærede et ønske
om at blive 110 år, så ville hans talent blive
fuldkomment. På en måde nåede han langt
over de 110, eftersom hans værker, i særlig

grad Bølgen, lever videre i nye sammenhænge
og til stadighed fornyer sig.
Denne fortsatte genfødsel af Hokusais
kendteste værk belyser Victoria and Albert
Museum med en lille udstilling, The
Ephemera Effect: Hokusai’s Great Wave, der
handler om Bølgen som moderne globalt
ikon. Ideen stammer fra Christine M.E.
Guth, forfatter til bogen Hokusai’s Great
Wave: Biography of a Global Icon. Museet
viser nutidige, kommercielle omskrivninger
af bølgemotivet i form af vinmærkater,
bogomslag, vifter, gaveposer, rejsekort,
frimærker og endda undertøj. Udstillingen
bringer Hokusai frem til det 21. århundrede,
markerer tydeligt, hvor trendy han og Bølgen
fortsat er, og fungerer som en interessant
kommentar til British Museums fremstilling
af Hokusai i en japansk sammenhæng. For
her på V&A er hans værk forvandlet til et
globalt fænomen, hinsides Japan, Fuji og
Hokusai selv.
Bølgen er i dag det mest reproducerede
ikke-vestlige motiv, og som et moderne
pop-fænomen bringes Hokusais træsnit på en
måde tilbage til deres oprindelige baggrund
som masseproduceret kommercielt design.
Selve copyrighten til motivet forsvandt
med de træblokke, hvorfra de op til 8000
originale træsnit blev trykt, og kun de relativt
få overlevende originaler i museums- og
privatsamlinger kan der i dag gøres krav på.
Det ikoniske bølgemotiv i sig selv har for
længst fået sit eget liv. Det er ikke længere blot
en japansk bølge bundet til et træsnit, men
bevæger sig uden for tid og rum.
I 2015 blev Den store bølge, som det eneste
kunstværk, genfødt som en emoji, og senest
forvandledes det til en Trump Wave af
kunstneren A. Richard Allen.
Hokusai var en multikunstner, både maler
og kommerciel designer, og mere til. Han ville
nok have set humoren i sin bølges uendelige
og forskellige refleksioner i de sidste mere end
halvandet hundrede år. Han brød selv med
konventionerne og traditionerne, og det var
en styrke, at han ikke tilhørte den japanske
kunstelite, men var en kunstner af folket. For
mens navnene blandt eliten er glemt, husker
vi stadig navnet Hokusai.
Hokusai: beyond the Great Wave, British
Museum frem til den 13. august. Der bliver
et delvist udskift af nogle værker d. 3.-6. juli
på grund af konservering.
The Ephemera Effect: Hokusai’s Great Wave,
Victoria and Albert Museum, frem til den
30. september.

FRA Nyhavns solside lyder harmonikaens
muntre »Katinka, Katinka, luk vinduet
op«, der blander sig med menneskemyldrets
summen som et sommeridyllisk sofastykke
med fest og farver, kold hvidvin og store
fadbamser på havnekajen. På den pæne
side af Nyhavn taler man på Bådteatrets
dæk mere stilfærdigt hen over kaffe- og
tekrus, danskvanden eller det lille plastikglas
med vin. Publikums aldersspredning er
bemærkelsesværdig stor. Lige fra det ældre
hvidhårede ægtepar og den midaldrende
venindegruppe til det yngre hipsterpar, hun
med turban svunget om det blåfarvede
hår, han med strikketrøje og håret opsat i
japanerknold, og ude på fløjen det helt unge
par, der tavst sidder og fingererer med hver
sin iPhone.
Forestillingen, der rammer så bredt, er
instruktøren Rolf Heims visuelle danse/
dukketeaterforestilling Kroppen. Fysisk og
sanseligt bliver det straks, når man klavrer
ned ad den smalle trappe til bådens bug.
»Gud, kan det passe, båden vipper,« udbryder
en allerede næsten søsyg kvinde. Den søde
pige bag disken nikker og peger på ledlamperne, der duver svagt for enden af deres
ophæng. Inde i den lille teatersal erobres de
forreste stole hurtigt af, hvad der viser sig at
være Bådteatrets kerneteatergængere. »Skal

vi sætte os her på vores faste pladser?« spørger
en fra venindegruppen, mens nybegynderne
fordeler sig på resten af stolene.
Kroppens dansedukker er i en liga for sig.
Kreeret af scenografen Kristian Knudsen
som samlesæt i løsdele af groteske, men
alligevel såre genkendelige karikaturer
på typer fra det levede og hærgende
liv. Illusionernes magiske billedparade
bevæger sig fra undfangelse og fødsel,
over sex og kropsdyrkelse, til sygdom og
død. Ud af teatermørkets røgtåge vokser
dukkehoveder, kropsdele og løsrevne
lemmer, der i overraskende naturstridige
sammensmeltninger med de tre dukkeføreres
levende danserkroppe og -lemmer bringer
dukkerne til live fra et urhav af bølgende
nylonstof i Raphael Solholms blodrøde
lysdesign.
Til tonerne af tango, vals og buldrende
rock i Erik Christoffersens dynamiske
lyddesign slår de tre akrobatisk smidige
dansedukkeførere Henriette Aarup, Pernille
Nedergaard Haugesen og Tora Balslev
Jespersen bogstaveligt talt knuder på sig selv
i krydsfeltet mellem fast kød og papmachéklon. Fra baby til partnervold, over grinagtig
yoga-parodi, til dampende rygerlunger og et
vinkende skelet fra dukkekisten.
»Wauw!« udbrød en ung pige efter
slutscenen og kastede spontant armene højt i
vejret.
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Hvor langt vil du gå?
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