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Ito Shinsui “The Fragrance of a Bath”, år 1930.
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Formål med rejsen:

Fotograf: Iwase Yoshiyuki, år 1920. Billedet forestiller et portræt af en Ama kvinde; en traditionel japansk
dykker, specialiseret i freediving op til 30 fod. De dykkede mest efter skaldyr, nogle gange også efter perler i
østers. Efter udlændingene begynde at besøge Japan og kommenterede på dykkernes nøgenhed, begyndte de
at bære en hvid bomuldsdragt.

Udstillinger i Japan
Ifølge galleriernes hjemmesider, er der stor interesse for nye
talentfulde kunstnere og kunstfotografi er stort i Japan. Jeg har
kontaktet alle de store kunstmuseer og sendt breve til samtlige
betydningsfulde og interessante gallerier i Tokyo og Kyoto.
Derudover har jeg skrevet Japans ambassadør som jeg håber vil
anbefale mig til de rigtige museer og oplyse mig
kontaktoplysningerne på ledende kunstnere i Japan. I mit brev har
jeg opfordret ambassadøren til at hjælpe mig, gennem at skrive en
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anbefaling af mit kunstprojekt som jeg kan vise til nøglepersoner i
Japan indenfor museer, offentlige instanser og ledende kunstnere.
Når jeg researcher på gallerier og museer, oplever jeg at Japan har en
meget livlig, farverig, kreativ, åbensindet og fleksibel
udstillingskultur - som jeg gerne vil være en del af. Japans kunstscene
står i kontrast til Danmarks med sit moderne udtryk, og Danmarks
føles pludselig støvet, stift og gammeldags.
Japan har en stolt tradition for at være fejlfri og jeg har hørt der er
meget konkurrence, men her må jeg blot gøre mit bedste og håbe at
jeg kan leve op til de strenge krav.
❖
Det kunne være utroligt spændende at træde ind på den Japanske
scene som dansk kunstner og og sætte fokus på de vigtigste værdier i
livet. Det er nemlig min oplevelse at japanernes hovedfokus i
kunsten, er samme fokus som i deres Shinto religion, kort fortalt: At
leve tæt på gud gennem at være ærlig, god og fejlfri.
Når jeg kommer til Japan er det den slags filosofi jeg gerne vil snakke
med dem om, men med et ydmygt og åbent sind fordi jeg har dyb
respekt for deres kultur som er så stor, og jeg forstår godt at jeg på
nuværende tidspunkt har rigtig meget at lære om Japan.
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Iwase Yoshiyuki, Japan, år 1920’erne.

Fotografering i Japan
Naturen er fantastisk smuk i Japan, ligesom kvinderne også er det.
Det er en stor drøm for mig at fotografere der, da jeg føler mig meget
inspireret af Japans kultur som er kendt for at være simpel. Jeg er
dybt fascineret og føler mig ydmyg overfor den ældgamle
kunsttradition, men også overfor af menneskene, religionen,
kreativiteten, ligefremheden, levevisen, dyrkelsen af fejfriheden og
den fine natur.
Modellerne finder jeg på de sociale medier, efter råd fra fotografer
jeg har skrevet sammen med. Når jeg søger modeller, oplever jeg at
blive revet med af interessen for min søgen, fordi modellerne
rummer en overraskende dyb, inderlig, interessant og ægte skønhed
som jeg sjældent oplever her i Danmark. Det er ikke fordi Japanerne
er smukkere end europæerne, men det ser ud til at de ikke har denne
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hårde facade som mange kvinder i vesten har. Jeg bemærker at nogle
af kvinderne jeg har kontaktet, hviler roligt i deres skønhed, uden
overhovedet at tænke over den. Det giver mig en følelse af at de er
meget naturlige omkring skønhed og finder at det er en naturlig del
af livet. Disse kvinder står i kontrast til andre modeller, som jeg
undgår at kontakte. For der er tydeligvis mange kvinder der ikke kan
lide deres eget udseende, og det ses i deres profilbilleder.
Indtil nu har jeg en håndfuld modeller klar. Jeg er også i kontakt med
en række fotografer, der henviser mig til flere modeller. Så det går
fint fremad. Men der er ikke
helt nok endnu, så jeg
tænker over nogle tiltag som
jeg vil gennemføre efter
ankomsten til Japan, med
hjælp fra en tolk. Jeg vil:
❖ Kontakte medierne i
landet: Forsøge at komme i
Radio, Tv, aviser og blade
for tale om projektet og søge
modeller.
❖ Komme i kontakt med
kunsteliten i landet gennem
den japanske ambassade i
Danmark, de kender måske
modeller.
❖ Kontakte bodypaint
kunstnere, der kan hjælpe
med både at male men også
skaffe modeller.
Billede: “Seated Female Nude with Tattoos”, cirka 1930. Af Kobayakawa Kiyoshi (1897-1948).

Når jeg reflekterer over arbejdet med de danske modeller og endnu
mere de ukrainske, som jeg har fotograferet, føler jeg at jeg for det
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meste har måttet kæmpe hårdt for at “tøjle” modellerne tilpas meget
til, at de får lyst til at overgive sig og vise sig på en naturlig måde,
uden at kæmpe så hårdt i mod.
I Japan fornemmer jeg at pigerne er direkte modsat, og de har brug
for at blive løftet op, ikke tøjlet. Deres viljestyrke ser ud til at være
svag og de siger muligvis ja til ting de ikke vil, og jeg er opmærksom
på dette. Jeg syntes at udfordringen i at fotografere japanerne, som er
så anderledes i kulturen, er rigtig spændende.
Økonomisk etablering
Japan er forbinder man med høj kvalitet, velstand og kulturrig.
Japanerne elsker æstetik og de dyrker perfektion. Mine billeder kan
passe godt ind i den japanske kultur med sit fokus på skønhed og
dybde. Jeg ser et kæmpe potentiale for at slå igennem kommercielt i
Japan, da det er mit indtryk at landet er fyldt med kommercielle
kunstnere. Der er konkurrence - ja, men jeg er sikker på der også er
mange rige kunstinteresserede og kunstspekulanter som jeg muligvis
kan påvirke. Hvis jeg kan slå igennem i Japan, så kan danskerne også
komme sig over den negative presse fra sidste år, som jo unægteligt
har haft konsekvenser for mig som kunstner. Både personligt og
forretningsmæssigt. At slå igennem som kunstner i Japan, giver med
sikkerhed stor respekt herhjemme.
Jeg fornemmer hvor stort og svært det må være at slå igennem i
Japan. På den måde er jeg ikke naiv, jeg ved godt at det er en
udfordring. Men jeg er endnu ikke stødt på kunstnere der laver det
samme som jeg i Japan, så nichen er stadig fri kan man vel sige. At jeg
ville kunne bidrage med en anderledes kunst på markedet er én ting,
og en anden ting er revolutionen som jeg gerne vil støtte op om. Jeg
tror det er en eksplosiv kombination at både flytte holdningsgrænser
og bidrage med ny kunst i samme omgang.
Jeg vil præsentere mit arbejde for de vigtigste museer når jeg
kommer til Japan, jeg medtager en portfolio mappe fyldt med de
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bedste billeder. Jeg vil også gerne holde et møde med “Muji”, et af de
største bolighuse i Tokyo, hvilket jeg også ser som en god mulighed.
Projektet jeg har liggende fra Ikea, ligger jo bare og venter på at blive
solgt til en interesseret køber.
At udvikle mig som kunstner
Blot ved at arbejde med denne rapport, bliver jeg klogere hele tiden
på begrebet kunst. Ikke kun den spændende og inspirerende
japanske kunst, men jeg kommer også dybere ind i hvad kunst
egentlig er for en størrelse. Så allerede nu virker Japan rejsen for
mig.
Jeg har opdaget mange nye japanske kunstnere og lært mere om den
japanske mentalitet. Rejsen til Japan har det utroligt vigtige formål at
udvikle mig som kunstner, og jeg forventer ikke mindre, end at
komme hjem fra Japan som et nyt, mere inspireret menneske.
Allerede nu går det langsomt op for mig hvilket potentiale Japan har
for min uddannelse til kunstner. Mit fokus vil altid være det samme,
nemlig at vise kvindens skønhed i naturen, men horisonten skal
udvides kreativt set og dybdemæssigt. Der er brug for nyt blod i mine
billeder, da kvinder kræver mere for at heles end jeg troede.
Bodypain er én ting jeg gerne vil tage ind, hvcor jeg samarbejder med
japanske malere.
Inspirationen og interessen for min Japan drøm, giver mig en følelse
af at denne rejse kan ændre mit liv radikalt.
At lade den europæiske kunsttradition blive beriget af den
Japanske
Den japanske kunsttradition er enormt værdifuld og vigtig at studere
for at vi kan udvikles og forstå os selv her i Europa. Japan står i
kontrast til vesten på mange måder, og jeg tror at vi kan lade
bevidstheden om den japanske kunst sive ind i vores samfund som en
guldskat, der kan være med til at hjælpe os alle ud af det
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nypuritanske jerngreb vi sidder fast i. Der er perioder i Japan hvor de
var ret seksuelt frigjorte, og det kan vi i kunsten og livet lade os
inspirere af.
I fx Shungaen finder man motiver med en glæde, frihed, uskyldighed
og skønhed som japanerne evnede at udøve og dyrke gennem
kunsten og i livet dengang. Jeg drømmer om at vi kan lade den gamle
traditionelle japanske frihedsfølelse omkring kroppen berige os i høj
grad i Europa og være med til at inspirere de japanske kvinder til at
arbejde mod en større frigørelse af dem selv.

“BREATH” by Tomohide Ikeya, år 2008.
At støtte japanske kvinder i deres frigørelse
Ligesom i vesten, har Japan også hårdt brug for en kropslig friheds
revolution. De kvinder jeg har mødt fra Japan er meget sky,
skamfulde og nærmest undertrykte og kigger man på popkulturen
(film, musik, tegneserier osv) i Japan, så er de langt fra naturlige i
deres forhold til kroppen. Et eksempel er, at for at man kan være
smuk i Japan, så skal man skal være decideret af vestlig herkomst, for
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at kunne leve op til det japanske kvindelige skønhedsideal. At være
Japaner, er ikke godt nok. Halvt japaner/europæer kan lige gå an.
Japanerne ser ikke hele skønheden i at være asiat og der er hårdt
brug for en ændring i synet på hvad skønhed er i Japan.

“Hyo (float)” by Masato Sudo år 2015.

Den dømmende, nypuritanske kultur i Japan kan ændres og
dyrkelsen af nøgen kunsten og et fokus på det som er skævvredet i
samfundet, kan inspirere og støtte op om en frigørelse af et folk i
stramme moralske tøjler. Japan har historisk set tradition for at
dyrke inderlighed, ærlighed, fejlfrihed, glæde, seksuel frihed og
afslappet nøgenhed. Men ser du på Japan i dag, virker det til at det
har mistet sig selv på nogle punkter.
I dag er emner som seksualitet og nøgenhed tabuiseret i Japan, og
man ser symptomet ved at man ikke kan vise gammel erotisk kunst
frem på de store museer. Ifølge en artikel i Huffington Post, hvor der
skrives om en udstilling af Shunga kunsten på British Museum of art,
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fortæller kuratoren Timothy Smith om at nøgenkunsten er tabu i
Japan i dag.

“Bare skin on white cloth” af Onchi Koshiro, år 1928.

Men Japan er, som i mange andre steder i verden, oversvømmet af
nøgenhed på internettet. Pornoen og Manga tegneserierne er ikke
bandlyst, tværtimod er begge dele meget udbredte og populære.
Kvinderne i Japan har brug for et mere naturligt syn på den nøgne
krop. Derfor giver det fantastisk god mening at få den fine nøgen
kunst tilbage i fokus, for der er jo ikke noget at skamme sig over. Se fx
billedet af kunstneren Ito Shinsui:
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Billede af Ito Shinsui “The Fragrance of a Bath”, år 1930.
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Japans Kunsthistorie: Nøgen Kunst
Historien kort
Japansk kunst dækker en bred vifte af kunstarter og medier,
herunder keramik, skulptur, blækmaleri og kalligrafi på silke og
papir, ukiyo-e malerier (oversat til engelsk betyder ukiyo-e:
“picture[s] of the floating world” = smukke kvinder, landskaber mm.)
og træsnit prints, kirigami (papirklip), origami, dorodango
(“mudderkugler”) og nyere
manga-moderne japanske
tegneserier - sammen med et
utal af andre former for
kunstformer. Den har en lang
historie, lige fra begyndelsen af
den menneskelige bosættelse i
Japan engang i det 10.
årtusinde f.Kr., til nutiden.
Japan har været udsat for
pludselige invasioner af nye
kulturer med andre ideer,
efterfulgt af lange perioder
med minimal kontakt med
omverdenen. Dette skabte
muligvis følelsen af, at Japans
er fyldt med paradokser.
Billede: “Female Nude Seated in Water” af
kunstneren Ichijo Narumi (1877-1910), Japan.
Postkortet er dateret til 1906.

Gennem historien udviklede japanerne evnen til at efterligne kopiere
andre kulturer, men med deres egen simple æstetik. Den tidligste
registrerede kunst i Japan blev produceret i 7. og 8. århundrede i
forbindelse med buddhismen og i det 9. århundrede, da japanerne
begyndte at vende sig væk fra Kina og isolere sig fra omverdenen. Da
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blev det vigtigere for Japan at adskille kunsten fra religion; Lige indtil
slutningen af det 15. århundrede hvor både religiøse og selvstændige
kunst stilarter blomstrede side om side.
Efter Ōnin borgerkrigen (1467-1477) kom Japan ind i en periode med
politiske, sociale og økonomiske problemer, der varede i over et
århundrede. I den Japanske stat som opstod under ledelsen af
Tokugawa-shogunatet, spillede den religiøse kunst en meget mindre
vigtig rolle i folks liv, og de kunstarter, der overlevede, var primært
den ikke religiøse kunst.
Maleriet er måske det foretrukne kunstneriske udtryk i Japan,
praktiseret af både amatører og fagfolk. Indtil moderne tid skrev
japanere faktisk med en pensel snarere end med en pen, og deres
kendskab til penselteknikker har gjort dem særligt følsomme over for
værkets værdier og æstetik.
Der står som sagt skrevet, at Japan rummer mange paradokser. Alting
står i modsætning til hinanden og det giver mig en følelse af at
landets kunsthistorie både er spændende og medrivende. Nogle
mener det skyldes deres historie af at måtte gennemgå perioder med
store tilpasninger til omverdenen, og senere vende på en tallerken og
dyrke deres egen kultur til det ekstreme, næsten uden andre
kulturers indflydelse. Jeg får en følelse af at Japan blot bliver mere og
mere interessant og jeg drømmer om at tage en uddannelse i Japansk
kunsthistorie, så denne rapport muligvis kan udvikle sig til en bog
eller afhandling med det formål at lære andre interesserede at forstå
Japans kunsthistorie dybere og lade dens rigdom influere vesten.
Shunga
Shunga betyder "forårs billeder" og er en erotisk kunstnerisk
tradition, der opstod fra det tidlige moderne Japan. Billederne blev
fremstillet i tusindtal under Edo-perioden (1600-1868).
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Japanerne i Edo perioden (år 1600-1900) i Japan, var relativt seksuelt
frigjorte og det afspejles i den måde folket elskede de smukke Shunga
træsnit fra perioden. Billederne er skabt som en tribut til glæde og
nydelse som var hellige ting, der hørte til i livet på den tid, og de
tilbad de gode ting i livet.
Shunga havde funktioner ud over sin lokkende æstetik. Dens
primære brug var at blive delt med nære venner eller kærester.
Billederne blev også brugt til at give seksuel uddannelse til unge par,
for at opmuntre en kriger til at gå i kamp og endda for at beskytte et
hjem. Mens Shunga hovedsagelig blev bestilt og malet af mænd, er
der billeder som også blev givet væk som gaver til en japansk brud,
hvilket tyder på, at Shungaen også var højt værdsat af kvinder.
Shunga havde sit højdepunkt i
Edo perioden, men kan spores
helt tilbage til omkring år 790.
Shunga er for det meste skabt
af Ukiyo-e kunstnere. Ukiyo-e
betyder "billeder af den
flydende verden", en
kunstgenre, der primært
illustrerer livets fornøjelser.
Erotiske motiver trykt med
træsnit var en helt almindelig
del af hverdagen i den periode
for næsten 450 år siden.
Billede: Shunga tryk af den verdensberømte
ukiyo-e kunstner Utamaro. I 1804 blev han
arresteret og lænket til halvtreds dage for at
lave ulovlige prints af det 16. århundredes
militær hersker Toyotomi Hideyoshi, og han
døde to år senere. Dette var printet som fik
Utamaro sat i lænker.

For 500 år siden, fremviste man stolt ens private samling af erotisk
kunst til sine besøgende i hjemmet, og der står beskrevet at hvis
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gæsterne var fra vesten, så blev de meget chokerede af at se de
eksplicitte kunstværker og de må også have været overraskede over
japanernes frie indstilling til sex.
Det står skrevet at fra år 1600-1900 var Shunga kunsten meget
udbredt blandt en stor del af den almindelige japanske befolkning.
Trods en officiel ulovliggørelse af kunsten i år 1720 kunne billederne
købes frit i boghandlere og ses på biblioteker.
Nogle træsnit skabtes som såkaldte “grinebilleder” hvor man lavede
sjov med de seksuelle motiver. En af de største kunstnere blev
fængslet i 50 dage for at lave sådan et grinebillede, da han gjorde grin
med en kendt militærperson, i færd med at se på dansende
prostituerede. Der var altså grænser.
Den ældre japanske nøgenkunst viser et spændende indblik i en tid
med et seksuelt frigjort folk og er til stor inspiration for min rejse til
Japan.
Efter Edo perioden var slut og den vestlige kultur blev lukket ind i et
ellers isoleret Japan, blev Shunga kunsten forbudt og mange af
værkerne ødelagt. Shungaen blev taburiseret og den er stadig tabu i
dag. Shunga billederne kan ses på The British Museum of Art, men
kan ikke findes på nogle af de store muséer i Japan.
Shunga er ifølge Timothy Smith fra British Museum of Art, “som et
testamente om et frit, åbent samfund og den tillod kunstnere at
udtrykke sig kreativt og originalt, uden at de behøvede at skjule de
utøjlede følelser”. Over 2000 værker blev skabt, trykt i hundredvis
eller tusindvis af eksemplarer.
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Nøgenhed og japansk modernisme
Den nøgne krop var hovedsageligt fraværende fra japansk kunst i
århundreder. Selv om mandlig og kvindelig nøgenhed var en
rutinemæssig del af livet, især inden for badehuskultur, udviklede
japanske kunstnere ikke interesse for at præsentere den nøgne krop i
kunsten, indtil det nittende århundrede, da deres arbejde blev
påvirket af vestlig kunst. Loven i Japan tillod malere at skildre nøgne
kroppe, men kun hvis de benyttede metaforer, men malerne omgik
ofte denne regel.
Tetsugoro Yorozu's “Nude
Beauty” (1912) vigtig, fordi
den viste det japanske
publikum en
ikke-idealiseret 'japansk'
krop snarere end den
idealiserede vestlige
kvinde, der typisk var
præget af nittende
århundrede japansk kunst.
Kvinden bærer en rød
koshimaki, traditionel
japansk undertøj, og
kvinden er vist liggende
mod et japansk landskab.
Yorozus afslag på at
retfærdiggøre sin kvindes
nøgenhed ved at sætte
hende i vestlige omgivelser
var radikalt for sin tid.
Tetsugoro Yorozu, “Nude Beauty”,
1912
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Kropskunst i Japan
Body paint
Det siges at Body paint er den ældste form for kropskunst i verden. I
modsætning til tatovering og andre former for kropskunst er
bodypaint på huden kun midlertidig. Japan er fx kendt for at bruge
den hvide maling på både geishaerne, men også i Butoh teateret, hvor
kunstnerne bærer en hvid askelignende bodypaint og er næsten
nøgne.

Foto og kropsmaling af Duong Quoc Dinh. 2015.

Tatoveringer
Billede: Tatoveringer laves traditionelt i hånden
med nåle som manuelt presses hurtigt ind i huden.
Her ses smuk kvinde som bliver tatoveret, billedet
er fra 1960’erne. Ukendt fotograf.

Tatovering med spirituelle og
dekorative formål i Japan, antages at
strække sig helt tilbage til Jōmon
eller den forhistoriske periode som
var ca. 10.000 f.Kr.
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De tidligste fund relateret til kropskunst i Japan er de små kendte
Haniwa lerfigurer, som bærer ansigts markeringer. De ældste figurer
af denne art er blevet dateret 3.000 f.Kr. eller ældre, og mange andre
sådanne figurer er fundet i grave fra anden og tredje årtusinder f.Kr.
Figurerne tjente som stand-ins for levende individer, der symbolsk
set ledsagede de døde på deres rejse ind i det ukendte, og det antages,
at tatoveringerne havde religiøs eller magisk betydning.
Det første skriftlige materiale over japansk tatovering blev først
opdaget i Kina.
Teksten beskrev
at “japanske
mænd, unge og
gamle, alle
tatoverede deres
ansigter og
dekorerede deres
kroppe med
mønstre. Japansk
tatovering er også
nævnt i andre
kinesiske
historier, men
næsten altid i en
negativ
sammenhæng.
Japanerne
adopterede den
kinesiske
tradition, hvor
man betragtede
tatovering som et
tegn på barbarisme og brugte det kun som straf.
Foto: “Miss Kō” af Uli Webber, tatoveringer af Alex Kofuu Reinke. Billedet blev brugt i en storstilet
reklamekampagne for en fin japansk restaurant i Paris.
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De japanske tatoveringer er altså en meget gammel kunst. Det
antages, at tatoveringen viste hvilken social rang man hørte til eller
som et middel mod onde ånder og vilde dyr.
Tatovering eller “Irezumi” i moderne Japan er ikke så almindeligt
som man skulle tro, det skyldes det politiske pres der bliver lagt ned
over tatoveringskunstnerne. Problemet med tatoveringerne er, at det
i årevis har været tæt forbundet med kriminelle bander som Yakuza,
som tatoverede hele deres krop med udførlige traditionelle designs,
der ofte går op til rundt om halsen, håndled og ankler, hvilket man
gjorde for at kunne undgå at blive udpeget som medlem, når man bar
sit normale tøj i dagligdagen. Det anslås, at der er blot 300
registrerede tatoveringskunstnere i Japan i dag.

Inspirerende Japanske kunstnere
Kitagawa Utamaro (1753-1806)

Utamaro er en af de mest berømte kunstnere i ukiyo-e, og han er
meget kendt over hele Japan for at lave de fineste og mest
stemningsfulde portrætter af sanselige kvindelige skønheder. Han
er kendt for at fange de subtile aspekter af kvinders personlighed
og forbigående stemninger i hans værker. Utamaro er kendt over
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hele verden for sine værker og har påvirket mange kunstnere i
Europa for bla. hans vægt på lys og skygge.
Hashiguchi Goyo (1881-1921)
Billede til højre: “Woman washing her hair”, år
1920

Hashiguchi blev født Hashiguchi
Kiyoshi, hans far Hashiguchi
Kanemizu var samurai og
amatørmaler. Hans far hyrede en
lærer i 1899, da Kiyoshi kun var ti.
Kiyoshi tog navnet Goyō, mens han
deltog i Tokyo School of Fine Arts,
hvorfra han bestod som den bedste
i sin klasse i 1905. Goyō Hashiguchi

prints er af yderst høj
kvalitet. De blev solgt til
meget høje priser på tiden for
deres første offentliggørelse
og trods priserne så solgte de
godt. Hashiguchi's tragedie
var at han havde en meget
kort tidsperiode på kun to år
hvor han fremstillede disse
fantastiske mesterværk.
Hirano Hakuho (1879-1957)
Billede til venstre: “After a bath” 1932

Som mange andre bijin-ga
kunstnere (betyder “smuk
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person på et billede”) portrætterede Hakuho smukke japanske
kvinder som klæder sig på eller arrangerer deres hår. I de fleste af
hans billeder, er kvinden skildret fra siden eller bagsiden, og
hemmelighedsfuldt skjuler hun hendes ansigt og følelser. Dette
usædvanlige perspektiv skaber en voyeuristisk intimitet, som giver
en distancering både i tegningen og i seeren. Han understreger også
bagsiden af kvindens hals på denne måde, hvilket betragtes som
erotisk i Japan. Hakuhos prints er præget af yndefulde linjer,
dæmpede farver og hvirvlende linjer (kaldt Gomazuri), som skildrer
det traditionelle ideal for japansk femininitet.
Onchi Koshiro
(1891-1955)
Billede: Tones of Yellow. År 1914

Kunstneren Onchi
Koshiro blev født i Tokyo
år 1891, og han var både
japansk trykker, fotograf
og faderen til
“Sōsaku-hanga”
bevægelsen i det tyvende
århundrede i Japan.
Sōsaku-hanga betyder
“Kreative prints” som er
skabt af kunstnere, der
skaber kunst for
kunstens skyld. Koshiro
kæmpede for
kunstnernes ret til at
udtrykke sig frit i sit arbejde, uden restriktioner fra myndighederne.
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Léonard Tsuguharu Foujita (1886 -1968)

“Nu Au Chat”, år 1930.

Den japansk-franske maler og trykker Léonard Tsuguharu Foujita, er
født i Tokyo, Japan. Han indførte den japanske blækteknik til den
vestlige verden og blev kendt for det. Han er blevet kaldt "den
vigtigste
japanske
kunstner, der
arbejder i
Vesten i det 20.
århundrede".
Hans kunst viser
kvinden meget
smukt og
feminint.

“My Dream” (1947)
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Iwase Yoshiyuki (1904-2001)
Her ses billeder af den ufatteligt inspirerende fotograf, Iwase
Yoshiyuki. Det siges at han modtog et Kodak kamera som en gave i
sin ungdom, og han derefter fandt sin passion for den enkle skønhed
af Amakvinder (Ama betyder “havets folk”). Kvinderne svømmede ud
3 gange dagligt efter tang og skaldyr, når tidevandet var gunstigt og
temperaturen var tålelig. Ama’erne blev hans store lidenskab fra
1920’erne op til 1960’erne, og Iwases fantastiske fotografier siges at
være den mest omfattende visuelle optegnelse om ama-dykkernes liv
i Japan, før traditionen døde ud.

Billeder: Nøgenstudier af Iwase Yoshiyuki. Cirka år 1955
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Masato Sudo (1955- )

Som kunststuderende koncentrerede fotografen Masato Sudo sig
om at fotografere lastbiler, overdådigt indrettet af deres
chauffører. Mens han arbejdede på en af disse opgaver, opdagede
Sudo en chauffør med tatoveringskunst på hans krop. Sudo
ændrede fokus i sin karriere som moderne fotografisk kunstner, og
nu indfanger han skønheden i den japanske tatovering og dens
dynamiske menneskelige
lærred.
Noriaki Yokosuka
(1937–2003)
Billede: “Optik” år 1980.

Noriaki Yokosuka udmærket
sig som pioner inden for
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mode- og kunstfotografering og i sine elevdage og skabte han
plakater til Shiseido parfume, der hurtigt blev milepæls værker i
reklamebranchen.
Hans kreativt udførte ideer i hans fotografier er virkelig værd at
studere til inspiration.
Duong Quoc Dinh (1971 -)

Duong Quoc Dinh er en vietnamesisk fotograf og maler, inspireret
af den japanske kunsttradition. Han maler med pensel på
kvindekroppe og fotograferer dem på et helt magisk vis.
Før han blev rig og berømt på hans kunst, ejede han en
kamerabutik som han til sidst lukkede ned for at dedikere sig til
kunsten. Dinhs første nøgenmodel var hans kone og billederne af
hendes krop pryder stadig hans studio’s vægge i deres fælles hjem det chokerede nogle af hans besøgende, som rådede ham til at tage
dem ned, men han svarede blot: "hvis jeg har en smuk kone,
hvorfor skulle jeg ikke vise hendes billeder?"
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10 Research spørgsmål

Poem of the Pillow’ (‘Uta Makura’) af Kitagawa Utamaro. Æstetikken er vigtig i Shunga kunst. Men også
kvaliteter som ømhed, lærdom og humor er i høj grad at finde i de berømte træsnit. Alle kvaliteter som gør
billederne til kunst.

1. Er det sandt at de Japanske kvinder idag er sky og lukkede?
Hvis ja, hvad skyldes det?
2. Hvad er Japanernes generelle holdning til kroppen og til
sex?
3. Er de Japanske kvinder bevidste om deres tanker om
kroppen?
4. Hvordan kan man hæve bevidstheden om forskellen mellem
kunst og porno?
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5. Hvorfor er den traditionelle Shunga kunst taburiseret i
Japan i dag?
6. Hvorfor er der så stor kløft i kulturerne mellem Vesten og
Japan? Hvad repræsenterer denne kløft?
7. Der er en helt anden atmosfære omkring dét at være
kunstner i Japan end herhjemme, hvorfor?
8. Hvad er Japanernes holdning til nøgenkunst? Mener de at
den har en vigtig rolle i samfundet?
9. Er der et generelt mandligt syn på de japanske kvinders
rolle i samfundet? Hvis ja, påvirker mændenes holdninger
kvinderne i Japan?
10. Hvordan kan jeg som kunstner bedst nå ud til de Japanske
kvinder med min kunst?
Resultatet af min research skal give mig viden og forståelse nok om
Japan for til at leve op til formålet med denne rejse.
Svarene på spørgsmålene vil blive en del af min næste bog og
fungerer som grundlaget for min læring om Japans kultur og som
udvikling af mine evner som kunstner.
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Det Japanske skønhedsideal: Kunst kontra japansk
porno
En af de modeller som i øjeblikket
overvejer om hun vil blive
fotograferet af mig i Japan skriver
at: “Det er en meget, meget
skamfuld ting at være fuldt nøgen (i
Japan). Jeg ved godt at i andre lande
er det kunst og det er naturligt”.
En Tokyo baseret fotograf jeg er i
kontakt med skriver, at “pigerne i
Japan er for det meste meget sky og
lukkede”.
Når jeg hører dette, får jeg endnu
mere lyst til at arbejde mere på at
støtte de japanske kvinders
frigørelse.
Billede: Arranging Hair by Hirano Hakuho, 1932.

Kigger man rundt på de sociale medier ser man at de japanske
kvinder ivrigt fremstiller sig selv som sexobjekter, ligesom man ser
det herhjemme. Det ligner at de ikke har et særligt højt selvværd, når
de fremstiller sig på en sådan overdrevet sexet måde. Alt sammen
noget som jeg gerne vil forstå dybere. Fx er det mig en gåde, hvorfor
mange japanske kvinder bærer de lokkende småpige skoleuniformer
og har nuttede rottehaler. Motivet bag er måske det samme som hos
de vestlige kvinder, som opnår stor opmærksomhed ved at vise deres
plastikopererede eller toptrænede kroppe frem i sexet tøj.
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Japanske teenagers virker meget sky og generte. Som min kommende
model skrev, er det meget skamfuldt at være nøgen i Japan i dag.
Samtidigt klæder de sig ud som Pokémon og nuttede dyr og de ser ud
til at mene det helt alvorligt. Mange piger forstørrer kunstigt deres
øjne på billeder af dem selv, så de ligner Manga figurer og øjnene
farves blå, så de ligner vestlige øjne. Der er almindelig kendt at
mange japanske kvinder får foretaget plastikoperationer på øjne og
næse for at reducere de asiatiske træk.
Kishin
Shinoyama
Billedet er fra
serien “The
sixties”.
Faktum: Den 10.
november 2009
blev Shinoyamas
hjem og kontor
gennemsøgt af
politiet pga.
mistanke om brud
på loven om
offentlig
uanstændighed.
Baggrunden for
dette var
bekymringer
vedrørende nogle
nøgenbilleder, han
angiveligt havde
taget i det
offentlige rum af
to kvinder i august
2008 til sin bog
20XX TOKYO. Den
26. maj 2010 fandt
retten Shinoyama
skyldig i offentlig
uanstændighed og
for at fotografere
på Aoyama
Cemetery. Han
blev idømt en
bøde på 300.000 yen.
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Idealet i Japan er kunstigt og skævt som bare pokker, men ikke værre
eller bedre end det vi har i vesten.
Når jeg leder efter modeller i de japanske modelbureauer, kan jeg
næsten ikke finde nogen japanere. Og de japanere jeg har fyúndet
siger nej til mine shootings. 90% af bureauerne har kun vestlige
modeller, så dem springer jeg over og fokuserer på selvstændige
modeller. Når man ser på modelbureauerne kan man se at
Japanernes skønhedsideal måske endnu mere ekstremt end vestens.
Ser man på Japansk porno er den væsentlig mindre voldsom i sit
udtryk end den vestlige og den er kendt for at blive censureret ved at
pixelere kønsdelene. Den japanske porno har udviklet sig til at ligne
vestens, og selv om den er blidere er den ikke kunstnerisk. Shunga,
også kaldt Edo-porn var meget æstetisk og varieret i udtryk, motiver
og formål, og ligger tættere muligvis tættere på at kunne kaldes
kunst. Men den rå intention om alene at tænde beskueren i den
japanske porno idag, er efter min mening ikke kunst.
Kunst vil noget. Ændre noget. Sætte skub i noget. Rette
skævvridninger ud og chokere. Kilde, glæde og blive nydt. Kunsten
træder på de ømmeste tæer i samfundet eller peger på det sindsyge i
samfundet, der trænger til at blive renset ud. Et andet kendetegn på
kunst er at den altid rummer en “X-faktor”, som er de kvaliteter der
ligger tættest på livet. Kvaliteterne kan være fx vidunderlig,
forunderlig, sjov, vild, skræmmende, provokerende, nydelsesfuld,
chokerende, indbydende, fristende, blødende, romantisk, inderlig,
ærlig, insisterende, rørende, spændende, blændende, seksuel,
dødelig, humoristisk og så videre.
Nøgenhed i Japan
Sumo wrestling, praktiseret af mænd i ceremoniel dragt anses for at
være hellig under Shintō. Offentlig, fælles badning med blandede køn
har også en lang historie i Japan og findes stadig i dag. At være topløs
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offentligt blev generelt anset for acceptabelt lige indtil USA’s
besættelse efter anden verdenskrig, da General Douglas MacArthur
krævede at kvinder dækkede deres bryster til og han forbød
pornografi, der indeholdt nærbilleder af kønsorganer.
Offentlig nøgenhed var helt normalt og almindeligt i Japan indtil
Meiji eraens afslutning i 1912. Kommandør Matthew Perrys tolk,
Williams skrev: "Dydighed er at dømme ud fra det vi ser, ikke
eksisterende, for kvinderne gør intet forsøg på at skjule brystet, og
hvert skridt de tager viser benet over knæet, mens mænd generelt går
klædt med en lille klud, ikke altid er omhyggeligt fastsat på kroppen.
Nøgne mænd og kvinder er begge blevet set på gaderne og de besøger
samme badhus, uanset hvad der er anstændigt og ikke anstændigt.
Dette er det almindelige udtryk for det Japanske folks handlinger og
tanker, og det er i en sådan grad at man væmmes alle sammen."
Efter Meiji eraen, begyndte den japanske regering en kampagne for
at etablere en ensartet kultur hvor man undertrykte praksisser som
offentlig nøgenhed og urinering, da de ansås for skræmmende,
uhygiejniske og forstyrrende for udenlandske besøgende. Badning
med blandede køn blev også forbudt. Håndhævelsen af disse regler
var ikke helt konsekvente og forekom oftest i Tokyo og andre større
byer med et stort antal udenlandske besøgende.
På trods af manglen på tabuer på offentlig nøgenhed viste traditionel
japansk kunst sjældent nøgne individer undtagen malerier af
badehuse.
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Billede: Kuroda Seikia“Sentiment (from Wisdom, Impression, Sentiment)” år. 1900

Da de første ambassader blev åbnet i vestlige lande i slutningen af det
19. århundrede, blev japanerne chokeret og fornærmet når de stødte
på de europæiske nøgenstatuer. I 1894 var Kuroda Seikia den første
japanske kunstner der offentligt udstillede et maleri af en nøgen
kvinde. Hændelsen medførte en offentlig opstand, men efterhånden
blev nøgenhed mere accepteret i japansk kunst, og i 1910'erne var det
almindeligt og acceptabelt, så længe der ikke blev vist kønshår. I
1930'erne blev kønshår accepteret, så længe de ikke var alt for
detaljerede eller hovedfokuset lå på kønsdelene på billedet.
I traditionel japansk kultur var nøgenhed typisk forbundet med den
lavere klasse af samfundet, dvs. dem, der udførte manuel
arbejdskraft og ofte havde meget lidt tøj på når vejret tillod det. Over
klassen blev til sammenligning forventet at være mere beskeden og
fuldt påklædt, men fint tøj betragtes sjovt nok mere erotisk end
nøgenhed i sig selv.
Efter Meiji eraen i år 1912 begyndte overklasse-japanere at gå i
vestligt tøj, der omfattede undertøj, noget, der ellers ikke var en del af

33

den traditionelle japanske garderobe undtagen lændeklæder, der
blev båret af mænd.
Undertøj blev dog ikke almindelig i Japan før efter anden
verdenskrig, trods regeringens forsøg på at pålægge de vestlige
standarder: Det katastrofale jordskælv i Tokyo i 1923 blev brugt som
påskud for at håndhæve reglerne. Regeringen udsendte propaganda
som hævdede, at mange kvinder omkom, fordi de var bange for at
hoppe eller klatre ud af ødelagte eller brændende bygninger, på
grund af deres kimonoer, der flagrede op i vinden og eksponerede
deres kønsdele.
Efter anden verdenskrig, da Japan blev besat af de allieredes hær,
blev den offentlige nøgenhed undertrykt yderligere, og vestligt tøj
som boxershorts, trusser, bh’er og trusser, blev normalen.

Rejseplaner

Naturen i Japan er spektakulær.

Tidskema:
Dag 1 og to:
Dag 3, 4 og 5:
Dag 6-7:
Dag 8:
Dag 9-16:

Afrejse fra Danmark til Japan
Kontakte modeller på gaden i Tokyo og medierne.
Besøge gallerier og kunstnere i Tokyo
Besøge gallerier og kunstnere i Kyoto og andre byer
Fotografere modeller
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Dag 17 og 18:

Rejse hjem til Danmark

Jeg vil gerne afsted i 18 dage, for at nå at fotografere så mange
modeller som muligt, samt besøge alle de gallerier jeg har skrevet til.
Det bliver også sandsynligt at jeg skal afholde møder med de
nødvendige myndigheder for at opnå tilladelse til at udstille mine
billeder. Tidsskemaet kan blive flyttet rundt på, men det er mit
umiddelbare plan som jeg mener er realistisk.

Ophold
Der er mange muligheder for at overnatte uden for Tokyo og Kyoto,
tæt på gode natur lokationer at fotografere i. Jeg foretrækker at rejse
rundt og fotografere på forskellige steder, kombineret med besøg af
vigtige museer og ledende kunstnere. Derfor vil booking af ophold
foregå fra dag til dag og være afhængig af hvad der er muligt ift
møder med vigtige kunstnere og gallerier samt modellernes
rådighed.

Foto og bodypaint af Duong Quoc Dinh and Muc Tau, 2015.

35

Budget
NB: Forlaget har valgt at betale for en rejseforsikring, så kamera udstyret er
forsikret.
10 modeller, 3000 kr. pr. model

30.000 kr

Fly Tur/retur 2 personer (mig + frivillig
assistent)

14.000 kr

Offentlig transport rejser til Gallerier i Tokyo
centrum

500 kr

Overnatning i alt 18 nætter, 2 i Helsinki
(mellemlandinger) á 375 kr
og 16 i Japan af 850 kr

750 kr

Leje af bil 2 uger

10.000 kr

13.600 kr

Ansættelse af person(er) der fungerer som tolk 15.000 kr
og kulturguide til møder med gallerier og
assistance til model shootings
Benzin til ca. 800 km kørsel til shootings og
øvrig rejse til gallerier.

3000 kr

Mad 16 døgn á 400/dag kr (to pers):

6400 kr

Telefonkort med internet (¥4,000 yen for 2GB) 245 kr
Professionelt stativ til videokamera, set på
lightpartner.dk

600 kr

Reflektor inkl. holder, set hos flashfotovideo.dk 1125 kr

Portfolio til at overbevise kunstgallerier i Japan 2.000 kr
om udstillinger. (Den gamle blev ødelagt under
turen i Ukraine)
I alt

97.220 kr
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Kildeliste
Bøger:
“Et andet Japan” af Tone O. Nielsen
“Shunga - Sex and Pleasure in Japanese Art” af Timothy Clark

Artikler:
www.artsy.net/article/editorial-what-is-shunga
https://japantoday.com/category/features/opinions/why-japanese-people-are-comfortable
-with-nakedness
https://en.wikipedia.org/wiki/Shunga
https://en.wikipedia.org/wiki/Shinto
www.tofugu.com/japan/shunga-japanese-erotica/
http://pinkvisitor.com/nudity-japan/#ixzz3FXKFJaS7
www.huffingtonpost.com/2013/10/01/shunga-exhibit_n_4018457.html
www.google.com/culturalinstitute/beta/theme/XwISmlY5uQWdJQ
http://www.tribalbodyart.co.uk/body-art-history/
https://www.britannica.com/art/tattoo

