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 ”... Okuno-in Kirkegården, Koyasan bjerget og mødet med det hele gjorde et stærkt indtryk på mig. De 800 år gamle, mega høje 
cedertræer, rispapirslamperne, der lyste op i mørket, vandbassinerne, man skyllede hænder og mund i efterhånden, som man 
bevægede sig længere og længere ind i de indviede områder - og til sidst Kobo Daishis hvilested bag en skærm med cedertræerne i 
baggrunden og forgyldte lotusblade i forgrunden. Meget stemningsfuldt ... De rispapir-beklædte skydedøre flimrede med et lys, jeg 
ikke helt forstod, hvor kom fra. Der var nemlig ikke en vind der rørte sig eller andet, der kunne give anledning til dets 
tilstedeværelse. Hele sceneriet fyldte mig med ro - næsten som en forsmag på det "Ryôkai", der måske ventede...” 

Forestillingen Landskab/Portræt er inspireret af et japansk mandala ritual, der udøves af munkene på 
Kôyasan bjerget, og af de karakteristiske japanske landskaber, der knytter sig til ritualet. Herudover er den 
inspireret af et fascinerende møde i Japan med butoh´ens kraftfyldte udtryk og form samt med 
shakuhachifløjte-spil.

Den fysiske opstilling genkalder tableauet i templerne. Den består af tre parallelle 3D-projektioner, som 
udspiller sig på skift og samlet, og som modstilles af butohdans af Sayoko Onishi og Kinya Tsuruyama.

3D-projektionerne - den visuelle fortælling                   
Publikum føres gennem et abstrakt bjerglandskab indhyllet i dis og videre gennem labyrintiske forløb med 
landskabsscenerier og buddhaer i skikkelse af to moderne japanere henholdsvis en moderne 
forretningsmand og en trendy storbykvinde. Ligeledes ses landskabselementer som bjergtoppe, vandfald og 
ild. Ved ankomsten til labyrinternes centre toner buddhaen frem på den midterste skærm og udfører 
traditionel gestikulation (mudraer) - symbolsk blandes to mandalaer. Det hele kulminerer i fotorealistiske 
scener fra Kumano floden og Stillehavet. I slutscenerne ses tåge og dis.

Dansen
Danserne - Sayoko Onishi og Kinya Tsuruyama - er en del af tableauet. De erstatter den mediterende 
person i tableauets midte, der skal sammenføje to mandalaer henholdsvis en maskulin mandala (Kongôkai 
mandara) og en feminin (Taizôkai mandara). Istedet smelter de to mandalaer sammen i dansen. De  
portrætterer hver deres mandala, Tsuruyama i skikkelse af en moderne japansk forretningsmand, og 
Sayoko i skikkelse af en trendy japansk storbykvinde. De koreograferer deres bevægelser i forhold til 
mandalaernes ruter - henholdsvis stierne i et mandala landskab og labyrinten i en mandala figur. Deres 
krop og bevægelser repræsenterer en fysisk rumlighed, der modsvarer scenografiens virtuelle og flygtige 
rumlighed. Med butoh´ens kraftfyldte form og transformerende, tilbageholdte energi, skaber de fysisk 
nærvær og tyngde, der modstiller sig 3D-projektionernes immmaterialitet.

Lydkompositionen                       
Basisingredienserne i lydkompositionen er shakuhachi fløjte og naturlyde, henholdsvis japanske frøers 
kvækken og Nachi vandfaldet, der sammen med lyden af knitrende ild og metallisk sydende gonger viser 
hen til det japanske og landskaberne. Ved hjælp af avancerede digitale værktøjer omsætter forestillingens 
to komponister - Jørgen Teller  og Shinichi Watanabe - lydene til et moderne og abstrakt musikalsk univers.  
For Shinichi Watannabes vedkommende med en grundtone af noget umiskendeligt japansk. Soundtracket 
opføres med 3D-opsætning, der matcher det tredimensionelle billedunivers.

Hensigt og indhold                  
Med Verdensrum IV skabes en unik 3D-forestilling, der - med afsæt i et japansk meditations ritual og 
japanernes forestillinger om en besjælet natur - forener japansk spirituel tankegang med  performance, 
film, lyd og moderne 3D-teknologi. Forestillingen er målrettet alle.

I Verdensrum IV bringes min fortolkning af japanske landskaber og Jørgen Tellers fortolkning af japanske 
naturlyde og instrumenter i samspil med  “den ægte vare” dvs. de to japanske butohdansere samt den 



japanske musiker og komponist. Det skal dog nævnes, at Jørgen Teller ligeledes har rejst intensivt i Japan og 
spillet sammen med japanske musikere derude.

FORESTILLINGEN TILBYDER FOKUS, NÆRVÆR OG REFLEKSION. Dette skal ses i lyset af den udprægede 
rastløshed, som kendetegner det moderne menneske i verden. I takt med at informationsstrømmene er 
blevet mangedoblede og tempoet i alverdens samfund skruet op, er sindet kommet under pres. Det er 
ganske enkelt blevet svært for det enkelte menneske at orientere sig og navigere i en verden, der 
forekommer ustabil, grænseløs og hvor valgmulighederne synes uendelige. 

Hastighed, simultanitet, vækst og brug-og-smid væk har i lang tid præget moderne vestlig kultur. Det er 
derfor ikke så sært, at mange har svært ved at bevare roen og kontakten til sig selv, og at vi i dag taler om 
den udprægede rastløshed i moderniteten og om, at vi er blevet en generation af zappere, der skifter den 
ene livsstil og kæreste ud med den næste.

Aktuelt ser vi dog et voksende ønske om en modbevægelse – en begyndende insisteren på andre valg og 
muligheder. I denne forestillinge tilbyder vi en sådan ”anden mulighed”– i et kunstnerisk fortolket møde 
med østens traditioner og filosofi,der går ud på at fokusere tanken - og for butohdansens vedkommende  at 
fokusere tanken og dermed bevægelsen - og herigennem bringe sindet i harmoni.
Det sker ved at bringe et ældgammelt japansk meditationsritual - som stadig og omhyggeligt holdes i live af 
munkene i Kôyasan bjergene syd for megabyen Osaka – og kraftfuld butoh-dans ind i en hypermoderne 
scenekunstnerisk kontekst.

Dansk/japansk samarbejde
Projektet er baseret på en research rejse, som undertegnede foretog til Japan i 2012. Her oplevede jeg 
ritualet praktiseret i templerne på Kôyasan bjerget, syd for Osaka. Og jeg vandrede ad pilgrimsruterne i 
Yoshino og Kumano Nationalparkerne, som også har forbindelse til ritualet. Researchen fandt sted i dialog 
med munken, Daigen Kondo fra Ekôin Templet på Kôyasan samt en medarbejder, Motoko Todo fra Kumano 
området, der siden har bidraget med lydoptagelser.

I 2014 blev projektets visuelle del vist på en udstilling i A trans C/O Gallery Zweigstelle, Berlin i forbindelse 
med den prestigefyldte ”6th European Month of Photograhy Festival”.

I forbindelse med udstillingen til A trans udviklede jeg i samarbejde med sceneinstruktør Willie Flindt, der 
er dramaturg på projektet, et manuskript for 3D-projektionerne. Ligesom jeg med teknisk bistand fra CAVI, 
Center for Avanceret Visualisering og Interaktivitet, Aarhus Universitet, udviklede en del af 3D-
projektionerne. Herudover udformede komponist Jørgen Teller en lydsekvens.

Projektet er herefter blevet videreudviklet til en visuel forestilling med 3D-projektioner og butohdans, som 
opføres I Danmark/Tyskland samt i Japan.

Senest er der lavet 3D-filmoptagelser af landskaber i Japan samt holdt møder med samarbejdspartnere 
derude på baggrund af de midler Scenekunst´s Internationale Pulje har bevilliget.

Projektet har nu rigtig mange muligheder for at blive vist i Danmark og internationalt i løbet af det 
kommende år både i forbindelse med fejringen af 150-års jubilæet for japanske/danske diplomatiske 
forbindelser i Japan og i Danmark og i forbindelse med kulturhovedstadsprojektet i Aarhus. Her støtter EU 
Japan Fest de japanske kunstneres rejser og ophold. Ligesom projektet indgår både i Den Danske 
Ambassade I Tokyos program for jubilæumdsåret i Japan samt i Aarhus 2017´s program for 
kulturhovedstadsåret (dog uden at Aarhus 2017 støtter økonomisk). For flere oplysninger se venligst bilag 
og samarbejdsaftaler .

Holdets sammensætning
Undertegnede er idéskaber og initiativtager til projektet. Sceneinstruktør Willie Flindt medvirker som 
dramaturg og instruktør. Som dansere og koreografer medvirker, som nævnt, Sayoko Onishi og Kinya 
Tsuruyama.  Komponisterne Jørgen Teller og Shinichi Watanabe udformer, som nævnt, lydkompositionen. 
Undertegnede udformer 3D-filmprojektionerne. CAVI, der tidligere har udført 3D-scenografier til Den Jyske 



Opera, bidrager med teknisk assistance til udformningen af disse. Scenografiens udførelse samt 
scenebelysning varetages af arkitekt Ernst Kallesøe. Koordinering og organisering af projektet varetages af 
undertegnede og 1:1 Produktion i Danmark. I Japan varetages det af Shinichi Watanabe og dennes 
koordinator, Aoba Muramatsu, samt af Kinya Tsuruyama og en medarbejdende koordinator I Yokohama. 

Motivation
Jeg er meget optaget af japansk kultur og har lavet flere kunstprojekter med et asiatisk fokus 
(VERDENSRUM serien).  Det interesserer mig at udforske de muligheder og perspektiver, som ligger i 
spændingsfeltet mellem traditionelle kulturformer og moderne – teknologiske – muligheder og udtryk. 
Ligesom de forudgående VERDENSRUM skabes Verdensrum IV, Japan: Landskab/Portræt - både hvad angår 
billed- og lydsiden - digitalt og tredimensionelt , og der tilstræbes et abstrakt udtryk.

Dette digitale, immaterielle og uhåndgribelige udtryk bringes i forestillingen sammen med butoh-dansens 
særdeles fysiske og kraftfyldte form. Der er tale om to meget selvstændige udtryk, der i forestillingen både 
virker sammen, komplementerer hinanden og virker hver for sig. I dette samspil mellem det digitale, 
immaterielle, og det fysisk konkrete og kraftfulde vil denne forestilling tilbyde nye perspektiver for såvel et 
scenekunst- som et billedkunstinteresseret publikum. 
For yderligere oplysninger om projektet se venligst:

http://verdensrum.wix.com/verdensrum

http://verdensrum.wix.com/verdensrum

