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Var en japansk-amerikansk kunstner og billedhugger.
Han levede 1904 til 1988.

Udover skulpturer skabte han også scenografier, danse, 
udendørsrum, haver, møbler og lamper. 

Som designer har han blandt andet skabt Isamu 
Noguchi-bordet for Herman Miller i 1947 - et organisk 
formet glasbord på et stel af to stykker træ. Senere 
lavede han Akari-lampeserien, der siden 50'erne er 
produceret hos japanske Gufi. 

Kilder: www.noguchi.org/, www.ozeKi-
lantern.com/aKari/ , www.youtube.com/
watch?v=05mql-9puoi

isamu noguchianja Limkilde, anli@jfmedier.dk

Der er få kollegieværelser, der ikke har 
haft en rispapir-lampe hængende fra loftet. 
Enkle, runde og ikke mindst billige er lam-
perne med det bløde lys. Den let tilgænge-
lige pris er nok hovedforklaringen på den 
store udbredelse.

Derfor vil de fleste også møde en Akari-
lampe med genkendelse. For det er en ris-
papirlampe. Og samtidig er det overhove-
det ikke en rispapirlampe, som vi kender 
den.

Skabt af den japansk-amerikanske kunst-
ner Isamu Noguchi er de 100 forskelli-
ge former for Akari-lamper små lysende 
skulpturer, der fungerer som gulv-, bord- 
eller loftlamper.

Nogle er legesyge og glade, andre dra-

Bordlampen akari 9ad er en af udgaverne, hvor 
isamu noguchi har malet mønstre eller figurer 
på shojipapiret. de orange ringe af bambus og 
det blå mønster gør lampen frisk og legende. 
denne lampe er 62 centimeter høj og koster 
mellem 4500 til 5000 kroner.  
Foto: Vitra (vitra.com)

akari 1aY er en lille, buttet gul udgave af 
shoji-lamperne. den lille bordlampe findes i 
flere udgaver: Papirfarvede, med grå maling, 
med forskellige mønstre og i skæve former. de 
koster fra 2.250 til 2.590 kroner i danmark. 
Foto: Vitra (vitra.com)

akari 3a hedder den lille udgave af den 
enkle, ensfarvede lampe, der findes i en lille 
bordmodel, som her, en lidt større, der hedder 
9a, og gulvmodellen 10a. den lille bordlampe 
koster lige under 4500 kroner og er 55 
centimeter høj. Foto: Vitra (vitra.com)

Lysende skulpturer 
i shoji-papir
Lamper. Kunstneren 
Isamu Noguchi har skabt en 
lampeserie, hvor hver enkelt er 
en lille – eller stor - skulptur til 
stuen. Lamperne transformerer 
det hårde elektriske lys til lys, der 
er varmt og diffust som solens.
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syv lysende skulpturer til at have stående på et bord. de syv Akari-lamper har hver deres undertitel. 
Fra venstre mod højre er det 1Ad, 9Ad, 3X, 3A, UF2-33n, 1P, UF1-H. Foto: Vitra (vitra.com)

matiske og triste. Og de har sikkert afspej-
let den stemning og det liv, som kunstne-
ren bag levede. 

Han designede den første Akari-lam-
pe i 1951, i det, der ifølge biografisten og 
kunsthistorikeren Hayden Herrera, var 
den lykkeligste tid i hans liv.

så japansk som muligt
I årene 1951 til ’56 boede han i Japan og 
var gift med filmstjernen Yoshiko Yama-
guchi. 

Sammen levede de et liv, der skulle hele 
Isamu Noguchis splittelse mellem sit ame-
rikanske og japanske ophav. Et tema, hans 
kunst ofte beskæftigede sig med. Isamu 
Noguchi forsøgte at være så japansk som 
muligt: 

De sad på gulvet og spiste, bar altid ki-
monoer og hustruen gik i japanske sanda-
ler, der fik hendes fødder til at bløde, for-
tæller Hayden Herrera i en forelæsning 
om kunstneren.

Det var i den periode, at skulptøren tog 
det japanske materiale: shojipapiret, til sig, 
og skabte lamper som blev skulpturer i 
indretningen. I alt designede han flere end 
100 med hver deres særegne udtryk. Og ik-
ke alle er lige glade.

- Han insisterede meget på, at hans Aka-

ri (-lamper, red.) var egentlige kunstværker, 
siger Hayden Herrera.

Alt, hvad han lavede, opfattede han som 
skulpturer og kunst – lige fra abstrakte fi-
gurer i hugget sten eller støbt bronze, til 
legepladser, zen-haver, danse, møbler og 
lamper.

- Han ville have, at hans kunst skulle væ-
re en del af folks liv, fortæller kunsthistori-
keren, der har skrevet en biografi om Isa-
mu Noguchi.

Med shojipapir og bambusskelet skabte 
han skulpturer, som mennesker kunne kø-
be med hjem. 

Han genoplivede det unikke japanske 
kunsthåndværk. Og samtidig beskæftigede 
han sig med mennesket og verdens oprin-
delse og essens, som var hovedtemaet i al 
hans kunst.

- Lyset fra Akari er ligesom lyset fra so-
len filtreret gennem shojipapir. Elektricite-
tens hårdhed bliver på den måde transfor-
meret gennem papirets magi til lys fra vo-
res oprindelse – solen – så dens varme vil 
blive ved med at fylde vores rum om nat-
ten, er Isuma Noguchi citeret for at have 
skrevet.

Akari-lamperne bliver stadig produceret 
ved japanske Gifu, der har lavet dem siden 
1950’erne.

Ny Vestergade 2C, 5000 OdeNse C, 70707457, iNfO@gallerisaNdberg.dk
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BLIV INSPIRERET TIL
DIT NÆSTE KUNSTKØB
hoS GaLLERI SaNDBERG

Vi tilbyder et bredt udValg af
mOderNe kuNstVærker af fOrskellige

kuNstNere i flere prisklasser.

kig iNd i galleriet Og se
VOres stOre samliNg iNdeNfOr malerier,

grafiske Værker, fOtOkuNst Og skulpturer.
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