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Voorwoord

Toen de Kunstcommissie TU/e Shinkichi Tajiri

(1923 - 2009) in het najaar van 2008 voorstelde

zijn werk centraal te stellen op de ‘Dag van de

Kunst 2009’ aan de Technische Universiteit

Eindhoven, reageerde hij meteen positief. Heel

enthousiast heeft hij, met zijn dochters, meege-

werkt aan de invulling van die dag door onder

meer vele foto’s en beelden uit zijn privé-bezit ter

beschikking te stellen voor dit boek en de tentoon-

stelling. Deze expositie gaat vergezeld van een

video waarin wij Tajiri interviewen, een van de

laatste momenten waarin hij ons toespreekt. 

Voor de tweede keer, ruim veertig jaar later, is werk van Tajiri te

zien op de TU/e, want in 1968 stond zijn werk ook centraal,

samen met het werk van zijn vrouw Ferdi en het kunstenaarsduo

Wessel Couzijn en Pearl Perlmutter. Wellicht was de aankoop van

het werk ‘Seed no. 4’ in 1967 door de Kunstcommissie hiervoor

de aanleiding. 

In zijn werk zien we zijn leven terug. Zowel de oorlogservaringen,

opgedaan in het Japans-Amerikaanse vrijwilligersregiment, als

erotiek, schoonheid en berusting, het is allemaal verwerkt in

indringende beelden. Zijn beelden zijn als de boeken van de

schrijver Maurice Pons. Beiden hebben met hun kunst een oorlog

verwerkt, Tajiri met aangrijpende stalen oorlogssculpturen, de

schrijver met het zwartgallige en gruwelijke boek ‘Les Saisons’.

Daarna hebben ze hun leven weer opgepakt en weer ruimte

gemaakt voor de positieve kant van het leven. Pons schrijft dan,

naar hij zegt om zichzelf te amuseren, ‘Rosa’, een pastiche op

een historische roman. Tajiri gaat verder met zijn toch al rijke

oeuvre, onder meer zijn beroemde monumentale gladde knopen

van hout, polyester, papier of metaal en zijn experimenten met

film en fotografie. 

We danken Tajiri en zijn familie van harte dat dit allemaal nog

mogelijk was.

Jouke Post

Voorzitter Kunstcommissie TU/e

Technische Universiteit Eindhoven

‘Seed no. 4’ voor de faculteit Elektrotechniek.
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ZAAD: HET PROBLEEM VAN DE EROTIEK IN
DE ESTHETICA
Jacob Voorthuis

Een beschrijving van de erotiek in relatie tot de

mens is problematisch omdat men de lezer daar-

mee uitnodigt meteen verder te reiken, naar waar

het denken leidt, naar het nieuwe, het voorstel-

bare. Hoe ver kan men gaan? In een verzameling

korte hoofdstukjes probeer ik hier een aantal

thema’s te introduceren aan de hand van een

specifiek beeld, Tajiri’s ‘Seed no. 4’ dat de veront-

rustende en rusteloze kanten van het mens thema-

tiseert: geboorte door dood, groei door afbraak,

schepping in de rot, erotiek via de afschuw en de

walging. Maar het eind is niet in zicht. Evenmin zoals het eind

van de evolutie (het mechanisme met behulp waarvan wij heb-

ben leren denken) ook niet in zicht is, en de mens als lerend,

spelend en denkend wezen onbepaald blijft.

Ter gelegenheid van de Dag van de Kunst is het beeld ‘Seed no.

4’ van Tajiri verplaatst naar zijn nieuwe locatie tussen de Zwarte

Doos en Vertigo, een mooie trotse plaats voor dit ingewikkelde

werk, dat ook op zijn nieuwe plek op het terrein van de TU/e een

gezonde verontrusting zal uitoefenen. Tot voor kort stond het

elders op de campus, in een omgeving die niet helemaal mee-

werkte, een trots en enigszins agressief beeld op een onverschil-

lige, verwaarloosde plek. Dat is de plek waar ik dit beeld heb

leren kennen, waar ik mijn gevecht met het kunstwerk ben aan-

gegaan. Het beeldhouwwerk zal overal verontrusting zaaien. Het

is een ridder van een verontrustende liefde met een verontrus-

tend aanzicht. Daarmee maakt het omgevingen onrustig.

‘Seed no. 4’ heeft wortel geschoten in een vreemde doch ont-

vankelijke aarde, als een teek op de huid van een hond, een

geïmplanteerde embryo aan de baarmoederwand, een plant in

de aarde. Het is ontkiemd en groeit op een agressieve wijze:

dunne hoekige pezen, navelstrengen of wortels in de vorm van

afvoerbuizen, sommigen afgeknepen, schieten naar beneden de

grond in, uit een hoekig, pregnant zaad dat iets weg heeft van

een vliegende schotel, een robot, een zwanger buitenaards

wezen. Het gaat hier niet zomaar om een zaad dat wortel schiet.

Het betreft hier ook een staand beeld, een ontkiemend, groeiend

zaad dat tegenover ons staat, als wezen, als kolonisator, als

minnaar. Als robotachtig wezen past het beeld overigens naad-

loos in het gehele oeuvre van Tajiri, maar dat terzijde. 

Het zaad is duidelijk hermafrodiet. Aan de voor- en onderkant

van het zaad, waar de pezen, strengen of wortels ontspruiten,

opent zich een vagina met absurde tapijtjes schaamhaar, netjes

orthogonaal aangelegd als een Hollands tuintje, keurig sym-

metrisch langs bronzen labia als dijken. Bovenop het zaad

pronkt een fallus, een meeldraad of ontkiemt een jonge plant,

met forse teelballen: een monsterlijk hoofd op een monsterlijk

lichaam. Als geheel, met strengen als benen, zaad als lichaam en

fallus als hoofd, heeft het een bizar, gruwelijk maar ook potsier-

lijk aanzicht, eenzelfde potsierlijkheid als het gewelddadige,

dreigende en banale aanzicht van sociaal dolende jongemannen

met hun ridderlijke tekens van oorlog, haat, platte erotiek en

onzekerheid.

Nu houd ik er zelf niet zo van mijn associatieve talenten zonder

pardon te botvieren op een gepresenteerd object. Eigenlijk wil ik

helemaal geen betekenis bijgeleverd hebben; hardlijvige beteke-

nis zit het ondergaan van kunst al snel in de weg; het constipeert

de stoelgang van verdere mogelijkheden. Kunst zoekt naar

beschrijving. Dat wil overigens niet zeggen dat je alleen

onbevangen of ongeïnitieerd naar kunst kan kijken. Integendeel,

maar wat in het begin helpt, zit bij verdere ontplooiing al snel in

de weg, mits het zich aanpast of naar nieuw gebruik leidt. Zo

gaat dat met evolutie, het kijkt naar wat er geboden wordt. De

eerste weetjes over de Mona Lisa helpen mij op weg, maar

mogen de verdere ontwikkeling van mijn liefde voor haar portret

niet in de weg zitten. Maar bij het beeld van Tajiri dringt de ele-

mentaire associatieve betekenis zich op, de waardering van het

beeld wordt al snel een oefening in laxatie. De procedure van

waardering zal in ons geval moeten worden omgekeerd; we

moeten terug van waar we veel te snel zijn aangekomen. De

lagen opdringerige associatie moeten worden ontdaan van hun

penetrerende en beklijvende kracht. Dat gaat moeilijk lukken, de

beeldende kracht van de erotiek laat namelijk niet zomaar los. 

II 

Detailopname van ‘Seed no. 4’.
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Een hermafrodiet bestand: 
metabolica & metamorfose.
De genealogie van Eros staat centraal als men de Eros zelf wil

begrijpen, niet omdat het geheim van zijn wezen in zijn oorsprong of

phusis ligt, maar omdat juist zijn groei en ontwikkeling mede-

bepalend zijn: nature en nurture. Het zaad, de bevruchting, de

kiem, de truc, het overtollige, het gebrekkige, het zoekende en

het bedelende zijn allemaal deel aan zijn wezen als tussengod.

Eros, zoals Socrates hem voorstelde en zoals Georges Bataille

hem veel later verder vorm geeft, bemiddelt tussen overvloed en

gebrek, tussen gebrekkige mensen en boordevolle, schuimende

goden, tussen de armzalige, bedelende minnaar en het volle,

frisse beminde. Maar hij doet dat niet zonder zijn prijs te vragen.

Met zijn loon schept hij nieuwe monsters: het mogelijke. De ero-

tiek is de naakte begeerte, de wens om het verre dichtbij te bren-

gen en zich daarmee te vermengen, de relatie die afstanden

meet en aanzet tot overbrugging, tot eenwording ten bate van

verdere deling. De liefde vult de leegte aan zodat zij alles tot één

geheel kan binden. De dood, Thanatos, ontbindt dan weer wat

de liefde tijdelijk heeft weten te verbinden. Maar wat de dood

ontbindt is nooit gelijk aan wat de liefde oorspronkelijk heeft

weten te binden. Dat wat ontbonden is in de dood heeft een

andere samenstelling, er heeft een transformatie plaatsgevon-

den, een metamorfose. Het tweeslachtige, oftewel hermafrodiete

karakter van het beeld ‘Seed no. 4’ van Tajiri is, vanwege de aard

van het bronzen kunstwerk, statisch, maar daarmee wordt de

dynamiek van de metamorfose die aan het hermafrodiete ten

grondslag ligt des te duidelijker zichtbaar. Metamorfose, de

gedaantewisseling, is het product van de metabolica, de stofwis-

seling. Dingen veranderen voortdurend zoals Heraclitus al had

opgemerkt, Panta Rhei, alles stroomt. Heidegger had ons er al

op gewezen dat de mens een bestand is. Net zoals een

computerbestand wordt het ik voortdurend ‘geüpdatet’ 

middels lichamelijk en geestelijk voedsel.

De verontrustende tegenstelling
In Bataille’s queeste naar de betekenis van de erotiek is het

verontrustende, het feit dat tegengesteldheden op een zo rare

manier met elkaar omgaan, centraal gesteld. Iets dergelijks had

Socrates natuurlijk al gesuggereerd toen hij Eros de plaatsloze

tussengod noemde, en het werk van De Sade is zeker een illu-

stratie van dit dubieuze aspect van de Eros, maar Bataille pro-

beert het gegeven filosofisch te vangen. Tegengesteldheden,

zoals ik hem interpreteer, zijn eigenlijk tegenovergesteldheden,

ze zijn voedsel voor elkaar. Ze stellen zich op tegenover elkaar,

net als een mens aan tafel zich tegenover zijn voedsel plaatst,

net zoals Tajiri’s Seeds zich tegenover hun omgeving opstellen,

rechtop, als een organische robot, klaar om gericht te kolonise-

ren. Het tegenovergestelde is dat wat het andere wil verorberen,

consumeren, waar onze noodzaak tot consumptie en productie

(en consumptie is slechts een onderdeel van productie en vice

versa) zich op kan richten. Het tegenovergestelde biedt mogelijk-

heden tot groei en onderhoud. Een wezen stelt zichzelf op als

entiteit, tegenover een entiteit waarop zijn aandacht is gevestigd.

De man en de vrouw stellen zich tegenover elkaar op ter con-

sumptie van elkaar in de productie van wat er dan ook uit voort

mag komen: wederzijds begrip, liefde, vriendschap, haat, rivali-

teit, babies, als er maar productie is. Het is dan ook niet voor

niets dat de erotiek, de dood, de geboorte, het zwangere, het

rottende en de vertering zo op elkaar zijn aangewezen. Liefde en

dood, Eros en Thanatos, hebben elkaar nodig in de stof- en

gedaantewisseling van binding en ontbinding, ter differentiatie

van de ruimte, ter consumptie en productie, in de poging de één

te overwinnen via de ander, in de hoop op hereniging. Deze

krachtige emoties zijn ook allemaal tot elkaar te reduceren, ze

kunnen alleen bestaan bij de gratie van de ander: binding

behoeft ontbinding, anders is er eenvoudigweg geen beweging,

geen mogelijkheid tot transformatie. Dan zou alles stil worden in

het universum. Het is juist het labiele, het flirtende, het onsta-

‘Wombtomb’ (1968) van Ferdi. (Schuimplastic en kunstbont, lengte 225 cm)
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biele dat de mogelijkheid tot koppeling en ontkoppeling en dus

beweging biedt. Het iets latere werk van Tajiri’s partner Ferdi is

vanwege die verontrustende tegenovergesteldheid ook op een

belangrijke manier verwant aan de Seeds van Tajiri. Haar

‘Wombtomb’ uit 1968 is een doodskist/baarmoeder: een doods-

kist én baarmoeder wel te verstaan waarvan het deksel een grote

bonte vagina voorstelt, waar, op carnavaleske wijze, in en uit

gekropen kan worden. Het is een holte waar zich de metamor-

fose en de stofwisseling kan voltrekken, de rot en de bevruch-

ting, de groei en de ontbinding. Het werk onderzoekt het ambi-

gue, het procesmatige equivalent van het hermafrodiete: de

metamorfose, oftewel de stofwisseling van het bestaan. 

‘Seed no. 4’ speelt Eros
Zoals eerder betoogd kan men eenvoudigweg niet voortbrengen

in het lelijke, tenzij men in het lelijke weer het mooie vindt.

Voelen wij afkeer jegens de rot waarin vliegen en maden gedijen

dan is dat geen probleem, wij hoeven ons daarin niet te verme-

nigvuldigen. De rot waarin wij bevrucht raken en bevruchten

ruikt anders en heet bij ons een goede sfeer. Of er een relatie

bestaat tussen de kuisheidsnormen ten aanzien van het erogene

en onze afkeer tegen de rotting staat buiten kijf, maar hoe die

relatie te verwoorden is, valt nog te bezien. Het is in ieder geval

interessant dat het erogene ten bate van de maatschappelijke

stemming veelal wordt versluierd op een manier die vergelijk-

baar is met de manier waarop wij ons afkeren van het lelijke en

het vieze. Het lelijke en het erogene zijn beide interessante

heterotopen. Er zijn voorbeelden te over waar ze bij mensen,

objecten en handelingen expliciet en ondubbelzinnig erogene

walging oproepen en vice versa. Erotiek en afkeer vormen de

muur die hen deelt. Zetten zich tegen elkaar af. Zo is het één de

poging de ander te koloniseren. Wij zien onze meest vruchtbare

omgevingen niet als rottend, terwijl ze dat nu juist per definitie

zijn. Neem een universiteit als kennisgetto: kennis wordt opge-

spuwd, geabsorbeerd, verteerd, verwerkt en weer afgevoerd. In

deze maalstroom wordt het nieuwe verwekt. Voortplanting

geschiedt per definitie in het schone. En het schone is daar waar

het lekker aanvoelt. Het schone is de roes van de overvloed

waarin men begeert en voortplant. Het mooie is de mens in

relatie tot het ding, als geheel gezien. Dus men moet de vraag zo

stellen: wat wordt er precies begeerd? Wat is er mooi in het

geheel aan zaken dat mee komt in de consumptie-ter-productie?

Wat wordt er precies geconsumeerd en wat gebeurt er met het

overtollige? De geschiedenis van de esthetica is een geschiede-

nis van het overwinnen van de afkeer door deze vragen te oefe-

nen. Dit aasetende, prullenbakonderzoekende, verzamelende

zwerversaspect van onze nieuwsgierigheid betreft een evolutio-

naire truc die ons geen windeieren heeft gelegd! Maar omdat dit

proces van overwinning een voortdurend selectief proces betreft,

produceert het op zijn beurt weer nieuwe afkeer. Zodra we, bij-

voorbeeld, het racisme als een goed te boven zijn gekomen en

we ditzelfde racisme zien voor wat het is: een stomme zet waar-

door het wantrouwen woekert, richt de afkeer zich uiteraard op

het racisme zelf, en zo banen wij een weg in de omgeving. Het

wezen van de minnaar, de zwervende, de zoeker is niet mooi, hij

heeft kramp; hij is in de ban van een onrustige halfgod. Het ver-

langen zelf heeft een vertekend gezicht, bewoont het tussen-

gebied. Hij is lelijk en daarin mooi. Daar begint zich het beeld

van Tajiri af te tekenen. ‘Seed no. 4’ is niet mooi in wat het voor-

stelt, de bevruchting, de groei, de kiemende dood dat leven

heet, de Eros. Het is zelfs oerlelijk, er krioelt leven om hem heen,

rotting en bevruchting. Hij groeit agressief doorborend in de rot

en bevrucht zijn omgeving, maakt onrustig. Het beeld wordt

mooi in de worsteling die ik, als zoekende, ermee aanga. De lief-

de schept het gebrek, de ontevredenheid, de onvolledigheid, of,

zoals Nietzsche het verwoordde, de honger. Liefde is honger. Het

wil het mooie, het lekkere, het bruikbare consumeren in de

productie van rot. De liefde is het verlangen naar eigendom en

eigendom is het in gebruik hebben van hetgeen geliefd wordt.

‘Seed no. 4’ is mooi omdat het Eros en Thanatos zo verontrus-

tend speelt. Dat is wat beelden doen, ze spelen de mogelijk-

heden van ons epos. Het beeld is een goed acteur, het eist mijn

aandacht daarin op, doet mij denken over mijn vermogen honger

te hebben.

Deze bijdrage is een verkorte versie van een essay over het probleem van de erotiek in de esthetiek. Het complete artikel verschijnt later dit jaar. 

Plato: ‘Feest of Symposion’, verschillende uitgaven.

Georges Bataille: ‘The History of Eroticism’ in: ‘The Accursed Share, An Essay on General Economy’. Vol. 2-3, transl. Robert Hurley, Zone Books, New

York.

Martin Heidegger, (1949) ‚Das Ge-stell’. In ‘Bremer und Freiburger Vorträge‘, Gesamtausgabe Band 79, Vittorio Klostermann; 1994. Brent Batstra, ‘Over

de aard van succes en de staat van de mens‘, nog niet gepubliceerd essay.



Tajiri-Seed/7

“Al mijn werk is het resultaat
van wat ik heb meegemaakt”

7 december is een belangrijke dag in het leven van

Shinkichi Tajiri. In 1923 wordt hij op die dag

geboren in Los Angeles; in 1941 op die dag valt

het Japanse leger Pearl Harbor aan en op die dag

wordt hij, in 2008, officieel Nederlands staats-

burger. In de tussenliggende 85 jaar maakt Tajiri

veel mee. Hij maakt talloze kunstwerken van zeer

uiteenlopende aard en materialen en wordt een

internationaal gevierd kunstenaar, wiens werk over

de hele wereld verspreid staat in musea en privé-

collecties. 

Waarom hij kunstenaar is geworden, verwoordt Tajiri onder ande-

re als volgt: “Ik ben eerst en vooral beeldhouwer uit noodzaak,

zowel spiritueel als materieel. Dit is wat ik moet doen, wat ik wil

doen en wat ik het beste kan. Ik kan beter beeldhouwen dan

borden wassen, weet ik uit eigen ervaring. Als beeldhouwer wil

je sporen van je bestaan op de aarde achterlaten. Die sporen,

die beelden zijn kristallisaties van mijn ervaringen.” 3 En: “Al

mijn werk is het resultaat van de dingen die ik heb meegemaakt.

Niet omdat ik wìlde dat ze gebeurden, maar vaak omdat ik er het

slachtoffer van was: van de politieke situatie in Amerika in de

jaren ’40, toen de oorlog uitbrak, toen de Japanners Pearl Harbor

aanvielen.” 1

Echter, Tajiri is nooit een ’slachtoffer van de omstandigheden’ in

de traditionele zin van het woord geworden. Hij heeft zijn

ervaringen om weten te zetten in prachtige kunstwerken. In het

interview voor dit project verwoordt Tajiri uitgebreid hoe de

aanloop naar de oorlog, de oorlogservaringen en de beginjaren

in Parijs zijn thema’s en zijn houding tegenover kunst groten-

deels hebben bepaald. 

III

Gerard Verhoogt

Tajiri bezig met het beeld ‘Head’, 1961.
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Tajiri’s ouders, Ryukichi Tajiri en Fuyo Kikuta, emigreren respec-

tievelijk in 1906 en 1913 vanuit Japan naar de Verenigde Staten.

Ze krijgen zeven kinderen, waarvan Shinkichi Tajiri de vijfde was.

In 1936 verhuist het gezin naar San Diego. Zijn vader overlijdt

drie jaar later, als Tajiri 15 is. Als jongen heeft Tajiri een, naar het

blijkt, moeilijk haalbare droom: hij wil ingenieur worden en

vliegtuigen bouwen, ontwerpen en er in vliegen. Maar in 1940

krijgt hij ook zijn eerste lessen in beeldhouwen, van Donal Hord

in San Diego.

“Ik bouwde mijn eigen, zelfontworpen modelvliegtuigen. Toen de

laatste, die met gas werd aangedreven, neerstortte was dat het

einde want ik had er al mijn zakgeld in gestopt. Ik was 17, 18 jaar,

net voor de oorlog met Japan uitbrak. Maar het zou sowieso

moeilijk zijn geweest om in dat vak te gaan werken. Japans-

Amerikanen die aan het begin van de 19e eeuw emigreerden

waren vaak contractarbeiders voor de spoorwegen of werkten in

de goud- of kolenmijnen. Ze deden het zware en vieze werk, dat

Europese immigranten niet wilden doen; die hadden de betere

banen al. Je kon dokter of tandarts worden, maar je zou nooit lid

worden van de mainstream, altijd tot een kleine gemeenschap

behoren. Met een universitair diploma kon je als Japans-

Amerikaan in het fruitstalletje van je vader helpen. Dat was je

soort toekomst: je kon geen fatsoenlijke baan vinden.”

Als het Japanse leger Pearl Harbor aanvalt wordt Amerika direct

betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Het wordt vaak vergeten,

maar dit heeft ook grote consequenties voor de honderdtwintig-

duizend Amerikanen van Japanse origine. Ze worden gezien als

potentiële spionnen en zijn daarmee staatsgevaarlijk. Ook al is

75 procent Amerikaans staatsburger, ze worden zonder vorm van

proces of beschuldiging in kampen gezet, compleet met wachtto-

rens en omheining. In de video ‘Issei, Nisei’ 2, die Tajiri hierover

maakt, is te zien hoe de vrachtwagens voor de deur stoppen en

iedereen in moet stappen. Ze mogen meenemen wat ze kunnen

dragen; de rest van hun bezittingen gaat verloren. De familie

Tajiri, die van beide kanten afstamt van een samoerai familie,

wordt aanvankelijk geplaatst in de paardenstallen van de Santa

Anita Racetrack, later in concentratiekamp ‘Poston III’ in Arizona.

Die gebeurtenissen hebben een beslissende invloed op Tajiri’s

leven en carrière. 

“Ik besefte dat ik nooit een baan in de vliegtuigindustrie zou

krijgen, want ik zou altijd een potentiële spion blijven. Ik zag ook

hoe de Indianen al bijna honderd jaar in het reservaat zaten,

terwijl bijna hun hele cultuur vernietigd was. Ik wou niet vege-

teren in het kamp en wilde daar per se uit. Dus ik besloot de gok

te wagen en meldde me aan voor een speciaal, gesegregeerd,

Japans-Amerikaanse gevechtseenheid, bestaande uit vrijwil-

ligers. Allemaal Japanners, die wilden vechten voor dit land en

tegen Amerika’s vijanden, maar ook voor hun eigen mensen die

in het kamp zaten.”

De familie Tajiri met links de baby Shinkichi, 1924.

Interneringskamp ‘Poston III’, Arizona. (Olieverf, circa 1942)
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Na een training en opleiding wordt Tajiri in 1944 ingezet in Italië,

met name tegen de elitetroepen van de SS. De eenheid lijdt

zware verliezen bij de vele, zeer gevaarlijke opdrachten. De bij-

naam van de eenheid is ‘The Purple Heart Bataljon’ vanwege de

vele hoge onderscheidingen en ‘The little man of iron’ voor de

onverzettelijkheid. Zelf raakt hij bij de slag om Castellina

gewond aan zijn bovenbeen en ligt een half jaar in een zieken-

huis in Rome. Hij wordt onder andere gestationeerd in Marseille,

Nancy en Reims; tussentijds bezoekt hij Parijs een keer.

“Ik had niet verwacht dat ik gekozen zou worden voor het

regiment. Ik was toen een soort lopend ’rampgebied’. Ik heb vijf

keer een dubbele longontsteking gehad, de laatste keer met dif-

terie. Ik was bijziend; ik zat onder mijn gewicht (woog ongeveer

110 pond). Ik stak mijn hand op, omdat ik dacht dat ze me toch

niet uit zouden kiezen. Maar ze kozen me toch, ik denk dat ze zo

wanhopig waren dat ze iedereen aannamen. Na elf maanden

basistraining en bivakkeren in de regen en modder in de bossen

van Mississippi, merkte ik dat veel van de dingen waar ik eerder

last van had, psychosomatisch waren. Ziek worden en naar het

ziekenhuis moeten, het bleek ook een manier om te ontsnappen

aan school, waar ik het niet leuk vond.”

“Ik realiseerde me destijds helemaal niet dat sommige politici

dit commandoteam óók speciaal in het leven hadden geroepen

om een hele nieuwe generatie jonge Japanse Amerikanen te

elimineren. Ze waren tussen de 18 en 30 jaar en werden de erg-

ste omstandigheden in gestuurd. En we verloren veel mensen,

jonge mannen.”

“Die verwonding was een lot uit de loterij, je hoefde niet meer te

vechten, alleen je tijd vol te maken.” 3

Tajiri in Camp Shelby in 1943.

Eenmaal terug in Amerika besluit hij om kunstenaar te worden.

Na de demobilisatie in 1946 gaat Tajiri in september 1947 naar

de Kunstacademie in Chicago, waar hij een jaar les volgt met G.I.

Bill, een regeringsbeurs voor ex-militairen. Een jaar later vertrekt

hij naar Parijs om te studeren en werken bij de beroemdheden

als Ossip Zadkine en Fernand Léger, wat geen succes wordt.

“Het beviel me niet wat er gebeurde in Amerika. Door tegen de

nazi’s te vechten dacht ik dat ik mijn ‘schuld’ wel voldaan zou

hebben en geaccepteerd zou worden als Amerikaan. Maar zo

was het helemaal niet. Toen ik terugkwam had ik nog steeds het

‘gezicht van de vijand’. Als Amerikanen me zagen werd ik nog

steeds -dagelijks- beledigd omdat ze me ‘Jap’ noemden. Ik kon

redelijk goed tekenen en dingen maken, dus ik dacht dat ik in de

kunst wel een baan kon vinden. Onder kunstenaars was er

minder discriminatie. Ze waren een beetje vreemd of excentriek;

weird, zo je wilt. Ik denk dat ik ernaar toe groeide om vrij kunste-

naar te zijn. En het paste goed bij me, ik voelde me heel plezierig

bij dat idee. Ik realiseerde me dat je nooit ontzettend veel geld

zou verdienen en dat het een lange strijd zou worden. Maar je

moet eraan beginnen alsof je in een klooster intreedt: je doet

wat je wilt en daar hou je aan vast.”

“In het leger, de oorlog en de gevechten leerde ik iets over over-

leven. Dat is erg belangrijk, gewoon overleven. Toen ik naar

Parijs ging had ik geen vrienden en geen geld; ik had niemand

om naar toe te gaan. Ik was er in 1945 op verlof geweest toen we

Voorbeeld van discriminatie van Japanners in Amerika ten tijde van de WO II.
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Tajiri in Parijs in 1950. 

in Heidelberg gelegerd waren, gewoon om een beetje lol te

maken. Dus toen ik in 1948 terugging dacht ik dat ik me wel zou

redden. Ik was niet bang om onder de brug of langs de Seine te

slapen, dat had ik drie jaar lang in het leger al gedaan. Ik besefte

dat ik veel kon verdragen en dat het lijf een enorm pak slaag aan-

kon, dat je je daar doorheen kon vechten. Dat heeft me wel

geholpen in de beginjaren in Parijs.”

“Ik kreeg een beurs en ging naar de kunstacademie in Chicago,

waar ik een jaar bleef. Bovendien moet je als 23-jarige kunste-

naar ontdekken wie je bent en jezelf leren kennen. Dus ik dacht:

‘The hell with America!’ Want ik kon niet meer tegen de discrimi-

natie in Amerika, ik wilde ervan gevrijwaard zijn en ging naar

Parijs, waar ik al eerder een keer geweest was, tijdens mijn

verlof.”

“Zadkine, en later ook de schilder Fernand Léger, gaf me weinig

ruimte om te experimenteren. Ze wilden dat ik kloons van hun

werk maakte. Zadkine en Léger zijn grote kunstenaars, maar

verschrikkelijke leraren, al dan niet bewust. Ze dachten mis-

schien dat studenten naar hun kwamen om te leren hoe ze een

Léger of een Zadkine moesten maken. Maar dat is geen lesgeven.

Zadkine was overigens een heel interessante man, ik ben er later

goede vrienden mee geworden.”

‘One day sculptures’. Tajiri aan de Seine in Parijs in 1950. 

Tajiri in het restauratie-atelier, Chicago, 1946.
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Echter in zijn vrije tijd maakt Tajiri zijn eigen beelden, al heeft hij

bijna geen geld. Zijn materiaal haalt hij van schroothopen en

machine-onderdelen en daarvan last hij zijn eerste van vele

‘Warriors’. Desnoods sloopt hij ze om weer nieuwe te maken. 

“De tijd in Parijs was moeilijk. In het begin had ik een inkomen

van 75 dollar per maand, maar dat is niet veel. De helft ging op

aan de huur, zo’n veertig dollar ging naar mijn half afgebroken

schuur annex garage. Met één lamp, zonder water en toilet. Ik

heb tien jaar op 1 dollar per dag geleefd. Maar je redde je op een

of andere manier. Als je geen geld hebt, verlies je veel tijd: je

hangt rond bij café’s, in de hoop dat je iemand tegenkwam die

mensen nodig had om meubilair of zo te verhuizen. Voor elk raar

baantje wisten ze wel kunstenaars te vinden die bij cafés rond-

hingen. Zo leefde ik toen. Veel mensen zeiden tegen me: ‘Het is

goed om te lijden, als een kunstenaar geen geld of eten heeft’.

Dan zeg ik ‘Sorry, maar daar geloof ik niet in’, dat is een roman-

tisch idee. Had ik maar een rijke vader gehad, nu ben ik zoveel

tijd verloren omdat ik niet kon werken en geen materiaal had of

een fatsoenlijke plaats om te wonen. De confrontatie was over-

bodig; je kunt als kunstenaar rijpen zonder die ervaring.”  

In Parijs ontmoet hij o.a. de dichter Simon Vinkenoog en de kun-

stenaars Karel Appel, Corneille en Constant. Zij nodigen hem in

1949 uit voor de eerste roemruchte Cobra-tentoonstelling in het

Stedelijk Museum (Amsterdam). Na zijn bekendheid in Parijs is

dit zijn doorbraak in Nederland. Directeur van het Stedelijk

Museum Wim Beeren noemt hem ‘Het genie van Cobra’. Intussen

woont en werkt hij nog in Parijs. Als G.I. Bill stopt (1951) neemt

hij diverse baantjes, zoals docent in Wuppertal en ontwerper bij

een behangfabriek. Hij geeft cursussen lassen en ontmoet daar-

bij in 1953 de Nederlandse kunstenares Ferdi Jansen, die later

opvallende metalen sieraden maakt. In 1955 maakt hij met een

‘Fetish’. (IJzer, 1953)

Scène uit de film ‘Ferdi’, 1955.

Scène uit de film ‘The Vipers’, 1955.
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Tajiri en Ferdi verhuizen in 1956, trouwen in 1957 in Amsterdam

en in datzelfde jaar wordt hun eerste dochter geboren, Giotta. In

1959 volgt hun tweede dochter, Ryu. In deze periode maakt Tajiri

de eerste van een serie ‘Seed’ in brons en de eerste

‘Germination’ (ontkieming) in de serie drippings, beiden zijn

varianten van hetzelfde thema. In 1962 verhuist het gezin naar

Baarlo, kasteel Scheres. Als hij in 1964 docent wordt in

Minneapolis verblijven hij, zijn gezin en assistenten daar langere

geleende 16 mm camera de korte, experimentele film ‘The

Vipers’. Tajiri heeft geen montagefaciliteiten en monteert de hele

film, inclusief special effects, direct in de camera. Het onder-

werp, hoe het voelt om cannabis te roken, is in die tijd zeer

omstreden. Als de film een Gouden Leeuw wint op het Amateur

Festival van Cannes voor het beste gebruik van filmtaal, wordt de

film pas na de officiële bijeenkomst vertoond. Kort na ‘The

Vipers’ volgen de films ‘Ferdi’ en ‘Mad Nest’.

“Al die demonen, nachtmerries uit de oorlog moest ik uitbannen,

dus begon ik aan een serie van krijgers: guèrier, samoerai,

krijgsman, soldier, soldaat. Dat thema is een rode draad in mijn

werk, mijn hele leven lang al.” 3

“Je kunt de dingen sublimeren door ze te maken. Als je een drie-

dimensionaal beeld maakt van iets dat je bang maakt, kun je

ermee om leren gaan. Het is een soort illusie die in je hoofd zit.

… Ik merk dat ik er mee om kan gaan als ik het kan zien en aan

kan raken en erom heen kan lopen. Maar het is een beeld in mijn

hoofd en dat is een beetje griezelig, spooky. Maar achteraf is het

minder beangstigend, en als je er veel maakt raak je het lang-

zaam kwijt. Je wordt je eigen psychiater die je creëert om met je

eigen problemen om te leren gaan. Het is in die zin erg zinvol om

kunstenaar te zijn, als je kunstenaar bent, of muzikant of schrij-

ver, of welke manier je ook maar gebruikt om het uit je systeem

te krijgen. Als je het niet doet krijg je problemen, dan creëer je

psychologische problemen waar je niet overheen komt. Veel van

mijn lotgenoten zijn slachtoffer geworden van de oorlog. Zonder

dat ze het door hadden. Ze bleven het opkroppen, ze kwamen er

niet overheen.”

Tajiri in zijn atelier in Parijs met links naast hem een ‘Guerrier’, 1952.

Tajiri en Ferdi in het atelier in Amsterdam, circa 1956.
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‘Damsel-Dragonfly’ ( lengte 5 m, 1968), een van de Hortisculpturen van Ferdi, collectie Bonnefantenmuseum. Op de achtergrond een ‘Seed’ (1964) van Tajiri.

tijd. In 1965 maken ze een reis door de VS en Mexico, waar Ferdi

inspiratie krijgt voor haar beroemde Hortisculpturen, grote dier-

lijke en plantaardige wezens van textiel, die in 1968 ook op de

expositie op de TU/e te zien zijn. 

Midden jaren ’60 maakt Tajiri de serie ‘Machines’, gebaseerd op

de techniek van straalvliegtuigen, formule 1-auto’s en ruimte-

reizen. Ze doen sterk denken aan een combinatie van mens en

machine, van seksualiteit en wapen. Daarmee lijken ze een

moderne variant van de krijger. Omdat bezoekers de intentie van

deze beelden vaak verkeerd begrijpen, besluit Tajiri om ‘Knopen’

te gaan maken, nadat hij onder andere de uitlaat van de BRM

formule 1-raceauto in metaal had gegoten. Daarmee lijkt Tajiri

het thema van oorlog en agressie achter zich te laten. Hij richt

zich, behalve op de knopen, op andere kunstvormen die hij

onderzoekt: fotografie, video en computertekeningen.

“De machines hebben een soort schoonheid die vooral jongeren

toen aantrekkelijk vonden. Al begrepen ze de boodschap niet.

Die is: ik vind het crimineel dat regeringen over de hele wereld

zo veel geld besteden om machines en wapenuitrustingen te

ontwikkelen om elkaar te doden. Een gevechtsvliegtuig kost

honderd miljoen euro’s en daar kun je een fantastische kunst-

academie, bibliotheek of conservatorium van bouwen. Terwijl

deze dingen over tien of vijftien jaar worden weggegooid of

gerecycled. Dat geld is slecht besteed. Maar de jongeren

applaudisseerden omdat ze het geweldig vonden. Ze dachten dat

het een verering was, dat ik had over het elimineren van mensen

of zoiets. Maar het leidde me van de machines naar de knopen,

die sensueler zijn en geen speciale betekenis hebben: ze zijn

wat ze zijn en iedereen mag erbij denken wat hij wil.” 

”In 1967 wilde ik een sculpturale ‘verklaring’ geven die alle
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mystificatie, die naar mijn gevoel de kunstwereld in haar greep

had gekregen, zou doorprikken. Sculpturen die onmiddellijk

iedereen zouden aanspreken en tegelijkertijd tijdloos zouden

zijn. Dat was het begin van de ‘Knots’, de Knopen.” 4

In 1969 overlijdt Ferdi na een ongeluk. Als eerbetoon en ver-

werkingsproces maakt en drukt Tajiri in datzelfde jaar zelf een

herdenkingsboek over haar leven en haar kunstwerken. Hij

besluit zijn levenswijze te veranderen en meer tijd aan zijn

kinderen te besteden. In datzelfde jaar komt Tajiri Suzanne van

der Capellen weer tegen en vraagt haar om bij hem te komen

wonen. Ze trouwen in 1976.

Tajiri accepteert in 1969 een baan als docent aan de Kunst-

academie in Berlijn. Hij is gekozen op voorspraak van studenten

die onder de indruk kwamen van zijn Seeds op de Documenta.

Het regelmatige inkomen zorgt er mede voor dat hij, naast de

talloze beelden die hij maakt, kan experimenteren met allerlei

andere technieken als fotografie en video. Tajiri maakt honder-

den foto’s met verschillende onderwerpen (naaktmodellen,

formule 1-auto’s, de Berlijnse Muur) volgens het principe van de

daguerreotypie, een procédé dat in de eerste helft van de 19e

eeuw is ontwikkeld door Louis Daguerre. Een met zoutoplossing

behandelde zilveren plaat wordt blootgesteld aan kwikdampen

(het ontwikkelen), waardoor positieve, spiegelende beelden ont-

staan. Door de vele kwikdampen loopt Tajiri een kwikvergiftiging

op, ondanks zijn masker. Daarna experimenteert hij met stereo-

fotografie, panoramafoto’s en maakt hij computer-graphics op

een Amiga, een van de eerste computers. 

‘Made in the USA’. (Hoogte 180 cm, brons en messing, 1965) 

‘Joyce en de platte knoop’. (Polyester, 1981)

Environment met Hortisculpturen van Ferdi, ‘2 Couples, 4 Sculptors’, TU/e in 1968.
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In 1989, het jaar dat de Berlijnse Muur valt, gaat hij met pensi-

oen in Berlijn. Dat wil niet zeggen dat hij stopt met het maken

van kunstwerken, daarvoor blijft Tajiri te veel onderzoeker, zoals

hij altijd is geweest, gestimuleerd door zijn interesse en nieuws-

gierigheid. In 1996 begint hij aan een groot project, ‘47 Ronin’,

eerst van centa foam, later van verschillende materialen (giet-

ijzer, brons, hout). De eerste Wachter die op de Ronin is

gebaseerd, komt bij het Ministerie van Defensie te staan en op 

2 mei 2007 onthult koningin Beatrix vier gietijzeren wachters in

Venlo. De zes meter hoge beelden staan aan weerszijden van de

stadsbrug, die een tijdens de oorlog kapotgebombardeerde brug

verving. Het is de toegangspoort vanuit het westen, en de beel-

den fungeren als ‘hoeders’ van de stad om haar te beschermen

tegen oorlog en geweld. 

Hoewel hij al bijna vijftig jaar in Nederland woont, is Tajiri altijd

Amerikaans staatsburger gebleven vanuit het idee dat je het

beste kritiek op je land kan geven als je er staatsburger van

bent. Op 7 december 2008, op zijn 85e verjaardag, wordt Tajiri

officieel Nederlands staatsburger. Op 15 maart 2009 overlijdt hij.

“Ik voel me Amerikaan noch Nederlander. .. Ik denk dat ik me

toch vooral Amerikaan voel, maar ik woon daar niet om politieke

redenen. Ik zou de oorlog kunnen laten rusten. …… Ze (de

Amerikanen red.) zeggen ‘Laat het toch zitten, wees een goed

Christen.’ Maar keer je ze de andere wang toe, dan naaien ze je

opnieuw.” 3

Echter, bij de onthulling door de koningin van de Wachter-

beelden op de stadsbrug in Venlo, loopt hij door een haag van

applaudiserende mensen. Tajiri in De Limburger in 2008: “Ja, dat

is onvergetelijk. Het was niet geregisseerd, het kwam spontaan.

Ik ben nu bijna 85. Ik ben dankbaar dat ik waarschijnlijk Neder-

lander mag worden. Misschien al morgen, op mijn verjaardag. Ik

heb me altijd ontheemd gevoeld, nu voel ik me eindelijk thuis.” 5

Daguerreotype ‘Suzanne’ (1976)

Tajiri met kleinkinderen Shakuru en Tanéa bij de eerste gietijzeren Wachter voor

gemeente Bergen, 2001.
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1 De citaten in de rechterkolom zijn, tenzij anders vermeld, uit de documentaire ‘Seed’ van de TU/e. 

Interview Gerard Verhoogt, opnames Phocas Kroon; 7 oktober 2008.

2 ‘Issei, Nisei’, (2002) een collage van documentaire fragmenten en foto’s over de internering van Japanners in de VS.

3 ‘Het labyrint van Tajiri’; documentaire van Cinta Forger en Walther Grotenhuis, 2000. 

4 ‘Autobiographical notations, words and images / Autobiografische aantekeningen, woorden en beelden’. 

Concept en tekst: Shinkichi Tajiri, Eindhoven 1993. 

5 'Doodgaan is een mysterie voor me'; interview met De Limburger, 6 december 2008.

Tajiri tijdens het interview op 7 oktober 2008.

‘Wachters’ op de stadsbrug in Venlo, 2001.
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Het beeldend universum van Shinkichi Tajiri 

Frank van de Schoor 

Tajiri heeft zijn levensloop op openhartige wijze

opgetekend in de publicatie ‘Autobiographical

notations’, een fraai uitgevoerd boek dat de sfeer

van zijn bestaan en zijn kunst goed weergeeft. Hij

beschrijft zijn jeugd in Los Angeles, zijn verblijf in

het interneringskamp in Poston, Arizona, de

oorlogsjaren, de kunststudie in Parijs en zijn

missie in Amsterdam, Baarlo en Berlijn. De

verhaallijn is helder en consistent. De beeld-

opbouw van het boek is chronologisch met in het

begin veel familiefoto’s en persoonlijke ervarin-

gen. Gaandeweg komt het beeldende werk en zijn intensieve

contacten en vriendschappen met vakgenoten meer centraal te

staan. Het boek eindigt met een prachtige fotorapportage van de

verschillende vertrekken in kasteel Scheres in Baarlo, dat de

familie Tajiri al vanaf 1962 bewoont. De foto’s geven een boeien-

de impressie van zijn artistieke horizon, zijn allesomvattende

werk, zijn verzamelingen en zijn onnavolgbare vermogen om de

wereld om zich heen te bezielen. 

Tajiri heeft veel meegemaakt en nog meer zelf in gang gezet, en

de wereldgeschiedenis heeft zijn persoonlijke leven meer dan

eens doorkruist. Zijn prille volwassenheid stond in de schaduw

van Pearl Harbor en tijdens de Tweede Wereldoorlog vocht hij als

frontsoldaat in Italië. Van 1969 tot 1989, het jaar waarin de DDR

ophield te bestaan, was hij professor aan de kunstacademie in

Berlijn, waar hij de Muur in deze verscheurde stad als afschrik-

wekkend symbool ervoer.

Als kunstenaar manifesteerde hij zich in belangrijke kunstcentra:

Chicago, Parijs, Amsterdam, Tokio, Berlijn en zelfs in China.

Misschien meer dan hem lief was, verbleef hij op locaties waar

geschiedenis werd geschreven. Tajiri is wereldburger geworden

tegen wil en dank. In wezen is hij een Japans-Amerikaan, die zich

vestigde in Europa om uiteindelijk zijn bestemming te vinden in

Nederland, in het perifeer gelegen Noord-Limburg.

Als gevolg van de politieke gebeurtenissen tijdens de oorlog

heeft Tajiri zich lange tijd ‘displaced person’ gevoeld, ontheemd

in eigen geboorteland. Zijn culturele en etnische identiteit

werden ondermijnd. Mede daardoor vond hij zijn bestemming in

de kunst, die hem de kans bood een onafhankelijke identiteit

zonder belemmeringen te ontwikkelen. Tajiri groeide uit tot een

belangrijk kunstenaar, wiens werk een hoge vlucht nam. Naar-

mate je meer vleugels hebt, zijn er echter ook minder wortels.

Amerika, land van begrensde mogelijkheden
Als kind van Japanse ouders wordt Shinkichi George Tajiri op 7

december 1923 geboren in Los Angeles. Het geslacht Tajiri

behoort tot de hoge Japanse adel, getuige de belangwekkende,

overgeleverde familierol, die de genealogie van de Tajiri’s als

samoerai-familie in kaart brengt tot ongeveer 270 na Christus.

Zijn vader, Ryukichi Tajiri, besluit in 1906 Japan te verlaten om

het toenemende militarisme te ontwijken. Hij vestigt zich in

Californië, waar hij zijn echtgenote Fuyo Kikuta in de Japanse

gemeenschap ontmoet. Ryukichi is onder meer rijwielhandelaar,

directeur van een boerenbond en daarnaast verwoed amateur-

fotograaf. 

IV

Tajiri’s atelier in 2001.

Tajiri met familierol in 1996.
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Tajiri’s moeder bekommert zich vooral om haar gezin met zeven

kinderen. Tajiri groeit op in een periode van schaarste die met de

depressie in 1929 een dieptepunt bereikt. De buitenwijken van

Los Angeles worden beheerst door jeugdbendes die geweld niet

schuwen, zodat hij al op jonge leeftijd in aanraking komt met

agressie. Als kind maakt hij zijn eigen speelgoed, als tiener

bouwt hij vliegtuigen met een door elastiek aangedreven propel-

ler. Hij wil aanvankelijk vliegtuigbouw studeren. 

Op 7 december 1941, de dag van Tajiri’s 18de verjaardag, voert

Japan een verrassingsaanval uit op de Amerikaanse marinebasis

Pearl Harbor en betrekt daarmee de Verenigde Staten bij de

Tweede Wereldoorlog. Terwijl de bevolking toch al niet gastvrij is

voor Aziatische immigranten, treedt de Amerikaanse regering

rigoureus op tegen de Japanse gemeenschap, die wordt gezien

als het ‘gele gevaar’, vijand en saboteur. 120.000 Japans-

Amerikanen worden zonder enige vorm van proces geïnterneerd

in kampen; Tajiri belandt met zijn familie in Poston, Arizona. De

internering ervaart Tajiri als een diepe vernedering. Macaber is

vooral dat voormalig buurtbewoners het ouderlijke huis com-

pleet mèt inventaris hebben gestolen: het werd op een trolley

weggereden en is nooit teruggevonden. Om de uitzichtloze

situatie van het kamp te ontvluchten meldt Tajiri zich aan voor

een speciale eenheid van Japans-Amerikanen. Onder Ameri-

kaanse vlag wordt de eenheid ingezet bij de invasie van Italië.

Als een van de fronttroepen gaat het bataljon naar het slagveld,

waar het excelleert in moed en vechtlust.

Kunstmetropool Parijs
Jonge kunstenaars uit heel Europa en uit Amerika trekken in de

eerste jaren na de oorlog naar Parijs, destijds het kunstcentrum

bij uitstek. Sommigen verblijven er voor hun artistieke oriëntatie,

anderen voor het avontuur, uit nieuwsgierigheid of om hun geluk

te beproeven. Vrijwel allemaal ervaren ze aan den lijve wat

armoede betekent. Het meegebrachte geld raakt snel op en er is

geen zicht op materiaalaanschaf of een fatsoenlijk atelier.

Exposeren blijkt vaak een utopie. Tegen geringe vergoeding

kunnen beginnende kunststudenten deelnemen aan open

atelierworkshops waar fameuze kunstenaars hen informeel

begeleiden. 

Met een werkbeurs van de Amerikaanse staat vertrekt Tajiri in

1948 uit Chicago met bestemming Parijs. Vanuit zijn interesse

voor de beeldhouwkunst vestigt hij zich in de kunstenaarswijk

Montparnasse, waar hij korte tijd lessen volgt bij Ossip Zadkine

en Fernand Léger. Hoewel hij de persoon en het genie van vooral

Zadkine kan waarderen, concludeert Tajiri dat de lessen van deze

leermeesters vooral een ritueel, statusbevestigend karakter heb-

ben, waarbij de gelauwerde kunstenaars er op uit zijn om de stu-

denten tot hun kloons te maken.  Van links naar rechts: James, Shinkichi, Fuyo en Thomas Tajiri 

in interneringskamp ‘Camp Poston III’, Arizona, circa 1943.

Atelier van Tajiri in de rue d’Odessa, Parijs, 1949. 
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In Chicago heeft Tajiri in steen ‘en taille directe’ gewerkt, waaruit

organisch gevormde, figuurlijke beelden ontstaan. Parijs staat in

de naoorlogse jaren nog sterk onder invloed van het kubisme en

de beeldhouwkunst wordt op ambachtelijke wijze beoefend.

Constructies worden opgebouwd uit staaldraad, smeedijzer en

gips. Tajiri vervaardigt gelede, sensuele, opengewerkte composi-

ties, geïnspireerd op vogels, planten en mensfiguren. Deze in

gips gemodelleerde verticale vormen worden een enkele keer in

brons uitgevoerd. Hier is een verwantschap zichtbaar met het

werk van Henry Moore, Julio Gonzáles, Pablo Gargallo en Jean

Arp. Collega’s waarderen de spontane werkwijze en de intuïtieve

sfeer in Tajiri’s sculpturen, die ze in verband brengen met de

automatische verbeelding van het nog steeds populaire surrea-

lisme. Daarnaast ontwikkelt Tajiri een meer kubistisch geïnspi-

reerde lineaire, hoekige beeldtaal, die dynamisch van uitdruk-

king is. In Parijs maakt hij zijn eerste uitbeeldingen van het

thema krijger en samoerai-ridder, een motief dat hem zijn leven

lang blijft fascineren. Zelf verklaart hij later hierover met de nodi-

ge zelfreflectie: “Krijgers, strijders en samoerai, daar heb ik van

1945 tot 1951 een hele serie van gemaakt, bij wijze van therapie

denk ik. Om de demonen van de oorlog uit te bannen.” 

In de kosmopolitische kunstscène van Parijs ontmoet Tajiri

andere beeldhouwers, zoals de Deen Robert Jacobsen, die

bedreven is in het autogeen lassen en de Zwitser Robert Müller

die met ijzer werkt. Dit soort contacten zijn voor Tajiri vruchtbare

artistieke stimulansen. Met de Zwitserse kunstenaar Jean

Tinguely en de Oostenrijkse collega Friedrich Hundertwasser

raakt hij nauw bevriend, contacten die ook na de Parijse periode

voortduren. 

In 1948 komt hij in contact met de Nederlanders Appel, Constant

en Corneille. Zij zijn op zoek naar experimentele kunstenaars om

hun informele groep te versterken. Tajiri neemt in 1949 deel aan

de eerste Cobra-tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amster-

dam en in 1951 aan de groots opgezette, internationale Cobra-

manifestatie in Luik. Hier stelt Tajiri zijn rijzige, gipsen sculp-

turen uit 1949 en stakerige beelden uit 1950 op. De architect

Aldo van Eyck, verantwoordelijk voor het tentoonstellings-

ontwerp, herinnert zich dat het werk van Tajiri behoorlijk

beschadigd uit een krat te voorschijn kwam. “Het zag er uit als

een hoop geruïneerde engelen”, aldus Van Eyck. Met grote tref-

zekerheid weet Tajiri de gipsen beelden in een mum van tijd te

herstellen, zodat ze bij de opening weer toonbaar zijn. Als een

van de weinige beeldhouwers van de Cobra-groep trekt hij al

snel de aandacht en zijn werk blijft niet onopgemerkt. Kunst-

kenner Wim Beeren noemt Tajiri al in de beginjaren ‘het genie

van Cobra’, vanwege diens oorspronkelijke en internationaal

relevante bijdrage als beeldhouwer aan de Cobra-beweging.

In 1953 ontmoet Tajiri in Parijs de jonge kunstenares Ferdi Jansen

(Arnhem, 1927) die bij hem metaaltechniek en lassen wil leren.

Als bondgenoten in de kunst ontwikkelt de hechte vriendschap

zich al snel tot een duurzame relatie. Tajiri vervaardigt in 1955 de

film ‘Ferdi’, waarin zij gesmede en gelaste sieraden maakt die ze

in een kring van liefhebbers verkoopt. Datzelfde jaar werkt Ferdi

ook mee aan Tajiri’s hallucinerende 16 mm film ‘The Vipers’, een

strak gemonteerde, opzwepende beeldcollage over het roken van

marihuana en de beelden die dat oproept. Met deze experimen-

tele films manifesteert Tajiri zich midden jaren vijftig als een

pionier op het gebied van de filmkunst. Later zal hij ook naam

maken als voorloper van de videokunst en beeldcommunicatie.  

Het kunstenaarsleven in Parijs blijft een moeizaam bestaan. Zelf

ervaart Tajiri het harde leven aan de Seine niet bepaald als

romantisch: “Veel mensen zeiden tegen mij: ‘het is goed voor

een kunstenaar om te lijden, als hij geen geld heeft om te wonen

en te eten’. Dan zeg ik ‘sorry’, maar daar geloof ik niet in.” In

1956 besluiten Tajiri en Ferdi naar Amsterdam te verhuizen,

aangemoedigd door hun Cobra-vrienden. Al in Parijs heeft hij als

beeldhouwer in de kring van Cobra een vooraanstaande positie

verworven. Appel en Corneille onderkennen de uitzonderlijke

Tajiri met een ‘One day sculpture’, Parijs 1950.
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kwaliteit van Tajiri en het charisma van de getalenteerde Ferdi.

Gastvrij Amsterdam
De Tajiri’s worden in Amsterdam met open armen ontvangen.

Vanaf het eerste moment dat Tajiri in Nederland exposeert geeft

hij de beeldhouwkunst in ons land nieuwe impulsen. Met Wessel

Couzijn en Carel Visser vormt hij een daadkrachtige generatie

vernieuwers die breekt met de behoudende Nederlandse tradi-

tie.

In 1957 beslissen Tajiri en Ferdi om hun leven een belangrijke

nieuwe wending te geven: ze trouwen en stichten een gezin. Tot

dusverre is Tajiri vooral bezig om de oorlogservaringen en de

raciale vernedering te beheersen en te verdringen. Als zij zich

settelen in Amsterdam en twee dochters zijn geboren, komt er

meer plaats voor vrede en harmonie in Tajiri’s leven. Niet alleen

in zijn gevoelsleven, ook in zijn werk laat hij begrippen als zacht-

heid, gevoeligheid en natuurverbondenheid toe. Tajiri gaat ook

met andere materialen en technieken werken en ontwikkelt de

methode om in uitgeholde, poreuze baksteen brons te gieten:

‘red brick castings’. Daardoor krijgen de sculpturen een aardse,

verweerde huid en oogt het werk archaïsch en mysterieus.

Spectaculair is ook de werkwijze van ‘dripping’: het metaal en

het brons laat hij overlopen, wegdruipen uit de mal, waardoor

het beeld na stolling een spontane uitdrukking krijgt.   

Het concept van geslachtsdelen, vruchtbaarheid en zwanger-

schap inspireert hem tot het ontwikkelen van zaadbollen,

‘Seeds’. Het zaad van de natuur evolueert in onvoorstelbare

groeivormen. De natuur toont een oneindige variatie aan onstuit-

bare groeisels, vervuld van schoonheid; kleurrijk en zinnenprik-

kelend, maar ook virulent en dodelijk. In de jaren 1958 - 1964

vervaardigt Tajiri diverse monumentale ‘Seed’-sculpturen, die de

explosieve krachten van de natuur uitdrukken.     

Zijn werk wordt in kunstkringen nauwlettend gevolgd. Willem

Sandberg koopt het aan en nodigt hem in 1960 uit te exposeren

in het Stedelijk Museum Amsterdam. Ook particuliere verzame-

laars tonen interesse en Tajiri wordt uitgenodigd voor de interna-

tionaal gewaardeerde Sonsbeek-tentoonstelling van 1958. In

1962 vertegenwoordigt Tajiri de Nederlandse beeldhouwkunst op

de 31e Biënnale van Venetië, onder meer met een vier meter

hoge ‘Seed’-sculptuur.

De ‘Machines’
Na een maandenlange zoektocht ontdekt Ferdi het kasteel

Scheres in Baarlo, vlakbij Venlo, dat voldoende mogelijkheden

biedt voor de twee ambitieuze kunstenaars met hun gezin. Tajiri

restaureert het kasteel in eigen beheer grondig. Eindelijk is er

voldoende ruimte voor ateliers en opslagruimte. De goed geoutil-

‘Sept Plane’ 1965, brons, gemaakt met de red brick techniek.

Tajiri met ‘Nagasaki’ en ‘Seed’, Baarlo 1964.
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leerde werkplaats biedt Tajiri de mogelijkheid om zijn fantasieën

op groot formaat te realiseren, samen met zijn vaste assistent

Karl Kleimann. Vanaf midden jaren zestig raakt Tajiri gefasci-

neerd door machines en technologie. In feite ontwerpt hij al

vanaf 1963 ‘Warriors’ in brons, die het uiterlijk hebben van vecht-

machines, maar het formaat van deze objecten blijft doorgaans

onder een meter. Tussen 1965 en 1968 vervaardigt hij een reeks

van negen monumentale sculpturen, ‘Machines’, die associaties

oproepen met ruimteschepen, vechtmachines en robots. De eer-

ste voorstudies dateren al van 1964. In de fraai uitgewerkte teke-

ningen is een dreigende atmosfeer onmiskenbaar voelbaar.

De ‘Machines’ hebben door het gebruik van koper, aluminium en

metaal een machinale uitstraling. Deze suggestie van functiona-

liteit is kenmerkend voor de pop art, een kunststroming, die

gefascineerd is door de industriële perfectie en snelheids-

beleving die straaljagers en raceauto’s oproepen. Kunstenaars

vinden het een uitdaging om het meeslepende tijdsgevoel uit te

drukken in nieuwe, eigentijdse symbolen. Niet langer houden

kunstenaars verheven zinnebeelden in stand, ze propageren

juist populaire gebruiksvoorwerpen en aansprekende consump-

tiegoederen als begeerlijke iconen van de moderne tijd. Het mid-

den van de jaren zestig staat ook bekend als de ‘Space Age’ en

de grootmachten van destijds, de Sovjet-Unie en de Verenigde

Staten, wedijveren met elkaar om met geavanceerde raketten de

ruimte te verkennen en een landing op de maan te maken. 

Tajiri’s ‘Machine’-sculpturen kennen forse afmetingen en hebben

een dreigende uitdrukking. Het zijn combinaties van een ruimte-

capsule, mitrailleur en tv-camera. Uit alles spreekt doelgericht-

heid en als 20e-eeuwse krijgers nemen de machines een alerte,

confronterende houding aan, alsof ze elk moment in actie kun-

nen komen. Met zijn buitenaards aanzicht en gestroomlijnde

vormgeving ziet het object er uit als een overrompelende machi-

ne met menselijke trekken. Het wezen wil als fetisj worden ver-

eerd. Onder invloed van de technologische vooruitgang raken

techneuten in de jaren zestig gefascineerd door het idee van

robotisering: machines gaan steeds meer op robots lijken. De

mens wordt robot en de robot wordt mens. Robotmachines

nemen de menselijke hegemonie over en gaan het leven bepa-

len. Dit huiveringwekkende toekomstbeeld staat ook centraal in

de ‘robot-wars’, een geliefd thema in de vele stripboeken van

deze periode. 

Snelheid, erotiek en geweld
Tajiri heeft zijn werk treffend omschreven met drie kernbegrip-

pen: snelheid, erotiek en geweld. Deze thema’s zijn onmisken-

baar ook aanwezig in de ‘Machines’. Met hun technologische uit-

straling roepen ze enerzijds associaties op van dynamiek en

snelheid, anderzijds van stoere kracht en mannelijke potentie

die zich doen gelden. De geschutsloop lijkt een fallus die met

kracht toeslaat. Aan de voorzijde zitten enkele openingen in het

pantser, gaten die duiden op de mogelijkheid om het beeld

binnen te dringen. De verbinding met geweld, de derde karakte-

ristiek, is door de suggestieve krachtpatserij van het beeld snel

genoeg gelegd. 

Tajiri heeft zijn ‘Machines’ in eerste instantie bedoeld als aan-

klacht tegen oorlogen en als protest tegen de enorme sommen

geld die regeringen aan de oorlogsmachinerie spenderen.

Helaas is deze bedoeling soms verkeerd begrepen: vaker werden

de Machines gezien als verheerlijking van het militarisme, terwijl

‘Machine no. 6’. (1967, hoogte 320 cm)
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het Tajiri juist gaat om de onontkoombare confrontatie met het

geweld. Intimidatie, wedijver en oorlog zijn diep geworteld in de

mensheid en zijn van alle tijden. Mensen hebben vaak bewonde-

ring voor kracht. Het aanwenden van brute, nietsontziende

agressie ligt in het verlengde hiervan en leidt tot gewelddadig-

heid en machtsvertoon. Tajiri maakt dit fenomeen in zijn beelden

zichtbaar. Schoonheid en agressie sluiten in de metershoge

sculpturen van Tajiri een mystiek verbond. 

Knopen
Eind jaren zestig keert Tajiri terug naar een meer beheerste,

meditatieve vormgeving. In vergelijking met de dynamische

‘Machines’ ogen de ‘Knots’ streng, glad en gestileerd. Hij gaat de

knopen ook maken als protest tegen de abstracte en voor velen

onbegrijpelijke conceptuele kunst, die de musea lijkt te beheer-

sen.  De knopen laten niets aan duidelijkheid te wensen over.

Aanvankelijk maakt hij ze vooral van kunststof, dat als nieuw

materiaal in de jaren zestig beschikbaar komt. De vervaardiging

is een arbeidsintensief proces, waarbij het lassen, schuren en

polijsten wordt geperfectioneerd, tot de beelden een bijna indus-

trieel vervaardigd uiterlijk krijgen. Door de minimalistische uit-

drukking sluiten de knopen aan bij destijds actuele kunst-

stromingen als Hard Edge en Minimal Art, waarbij het hand-

schrift van de kunstenaar zoveel mogelijk moet worden ver-

meden.

De knoop is in vele culturen een tijdloos symbool voor verbon-

denheid en harmonische verhoudingen. In de Japanse cultuur

staat de knoop centraal in de erotische bondagecultus, een

associatie die zeker ook in Tajiri’s werk belangrijk is. De bevrien-

de fotograaf Leonard Freed registreert in 1970 een erotische per-

formance op kasteel Scheres, waarbij een naaktmodel een fysie-

ke symbiose vormt met een ‘Knot’-sculptuur.  

Tajiri vervaardigt vele varianten: ‘Square Knot’ (platte knoop),

‘Granny’s Knot’ (oudewijvenknoop), ‘2 x 4 Knot’, waarbij de vier

knopen elkaars spiegelbeeld vormen. De ‘Knots’ krijgen in bin-

nen- en buitenland veel respons. Openbare opdrachten volgen

onder meer op de Documenta, Kassel, (1968), Rockefeller Estate,

New York, (1969), de Wereldtentoonstelling in Osaka (1969 -

1970), beeldenpark Kröller-Müller Museum (1969) en ‘Meeting

Point’ op Schiphol (1975). Een mijlpaal voor Tajiri zelf is de 6

meter hoge ‘Friendship Knot’ (1980) in Little Tokyo, een stads-

deel in zijn geboorteplaats Los Angeles. Behalve in polyester

vervaardigt Tajiri knopen in gietijzer, brons, aluminium, roestvrij

staal en hout.

Berlijn als katalysator
Het onverwachte overlijden van Ferdi in 1969 betekent voor Tajiri

niet alleen in zijn persoonlijke leven, maar ook in zijn werk een

ingrijpende omslag. Tajiri besluit in te gaan op de uitnodiging

van de Staatliche Hochschule für Bildende Künste in Berlijn om

gastprofessor te worden. Het verzoek komt vooral van de studen-

ten, die Tajiri’s werk op de Documenta in Kassel hebben gezien.

Net als in andere Europese hoofdsteden is er in 1968 in Berlijn

grote maatschappelijke onrust en politiek activisme. Ook studen-

ten van de Kunstacademie beklimmen de barricades en komen

op voor een nieuw type kunstonderwijs. De geest om grenzen te

verleggen bepaalt ook hier de werksfeer en Berlijn blijkt een uit-

daging voor Tajiri. Zoals vaker het geval is, ontstaat bij het afleg-

gen van verre afstanden niet alleen een fysiek, maar ook een

mentaal changement: Tajiri doorbreekt een nieuwe artistieke‘Overhand Knot’. (1994, hoogte 36 cm)
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barrière en engageert zich met de actuele ontwikkelingen op het

gebied van kunst en media.

Hij ziet het als zijn missie de academie wakker te schudden en

de praktische en daadwerkelijke vernieuwing in het kunstonder-

wijs centraal te stellen. Hij is een ‘zwijgende vernieuwer’, die

vanuit zijn vaste post in het klaslokaal een sterke impact heeft

op zijn studenten. Zijn optreden is vaak onorthodox. Zo slaapt hij

regelmatig in een kleine tent in zijn lokaal. Een informeel state-

ment, zoals de Griekse wijsgeer Diogenes vanuit een ton op de

agora in Athene zijn levensvisie verkondigde. Tajiri’s tent vormt

een praktische beschutting om te overnachten, tegelijk is het

een soort environment waarbij leven en kunst in elkaar over-

vloeien. Een mooiere metafoor voor een nomade in de kunst, die

slechts met tegenzin een verstandhouding opbouwt met het

establishment, is haast ondenkbaar. 

Video als communicatie
Tajiri betreedt in 1969 het braakliggende gebied van de video-

kunst. Zijn persoonlijke uitstraling, zijn experimenteerdrift en

zijn onderzoekende studenten verlenen de ‘Klasse Tajiri’ een

dynamiek die zich al snel rondspreekt. Op de academie organi-

seert hij kleinschalige manifestaties en workshops en via contac-

ten met de Amerikaanse omroeporganisatie GBH in Boston krijgt

Tajiri de beschikking over tapes van videopioniers van het eerste

uur als Nam June Paik en Bruce Nauman. Hij gebruikt dit als les-

materiaal met zijn studenten en geeft het gebruik van multi-

media een centrale plaats in zijn lessen, in aansluiting op de

internationale ontwikkelingen in de avant-gardekunst.

In de geest van deze experimenteerdrift ontwikkelt Tajiri ook zijn

eigen werk door meerdere video- en foto-experimenten, zoals

het plan ‘Project for a Community Information and

Communications Dome’ (1970). Dit is een paviljoenachtige tent-

constructie, gedragen door een staalskelet. Terwijl de videokunst

zich aarzelend als een subcultuur ontwikkelt, poneert Tajiri dit

ontwerp voor een multimediaal beeldcommunicatiecentrum. Het

bouwwerk bevat publieksvoorzieningen met een café, workshop-

ruimte en archief voor films en videotapes. Kunstenaars beschik-

ken er over een werkruimte voor productie en workshops.

Centraal staat de ’Videosphere’, waar beelden met moderne

apparatuur op groot formaat kunnen worden vertoond. Tajiri pre-

senteert het plan voor de ‘Videosphere’ bij de manifestatie

‘Sonsbeek buiten de Perken’ (1971). Het is echter nooit gereali-

seerd.

In 1972 wordt Tajiri door het College of Art and Design in

Minneapolis uitgenodigd als gastprofessor. Hij richt zich vooral

op de mogelijkheden van elektronische communicatie en ontwik-

kelt het videoproject ‘Electronic bulletin board’, dat in de hal van

het kunstinstituut wordt opgesteld. In feite is het een grote kast

met video-installatie voor aankondigingen van exposities en

andere mededelingen. Ook kunnen er videotapes worden ver-

toond. In plaats van de gebruikelijke prikborden vol briefjes en

plaatjes, beschikt het College plots over een soort elektronisch

bulletin board, in 1972 een opzienbarende noviteit. Het gaat

Tajiri niet alleen om communicatie, maar vooral om beeld-

documentatie. 

In vergelijking met het moeizame proces van het fabriceren van

ingewikkelde beeldhouwwerken is het medium fotografie snel en

opwindend. Onmiskenbaar komt ook hier Tajiri’s onderzoekende

geest naar voren. Waar menig kunstenaar de polaroid gebruikt,

de meest directe vorm van de fotografie, raakt Tajiri gefascineerd

door de daguerreotypie. In dit complexe procédé uit het

pioniersstadium van de fotografie wordt het fotografische beeld

vastgelegd op een kleine koperen plaat, die is verzilverd en met

jodium bestrooid, zodat het lichtgevoelige zilverjodide ontstaat.

Een mysterieus fotobeeld is het resultaat. Vooral motieven die

Tajiri persoonlijk het meest fascineren legt hij hierop vast: zelf-

portretten in kasteel Scheres, naaktmodellen in intieme decors,

autoraces in Zandvoort, de Muur en de Brandenburger Tor in

Berlijn. De daguerreotype heeft een hoge, ongeëvenaarde beeld-

kwaliteit met een grote tonaliteit in grijstinten. De lichtval is

Tajiri bezig met een filmexperiment.
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betoverend, spiegelend en kleurrijk op diverse niveaus. De sfeer

is nostalgisch, de voorstelling oogt eigentijds. Met deze boeien-

de dualiteit geeft Tajiri met zijn ingenieuze vakbekwaamheid een

persoonlijke visie op het psychedelische tijdsbeeld van de

seventies. Met een gasmasker op ontwikkelt hij de platen in de

doka. Maar de kwikdampen die vrij komen tasten op den duur

zijn gezondheid aan en Tajiri ziet zich genoodzaakt te stoppen

met deze ‘zelfvergiftiging’.

Als een waarachtige fotopionier vervolmaakt Tajiri de stereo-

scopie in de jaren 1977-1978 door ingenieuze camera-opstelling-

en en kijkkasten voor de stereo-effecten te gebruiken. Ook houdt

hij zich bezig met panoramafotografie, het registreren van weid-

se overzichten, soms wel over 360 graden. Verschillende monu-

mentale panoramasequenties komen hieruit voort, onder andere

van de Berlijnse Muur en het landgoed rond kasteel Scheres.

De Berlijnse Muur
Het beeld van Berlijn dat Tajiri bij zijn eerste ontmoetingen met

de verscheurde stad het meest fascineert, is de pasgebouwde

Muur. De fysieke barrière en afsluiting ervaart hij als een gevan-

genis, zoals hij zelf opgesloten was in het interneringskamp. Een

levenslange, grondige afkeer van muren en grenzen was hiervan

het gevolg. Opnieuw is het voor hem onbegrijpelijk hoe mee-

dogenloos mensen met elkaar kunnen omgaan. In 1969, acht

jaar na de bouw ervan, maakt hij uitvoerige fotostudies van deze

43 km lange bouwkundige blokkade. In enkele weken ontwikkelt

hij met zeshonderd opnames een uniek tijdsdocument van de

Muur. In 1973 maakt hij, met hulp van de Britse luchtmacht, uit

een helikopter een twintig minuten durende doorlopende video-

registratie van de hele Muur. In 1981 – de Muur staat inmiddels

twintig jaar – maakt Tajiri panoramische foto’s van 360 graden

als ultieme poging om deze claustrofobische scheidsmuur tus-

sen Oost en West indringend in beeld te brengen. Zelf schrijft hij

hierover: “Vanuit de lucht gezien zag de Muur eruit als een ont-

stoken wond die niet wilde genezen.” Ook deze registratie van

een meedogenloos obstakel kan worden gezien als een poging

van Tajiri om het achterliggende idee van mensonwaardig hande-

len te doorgronden. 

Sinds zijn Berlijnse periode is de geavanceerde beeldtechniek

een verlengstuk van zijn leven geworden. Televisietoestel, com-

puter, foto- en videocamera vormen voor Tajiri een spiegel van

het leven en zijn altijd stand-by. Als kunstenaar leeft Tajiri in zijn

eigen beeldend universum. Met ongeëvenaarde verbeeldings-

kracht verlegt hij al decennia lang zijn eigen horizon. Hij weet

zijn werk een eigen dynamiek te verlenen en op inspirerende

wijze over te dragen aan anderen. Zijn beeldhouwwerk, zijn foto-

Panoramafoto (360 graden) van de Berlijnse Muur. (1981)

‘Gingko tree’. (Computertekening op Amiga, 1992)
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grafie en filmwerk zijn doorleefd en overtuigen ook heden ten

dage nog steeds in idee en in vorm. Het lijkt alsof de tijd geen

vat heeft op zijn kunst. 

Japanse oriëntatie
Midden jaren negentig pakt Tajiri het thema van de krijgers weer

op. Hij start het ambitieuze project om de 47 legendarische

‘Ronins’ meer dan levensgroot in boardkarton te vervaardigen.

Het betreft 47 samoerai-strijders die hun leider hebben verloren

en het project is een eerbetoon aan de immer loyale ridders. Het

resultaat is een indrukwekkende collectie staande figuren, uitge-

voerd in centa foam, metaal, hout of brons. Een hoogtepunt is de

vervaardiging van vier, in gietijzer uitgevoerde, negen meter

hoge ‘Wachters’, die in 2007 op de Maasbrug in Venlo zijn

geplaatst.

Tajiri is slechts één keer, in 1963, zes weken in Japan geweest.

Door zijn familiegeschiedenis en het respect voor zijn Japanse

afkomst is desalniettemin een sterke invloed van de Japanse cul-

tuur in zijn werk zichtbaar. In Japan bestaat groot ontzag voor

samoerai-ridders, de rituele krijgsadel, die trots en onoverwinne-

lijk symbool staan voor het eergevoel van de Japanse bescha-

ving. Dit motief heeft Tajiri een (kunstenaars)leven lang geïnspi-

reerd. Zijn werk ademt de geest van verfijning en technische

sublimatie, die op één lijn staan met het ambachtelijk meester-

schap dat in Japan hooglijk wordt gewaardeerd. Zijn fotowerken

en films hebben vaak een uitgesproken erotische inslag. Voyeur-

isme en exhibitionisme zijn nauw verweven met de ambigue

beleving van seksualiteit, waarom Japan bekend staat. Het

streven naar perfectie, ingebed in een gedisciplineerd werk-

proces, leidt tot hoogwaardige cultuuruitingen.   

De werken van Tajiri hebben niet alleen een grote onderwerpkeu-

ze en een rijke vormentaal, ook inhoudelijk is hij een belangrijk

kunstenaar die speelt met betekenissen en ontwikkelingen van

zijn tijd. De kernbegrippen die Tajiri na de oorlog verbeeldde 

- snelheid, erotiek en geweld - lijken tegenwoordig actueler dan

ooit. De snelle opeenvolging van nauwelijks te bevatten politieke

gebeurtenissen, de voortdurende prikkeling van erotiek in de

massamedia en de alom aanwezige geweldsconflicten bepalen

de agenda van deze tijd. Tajiri heeft deze fenomenen in zijn

kunst verwerkt, geïnterpreteerd en er zijn eigen identiteit aan

verbonden. Daarbij waarborgt een onafhankelijke levenshouding

zijn artistieke authenticiteit. Zijn werk biedt een metafoor voor

de complexiteit van het leven. Balancerend tussen persoonlijke

drijfveren en het collectieve onderbewustzijn bereikt hij harmo-

nie en is hij in staat om agressie met schoonheid te verbinden.

De natuurlijke vormentaal van zijn kunstwerken roept bij de toe-

schouwer een spirituele beleving op. Zodoende kan beweging tot

bezinning, sensualiteit tot meditatie leiden. De positie van Tajiri

is internationaal vast gepositioneerd in het grote schaakspel dat

moderne kunst heet.

Bronnen:

* ‘Autobiographical notations, words and images / Autobiografische aantekeningen, woorden en beelden’, concept en tekst: Shinkichi Tajiri, 

Eindhoven 1993.

* ‘Shinkichi Tajiri, beeldhouwer / sculptor’ Red. Ida Boelema, Hestia Bavelaar, Els Barents, Den Haag 1990. 

* ‘9, rue d’Odessa – De Tajiri genealogie 168 - 2001’ Red. Marcel Vleugels, ABP Heerlen 2001. 

* ‘Shinkichi Tajiri – Snelheid, Erotiek en Geweld’ Red. André Stufkens, 2-delige tentoonstellingscatalogus Museum Het Valkhof, Nijmegen 2003. 

* Documentaire ‘Seed’; TU/e; interview Gerard Verhoogt, opnames Phocas Kroon; 7 oktober 2008.

Stadsbrug Venlo met gietijzeren wachters,  2007.
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Op het eerste gezicht lijkt de serie ‘Seeds’ die

Tajiri tussen 1957 en 1964 gemaakt heeft, een

vreemde eend in de bijt binnen zijn beeldhouw-

werken. Tajiri’s meest bekende beelden zijn

immers monumentale krijgers, machines en

knopen. De ‘Seeds’, maar ook verwante beelden

als ‘Germination’ (ontkieming), zijn minder talrijk

en minder bekend. Ook in de literatuur is de reeks

‘Seed’ minder vaak besproken. 

In het algemeen wordt aangenomen dat Tajiri met

de ‘Seed’ begon nadat zijn dochters Giotta en Ryu werden gebo-

ren. Echter, het concept van de ‘Seed’ hield Tajiri al langer bezig,

getuige het volgende gedicht: 

‘Seed’

to those minds

to whom a seed

contains

an idea of beauty

Wind, wait of wine,

How hear you?

From Bordeaux did you say?

But your clothes are in need of repair

May I help you?

You stand erect and proud

And dust covers the green eyes

of your mirrored facade.

Shinkichi Tajiri.

Het begin 
Tajiri schrijft het gedicht in 1950, als hij nog in Parijs woont, ruim

voor hij zijn eerste ‘Seed’ of ‘Germination’ maakt in respectieve-

lijk 1958 en 1959. In een interview 1 verwoordt hij de kerngedach-

te achter de ‘Seed’ als volgt: “Al op het moment dat we geboren

worden dragen we alle elementen in ons die later zullen groeien

en ons zullen doden. De dingen erf je al van je ouders.” Daarmee

plaatst hij geboorte en dood dicht bij elkaar, al kunnen er uiter-

aard vele jaren tussen zitten. Dergelijke paradoxen, contradic-

ties, ambiguïteiten en aanwezigheid van meerdere betekenisla-

gen, kenmerken alle ‘Seeds’.  

De eerste ‘Seed’ stamt uit 1957, maar die heeft een volledig

andere vorm dan ‘Seed no. 4’ die deel uitmaakt van de TU/e

kunstcollectie. Over het allereerste begin en de ontwikkeling van

de ‘Seed’ vertelt Tajiri:

“Veel dingen hebben te maken met mijn manier van werken en

komen tot stand vanuit het automatisme, de vrije associatie

waarmee de surrealisten werken; als een stroom of schreeuw

vanuit het onderbewuste. Ik werk dingen uit en als ze klaar zijn

moet het me iets over mezelf vertellen. Want ik ben me niet altijd

bewust van mezelf als ik bezig ben. Ik werk instinctief, ik pak een

stuk metaal en geef het vorm. Of als iets al een mooie vorm

heeft, voeg ik het toe aan een van de dingen waar ik mee bezig

ben of ik gebruik het als basis om aan iets nieuws te beginnen.

Maar het is een instinctieve manier van werken, niet intellec-

tueel.” 1

Bovendien worden zijn beelden beïnvloed door de tijd en zijn

leven: “Wat me op mijn levenspad overkomt, beïnvloedt mijn

manier van denken. Toen ik alleen woonde maakte ik ‘Warriors’,

die hun oorsprong vinden in de oorlog. Ik heb ook altijd verme-

den om vader te worden; anders had ik nu wel dertien of meer

kinderen kunnen hebben. Maar toen Ferdi en ik in 1956 naar

Amsterdam verhuisden, besloten we om een gezin te stichten.

Dat was een zeer belangrijke verandering. Ik was altijd bezig om

de agressie, de oorlogservaringen en -beelden uit mijn hoofd te

krijgen, toen we besloten om ons te settelen en kinderen te

nemen. Ik begon plotseling dingen te maken die met ontkiemen

te maken hadden. Toen we verhuisden en Giotta, mijn eerste

V Seed 

Gerard Verhoogt

Ferdi, Giotta, Shinkichi en Ryu, 1965, met op de achtergrond een ‘Seed’ uit 1961.
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dochter, kwam heeft dat mijn manier van beeldhouwen zeer

veranderd. Toen mijn tweede dochter, Ryu, kwam, ben ik verder

gegaan met de ‘Seeds’.” 1

In het boek ‘Tajiri’ verwoordt hij het als volgt: “Mijn krijgers sym-

boliseren het geweld, wat mijn bloemen, planten en zaden

betreft … toen onze kinderen geboren werden was mijn werk

tederder, optimistischer, maar ook in die tijd maakte ik beelden

waarin zwangerschap en dood waren verenigd.” 2

Techniek en betekenis
De eerste ‘Seeds’ zijn gemaakt met de drippingtechniek. Ze zijn

transparant, teer en bijna fragiel, wat mede wordt veroorzaakt

door de drippingtechniek die Tajiri toen veel gebruikte. 

Tajiri: “Je laat het brons druipen, overlopen uit de mal. Dat kun je

opvangen en opnieuw smelten, enzovoort. Ik vond ze zo mooi,

‘these scraps of metal’. En je kunt ze ontzettend dun maken,

dunner dan papier; dat vond ik er vooral zo mooi aan. De beel-

den van drippings heb ik gevormd en daarna aan elkaar gelast.

Die ‘Seeds’ die ik hiermee heb gemaakt zijn gefragmenteerd, de

latere zijn meer één geheel, compleet.” 2

De gebruikte techniek is ook nauw verbonden met de betekenis

van de ‘Seed’. Tajiri: “De eerste ‘Seeds’ hadden daardoor vor-

men die al meer weggerot waren, met penetratie en leven dat er

doorheen gaat. Meteen toen ik deze zwangere vormen maakte,

leek het of ze al ‘weathered’, ‘aangevreten’ waren, of ze al lang-

zaam aan het desintegreren waren. Ze hadden meteen deze twee

kanten van groei: rijp, voldragen en volgroeid; tegelijk hebben

ze, wat ik noem, ‘het zaad van de dood’. Op het moment dat we

geboren worden, dragen we alle elementen in ons die later uit

zullen groeien en ons zullen doden, bijvoorbeeld een ziekte of

wat dan ook. De ‘Seeds’ hadden beide elementen: groeien en

doodgaan tegelijk. Het concept groeide uit tot een serie.” 2

Later, tussen 1961 en 1964, maakt Tajiri gesloten ‘Seeds’, met

dunne bladen messing die hij uithamerde. Deze ‘Seeds’ hebben

grote, zwangere zaden en zijn meer gesloten en massief en

balanceren op hoge stengels. Ze hebben meer details, die verwij-

zen naar een begin van nieuw leven: een stam of takken die eruit

groeien. Bij één ‘Seed’ zijn die allemaal samengeklonterd. De

beelden verenigen en verbeelden tegelijk verschillende ideeën:

de drang om te overleven, inclusief het zaad van de dood, het

mannelijke en het vrouwelijke (de genitaliën), vruchtbaarheid en

erotiek, agressie en erotiek. 

Agressie en seksualiteit
Tajiri vertelt dat hij zeer was gefascineerd door deze gesloten

vorm: “De ‘Seeds’ zijn expliciet en (visueel) duidelijk een verwij-

zing naar vrouwelijke en mannelijke geslachtsdelen; ze hebben

tegelijk zowel het vrouwelijke en mannelijke. Ik heb me altijd

bezig gehouden met de genitaliën, de seksorganen. Het concept

van de ‘Seed’ met man èn vrouw samen is eigenlijk erg simpel en

was niet zo moeilijk om uit te werken. Al doe ik het natuurlijk op

mijn eigen manier, ik zou geen genitaliën maken zoals Picasso

zou  doen. Ik heb ook vaak nagedacht over de vorm van de ‘Seed’

die twee zaadbollen boven elkaar heeft. Ik maak vaker dingen

met een dubbele vorm, als een soort tweelingen. Het heeft er

waarschijnlijk mee te maken dat mijn jongere broers tweelingen

waren.” 1

De ‘Seeds’ worden door anderen wel eens –ten onrechte- geas-

socieerd met de oprijzende paddenstoel van de atoombommen

die in 1945 op Hiroshima en Nagasaki vielen. Een van de eerste

drippings die Tajiri maakt, geeft hij ook de titel ‘Nagasaki’ (1958).

De latere ‘Seeds’ verwijzen vooral naar het thema seksualiteit en

op het eerste gezicht is er geen relatie met de thema’s ‘snelheid’

of ‘geweld’, hoewel Tajiri zelf die relatie met het thema agressie

wel legt: 

“Als een soldaat aanvalt houdt hij zijn geweer vooruit, vanuit zijn

heupen. Het beeld (een van de ‘Machines’, met erectie red.) is

een koppeling tussen hoe je je wapen vasthoudt en de seksuele

Tajiri werkend aan ‘Seed’ no.4 in atelier in Baarlo 1964.
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impuls die je dan voelt. Want een aanval is iets seksueels. En de

seksuele daad is ook letterlijk een invasie, die de vrouw niet

altijd wil.” 3

De geboorte van zijn dochters en het maken van de ‘Seeds’ heeft

hem en zijn werk, naar eigen zeggen, veranderd: 

“Het maakte me zachter, liever; een zorgzaam iemand. Daarvóór

was ik iemand vol kwaadheid en vol agressie, maar vooral in

mijn werk. Ik ging met de ‘Seeds’ ook andere materialen gebrui-

ken, anders werken. De beelden na de ‘Seeds’ zijn liever, minder

agressief, denk ik. Alhoewel, hierna maakte ik de Machine-serie.

Die zijn erg agressief, maar zien er tamelijk zacht uit.” 2

Op de volgende pagina’s staan een aantal varianten die Tajiri

tussen 1958 en 1964 maakte van de ‘Seeds’. Maar, wat bijna

niemand weet omdat ze nooit gepubliceerd zijn, voorafgaand

maakte hij ook schetsen. Daarvan zijn hier een aantal opgeno-

men, zodat schetsen en beelden voor het eerst in hun samen-

hang bekeken kunnen worden.

1 Documentaire ‘Seed’; TU/e; interview Gerard Verhoogt, opnames Phocas Kroon; 7 oktober 2008.

2 ‘Tajiri’ K. Coumans, Peter Jansen, Marcel Vleugels, 1991, ABP.

3 ‘Tajiri’s Labyrint’, documentaire van Cinta Forger en Walther Grotenhuis, 2000.

Foto’s op deze pagina: Tajiri die bezig is met het maken van ‘Seed no. 4’ 

op de binnenplaats van kasteel Scheres in Baarlo; 1964.
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‘Seed no. 5’. (1959, brons, hoogte 145 cm) ‘Seed’. (1961, brons, hoogte 180 cm)
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‘Seed’. (1961, brons, hoogte 50 cm)‘Seed’. (1961,brons, hoogte 50 cm)
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‘Seed’. (1963, messing, hoogte 120 cm)‘Seed’. (1962, brons, hoogte 70 cm)
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‘Seed’. (1963, messing, hoogte 320 cm)
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‘Seed n0.4’. (1963, messing, hoogte 400 cm)
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‘Seed’. (1964, messing, hoogte 305 cm)



Tajiri-Seed/36

Schetsen, 1962-1965.
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Joep Huiskamp

Vaak gebruikt, maar nog steeds relevant is het

citaat dat wordt toegeschreven aan de fysicus

Isaac Newton, waarin hij zijn voorgangers en leer-

meesters credits geeft voor zijn eigen baanbreken-

de wetenschappelijke inzichten: “If I have seen

further it is only by standing on the shoulders of

Giants.” Tajiri bouwde zijn reuzen liever zelf. Toch

kreeg hij les van grote namen uit de generatie

kunstenaars vóór hem, zoals Ossip Zadkine en

Fernand Léger. Op zijn beurt inspireerde Tajiri als

docent in Berlijn en Maastricht honderden jonge

kunstenaars, onder wie de Brabantse schilder Guus Koenraads

en de Duitse beeldhouwer Michael Felix Langer. Anno 2009 laten

studenten Industrial Design en Bouwkunde zich in Eindhoven

nog steeds bezielen door ideeën, werk en leven van de meester,

die zo niet genoemd wil worden.

Plantentuin
Het is december 1941. Maandenlang heeft de jonge Tajiri op

zaterdagen in het atelier van beeldhouwer Donal Hord (1902-

1966) in San Diego met zijn handen in de klei zitten zweten op

een kopie van een doodskop. De Japanse aanval op Pearl Harbor

maakt een abrupt einde aan de beeldhouwlessen. De familie

Tajiri belandt, net als ruim honderdduizend landgenoten met

Japanse genen, in een interneringskamp. Hord had een jaar

daarvoor het talent van de 17-jarige herkend en hem lessen aan-

geboden. Als tegenprestatie moet Tajiri de plantentuin van de

kunstenaar bijhouden. Dat tuinieren blijkt vooral symbolisch: de

vetplanten en kiezels kunnen namelijk uitstekend voor zichzelf

zorgen. Hord beseft dat de familie Tajiri het cursusgeld niet kan

opbrengen en bedenkt, heel discreet, deze symbolische vorm

van betaling. 

Vanaf 1942 zorgt de Tweede Wereldoorlog voor een jarenlange

onderbreking in Tajiri’s kunstopleiding. Hord stuurt hem conté-

potloden, zodat hij in het kamp kan schetsen. Later maakt Tajiri

als soldaat in Duitsland een serie portretten van

Heimatsvertriebenen. Na de oorlog keert hij terug naar Chicago

en volgt een cursus aan het Art Institute of Chicago, waarvan hij

zich de inspirerende lessen kunstgeschiedenis van Katherine

Blackshear herinnert. Maar hij wordt nog dagelijks door

Amerikanen beledigd en neemt de boot naar Frankrijk.

Zadkine
Van oktober 1948 tot november 1949 staat Tajiri voor de vorm

ingeschreven aan de Académie Colarossi in Parijs, maar volgt

VIa De docent als tuinman

Donal Hord, San Diego 1941. Conté tekening 1944.

Tajiri student, Tajiri docent
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lessen bij de beeldhouwer Zadkine. Zadkine geeft twee cursus-

sen: één voor Franse leerlingen, één voor Amerikaanse oud-mili-

tairen die met steun van de regering (de zogenaamde G.I. Bill)

het lesgeld in harde dollars kunnen betalen. De leerlingen vor-

men een bizarre mix van Amerikaanse oorlogsveteranen en

chique dames van middelbare leeftijd. Tajiri vindt Zadkine een

interessante, welbespraakte docent: “Hij was zeer gecultiveerd,

extreem uitgesproken en had een gevoel voor humor zo scherp

en gevaarlijk als de speer van een terrorist.” 

Later raken ze goed bevriend, maar Tajiri heeft weinig op met

Zadkine in de rol als docent: “Hij wilde niet dat ik experimenteer-

de, maar Zadkine’s maakte.” Tajiri stapt over naar de schilder-

lessen van Léger. Ook dat bevalt matig: “Met Léger ben ik nooit

erg close geworden, hij was erg gesloten. Ik sprak natuurlijk

slecht Frans en hij slechts een beetje Engels.” 

Léger lijkt nauwelijks interesse te hebben in zijn studenten.

Tajiri’s oordeel is helder: wat voor Zadkine gold, geldt ook voor

Léger: een groot kunstenaar, maar een verschrikkelijk docent.

Aan de academies waar hij werkt, valt het de docent Tajiri later

op dat het voor sommige collega’s verleidelijk is om les te geven

over de onderwerpen, de problemen of de vormentaal waarmee

ze als kunstenaar bezig zijn. Soms gebruiken leraren studenten

als klankbord om nieuwe ideeën uit te proberen: “Het spijt me

om het te moeten zeggen, maar het gebeurt echt dat docenten

soms profiteren van de ideeën van hun studenten. Dat heeft

niets van doen met lesgeven.”

Wuppertal, Minneapolis, Berlijn
Zijn eerste ervaring als docent doet Tajiri op in 1951 aan de

Werkkunstschule in Wuppertal. In 1964 wordt hij uitgenodigd als

gastdocent aan het Art Institute of Minneapolis. “Ik vond dat een

uitdaging omdat ik altijd probeerde te vermijden om over mijn

werk te praten. Als je een beeld kunt beschrijven en zodoende

begrijpelijk kunt maken, waarom zou je dan nog zes maanden in

een blok steen gaan staan houwen? Maar in Minneapolis moest

ik wel.” 

Tajiri vindt zichzelf geen geweldige leraar in de traditionele zin

van het woord. In 1969 neemt hij de uitnodiging aan om in

Berlijn les te komen geven aan de Staatliche Hochschule für

Bildende Künste, vooral op voordracht van de studenten die zijn

werk gezien hadden op de Documenta. In Berlijn, zo herinnert hij

zich, praat hij alleen over zijn werk als daar aanleiding voor is,

bijvoorbeeld als er een boek of catalogus verschijnt. Zelf beeld-

houwen, zijn werk laten zien of toelichten doet de docent Tajiri

niet of nauwelijks: “Ik wilde niet dat studenten door mij beïn-

vloed werden. Want voor mij is iedereen een uniek persoon.”

Onorthodox als hij is, creëert hij er zijn eigen Klasse Tajiri en

bouwt hij een tent in zijn atelier die hem de eerste twee jaar in

Berlijn als slaapplaats dient. 

Archeoloog
Tajiri spreekt vooral één op één met studenten. Lesgeven bestaat

vooral uit luisteren en gesprekken voeren. Daarin adviseert hij

studenten geen andere kunstenaars te imiteren: “Een kunst-

student is een archeoloog, maar dan eentje die in zichzelf graaft.

Een archeoloog onderzoekt een terrein, legt oude lagen bloot,

vindt voorwerpen, potten, wapens, brengt zijn terrein in kaart. Ik

hield mijn studenten vaak voor: als je begrijpt wat het hele pro-

ces van archeologie inhoudt, moet je jouw terrein vinden. Je bent

je eigen terrein en je moet besluiten waar je gaat graven en wat

je zoekt.” 

Tajiri’s doceerstijl zorgt voor verwarring in de strakke, gestruc-

tureerde omgeving van de Hogeschool. Het systeem aan de

Berlijnse academie is sterk gebaseerd op de 19e-eeuwse opvat-

ting waarbij studenten min of meer optreden als gezellen of

assistenten van een beroemde ‘Meester’, wiens ideeën ze uit

moeten voeren. Tajiri benadrukt het grote belang van het experi-

menteren: “Het experiment heeft voor mij altijd voorop gestaan.

Je moet verder gaan dan wat al gedaan is en zoeken naar een

andere benadering. En laat het vooral uit jezelf komen. Breng

een eigen tekst mee, of een tekening, een beeld, een film, of

muziek. Als het maar van jezelf is. Daar gingen we dan over

praten, met als belangrijkste vraag: wat heeft het te maken met

jezelf? Zoals de ‘Wachters’ in Venlo met mij te maken hebben,

met mijn afkeer van oorlog.” 

De docent als tuinman
In een artikel uit 2003 vergelijkt de Duitse kunstenaar Michael

Felix Langer, ook een ‘Berlijnse’ student van Tajiri, diens onder-

wijsstrategie met een broeikas. Zijn studenten kwamen van over

de hele wereld, hij zorgde voor verrassende ‘inputs’ die de jonge

kunstenaars konden inspireren. Tajiri nodigde een bonte stoet

gasten uit, zoals de bodybuilder (Mister Universe!) Poldy Merc

die over zijn eigen lichaam komt spreken. Of de kunstenaar

Emmet Williams die in de Berlijnse U-bahn een serie lezingen

verzorgt. Tajiri zelf omschrijft in een brief uit 1992 zijn manier

van lesgeven als Zen-achtig: “Ik voelde me meer als een tuin-

man”. Een tuinman-docent, die de grond helpt klaar te maken,
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die het beste gedeelte van de tuin kiest wat betreft zon en scha-

duw en die soms onkruid verwijdert.” Tajiri is altijd van mening

gebleven dat jonge mensen veel moeten experimenteren. Dat is

ook in 2008 nog zijn advies aan studenten, of ze nu architectuur,

kunst of industrial design studeren: “Experimenteer, play

around, heb plezier, doe gekke dingen. Je moet los en flexibel

zijn, niet alleen in je werk, maar in je hele leven.”

Bronnen:

* Documentaire ‘Seed’; TU/e; interview Gerard Verhoogt, opnames Phocas Kroon; 7 oktober 2008.

* Interview Joep Huiskamp met Guus Koenraads, Nuenen, 3 maart 2009.

* ‘Autobiographical notations, words and images / Autobiografische aantekeningen, woorden en beelden’, concept en tekst: Shinkichi Tajiri, 

Eindhoven 1993.

* ‘Een broeikasklimaat scheppen...’; Michael Felix Langer; Berlijn, 1969-1989’, in: André Stufkens, Shinkichi Tajiri, snelheid, erotiek en geweld, 

Museum het Valkhof, Nijmegen 2003.

* 'Doodgaan is een mysterie voor me'; interview met De Limburger, 6 december 2008.

* Shinkichi Tajiri, ‘Humour as the spear of a terorrist’ in: Maarten Jager, Ossip Zadkine, het onbekende oeuvre, gouaches en aquarellen 1920-1966, 

Zwolle/Deurne 2000.

Tajiri voor zijn tent in zijn atelier aan de 

Hochschule der Künste in West-Berlijn, 1969

Zelfportret met Fish-Eye lensTajiri voor zijn tent in zijn

atelier in Berlijn.
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Guus Koenraads (Eindhoven, 1949) is kunstenaar

en docent. Zijn werk is te omschrijven als architec-

turale schilderkunst, hij zoekt naar de derde

dimensie in het schilderij. Koenraads volgde een

niet alledaagse opleidingsroute. Via de detailhan-

delsschool, opleidingen voor tuin- en landschaps-

architectuur, de richting vrije beeldende vorming

aan de Academie voor Industriële Vormgeving in

Eindhoven en de Jan van Eyck Academie in

Maastricht ging Koenraads in 1986 naar de

Staatliche Hochschule für Bildende Künste in

Berlijn. In Maastricht en Berlijn liet hij zich inspireren door

Shinkichi Tajiri.

Graatsma en Tajiri 
Koenraads mocht in 1983 als kunstacademiestudent zijn eind-

examenexpositie inrichten in het Hoofdgebouw van de TU/e.

Daar maakte hij op onorthodoxe wijze kennis met cubisch kun-

stenaar en TU/e-docent William Pars Graatsma: “Op de eerste

verdieping  van het Hoofdgebouw stond een grote roze plexiglas

werk, het ‘Cubisch gewelfd kruis’. Ik heb altijd een zwak gehad

voor het werk van Graatsma, maar het stond nu in de weg. De

portiers vonden het prima als ik het een tijdje in de hoek schoof,

zodat ik de sokkel voor mijn eigen werk kon gebruiken. Ik was er

druk mee bezig toen er een ontzettend boze man op me afkwam.

Dat bleek Graatsma zelf te zijn, die docent was aan de faculteit

Bouwkunde.” 

Toen Koenraads later een toelatingsgesprek had voor een post-

academiale opleiding aan de Jan van Eyck Academie in

Maastricht, kwam hij Graatsma opnieuw tegen, die daar direc-

teur was geworden. “Hij herkende me meteen als de student die

zijn beeld had weggeschoven. Dat stond mijn toelating echter

niet in de weg.” In 1984 haalde Graatsma Tajiri als gastdocent

naar Maastricht, die in blokken van twee, drie dagen bleef en

dan in een gastenverblijf naast de academie logeerde.

Koenraads was een bewonderaar van Tajiri’s werk. “Zelf schilder-

de ik vooral grote, abstracte expressionistische doeken. Voor mij

was schilderen in die tijd een heftig, bijna orgastisch gevecht

met verf. Tajiri kwam geregeld binnenlopen in mijn atelier. Zo

raakten we in gesprek over de inhoud van mijn werk, maar ook

over het leven. Het ging echt niet over hoe je een kwast moest

vasthouden. Tajiri kon goed luisteren. Er zijn genoeg kunste-

naars die vooral zelf aan het woord blijven. Ik vond hem een

erudiete man en heel goed in zijn vak. Ik heb ontzettend genoten

van die gesprekken. Sommige kunstenaars proberen als docent

een stempel op hun leerlingen te drukken. Die kunstenaars zijn

apostelen van hun eigen werk en kweken zo gelovigen en epi-

gonen. Dat heeft hij nooit gedaan. Als kunstenaar heb ik nooit

een Tajiri willen zijn, zoals hij zelf ook geen Zadkine wilde wor-

den. Eigenlijk heb ik vooral van hem geleerd om in mezelf te

geloven. Doe dat waar je goed in bent.”

Koenraads herinnert zich uit zijn Maastrichtse tijd ook een ander

aspect van Tajiri. 

“We zijn als studenten eens uitgenodigd op zijn kasteel in

Baarlo. Daar liet hij ons een film zien die hij in de jaren zestig

gemaakt had. Tot onze verbijstering zagen we beelden van een

naakte jonge vrouw op een boerderij die allerlei dubieuze hande-

lingen verrichtte met dieren. Ezels, varkens! We zouden het nu

pure porno noemen. We leerden toen een heel andere kant van

hem kennen!” *

Berlijn
Koenraads was in 1985 een van de laureaten van de Koninklijke

Prijs voor de Vrije Schilderkunst, die werd uitgereikt door

Koningin Beatrix zelf. Tajiri vond zijn schilderwerk zo interessant

dat hij Koenraads vroeg om naar Berlijn te komen. “Jij moet door.

Jij moet Berlijn zien!” Tajiri schreef een aanbevelingsbrief bij een

‘Doe dat waar je goed in bent’

Joep Huiskamp

VIb

Foto met Guus Koenraads, ‘Der Holländische Maler’ in zijn atelier in Berlijn.
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Bronnen:

- Gesprek met Guus Koenraads, Nuenen, 3 en 19 maart 2009

* In een van de gesprekken die Anneroos Dijkhuis en Gerard Verhoogt met Tajiri hadden, vertelde hij uitgebreid over deze film, ‘A Summer Day’ met

de Deense Bodil Joensen. Tajiri bewonderde Joensen omdat ze -zonder schaamte- volstrekt haar eigen gang ging, zonder zich iets van de mening 

van anderen aan te trekken; ze zou volgens Tajiri een voorbeeld voor anderen moeten zijn. De film is te zien in het Nederlandse Film Museum. 

Omdat mensen met andere dan artistieke intenties gingen kijken, is de film alleen te zien met toestemming van de kunstenaar of diens erven. 

aanvraag voor reissubsidie en mede dankzij die brief kreeg de

Eindhovenaar zijn reisbeurs. In Berlijn werden de gesprekken

voortgezet. “Hij pakte zijn docentschap op dezelfde manier aan

als in Nederland. Hij deed niks voor. En hij deed ongewone din-

gen. Zo ging hij wekenlang met studenten op reis, met de trein

langs de zijderoute naar China.” 

Koenraads doceert nu zelf toegepaste ruimtelijke vormgeving

aan het SintLucas in Boxtel, een middelbare beroepsopleiding.

Net als Tajiri probeert hij naar eigen zeggen de studenten in hun

waarde te laten. “Ik ben niet degene die aangeeft hoe het moet:

het moet uit de student zelf komen. Ik probeer mijn studenten

als mens te benaderen, niet als docent.” 

Voor Koenraads is Tajiri een levenskunstenaar, die met veel veer-

kracht altijd is doorgegaan met hard werken. “Hij is de kunst en

de mensen trouw gebleven. Ik weet zeker dat hij me nog steeds

zou herkennen. Ik heb hem eind 2008 nog een kaartje gestuurd.

Normaal is hij altijd heel trouw in het beantwoorden van zo’n

nieuwjaarswens, maar nu bleef een reactie uit en ik begreep

daaruit dat het niet goed met hem ging. Ik weet niet of er na dit

leven nog iets komt en ik heb niet bepaald als een brave katho-

liek geleefd. Maar ik hoop hem nog eens tegen te komen, zodat

we onze gesprekken kunnen voortzetten. Zolang ik op aarde blijf,

zal ik hem bij me dragen.”

De aanbevelingsbrief van Tajiri aan Koenraads uit 1986.
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A Tribute to My Mentor, Shinkichi Tajiri

I was a student at the Hochschule der Künste (Hdk)

in Berlin between 1982 and 1985. At Hdk, most of

the classes were of the traditional medium-specific

type, concentrating on the medium of each profes-

sor’s field of practice. However, the students in

Klasse Tajiri (Tajiri’s Class) investigated artistic

expression in a variety of media, as well as inter-

media. Our class consisted of students from many

nations and walks of life, which made it very chal-

lenging. There were no limitations on how, what,

when or where to execute artwork in Tajiri’s class,

only the limits of our imagination. The focus of the class was not

technique, but spontaneous experimentation in 2-D, 3-D, 4-D

(time-based dimension). When Shinkichi was around, the class

became a laboratory, a ‘think tank’. We sat around and discus-

sed sculpture, installation, film, performance, and non-traditio-

nal art forms. Shinkichi wasn’t the sort of professor who insisted

on analyzing or intellectualizing everything.  He once said, “Art,

for me, deals very much with the inexplicable.” He welcomed

surprises, even though our class was under the constant surveil-

lance of the Hausmeister (the superintendent). Shinkichi showed

his earlier experimental films, talked about his experiences, and

taught us about resourcefulness in his “non-teaching” way. We

didn’t need his approval to proceed with our projects. In fact,

mistakes were never criticized, but rather encouraged. We were

able to take the kinds of risks that stimulated the creative pro-

cess. Shinkichi valued direct, honest communication with all his

students, and tried to improve conditions and introduce flexibi-

lity at Hdk.

Shinkichi would occasionally give me a ride from Berlin to his

beautiful home-studio Castle Scheres in the Netherlands. Then 

I would take a train from Baarlo to Amsterdam to visit my sister.

During the long drives, he would tell me what it was like to be a

Japanese American in the United States during and after World

War II, a subject that he never broached in class. It was through

Shinkichi that I first became aware of the Japanese-American

experience, which I had never heard about in Japan. These

stories inspired the first piece I created in the United States,

‘Missing House’. *

After many trips between (West) Berlin and the Netherlands, I got

to know Shinkichi and his family. In 1984 I took a solo trip to

Beijing via the Trans-Siberian Railroad, and as a result, our class

organized a trip to China with Shinkichi in 1986. This was proba-

bly the first and the most extensive international field trip Hdk

students had ever taken with a professor. We visited art acade-

mies and universities in Beijing, Shanghai, and Hangzhou, and

interacted with the students and faculty. Our adventurous China

trip resulted in an exhibition in Berlin in 1987. Even after I gra-

duated in 1985, I stayed in touch with Shinkichi. A year later, 

I left Berlin, having been accepted as an exchange student at

California Institute of the Arts (commonly referred to as Cal Arts).

My work on ‘Missing House’ required research into Shinkichi’s

family history, during which I met some of his relatives in the

United States.

I have continued to correspond with Shinkichi a few times a year.

I have kept all of his letters. Some of them include original art-

work (Shinkichi’s early computer graphics work). A few of them

contain short poems that he wrote in haiku style. In 1990, he

sent me a digitized/colorized photo image of the Berlin Wall in a

small picture frame, accompanied by a fragment of the real wall,

which is one of my most valued possessions. In 1999, I took the

liberty of creating a collaborative work. I scanned panoramic

photos of the Berlin Wall, which he took in 1980 and were later

published in one of his books. On them I superimposed photo-

graphs of the Great Wall of China, which I took during the class

field trip. The result was a long, scroll-like computer-digitized

print entitled ‘Behind the Great Wall’, which was displayed at an

exhibition held in Los Angeles to commemorate the 10th anniver-

sary of the Tiananmen Square demonstration in Beijing in June

1989. I presented it to Shinkichi in 1999 when I visited him at

Castle Scheres.

“Art is an adventure into the unknown”VII

Nobuho Nagasawa
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* ‘Missing House’ was the first public art project I completed in the United States.  The project focused on the house in San Diego owned by the

Japanese-American family of Shinkichi Tajiri. The building was confiscated, and then simply vanished from its neighbourhood in 1942, during the

family’s incarceration at a concentrationcamp in Poston, Arizona during World War II. After extensive research, including interviews with Tajiri himself,

I silk-screened the image of the missing house on paper towels, adopting a design similar to ‘advertisements’ for missing children. The paper towels

were then installed in public restrooms, which forced people to interact with and ‘wash their hands of’ this blot on the history of the United States. 

A restroom, like a house, is both a private and public space. Tajiri, a natural-born American, was considered Japanese and treated as an enemy at the

Tajiri (met stereo camera) tijdens studiereis met studenten van de HdK in China, 1986.

One of Shinkichi’s most memorable letters to me was written in

1993. In 1992 I got my first teaching job as an assistant professor

in California. He congratulated me for my accomplishments and

for having become an educator, which he called “a noble profes-

sion.”  In this letter, he wrote, “I often wondered if my students

at the Hdk ever profited from my ‘sort of Zen’ approach to teach-

ing by non-teaching. I always tried to avoid imposing my attitu-

des towards art on my students. I felt more like a gardener who

prepares the land (bringing them in contact with technicians,

tools, materials, etc.), chooses the best part of the garden as far

as sun and shade (atelier space and other students) for the spe-

cial needs of each plant, brings it nourishment (encouragement)

and occasionally weeds and prunes (critiques) it. Then hope for

the best. You cannot grow a sunflower into a rose. Each is beauti-

ful and must remain true to its nature.” His teaching philosophy

had a profound effect on me as a young professor, launching an

academic career at a liberal arts university. I believe that the

ideal educational environment is one that helps a student to per-

ceive the connections between knowledge and experience, infor-

mation and action, and inquiry and learning.

Rather than an artist who has opted to work in one specific medi-

um, I have become a hybrid artist who has chosen the idea as

the medium. This decision allows me the freedom to embark on

a quest for my personal artistic answers in material that best

suits each site and subject. In his letters to me, Shinkichi always

described his current body of work, often enclosing photographs

or a catalogue from a recent exhibition. After he retired from

Hdk, he became even more productive. I could always sense the

restless curiosity that has led him to investigate the possibilities

of various forms of expression: photos, films, sculptures, paper

works, poems, computer graphics, etc. He once wrote, “I’m terri-

bly bored with artists who settle on one mannerism, style image

… some artists have found a market and then continue to imitate

themselves for their rest of their lives. Art is not a question of

finances and art politics, but an adventure into the unknown.”

He continues to be extremely productive, even though he says,

“We are greyer, and slower and coasting.” 

New York, 2002
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onset of the war. The birthright that was denied him was magically restored when he joined the 442nd Regimental Combat Team. But he was ultimate-

ly discarded, like a paper towel, upon his return to the United States, where he was not made welcome. This artwork, dedicated to Shinkichi Tajiri,

was donated to the Japanese-American National Museum in Los Angeles, California.
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Imaginatio-Imitatio-Inventio

Frans Franssen

Het blijft een hele poos doodstil.

Een groep studenten Industrial Design en twee

begeleiders van beeldengieterij Beeldenstorm

hebben zojuist een indrukwekkende documentaire

over leven en werk van Shinkichi Tajiri bekeken.

Kort daarvoor werd nog de vraag gesteld waar de

kunstenaar zijn vormen vandaan haalt. Deze en

andere vragen zijn beantwoord door de film die

leven en werk van Tajiri als een hechte eenheid

laat zien. De heftige gebeurtenissen uit zijn leven

bepalen de beeldtaal, dat is evident, maar het aan-

grijpende verhaal op zichzelf doet ook elke vraag verstommen.

Tajiri hanteert een drietal woorden waarmee hij zijn leven en

werk karakteriseert: 

‘Velocity, Erotics en Violence’. 

De vooringenomenheid waarmee we nogal eens behept zijn,

wordt weer eens blootgelegd wanneer wij als begeleiders stellen

dat het onzinnig zou zijn om de drie begrippen die Tajiri met zijn

uitzonderlijke levensloop hanteert, ook van toepassing zouden

zijn op ons leven van nu. Iedereen heeft immers een heel andere

geschiedenis. Waarna twee studenten te kennen geven vluchte-

ling te zijn en zich wel degelijk te herkennen in de drie typerin-

gen snelheid, erotiek en geweld …

Als de verhouding docent-student er in psychologisch opzicht

een is van gelijkwaardigheid waarbij de een voortdurend leert

van de ander en omgekeerd, dan is onderwijs een feest en

steeds verfrissend. Afgaande op zijn eigen uitlatingen over erva-

ringen en omgang met studenten, en luisterend naar uitspraken

van studenten waarmee hij heeft gewerkt, moet Tajiri zich hierin

kunnen vinden. Ook was hij er op uit om de student in dialoog

met de docent, te laten ontdekken hoe en wat hij/zij zelf was en

is. De student is de ‘archeoloog van zijn eigen wereld’, om met

Tajiri’s eigen woorden te spreken. 

In de workshop met de ID-studenten werd hen voorgesteld om in

navolging van Tajiri, een drietal begrippen, ‘Stichwörter’, die

kenmerkend zouden zijn voor ieders persoonlijk leven, te ont-

dekken. Om zo een aanzet te maken tot het kijken naar dat

leven, ook om te ontkomen aan het zeker in dit geval onzinnig

geachte ‘kopieren van de meester’. We zijn er niet op uit om klei-

ne Tajiri’s te kweken.

Tegelijkertijd is dit juist in navolging van Tajiri, die zijn leermees-

ters Ossip Zadkine en Fernand Léger bekritiseerde omdat deze

beide grootheden al te zeer hun eigen beeldtaal wilden opleggen

aan hun studenten. Voor de student van nu is deze houding om

ook gericht te zijn op eigen identiteit een vanzelfsprekendheid.

Immers, na de oorlog, in Tajiri’s studietijd, moest het IK-tijdperk

nog beginnen. Studenten hebben dan ook geen enkele moeite

met het kiezen van persoonlijke uitgangspunten. Het vertalen,

omzetten daarvan in een eigen overtuigende beeldtaal, is nog

een heel ander verhaal.

Zeker voor studenten die niet in de eerste plaats worden opge-

leid om autonome beelden/kunst te maken, is het geen eenvou-

dige opgave om tot diepgang te komen in dat proces. Toch is dat

voor de toekomstige vormgevers van onze leefomgeving, waar-

toe architecten en designers zeker behoren, noodzakelijk om te

ontkomen aan de greep van een samenleving die in veel opzich-

ten vluchtig en oppervlakkig is ingericht. 

Onderwijs moet tegelijk met het opdoen en ontwikkelen van

kennis, een avontuur zijn, voor zowel student als docent. De

grotere beloningen zijn die momenten waarop beiden, gezamen-

lijk, ernstig verwonderd raken over wat er ontstaan is. Het onver-

wachte is het hoogste goed; als beelden in onze hoofden over

hoe het zou moeten zijn en hoe dingen zouden moeten gaan,

onderuit worden gehaald, en de ‘Dinge an sich’ de kans krijgen

naar voren te treden en zich te openbaren.

Op 3 maart 2009 hadden de studenten al enkele weken gewerkt

aan geboetseerde wasmodellen op basis van de drie zelfgevon-

den/gekozen begrippen. Dat leverde interessante uitkomsten

op, die in brons gegoten zullen worden in samenwerking met

beeldengieterij Beeldenstorm. Maar het idee om geen kleine

Tajiri’s te maken werd weer op een fantastische manier, onbe-

wust, onderuit gehaald. In het Van Abbemuseum zagen de stu-

denten een theaterperformance van El Lissitsky, wat aanleiding

was om met karton te gaan werken. Spontaan -geen idee wie er

mee begon- ontstond er in één middag prompt een hele grote

‘echte’ Tajiri. Zonder tevoren iets te hebben gepland en zonder

voorschetsen te hebben gemaakt, maakte een twaalftal studen-

ten apart een onderdeel van een ‘Warrior’ of ‘Ronin’.

Samengevoegd leverde dat een beeld van ongeveer 4 meter op.

Nadat het beeld was opgericht was het opnieuw een hele poos

doodstil …

VIII
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Het spontaan ontstane kartonnen beeld van een ‘echte’ Tajiri (circa 4 meter hoog). Wasmodellen van studenten ID; rechtsonder het prototype van ‘Shahied’.

Een proces van ontdekken, uitvinden, imiteren, kijken, lachen,

verbeelding toelaten, in alle mogelijke volgordes, tot er een

moment ontstaat dat iedereen doet verbazen, en iedereen, al is

het voor even, volkomen vrij en gelukkig maakt.

Met veel dank aan de studenten.

Met veel dank aan Tajiri!

Eindhoven, 7 maart 2009

Tussen februari en mei 2009 begeleidden Ralph Brodrück en

Frans Franssen een workshop naar aanleiding van het project

over Tajiri. Halverwege de workshop schreef Franssen boven-

staande tekst. 

Studenten die aan de workshop mee deden kregen eerst een

introductie op Tajiri met een documentaire en een video-inter-

view over het leven en werk van Tajiri.  

De groep studenten Industrial Design koos daarna drie persoon-

lijke begrippen. Deze begrippen kwamen terug in hun ontwerp

van was. De wasmodellen kunnen in een later stadium eventueel

in brons worden gegoten bij Beeldengieterij Beeldenstorm, op

de TU/e campus. Deze groep had zeven weken de tijd. 

De groep Bouwkundestudenten had daarentegen ruim 10 weken

voor de gehele workshop. Omdat Tajiri werkt op basis van per-

soonlijke herinneringen en ervaringen, kozen de studenten

ervoor om een persoonlijk ontwerp te maken, dat naar hun eigen

leven verwees. Zoals Azee Taher en Ali Ramezani, die hun materi-

aal op de schroothoop vonden en met hun ontwerp ‘Shahied’

verwijzen naar hun ervaring als vluchteling.  
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1923 7 december: geboorte van Shinkichi George Tajiri in Los Angeles, als vijfde van zeven kinderen.

1936 Het gezin verhuist naar San Diego. 

1939 Tajiri’s vader overlijdt.

1941 7 december: het Japanse leger valt Pearl Harbor aan; het gezin wordt geïnterneerd in concentratiekamp 

‘Poston 3’ in Arizona. 

1943 Tajiri wordt vrijwilliger in het 442nd Regimental Combat Team. 

1944    Hij landt in Italië en raakt gewond bij de slag om Castellina en hij ligt vier maanden in een ziekenhuis in 

Rome. Vervolgens wordt hij gestationeerd in Marseille, Nancy, Reims, Heidelberg en Seckenheim; 

tussentijds bezoekt hij Parijs een keer.

1947 Met een studiebeurs (looptijd vier jaar) van G.I. Bill volgt Tajiri een jaar een cursus aan de Chicago 

Art School.

1948 Hij vertrekt naar Parijs en studeert bij Ossip Zadkine en Fernand Léger. In zijn vrije tijd ontwerpt hij de 

eerste van vele ‘Warriors’.

1949 Tajiri doet mee aan de eerste geruchtmakende Cobra-tentoonstelling in het Stedelijk Museum in 

Amsterdam.

1951 Huwelijk met Denise Martin.

De toelage G.I. Bill stopt, Tajiri werkt onder andere als docent en ontwerper in Duitsland. 

1953 Tajiri ontmoet de Nederlandse kunstenares Ferdi Jansen, met wie hij gaat samenwonen. 

1955 Met een geleende 16 mm camera maakt hij de experimentele film ‘The Vipers’, die een Gouden

Leeuw wint op het Amateur Festival van Cannes voor het beste gebruik van filmtaal. Kort daarna volgen 

de films ‘Ferdi’ en ‘Mad Nest’. 

1956 Scheiding van Denise Martin.

Tajiri en Ferdi verhuizen naar Amsterdam.

1957 Ferdi en Tajiri trouwen; later dat jaar wordt hun eerste dochter Giotta geboren; Tajiri maakt van steen en 

brons ‘Het hoofd van Giotta’. 

1958 Tajiri maakt de eerste beelden met de drippingtechniek. 

1959 Hun tweede dochter Ryu wordt geboren; Tajiri maakt de geboortesculptuur ‘Giotta / Ryu’ van 

gietijzer en aluminium en de eerste ‘Seed’ in brons (50 cm hoog).

1959 Hij maakt de eerste ‘Germination’ (‘Ontkieming’) in de serie drippings. 

1961 In dit jaar en volgende drie daaropvolgende jaren maakt Tajiri de meeste ‘Seeds’, veelal van 

gehamerd messing. 

1962 Het gezin verhuist naar Baarlo, kasteel Scheres. 

Tajiri vertegenwoordigt Nederland op de Biënnale in Venetië. 

1964 ‘Seed’ no. 4’ wordt tentoongesteld op de Dokumenta IV in Kassel.

Tajiri geeft les in Minneapolis. Het gezin en de assistenten verblijven daar ook langere tijd. 

1965 Samen maken ze een reis door Amerika en Mexico. Na terugkeer begint Tajiri aan de serie 

‘Machines’; de reis is voor Ferdi een belangrijke inspiratiebron voor haar ‘Hortisculpturen’.

1967 Tajiri begint aan de eerste van vele ‘Knopen’; de TU/e koopt het beeld ‘Seed no. 4’ aan. 

1968 Expositie van Tajiri, Ferdi en collega’s Wessel Couzijn en Pearl Perlmutter op de TU/e, onder de titel ‘2 

paren, vier beeldhouwers.’ 

1969 Ferdi overlijdt na een ongeluk; als eerbetoon maakt Tajiri een herdenkingsboek over haar leven 

en werk. 

Later dat jaar wordt Tajiri docent aan de Kunstacademie in Berlijn. 

BiografieIX
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1970 Suzanne van der Capellen komt bij hem wonen; Tajiri wint met ‘A Summer Day’ de eerste prijs op het

‘Wet Dream Festival’. 

1971 In eigen beheer geeft hij het boek ‘The Wall, Die Mauer, Le Mur’ uit, met 666 foto’s van de gehele Berlijnse Muur.

1973 Tajiri begint aan de eerste  van meer dan honderd daguerreotypes.

1975 Tajiri concentreert zich op stereofotografie.

1976 Hij treedt in het huwelijk met Suzanne van der Capellen. 

1988 Op een Amiga computer maakt Tajiri de eerste computer graphics.

1989 Tajiri gaat met pensioen en verlaat de Kunstacademie in Berlijn.

1992 Benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. 

1996 Plaatsing van het beeld ‘Jan Soldaat’; een ‘Wachter’ bij het ministerie van Defensie.

Tajiri begint aan het grote project ‘47 Ronin’. 

2007 Koningin Beatrix onthult in Venlo vier gietijzeren versies van het Ronin-project;

in april wordt bij Tajiri kanker ontdekt, 

7 december wordt Tajiri tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw benoemd

2008 Op 7 december wordt Tajiri Nederlands staatsburger.

2009 Op 15 maart overlijdt Tajiri. 

Tajiri met zijn vrouw  Suzanne van der Capellen in de ‘Zentuin’ , Baarlo 2001. Dit was een voorstudie uit 1995 voor de latere ‘Zentuin’ van het Cobra Museum te Amstelveen.
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‘Seed no. 4’ op de Documenta in Kassel, 1964.
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Frans Franssen (1959) 
Franssen is beeldend kunstenaar en maakt twee-

en driedimensionaal werk, voornamelijk schilderen

en beeldhouwen. Hij volgde de Academie voor

Beeldende Vorming te Tilburg tussen 1978-1983 en

maakt zowel autonoom werk als werk in opdracht,

met name in de openbare ruimte. Hij is sinds 2006

verbonden aan de TU/e als docent, coördinator

Tekenen en begeleider bij zowel de faculteit

Industrial Design als Bouwkunde. Franssen is ook

initiator van projecten als de workshop ‘Kleur en

Ruimte’, ‘DommelWaterWaterColourContest’ voor de Dommeldag

en het ‘Schilderlab’ voor Studium Generale.

Drs. Joep Huiskamp (1956) 
Huiskamp is Neerlandicus en werkt bij de bestuursstaf van de

TU/e. Hij is sinds 2002 lid van de Kunstcommissie TU/e. Van zijn

hand verscheen in 1999 de interviewbundel ‘De Vonk, TU/e-

hoogleraren en hun drijfveren’ en in 2006 ‘De kleine TU/e ency-

clopedie 1956-2006’. 

Nobuho Nagasawa (Japan, 1959) 
Nagasawa kreeg tussen 1982 - 1986 les van Tajiri in Berlijn, na

haar studie aan de Jan van Eyk Academie (Maastricht). Daarna

ging ze naar het California Institute of Arts, waar ze onder andere

visual art en critical theory studeerde. Ze woont in New York en

als kunstenaar richt ze zich vooral op cultural history & memory

en community participation. Ze vertegenwoordigde Japan op de

Asian Sharjah Biennial (Verenigde Arabische Emiraten, 2003),

and Echigo-Tsumari Triennial (Japan, 2003). In 1997 ontving ze de

Design Excellence Award for Architecture and Public Art van het

Cultural Affairs Office in Los Angeles.

Prof.ir. Jouke Post (1945) 
Post is architect, hoogleraar van de leerstoel bouwtechnisch ont-

werpen aan de TU/e en werkt bij Architectural Design and

Engineering. Naast voorzitter van de Kunstcommissie TU/e is hij

lid van de tentoonstellingscommissie Casa Vertigo. Hij is actief in

verschillende denktanks binnen en buiten de TU/e. Nationaal

kreeg hij bekendheid door zijn originele visie over duurzaam-

heid. Het door hem ontworpen project XX, een gebouw dat na 20

jaar degradeert zonder sloopafval achter te laten, is inmiddels

een icoon en leidde tot internationaal onderzoek op het gebied

van lifespan. 

Drs. Frank van de Schoor (1954)
Van de Schoor is sinds 1998 conservator moderne kunst en

hoofd Afdeling collecties in Museum Het Valkhof (Nijmegen). In

2003 organiseerde hij in Museum Het Valkhof een omvangrijke

overzichtstentoonstelling van het werk van Shinkichi Tajiri (met

catalogus). Van de Schoor studeerde kunstgeschiedenis aan de

Rijksuniversiteit Utrecht en werkte van 1991-1998 als conservator

moderne kunst bij het museum Commanderie van St. Jan

(Nijmegen). Hij publiceert over moderne schilder-, teken- en

beeldhouwkunst, onder andere over Panamarenko (2001),

Woody van Amen (2003), en Ferdi (2008). Van de Schoor is

tevens bestuurslid van de sectie ‘Culturen’ van de Nederlandse

Museumvereniging. 

Gerard Verhoogt (1954) 
Verhoogt studeerde Nederlands en Geschiedenis op de leraren-

opleiding in Tilburg en Communicatiewetenschappen aan de uni-

versiteit in Nijmegen. Hij werkt sinds 1991 op de TU/e als journa-

list voor Cursor. In 2000 werd hij conservator van de kunstcollec-

tie en secretaris van de Kunstcommissie TU/e. 

Dr. Jacob Voorthuis (1960) 
Voorthuis is in 1988 afgestudeerd als kunsthistoricus en in 1996

gepromoveerd op een interdisciplinair onderwerp tussen archi-

tectuurtheorie en filosofie. Zijn proefschrift spitste zich toe op

een kritiek van de maatschappelijke rol van het architectonisch

ontwerp. Hij is nu universitair docent architectuurtheorie en filo-

sofie aan de TU/e en de Academie van Bouwkunst Rotterdam.

Sinds 2007 is hij lid van de Kunstcommissie TU/e.  

Over de auteurs
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Colofon

‘Tajiri – Seed no. 4’ is een uitgave van de Kunstcommissie TU/e, 2009

TTeekksstteenn::  Frans Franssen, Joep Huiskamp, Nobuho Nagasawa, Jouke Post, Frank van de Schoor, Gerard Verhoogt, Jacob

Voorthuis. 

EEiinnddrreeddaaccttiiee:: Anneroos Dijkhuis, John Engels, Gerard Verhoogt.

CCooöörrddiinnaattiiee:: Gerard Verhoogt

FFoottooggrraaffiiee:: Hans-Kurt Boehlke/* documenta-Archive 52; Guy Bourdin 12; Peter Cox 34; Ed van der Elsken / Nederlands Fotomuseum

cover, 28; Leonard Freed / Magnum Photo 12; Ata Kando / Nederlans Fotomuseum 20, 27, 29; Phocas Kroon 16; Nobuho Nagasawa

47; Egon Notermans 13, 16; Ad Petersen 5, 14; Alan Teruo Roberts 51; Kenneth Snelson 23; Shinkichi Tajiri 14, 17, 42, 46; Gerard

Verhoogt 3, 4; Sabine Weiss 10, 18, 19; Bram Wisman 7; Kim Zwarts 15.

VVoorrmmggeevviinngg:: Esther Valk

DDrruukkkkeerriijj:: Die Keure 

OOppllaaggee:: 600 exemplaren

IISSBBNN::  978-90-386-1791-6

A catalogue record is available from the Eindhoven University of Technology Library

MMeett  ssppeecciiaallee  ddaannkk  aaaann:: College van Bestuur TU/e, Brigitte Freed, Anneke Hilhorst, Ata Kando, Guus Koenraads, Phocas Kroon,

Meulensteen Foundation, Nederlands Fotomuseum, Maria Austria Instituut, Egon Notermans, Ad Petersen, Alan Teruo Roberts,

Kenneth Snelson, Shinkichi Tajiri, Giotta Tajiri, Ryu Tajiri, Universiteitsfonds Eindhoven, Sabine Weiss, Tom en Niels Wisman, Kim

Zwarts.

CCoovveerrffoottoo:: Ed van de Elsken / Nederlands Fotomuseum

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvou-

digd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektro-

nisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitge-

ver. Zoveel mogelijk is getracht de eventuele rechthebbenden van de afbeeldingen te achterhalen. Rechthebbenden die in dit verband

niet zijn benaderd wordt verzocht zich met de uitgever in verbinding te stellen. 
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Kunstcommlssle lUle 
Den Dolech 2 

561..2 AI Eindhoven 
tel 040-2474378 

e -mail: kunstcommlssle@tue.nl 
www.tue.nl/kunstbezlt 

Techn ische Universiteit 
Eindhoven 
University ofTechnology 

'Instead of an old man in his latter years 
with the wrinkles and scars of time and wear, 

which is often thought of as character, 
I would like to be remembered 

as the six month infant, 
with the astonished look 

of innocent optimism 
facing forward to an unknown future. ' 
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