
 1967-68
חתונה הומוסקסואלית

קוסאמה מארגנת מיצגים, פסטיבלי גוף 
ומופעי הפנינג בניו־יורק, ביניהם חתונה 

הומוסקסואלית ראשונה.

קוסאמה בהפנינג הומוסקסואלי, ניו־יורק, 1968

מיצג המראות של קוסאמה, ניו־יורק, 1968 
)צילום: האמנים הארי שונק ויאנוס קנדר(

 1968
נרצח ד"ר מרטין 

לותר קינג הבן, מנהיג 
אפריקני־אמריקני 

של התנועה לזכויות 
האזרח.

 1968
הקמת חברוֺת

קוסאמה מקימה מגוון חברות, ביניהן "חברת 
אורגיה", "כנסיית הנקודות של קוסאמה" 

ו"קוסאמה אופנה בע"מ".

 1969
פסטיבל מוזיקה 

בוודסטוק, ניו־יורק, 
מושך קהל של למעלה 

מ־400,000 איש. 
האסטרונאוטים 
האמריקנים ניל 

ארמסטרונג ואדווין 
)"באז"( אלדרין הם 
האנשים הראשונים 
הנוחתים על הירח.

 1970
מגורים ביפן ובהולנד

קוסאמה שבה ליפן למשך חודשיים, בכוונה 
להפיץ את בשורת המהפכה המינית 

באמצעות המיצגים ומופעי ההפנינג שלה.
היא מבלה את הקיץ בבוּניק, הולנד, שם היא 

עובדת על סדרת דיוקנאות כהכנה לתערוכת 
היחיד שלה "כלוב, ציור, נשים" בגלריה אורז 

בהאג.

 1929
מצומוטו, יפן

יאיוֹי קוּסאמה נולדת ב־־22 במרץ 
במצוּמוֺטוֺ, יפן, הצעירה מבין ארבעה 

ילדים.

יאיוֹי קוּסאמה כבת עשר, 1939 לערך

 1941
המתקפה היפנית על 

פרל הארבור.

 1945
ארצות־הברית 

מטילה פצצות אטום 
על הערים היפניות 
הירושימה ונגסאקי. 

 1952
תערוכות ראשונות

מראה הצבה בתערוכת היחיד של קוסאמה ב"מרכז 
הקהילתי הראשון" במצוּמוֺטוֺ, 1952

 1957
המעבר 

לארצות־הברית
קוּסאמה עוזבת את יפן לארצות־הברית, 

ומציגה את עבודתה בתערוכת יחיד בגלריה 
זואי דוסאן בסיאטל.

 1959
גלריה בראטה

לאחר הגעתה לניו־יורק ב־1958, קוסאמה 
מציגה ב־1959 ציורי רשת אינסוף בתערוכת 

יחיד בגלריה בראטה בעיר.

 קוסאמה לצד אחד מציורי הסדרה רשת אינסוף, 
ניו־יורק, 1961

 1960
הגלולה למניעת היריון 

מאושרת לשימוש 
בארצות־הברית.

 1961
הקוסמונאוט הסובייטי 
יורי אלכסייביץ' גגארין 

הוא האדם הראשון 
המשוגר לחלל. 
ממשלת גרמניה 

המזרחית מקימה את 
חומת ברלין בלבה 

של העיר.

 1960-61
תערוכות ראשונות 

בגרמניה
ציורי רשת אינסוף של קוסאמה מוצגים 

בתערוכה הקבוצתית "ציור מונוכרום" 
במוזיאון העירוני לאמנות בטירת מורסברוך, 

לברקוזן, גרמניה. היא משתתפת בשתי 
תערוכות קבוצתיות נוספות בגרמניה, 

במוזיאון העירוני בטִריר ובטירת המסדר 
הטבטוני בוולפרמס־אשנבך.

 1962
יוצא סינגל הבכורה של 

להקת החיפושיות. 

 1962
״הצטברויות״ בארצות 

הברית ובהולנד
פסלי ההצטברות של קוסאמה מוצגים 
לראשונה, בגלריה גרין בניו־יורק, לצד 

עבודותיהם של אמני הפופ אנדי וורהול וקלאס 
אולדנבורג. הודות לקשריה עם הנק פיטרס, 

אמן מקבוצת נוּל )Nul( ההולנדית ואוצר, 
היא משתתפת בחמש תערוכות קבוצתיות 

בהולנד, כולן בשנה זו.

מראה הצבה של העבודה הצטברות מס' 2 בגלריה גרין, 
ניו־יורק, 1962

 1963
נשיא ארצות־הברית, 

ג'ון פ' קנדי, נרצח.

 1963
גלריה גרטרוד שטיין

הגלריסטית הניו־יורקית גרטרוד שטיין מציגה 
את עבודותיה של קוסאמה בתערוכת יחיד 

ובתערוכה קבוצתית.

 1964
חוק זכויות האזרח 

נחקק בארצות־הברית 
ומבקש לשים קץ 

לאפליה על רקע גזע, 
צבע, דת, או לאום.

 1964
מופע הדימוי המניע

תערוכתה של קוסאמה "מופע הדימוי המניע" 
מוצגת בגלריה קסטלאן, ניו־יורק.

 1965
הולנד

עבודותיה של קוסאמה מוצגות בתערוכה 
הקבוצתית "נול אלף תשע־מאות שישים 

וחמש" במוזיאון סטיידלק, אמסטרדם.

  1965-66
"חדרי אינסוף" ראשונים

גלריה קסטלאן, ניו־יורק, מציגה לראשונה 
"חדרי אינסוף" של קוסאמה כחלק מתערוכות 

היחיד שלה, "מופע רצפה" )1965( ו"פיפ 
שואו או מופע האהבה האינסופית" )1966(. 

התערוכה "מופע הדימוי המניע" נודדת 
לאירופה, שם היא מוצגת בגלריה נביליו 

לאמנות במילאנו, איטליה, ובגלריה מ"א תלן 
באסן, גרמניה. ארבע תערוכות יחיד נוספות 

מעבודותיה של קוסאמה תוצגנה בגרמניה 
בשנים הבאות.

מראה הצבה של התערוכה "מופע הדימוי המניע" בגלריה 
מ"א תלן באסן, גרמניה, 1966

 1966
הביאנלה ה־33 בוונציה

קוסאמה מציגה לראשונה את עבודתה 
בביאנלה בוונציה, ללא הזמנה רשמית אך 

באישור יו"ר ועדת הביאנלה. באותה תקופה 
היא מעלה בניו־יורק את מופעי ההפנינג 

עבודת הליכה והפנינג רחוב 14.

קוסאמה בהפנינג רחוב 14, ניו־יורק, 1966 לערך

 1966-67
מופעי הפנינג באירופה 

ובארצות־הברית
קוּסאמה מתפרסמת בסצינת האמנות 

ההולנדית בעקבות מופעי הפנינג חדשניים, 
שבהם מעורב לרוב עירום.

 1967
"קיץ האהבה" 

בארצות־הברית– 
תופעה חברתית 

הכוללת תרבות היפית, 
סמי הזיה, מוזיקה, 

מחאה אנטי־מלחמתית 
וביטויים של אהבה 

חופשית.

פסטיבל הגוף העירום של קוסאמה בדלפט, הולנד, 1967

 1972
ניו־יורק

קוסאמה שבה לניו־יורק, שם היא אחת 
האמניות המבוקשות ביותר באותה עת.

1973
שיבה ליפן

קוסאמה שבה ליפן לצמיתות בשל מצבה 
הבריאותי.

 1977-79
יצירה ספרותית

ביפן מקדישה קוסאמה את זמנה, יותר ויותר, 
לכתיבת רומנים, סיפורים קצרים ושירה. פסלי 

הצטברות שלה מוצגים בקונסטהאוס בציריך 
ב־1979, במסגרת התערוכה הקבוצתית "רך 

ופלסטי: אמנות רכה".

עטיפת הרומן של קוסאמה, מכורה להתאבדות במנהטן, 1978

 1982
תערוכות יחיד בטוקיו

גלריית רשת הטלוויזיה פוג'י בטוקיו מציגה 
לראשונה עבודות של קוסאמה. בעקבותיה 

מוצגות ביפן תערוכות נוספות מעבודותיה, 
שאותן מארגנת האמנית בשיתוף עם הגלריה.

 1983
JARDIN DE LUSEINE

תערוכת היחיד "מפגש נשמות" מוצגת בז'רדן 
דה לוסן, מרכז תרבות אלטרנטיבי בטוקיו.

 1985-86
מיצגים ביפן

קוסאמה מעלה מיצגים במרחב הציבורי 
בטוקיו ובקנאגווה, במהלכם היא עוטפת 

בסרטים עצים, בעלי חיים ואובייקטים.

קוסאמה במהלך הפנינג בקנאגווה, יפן, 1986 קוסאמה בהפנינג רחוב 14, ניו־יורק, 1966

 1993
הביאנלה ה־45  בוונציה

בהזמנת האוצר, אקירה טאטהאטה, תערוכת 
היחיד של קוסאמה בביתן היפני בביאנלה 
ה־45 בוונציה סובבת סביב מוטיב הדלעת 

שלה, לרבות מיצג שבו היא מחלקת למבקרים 
דלעות זעירות.

קוסאמה במיצב חדר מראות )דלעת(, הביאנלה בוונציה, 1993

 1994
מיצבים תלויי־מקום

מ־1994 ואילך יוצרת קוסאמה מיצבים עצומי־
ממדים ותלויי־מקום, ביניהם פסל חוצות אדיר 

בצורת דלעת, שהייתה לסימן ההיכר שלה, 
באי האמנות נאוֹשימה ביפן.

 1998-99
הכרה עולמית

מסעות תצוגה ברחבי העולם, המעצימים    
את הפופולריות של קוסאמה.

2002
חדר

המיצב ההשתתפותי של קוסאמה, חדר 
ַהֲעלָמה, מוצג בגלריה לאמנות של קווינסלנד 

בבריסביין, אוסטרליה.

מראה הצבה של העבודה חדר ַהֲעלָמה, 2002

 2006
עטיפת עצים

המיצב טיפוס הנקודות על העצים של 
קוסאמה מוצג בביאנלה של סינגפור.

טיפוס הנקודות על העצים, סינגפור, 2006

 2011-12
שיתופי פעולה

קוסאמה מקיימת יותר ויותר שיתופי פעולה 
עם חנויות כלבו, עם מעצבים ועם מותגי 

אופנה בינלאומיים.

בובה בדמות קוסאמה בגודל טבעי בחנות הפופ־אפ 
של לואי ויטון בחנות הכלבו פרינטם אוסמן, פריז, 2012

 2013-21
תערוכות 

רטרוספקטיביות
תערוכות רטרוספקטיביות נודדות רחבות 

היקף מעבודותיה של קוסאמה נערכות ברחבי 
ארצות־הברית, אסיה ואירופה.

 2017
מוזיאון יאיוי קוסאמה

קוסאמה פותחת את מוזיאון יאיוֹי קוּסאמה 
בטוקיו.

דלעת, 1994, נאושימה, יפן

קוסאמה בהפנינג שלה עבודת הליכה, 
ניו־יורק, 1966 לערך

 מוזיאון יאיוֹי קוּסאמה בטוקיו

־

עלון שעיצבה קוסאמה עבור פסטיבל גוף 
שהעלתה בניו־יורק, 1967

  YAYOI
                 KUSAMA
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מבואת ברוס ורות רפפורט | הבניין ע"ש 
שמואל והרטה עמיר, קומה 2- 

מיצב חדש וגדול ממדים, שיצרה קוסאמה 
במיוחד עבור התערוכה הנוכחית, מוצג 

במבואת רפפורט בבניין עמיר: זר של אהבה זר של אהבה 
שראיתי ביקוםשראיתי ביקום )2021(.

אולם ע"ש משה ושלה ספרא | הבניין ע"ש 
שמואל והרטה עמיר, קומה 1

בחלל זה מוצג "חדר אינסוף" חדש, 
שקוסאמה יצרה במיוחד עבור התערוכה 

הנוכחית, אורו האינסופי לנצח של היקום אורו האינסופי לנצח של היקום 
מאיר את החיפוש אחר האמתמאיר את החיפוש אחר האמת )2021(.

גלריה רב־תכליתית ע״ש לילי ויואל משה 
אלשטיין | הבניין ע״ש שמואל והרטה 

עמיר, קומה 2-
בחלק זה במסלול התערוכה מוצגים 37 

ציורים גדולי ממדים מתוך סדרה בת 50 
עבודות, אהבה לעדאהבה לעד )2004-07(; הסדרה 

המתמשכת נפשי הנצחיתנפשי הנצחית, שראשיתה 
ב־2009; וכן העבודה המונומנטלית, גנו גנו 

של נרקיסשל נרקיס, המורכבת מ־900 כדורי מראות, 
שהוצגה לראשונה בביאנלה ה־33 של ונציה 

ב־1966.

התערוכה התאפשרה הודות לתמיכתו הנדיבה של מפעל הפיס. 
תמיכה משמעותית התקבלה מבנק הפועלים; פרויקט ויסוצקי 6 

מבית אקרו נדל"ן, קבוצת אביב וקבוצת LR;  ומבטחת התערוכה, 
הראל ביטוח ופיננסים. 

סיוע נדיב התקבל מיעל ורמי אונגר; שרון ודוד ברגינסקי; רחל 
ומשה ינאי; דורון ומריאן לבנת; סטיב נסימה; וונדי פישר וקרן קירש. 

תמיכה נוספת התקבלה מרחלי מישורי וליאון קופלר; קרן מואיז י' 
ספרא; ועירית רפפורט וגלן פרי.

התערוכה מאורגנת בעיקרה באופן כרונולוגי. 
היא נפתחת בעבודות מוקדמות, בפרט 
עבודות על נייר, שיצרה יאיוֹאי קוּסאמה 
בעיר הולדתה, מצוּמוֺטוֺ שביפן, בשנים 
1957-1934. בהמשך מוצגות העבודות 
פורצות הדרך רשתות אינסוףרשתות אינסוף, שיצרה 

קוּסאמה לאחר המעבר לניו־יורק ב־1958, 
ובסמוך להן האובייקטים התלת־ממדיים מן 

הסדרה הצטברותהצטברות, שנוצרו לאחריהן. בגלריה 
זו מוצגים גם שני "חדרי האינסוף" הראשונים 

של קוסאמה: שדה הפאלוסיםשדה הפאלוסים )1965( וחדר חדר 
מראות אינסוף – אהבה לעדמראות אינסוף – אהבה לעד )1966/94(.
עוד מציעה הגלריה סקירה של התערוכות 

שהציגה קוסאמה באירופה בשנות השישים 
של המאה העשרים, ושל המיצגים והסרטים 

שיצרה, ביניהם ַהעֲלָמה עצמיתַהעֲלָמה עצמית )1968(, 
שנכללים בו חומרים מצולמים מפסטיבלי פסטיבלי 

צביעת גוףצביעת גוף שארגנה.

 גן הפסלים ע”ש לולה אבנר 
לזכר דולפי אבנר

אולם רבקה ויוסף מאירהוף|הבניין הראשי 
ע"ש קרן משפחת פאולסון, קומה 1 

 אולם מרכוס ב׳ מיזנה, האגף ע״ש 
מרק ריץ׳ וגבריאלה ריץ׳ | הבניין הראשי 

ע"ש קרן משפחת פאולסון, קומה 0 
בגלריה זו מוצגות עבודות שיצרה קוסאמה 

לאחר חזרתה ליפן ב־1973. בתצוגה נכלל גם 
"חדר אינסוף" מ־2015, רוחות הדלעות ירדו  רוחות הדלעות ירדו 
אל הרקיעאל הרקיע. בנוסף, שני פסלי דלעתדלעת )2006, 

2007( מוצבים בקצה הגשר המוביל מהבניין 
הראשי לבניין עמיר.
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