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Pif paf væk. Skræmmende før- og efterbilleder viser, hvordan Josef Stalin prøvede at slette al erindring om henrettede politiske modstandere. En udstilling om sovjetisk
billedmanipulation på Gulag Museet i Moskva er kontroversiel i dagens Rusland.

Kommissæren, der forsvandt
Af JENS MALLING

Ø

jnene glider konstant mellem de to
billeder. Mellem det originale og det,
de sovjetiske propagandister har haft
fingre i. At betragte gruppebilleder
af topkommunister på Gulag Museets nyligt
åbnede udstilling om billedmanipulation i det
tidlige Sovjetunionen er lidt som det populære
tidsfordriv »Find fem fejl«. Men den stemning
billederne formidler i Moskva for tiden og historien om, hvordan de blev til, har intet at gøre
med denne normalt uskyldige syslen.
Reelle og indbildte fjender af generalsekretær
Josef Stalin eksisterer ikke længere på de manipulerede fotografier.
Med forbløffende kunstfærdighed og nøjagtighed i en tid uden Photoshop eller anden mulighed for elektronisk billedbehandling er skikkelserne på kreativ vis erstattet med elementer,
der allerede findes i baggrunden. Et gelænder er
blevet forlænget, en datja træder tydeligere frem,
en trappe har fået ekstra trin.
»De, der faldt i unåde, blev først elimineret
rent fysisk. Enten røg de til en af de berygtede
Gulag-lejre eller de blev henrettet under Den
Store Terror i årene 1936-1938. Men det var ikke
nok. Bagefter gik propagandaapparatet i gang
med at fjerne ethvert spor af deres eksistens. Her
var manipulationen af fotografier særlig vigtig til
at slette personer fra den kollektive bevidsthed,«
siger kurator på udstillingen Irina Galkova.
Med originalen ved siden af er det nemt for
beskueren at bilde sig ind, at han alligevel aner
konturerne af den bortretoucherede person på det
manipulerede billede. Den uønskede er godt nok
fjernet. I stedet står der et spøgelse.
SILHUETTER af prominente kommunister
som Lev Trotskij, Grigorij Zinovjev og Lev
Kamenev – alle oprindelig fra inderkredsen
omkring Lenin – var blandt dem, der forsvandt
fra fotografier overalt i Sovjetunionen, da Stalin
strammede grebet om magten i løbet af af
1930rne. Det samme skete for en lang række
menige partifunktionærer og lavere rangerende
kommissærer. Ofte var der tale om mennesker,
som efter Den Russiske Revolution i 1917 havde
kæmpet en langvarig borgerkrig for principper,
de troede kunne danne fundamentet for et nyt
og bedre samfund.
Det var dog ikke kun idealister, som Stalin
skaffede af vejen og bagefter gjorde alt for at
slette erindringen om. Hans egen trofaste håndlanger og chef for efterretningstjenesten NKVD
den notoriske sadist Nikolaj Jezjov led samme
skæbne.
På udstillingen med titlen Kommissæren, der
forsvandt – forfalskning af fotografier og kunst
under Stalin kan den besøgende se det berømte

Forsvarsminister Kliment Vorosjilov, udenrigsminister Vjatjeslav Molotov, generalsekretær Josef Stalin og chef for efterretningstjenesten NKVD Nikolaj Jezjov. Sidstnævnte mangler på billede nummer
to. Han faldt i unåde.

billede af forsvarsminister Kliment Vorosjilov,
udenrigsminister Vjatjeslav Molotov, Stalin og
Jezjov, hvor de slentrer afslappet langs MoskvaVolga-kanalen.
På det oprindelige foto kigger Molotov skråt
bag om Stalin på Jezjov.
Men efter at den Blodtørstige Dværg – som
Jezjov kaldtes i folkemunde på grund af sin ringe
højde og brug af tortur under afhøringer – var
blevet gennembanket og skudt i en kælder under
Butyrka-fængslet med Stalins navn på sine læber
som det ultimative tegn på loyalitet til det sidste,
forsvandt han i en senere udgave af billedet.
Nu kigger Molotov igennem stedet, hvor Jezjov
stod og ud over kanalens rolige overflade.
At fjerne både Stalins tidligere allierede og
rivaler i Det Kommunistiske Parti fra fotografierne, så han mange steder står alene tilbage, var
med til at opbygge førerkulten omkring ham.
Propagandaen fremstillede det, som om Stalin
og den nyligt afdøde Lenin gennemførte Den
Russiske Revolution nærmest uden hjælp fra
andre. I virkeligheden var Lenin dybt mistænksom over for Stalin. I sit testamente advarede han
imod ham og rådede til at fjerne ham fra posten
som generalsekretær. Af den grund holdtes
Lenins sidste vilje skjult indtil efter Stalins død i
1953.
DEN toptunede officielle propagandamaskine
var suppleret af en ikke lige så veludført, men
mindst lige så uhyggelig form for billedmani-

pulation: Den som almindelige borgere udførte
privat.
Ofrene for Stalins udrensninger blev til ikkepersoner. For venner, efterladte hustruer og andre
familiemedlemmer var det farligt at nævne deres
navne eller besidde fotografier af dem.
Drevet af angst for selv at blive ofre for regimets repressalier bidrog de til historieforfalskningen ved at fjerne ansigterne af deres nærmeste fra
familiealbummerne. Teknikken var her meget
mere simpel: De blev overstreget, udfyldt med
blæk eller simpelthen skåret ud.
»Det er svært at forstå dybden af de efterladtes
frygt, men det er sigende, at de så sig nødsaget til
at ødelægge deres private ting og eneste minder
om elskede personer. De kunne end ikke føle sig
sikre i deres eget hjem,« siger Galkova.
Den hårdhændede behandling af fotografierne
indebar ofte, at børn for altid blev frarøvet chancen for at danne sig et indtryk af, hvordan deres
forældre havde set ud.
Gulag Museets aktuelle udstilling bringer et
udsnit af Stalin-tidens udslettede skæbner tilbage
ikke bare fra glemslen, men fra en ikke-eksistens.
»De bortretoucherede personer genopstår.
Derved håber vi at skabe fornyet respekt og
opmærksomhed om dem. Udstillingen giver
den besøgende mulighed for at komme nærmere
sandheden om dette mørke kapitel af vores historie. Vi prøver at sikre erindringen om Stalins ofre
og lader deres skæbner tjene som en advarsel mod
nogensinde at glemme eller gentage undertryk-

kelsen,« siger Irina Galkova og peger dermed
på en uhyrlig revolutionær udvikling, det er et
imperativ for bevægelser i samtiden som Occupy
og Anonymous at undgå i kampen for en mere
solidarisk globalisering.
TEMAET er ømtåleligt i Rusland. Den nuværende regering er ikke synderlig interesseret i at
rode op i denne del af historien. Udstillingen i
Gulag Museet er den første af sin slags i landet.
Ved at blotlægge den sovjetiske billedmanipulation og derigennem illustrere Stalin-tidens
rædsler stikker arrangørerne kniven ind og vrider
den rundt et kontroversielt sted i den nationale
selvforståelse.
»Der findes ingen officiel holdning til 1930rne.
Til dels på grund af den svære politiske situation i Rusland i dag bliver Stalins terror mod en
hel befolkning stadig ikke fuldt ud anerkendt
som den forbrydelse, den var. De ansvarlige er
aldrig blevet dømt, som det for eksempel skete i
Nürnberg efter Anden Verdenskrig,« siger Gulag
Museets kurator.
Få går så langt som til at benægte forbrydelserne, men modviljen mod at behandle emnet
åbent er udpræget.
Ifølge Galkova findes nogle af det sovjetiske
regimes træk især med hensyn til lukkethed stadig i det russiske samfund og er måske ligefrem
blevet forstærket de seneste år. For eksempel
nægtes forskere og historikere i stigende grad
adgang til statens arkiver. Særligt Stalin-tiden er

et af de emner, de bliver forhindret i at beskæftige sig med.
Af russiske oppositionspolitikere og udenlandske historikere er den tiltagende lukkethed sat
i direkte forbindelse med »Kommissionen til at
modvirke forsøg på falsificering af historien til
skade for Ruslands interesser«, der blev nedsat
af præsident Dmitrij Medvedev og afsluttede sit
arbejde i februar. Kritikere mener, at kommissionens initiativer besværliggør historieforskning,
der ikke har til formål at styrke nationalfølelse,
patriotisme og genetablere Ruslands anseelse som
stormagt udadtil. De giver udtryk for, at den
er det nuværende regimes forsøg på at få landets historie til at passe med dets egen politiske
målsætning. På den måde kan der trækkes en
linie fra sovjettidens manipulation af billeder til
omgangen med fortiden under den nuværende
regering.
Netop på grund af historikeres stadig sværere
adgang til materiale om perioden samt en generel
uvilje mod at anerkende forbrydelserne spøger
Stalin-tiden stadig i Rusland. Ligesom kommissæren, der forsvandt.
Gulag Museets udstilling »Kommissæren, der forsvandt – forfalskning af fotografier og kunst under
Stalin« vises indtil den 3. juli 2012.
Udstillingen er blevet til på baggrund af den
internationalt anerkendte sovjetekspert David Kings
fascinerende bog »The Commissar Vanishes« fra
1997.
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Vingummi-Tarzan
Gummi T. Instr.: Michael Hegner.
Manus: Michael W. Horsten. 80 minutter. Danmark 2012. Palads, CinemaxX,
Empire, Falkoner og Park Bio/Kbh., samt
95 biografer landet over.
OLE Lund Kirkegaards børnebogsklassiker Gummi-Tarzan fra 1975 blev
filmatiseret af Søren Kragh-Jacobsen i
1981. Den var velspillet, varm, smuk,
sjov og kongenial i forhold til det litterære forlæg, som blander realisme og
eventyr på fantastisk og meget morson
vis. Filmen blev taget godt imod af både
publikum og kritikere, og den udløste
tre Bodil-stauetter (fire, hvis man tæller
fotografprisen til Dan Laustsen med) og
blev dermed den mest hædrede danske
børnefilm til dato.
Bogen er for længst blevet en klassiker og var da også at finde i den
Kulturkanon, som blev offentliggjort i
2005 og indeholdt værker, som var »essentielle for den danske kulturarv«. Det
er altså ikke en hvilken som helst historie,
der nu er forsøgt filmatiseret igen. Denne
gang er det i 3D-animationsudgave, altså
en fortsættelse i nøjagtig samme spor,
som sidste års ikke særlig overbevisende
versionering af Orla Frøsnapper. Og
minsandten om ikke Otto er et næsehorn
er på vej i denne form.
I modsætning til Søren KraghJacobserns film forholder Gummi T
sig temmelig afslappet til Ole Lund
Kirkegaards forlæg (navnet er ændret,
fordi Disney i mellemtiden har købt rettighederne til navnet Tarzan og holder
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det tæt ind til kroppen). I denne nye
version er sproget og stilen opdateret til
nutiden, hovedpersonen Ivan Olsens far
vil for eksempel være coach. Samtidig
har man dog forsøgt at bibeholde de
mest tydelige karakteristiska fra Ole
Lund Kirkegaards egne tegninger:
næserne er lange, håret stritter, husene er
skæve, og byen ligner en byggelegepladsudgave af Andeby.
Ivan Olsen har sin egen hemmelige
legeverden, de buksevandsgivende bøller
er her, slagterens tykke datter og et par
medløbere, og en kærlighedshistorie
mellem Ivan Olsen og skoleinspektørens
datter får meget plads. Og som om dét
ikke var nok, så stikker historien helt af
efter en times tid, hvor Ivan og hans far
bliver berømte og rige på grund af Ivans
magiske kræfter. Først til allersidet vender historien tilbage til udgangspunktet
og ender lidt abrupt med noget, der
ligner bogens slutning.
Det er ganske modigt at give sig i kast
med at lave en anderledes og moderne
version af Gummi-Tarzan. Men selvom
det er godt forsøgt, så er det ikke ubetinget vellykket. Her er fysisk komik, sjov
og ballade, farvelade og (fuldstændig
overflødige) 3D-effekter i massevis. Men
der er meget få sprækker, som noget af
historiens underliggende alvor og poesi
kan slippe ud igennem, og det hele ender
med at blive mere overfladisk, end det
behøvede. Filmen er ganske sjov, men
det tenderer nu engang en undervurdering af børns evner og kvalitetssans, når
det hele skal glide ned med sukkerovertræk og falde-på-halen komik.

Thø-hø
The Dictator. Instr.: Lary Charles.
Manus.: Sacha Baron Cohen, Alec Berg,
David Mandel og Jeff Schaffer. Foto:
Lawrence Sher. USA 2012. 83 minutter.
Palads, Falkoner, Empire, CinemaxX,
Kbh., samt 53 biografer landet over.

DEN engelske komiker Sacha Baron
Cohen har tidligere haft biografsucces med sine undercover-personaer
Borat og Brüno, hhv. en amatøragtig
og enfoldig kasakhstansk tv-journalist
og en exhibitionistisk, østrigsk modetv-bøsse. Fælles for de to film var, at
de var instrueret af tv-veteranen Larry
Charles, og at de var grænsesøgende og
grænseoverskridende i deres kønslige og
fækale humor.
Charles og Cohens nye fælles film,
The Dictator, er mere af samme skuffe:
prut, lort, sæd, tis, sexisme, racisme,
klicheer, vulgariteter, sarkasme og ironi
– æltet sammen og tilsat spandevis af
letbenede vitser og fjogede kostumer.
Cohen spiller den nordafrikanske
diktator Admiral General Aladeen
(lyder som Aladdin), en blanding af
alle de slyngler, som faldt i det arabiske forår samt de siddende slyngler i
Mellemøsten. Han er barnlig, stolt,
stenrig, jødehadende, USA-fjendsk og
i gang med at få sit hemmelige atomvåbenprogram færdiggjort. Da han
skal tale til FN i New York, sker der
er række forviklinger, og imens hans
retarderede dobbeltgænger bliver brugt
som hånddukke af diverse politiske og
økonomiske magter, ender han selv på
gaden: ukendelig med sit store skæg
klippet af, uden en øre på lommen og i
favnen på en feministisk økokøbmand.
Hvordan får han nu sin gamle position
som ond diktator tilbage?
Det, som hele filmen sigter på, er
en non-stop parade af jokes og satirisk
kritik rettet imod alt fra gammeldags

kønsroller, militant islamisme over økofascisme, urban gardening og hipstere
til amerikansk politik, Wall Street og
lande som Kina og Ruslands businesspolitiske fremfærd. Her er små tilløb
til politisk satire, men det er godt gemt
væk i bizarre optrin med vildtvoksende
kropsbehåring, afhuggede hoveder og
elskede hits som Marvin Gayes Let’s Get
It On og R.E.M.s Everybody Hurts udsat
for cirkusarabisk herresang.
Mod slutningen sender filmen en
hilsen til Charles Chaplins mesterværk
fra 1940,The Great Dictator, men det er
ikke så heldigt: The Dictator kommer
dermed til at fremstå som en undselig
frokoststuevits i sammenligning.
Men når det er sagt, så skal det også
med, at der næppe vil være nogen, som
kan se filmen uden at lade sig provokere, støde eller få kildet lattermusklerne grundigt. Og dermed opfylder
den fuldt ud sit formål, uanset hvor plat
den er.

Nej, ikke igen
Elsk mig igen. Instr.: Michael Sucsy.
Manus: Abby Kohn, Marc Silverstein og
Jason Katims. Foto: Rogier Stoffers. USA
2012. 104 minutter. CinemaxX, Falkoner
og Palads/Kbh., samt 27 biografer landet
over.
PRÆMISSEN er enkel: Et forelsket,
nygift par kører galt, og da kvinden vågner op igen på hospitalet, har hun fået
hukommelsestab og kan hverken huske
sin mand eller noget fra sit liv, siden hun
flyttede hjemmefra. Nu skal manden så
få hende til at blive forelsket igen. Score
hende helt forfra, så at sige. Og samtidig
overbevise hende om, at hun er kunstner
og ikke jurastuderende – og at hun har
mere »bløde« værdier end dem, som hendes ulideligt snobbede forældre prøver at
pådutte hende.
Det er formentlig en form for roman-

tisk komedie-drama, der har været
målet. Men det er meget skidt med
den kropsbarberede, muskelpumpede
hormonbøf Channing Tatum i den
mandlige hovedrolle og den pæne, men
konstant overspillende Rachel Adams i
den kvindelige hovedrolle. Sjældent har
man set mere utroværdige karakterer
agere mere tåbeligt end i dette makværk
af et manuskript, hvor den ene mere
grotesk konstruerede og stivbenede scene
afløser den anden.
Filmen er selvfølgelig hundrede procent
forudsigelig, og det hele ender nøjagtigt,
som det skal og som vi regner med.
Hvorfor det skal tage 104 minutter er
den største gåde ved denne film, ligesom
man må spørge sig selv, hvorfor i alverden den sættes op i biografen. Den har
fortjent et kort liv på dvd.

Fransk drama
Små hvide løgne. Instr. og manus:
Guillaume Canet. Foto: Christophe
Offenstein. Frankrig 2010. 149 minutter.
Dagmar, Grand, Vester VovVov, Park
Bio/Kbh., samt 12 biografer landet over.
EN tragisk ulykke i deres midte til
trods samles en række bekendte til den
årlige strandferie sammen. Vært for
arrangementet er som sædvanlig Max,
den ældste i vennekredsen og samtidig
den rigeste, hvorfor han også har betalt
gildet år efter år og har en lidt faderlig
status i gruppen. Men lige inden ferien
fortæller Max’ yngre ven, at han er for-

elsket i ham. Max reagerer (påfaldende)
afvisende og voldsomt, og det bliver en
ferie med en let antændelig husvært og
en række optrin, der får vennerne til at
indse, at de gennem årene måske har
fortalt lidt for mange af de små hvide
løgne til sig selv og hinanden, som
filmen titel hentyder til.
Små hvide løgne er en fransk film, og
den fremstår da også ganske »fransk«
i betrækket med temperament, erotik
og rigelig dialog (hen over veldækkede
borde med masser af vin). Filmen ekkoer
dog også i forbløffende grad det amerikanske kæmpehit af et kollektivdrama
Gensyn med vennerne (1983), hvor det
var folk som William Hurt, Glenn
Close, Jeff Goldblum og Meg Tilly, der
lagde evner til. Selv den amerikanske
films fremtrædende brug af ældre soulog rock-hits gentager den franske film
troligt.
Kvinderne i Små hvide løgne er – med
en enkelt undtagelse – bipersoner, lidt
overfladisk skildret, imens mændene
får lov at snakke sig blå i hovederne om
deres indre og ydre kvaler. I det hele
taget er der for meget af det hele:
Filmens spilletid på over to en halv
time står slet ikke mål med indholdet.
Hele sidste akt trækkes ud i det urimelige, og selvom persongalleriet er bredt
og som udgangspunkt spændende, så
savner man i den grad noget back
story på personerne og et større kendskab til deres handlinger og bevæggrunde, for at kunne holde interessen
for dem gående i så lang tid, som
filmen varer.
Det bliver ved tilløbene og når aldrig
til grundig behandling af de temaer,
som filmens personer bakser med og
som optager deres liv: (undertrykt)
homoseksualitet, misundelse, sorg
over aldring, seksuel søgen og eksistentiel ensomhed. Det hele er faktisk
velspillet nok, men det bliver for glat
og pænt og latter-gennem-tårer-smukt
det hele.
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