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Kunstpolitik. Den engelske grafiker og historiker David King viser i
sin nye bog Russian Revolutionary Posters, hvordan den dramatiske
politiske udvikling i Sovjetstatens første årtier matches af
tilsvarende voldsomme skift i plakatkunsten.

Revolutionære
plakaters
storhed og fald
Af JENS MALLING

David King: »Russian Revolutionary Posters
– From Civil War to Socialist Realism –
From Bolshevism to the End of Stalinism«.
Plakatbogen er på 144 sider og har 165
farveillustrationer. Forlaget Tate, maj 2012.
£21.24 via Amazon. En tysk udgave –
»Russische Revolutionäre Plakate« – er allerede
udgivet af Mehring Verlag.

F

ra vidtløftige kunstneriske indfald,
rig plads til eksperimenter og internationalt anerkendt konstruktivisme
til ensidig stalinistisk propaganda
uden afstikkere.
Udformning af plakater gennemgik en
rasende udvikling i Sovjetunionens første
leveår. Et forløb, der ikke kan ses uafhængigt
af tidens højdramatiske politiske forandringer
og magtforskydninger.
»Nogle af de første plakater, der udkom i
Sovjetunionen hører stadig til blandt verdens
allerbedste, hvad angår grafisk udformning.
Senere blev værksteder og tegnestuer presset
til at bidrage til Stalins mere og mere professionelle propagandaapparat og opbygge
førerkulten omkring ham. På det tidspunkt
blev plakaterne i sig selv kedelige og kunstnerisk set uinteressante. Kulturelt er de dog
stadig spændende, fordi de siger noget om,
hvor samfundet bevægede sig hen,« siger grafiker og historiker David King. Han viser et
bredt udsnit af epokens plakater i sin nye bog
Russian Revolutionary Posters.
Undertitlen Fra borgerkrig til socialistisk realisme – fra bolsjevisme til stalinismens slutning
antyder at bogen spænder vidt. Den dækker
tiden fra umiddelbart efter den Russiske
Revolution i 1917 til generalsekretær Josef
Stalins død i 1953.
På store hel- og dobbeltsider er plakaterne
gengivet i høj kvalitet og arrangeret kronologisk. Mange af dem har aldrig været offentliggjort for noget vestligt publikum før. De
bliver ledsaget af detaljerede beskrivelser, hvor
King øser af sin ekspertviden.
UNDER den Russiske Borgerkrig fra 1918
til 1921 fremstillede mere end 200 kunstnere,
der sympatiserede med socialistiske ideer over
3.200 forskellige plakater. De skulle bidrage
til at forsvare den bolsjevistiske revolution
mod den Hvide Hær og dens generaler
Denikin, Wrangel og Koltjak. Hvis der var
materialer til rådighed, blev de trykt i store
oplag på op til 100.000. Ofte tegnede kunstnerne plakaterne på eller i umiddelbar nærhed
af krigsskuepladsen.
»Mange af plakaternes ophavsmænd deltog
selv i revolutionen og borgerkrigen med våben
i hånd. Derfor havde de rigeligt med inspiration til deres motiver. Skabelsesprocessen foregik under svære betingelser. Sult, samt mangel
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på klæder og arbejdsmaterialer var udbredt.
Dertil kom bombardementer og ekstreme
temperaturudsving,« siger King.
Ifølge de historiske kilder, som han benyttede sig af under arbejdet med bogen, var
en af de allermest berømte plakatkunstnere
Dmitrij Moor ekstra motiveret for at udføre
et godt stykke arbejde. Han lagde sig ekstra i
selen, arbejdede dag og nat. Moors motivation
står i sjov kontrast til, hvad der driver nutidens
kunstnere, hvor tankerne måske mere går i
retning af bekymring for tildeling af det næste
legat eller at knytte de rigtige kontakter til
aftenens reception:
»Ligesom mange andre var han overbevist
om, at han ville blive henrettet, hvis Denikin
indtog Moskva,« siger King.
Op igennem 1920rne hentede flere producenter af David Kings revolutionære plakater
inspiration fra den russiske konstruktivisme. Et
særlig vellykket eksemplar, som han har medtaget i bogen er Røde Moskva – verdensrevolutionens hjerte fra den toneangivende Vkhutemas’
kunstskole. Institutionen var en af konstruktivismens højborge og kan sammenlignes med
den samtidige Bauhaus-skole i Tyskland.
Opbrydningen og legen med forskellige
geometriske grundformer samt plakatens
klare politiske sigte gør den karakteristisk for
stilretningen. Henvisningen til »verdensrevo-

lution« kommer fra det trotskistiske tankesæt,
hvis tilhængere blev skånselsløst forfulgt,
da Stalin strammede grebet om magten få
år senere og indførte sin egen doktrin om
»socialisme i et land«. Vkhutemas blev lukket
i 1930 som led i udviklingen mod stigende
kontrol, ensretning og totalitarisme.

Mullahens tredje hustru er skabt af Iosif Gerosimovtj
som plakat til film, der kritiserede orientalske kvinders
mangel på frihed. Filmen, der for længst er gået i
glemmebogen, blev lavet af instruktøren Vjatjeslav
Viskovskij i Leningrad for Sovkino i 1928.

AT Stalin i fulde alvor mente, at det nu var slut
med at eksperimentere og udvikle plakatkunst
frit, blev Gustav Klutsis’ skæbne – en af tidens
førende konstruktivistiske kunstnere. Han
havde altid arbejdet aktivt og loyalt for det
Kommunistiske Parti og havde de seneste år
sågar ofte portrætteret Stalin. Men den 17.

Vi bygger en flåde af fly i Lenins navn stammer fra 1931 og er lavet
af Giorgij Kibardin. Teksten er skrevet med det latiniserede alfabet,
Janalif, som alle sprog af tyrkisk oprindelse i Sovjetunionen –
uzbekisk, azerbajdzjansk og tartarisk osv. – skulle benytte i stedet
for arabiske tegn. I 1940 blev det erstattet af en kyrillisk version.

