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Kom og oplev USSR!
Sovjetunionens dygtigste kunstnere lavede
i 1930’erne meget smukke reklameplakater
for det statslige rejsebureau Intourist. Nu
skaber ﬂere udstillinger og bogudgivelser
atter opmærksomhed om deres æstetik og den
historiske sammenhæng, de indgår i
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trandliv på Krim, eventyr på
Den Georgiske Hærvej og forrygende rejse med tog over en
viadukt i Armenien. Det sovjetiske
turistbureau Intourist lancerede i
starten af 1930’erne en stor reklamekampagne for at lokke vesterlændinge til revolutionens hjemland. I november havde Christie’s en
sjælden samling Intourist-plakater
under hammeren. Ifølge det engelske auktionshus gør den klare art
deco-inspirerede graﬁk og fascinerende historiske kontekst dem interessant for både russiske og europæiske samlere.
Auktionen i London er blot ét
blandt ﬂere udtryk for den stigende opmærksomhed om plakaterne

– og ikke kun blandt kunsthandlere.
Flere bogudgivelser og udstillinger
bidrager til tendensen. Online-plakatgalleriet Antikbar har specialiseret
sig i denne form for graﬁsk design.
Deutsches Historisches Museum i
Berlin præsenterede i 2013 ﬂere plakater i denne stil under titlen Rund
um die Welt. Da GRAD: Gallery for
Russian Arts & Design åbnede sidste
år i London, var det med en udstilling
om Intourist-plakater og art decokunstnerne, der udformede dem.
Flere anerkendte forskere bidrog
til GRAD-udstillingens katalog See
USSR – Intourist posters and the marketing of the Soviet Union, som var det
første større forsøg på at løse gåden
om de dragende plakater. For motiverne indeholder nogle fascinerende
paradokser og ved første øjekast mystiske selvmodsigelser, som tigger om

at blive forklaret: Hvorfor udstyrer
sovjetiske kunstnere som Aleksandr
Sjitomirskij og Sergej Igumnov de rejsende på plakaterne med åbne biler
– det ultimative borgerlige statussymbol – og i vinden frit blafrende
halstørklæder, når de suser gennem
Georgien og Armeniens storslåede
natur? Hvorfor legemliggør de i deres værker fra henholdsvis 1939 og
1935 på den måde individualisme og
personlig frihed – værdier, der normalt ikke som det første forbindes
med det socialistiske Sovjetunionen,
men snarere med det kapitalistiske
Vesten?
Hvorfor bruger de i det hele taget
art deco som graﬁsk udtryk, når denne stilart overvejende forbindes med
noget luksuspræget – populær som
den var blandt 1920’erne og 1930’ernes intellektuelle overklasse i Frankrig og USA?

Det nydelsessyge Sovjet
Også Intourist-kunstneren Marija
Nesterova-Bersina bryder med de
traditionelle vestlige fordomme om
Sovjet-propaganda på sin ikoniske
plakat USSR Health Resorts, som historikerne fra GRAD-projektet ikke
kan datere præcist. Den forestiller

en unge kvinde omgivet af eksotisk
vegetation og med en strand i baggrunden. Henslængt nyder hun livet
under en parasol på en af Sovjetunionens mest populære feriedestina-
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indså, at der var
brug for hård valuta
for at ﬁnansiere
fabrikkernes
udstyr og teknologi.
At tiltrække
købestærke
udenlandske turister
var en måde at skaﬀe
penge til at opbygge
landet. Intourist var
en del af den strategi
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tioner – sandsynligvis Krim eller
Abkhasien. Nogle bestemte værdier
antages at appellere til beskueren og
fremstilles som særligt attråværdige:
Afslapning, fokus på egen nydelse,
sorgløshed, og fravær af ansvar over
for fællesskabet. Individualisme går
igen, idet hun sidder alene – hendes
socialistiske medborgere beﬁnder sig
langt væk i baggrunden. Måske kan
man ligefrem tolke nydelsessyge, ja
sågar hedonisme eller en uansvarlig
og egoistisk levevis ud af plakaten.
Under alle omstændigheder er det
milevidt fra, hvad vi normalt forstår
ved sovjetisk propaganda. Intouristkampagnen står i kras kontrast til
andre plakater fra USSR rettet mod
landets egen befolkning. De formidler ofte det helt modsatte: hårdt arbejde, fokus på kollektivet, industri,
fabrikker, skorstene, brave kolkhosbønder og så videre.

Tiltrække turister
Denne modsætning mellem de to
grupper plakater skaber en fascinerende dobbeltvirkelighed, der er delt
op i en intern og ekstern fremstilling
af Sovjetunionen. Den kan belyses
ved at inddrage lidt historie og kendskab til landet:

