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aktuelle utstillinger hver
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Onstad Kunstsenter fortsetter
å vise kuraterte utstillinger
med verk fra
Christian
Bjellands
kunstsamling.
Lørdag åpner
«Rickhard/
Melgaard», verk av Bjarne
Melgaard og Leonard
Rickhard sammenstilles.  AHM

SVOLVÆR: To nye utstillin-

ger åpnes på Nordnorsk
Kunstnersenter i Svolvær
fredag.
Kunstner og
kurator Eva
Bakkeslett har
skapt utstillingen «Mellomrom», mens Silje Engby viser
et lite utvalg tegninger i
museets blackbox. 
AHM

Har du 50.000 kroner, kan du få en sjelden sjanse til å se
James Turrells spektakulære lyskunstverk «Roden Crater»
i Arizona-ørkenen fra innsiden i mai i år. Turrell har siden
1972 jobbet med å forvandle det vulkanske kraterets
innside til et enormt kunstverk, bestående av en enorm
rekke opplyste tunneler, ganger og indre rom. Verket er
ennå ikke fullført og er hittil blitt sett av svært få, men
gjennom et samarbeid med en veldedig organisasjon
slipper Turrell nå inn små grupper på 20 personer av
gangen.
Astrid Hygen Meyer

Fakta

Intourist:

KONSERT:

Norske klassikere
for cello og klaver

Solo-cellist Jonathan Aasgaard, Royal Liverpool
Philharmonic, framfører norske cello-komposisjoner.
Ved ﬂygelet: Nils Anders Mortensen

n Det statlige sovjetiske

Lørdag 28. februar, kl. 14.00
Fri adgang. Les mer på nb.no.

nb.no
Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo
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reisebyrået.
n Hyret på 1930-tallet kunstnere
til å skape turistplakater.
n De inngikk i en kampanje for å
lokke turister til unionen.
n Blant kunstnerne var Marija
Nesterova-Bersina, Aleksandr
Sjitomirskij og Sergej Igumnov.
n Kampanjen har vært gjenstand for flere utstillinger og
bøker de siste to årene.

slående paradokser:
Hvorfor utstyrer sovjetiske
kunstnere som Aleksandr SjiStrandliv på Krim, eventyr
tomirskij og Sergej Igumnov
ved den georgiske hærveien
de reisende med åpne biler –
og en forrykende reise med
det ultimate borgerlige statustog over en viadukt i Armesymbolet – og halstørklær som
nia.
Det sovjetiske turistbyrået blafrer fritt i vinden når de suIntourist lanserte på begyn- ser gjennom den storslåtte naturen i Georgia og Arnelsen av 1930-tallet
menia?
en stor reklamekamHvorfor legemligpanje for å lokke folk
gjør de, i verkene fra
fra Vesten til revolu1935 og 1939, indivisjonens hjemland. Nå
dualisme og personfår de særegne plakalig frihet?
tene ny oppmerksomHvorfor bruker de
het på auksjoner, i utart deco som grafisk
stillinger og bøker.
uttrykk, når stilarten
I vinter solgte auk- Kirill Kalinin
først og fremst
sjonshuset Christie’s
en sjelden samling Intourist- forbindes med 1920- og
plakater. Ifølge auksjonshu- 1930-tallets overklasse i
set gjør den art-decoinspirerte Frankrike og USA?
grafikken og den fascinerende historiske konteksten dem Det nytelsessyke Sovjet
interessante for både russiske Også kunstneren Marija
Nesterova-Bersina bryter
og europeiske samlere.
Flere bokutgivelser og ut- med de tradisjonelle vestlige
stillinger bidrar til tendensen. fordommene om Sovjet-proNettgalleriet Antikbar har paganda på sin ikoniske
spesialisert seg på denne for- plakat «USSR Health Remen for design. Deutsches sorts», som historikerne fra
Historisches Museum i Berlin GRAD-prosjektet ikke har
presenterte i 2013 flere plaka- klart å datere presist. Den
ter under tittelen «Rund um forestiller en ung kvinne
die Welt». Og da GRAD (Gal- omgitt av eksotisk vegetalery for Russian Arts & De- sjon, med en strand i baksign) åpnet i London i fjor, var grunnen. Hun nyter livet
det med en utstilling om In- under en parasoll på et av
tourist-plakatene. Flere aner- Sovjetunionens mest popukjente forskere bidro til kata- lære reisemål – sannsynligvis
logen «See USSR – Intourist Krim eller Abkhasia.
Plakaten appellerer til
posters and the marketing of
the Soviet Union», det første verdier som avslapping,
store forsøket på å løse gåten egen nytelse, sorgløshet og
om de fascinerende plakate- fravær av ansvar.
Individualismen går igjen:
ne. For motivene inneholder

Kunstanmeldelser neste side

»

Nasjonalbiblioteket

Kom og opplev Sovjet!
Kunst
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Åpning i krateret

På 1930-tallet lagde Sovjets dyktigste kunstnere vakre reklameplaka ter for det statlige reisebyrået Intourist:

Vestens og overklassens symboler
ble flittig brukt da
plakatkunstnere
skulle lokke turister
til Sovjetunionen.
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Av Jens Malling

Hun sitter alene med de
sosialistiske medborgere sine
langt i bakgrunnen. Kanskje
kan man rett og slett tolke
plakaten som et uttrykk for
nytelsessyke og egoisme. Det
hele er milevidt fra det vi
normalt forstår ved sovjetisk
propaganda.
Kampanjen står i krass
kontrast til plakatene som
ble rettet mot landets
befolkning. De formidlet ofte
det motsatte: hardt arbeid,
kollektivet, industri, fabrikker, skorsteiner og landbruk.

Vil ha turister
Motsetningen skaper en

fascinerende dobbeltvirkelighet.
– På 1930-tallet gjennomgikk Sovjetunionen en
enormt rask industrialisering. Myndighetene innså at
de trengte hard valuta for å
finansiere utstyr og teknologi. Kjøpesterke utenlandske turister var en måte å
skaffe penger på. Intourist
var en del av strategien,
forklarer Kirill Kalinin.
Han er ekspert på denne
typen sovjetiske plakater.
– Da Intourist ble grunnlagt i 1929, red Sovjetunionen
på en bølge av selvtillit.
Europa og USA var hardt

rammet av økonomisk krise.
Millioner var kastet ut i
fattigdom. I Vesten mente
mange at det var noe galt
med den kapitalistiske måten
å organisere samfunnet på.
De begynte å se mer positivt
på det ambisiøse sovjetiske
eksperimentet som et
alternativ til kaoset. Mange
som ville oppleve noe helt
annet. Årene opp til 1929
hadde i Sovjet blitt preget av
NEP (den nye økonomiske
politikken), en halvkapitalistisk politikk som skapte en
viss velstand i byene og en
slags nytt borgerskap. Da
var ikke spranget til den

sorgløshet og fravær av ansvar for fellesskapet. Det var noe helt annet enn propagandaen som ble rettet
Foto: Kirill Kalinin/AntikBar

«dekadente» artdecostilen så
langt.

Inspirasjon
Kunstnerne fant faktisk inspirasjon hjemme.
– Intourist-kunstnerne kan
ha blitt inspirert av de nyrike
i Moskva og Leningrad.
Stalinismen og den sosialistiske realismen var allerede
merkbar, men arven fra
1920-tallet ga fortsatt et preg
av løssluppenhet, kunstnerisk eksperimentering og
begeistring for revolusjonen.
Kunstnerne måtte, ifølge
Kalinin, overvinne seg selv
for å imøtekomme ønsket om

et kommersielt budskap. At
de brukte «borgerlig markedsføring» til å selge
verdens første sosialistiske
land til Vesten, var vanskelig
å svelge for mange. Men de
utviklet raskt et bildespråk
som var tilpasset et vestlig
publikum.
– De studerte plakater fra
turistkampanjer i Europa.
Ofte overtok eller videreutviklet de komposisjon og
bildeelementer. Det var
adapsjon av art-deco snarere
enn imitasjon.
Figurene og den strømlinjeformede designen uttrykker fart og effektivitet. De

framstiller en teknologi gjør
det mulig å reise både
eventyrlig og bekvemt.
Hjalp det? Fikk folk lyst til
å oppleve Sovjet? Offisielle
data fra Intourist har aldri
blitt offentliggjort. Men
historikeren Samantha
Kravitz, som har skrevet boka
«The Business of Selling the
Soviet Union», mener at
omkring 50.000 turister kom
til sovjetstaten i 1934. Det var
en tredobling i forhold til
forrige rekord, i 1930. Kanskje
var det takket være de
sovjetiske plakatkunstnerne.
© Information
Oversatt av Lars Nygaard
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Art deco: Plakatene som skulle selge Sovjetunionen til vestlige turister, spilte på avslapping, nytelse,
mot unionens egen befolkning.

