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østeuropa sovjetkunst

REJS I SPORET PÅ
SOVJETS ENORME
MOSAIKKUNST
Enorme vægmosaikker idylliserede socialismen og var en udbredt form for kunst i det tidligere USSR. På rejse i de selvstændige lande, der opstod
efter Sovjetunionens opløsning for 25 år siden, dukker de farverige og fantasifulde kunstværker stadig op i gadebilledet mange steder.
JENS MALLING (TEKST OG FOTO)

cener fra et socialistisk mønstersamfund føjes ind i hinanden: Et sted i den episke komposition ﬂyver rumraketter og kosmonauter til vejrs. Et andet sted afbilder
de tusinder af små mosaikﬂiser
spændstige atleter – en kvindelig
gymnast og en vægtløfter med svulmende muskler skubber sin stang det
sidste stykke op over hovedet.
Længere henne ad den enorme mosaik indtager ubåde, kampﬂy og krigsskibe deres poster, klar til at forsvare
det socialistiske fædreland mod fjenden på den anden side af Jerntæppet.
Mosaikkunst var vidt udbredt i
USSR og blomstrede i 1960’erne og
1970’erne. Alle 15 delrepublikker blev
dekoreret med de opsigtsvækkende
værker. Kunstnernes arbejde kunne
tage ﬂere år og krævede enorme ressourcer.
Mosaikkerne blev opført på fabrikkers gavle, i metrostationer, biblioteker og universiteter, ved banegårde,
sportsanlæg, kurhoteller – overalt,
hvor mange mennesker kom forbi og
kunne beundre dem.
De særlige kunstværker udgjorde
en slags monumental propaganda,
der idylliserede den efterstræbte
kommunistiske samfundsform.
Med tanke på, hvordan Østblokken
brød sammen i slutningen af 1980'erne, og hvordan det siden er gået i de
tidligere sovjetrepublikker, fremstår
kunstretningen og motiverne nu naive, næsten rørende. Mosaikkerne vidner om et samfundseksperiment, der
i hvert fald i første omgang slog fejl.
25 år efter at Sovjetunionen ophørte
med at eksistere, kan man stadig beundre mosaikkerne i de tidligere delrepublikker, selv om de forfalder mange steder – billederne her på siderne er
blandt andet fra Georgien, Rusland og
Ukraine.
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TBILISI, GEORGIEN. En af de ﬂotteste sovjetmosaikker i Georgiens hovedstad kommer til syne i et øde industrikvarter. Her tager adskillige heltemodige arbejdere deres dont med at opbygge kommunismen. Her er tydeligvis tale om et travlt og effektivt samfund, hvor indbyggerne hjælper hinanden.
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LVIV, UKRAINE. De sovjetiske
myndigheder afsatte kolossale
summer til at udsmykke offentlige steder
med mosaikker. Materialerne var af høj
kvalitet, og kunstnerne blev nøje udvalgt
til opgaverne. Her er det en mosaik uden
for et sportskompleks. Efter Sovjetunionens opløsning forfaldt værkerne
frygteligt

3

GAL, ABKHASIEN. Kosmonauter blev ﬂittigt portrætteret i sovjetisk kunst. Rummænd
legemliggjorde sovjetstatens tillid til egen teknologiske formåen. Flere mosaikker i Abkhasien
er oversået med skudhuller fra den borgerkrig, der brød ud i sortehavsrepublikken, efter at USSR
ophørte med at eksistere. Den anerkendte kunstner Vasja Misjveladse er værkets ophavsmand. Han
lever i dag en skyggetilværelse i en forstad til Tbilisi uden mulighed for at beskæftige sig med
mosaikker.
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NISJNIJ NOVGOROD, RUSLAND. Bønder, soldater, unge, gamle, funktionærer, kvinder og mænd – alle befolkningsgrupper proﬁterer af socialismen, ifølge den enorme mosaik på
hovedbanegården i Nisjnij Novgorod. Kunstværket er i stilen socialistisk realisme. Over gruppen af mennesker indtager revolutionslederen Vladimir Lenin en central placering.
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KHARKIV, UKRAINE. Stationen til en svævebane, hvor passagererne stiger
på, er udsmykket med tusindvis af miniaturekakler. Foto: Daria Shalygina

5

BAKU, ASERBAJDSJAN. Diktaturet i Aserbajdsjan gør alt for at distancere sig fra den sovjetiske
fortid. Talrige monumenter fra epoken bliver revet ned, men denne mosaik har indtil videre overlevet.

