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Stalin - konstkannaren
amhiillels ofTiciella uppraii- 
ning om verkligheten koni- 

Ic^geras mcd viss regelbun- 
denhet av hSndelsemas ging. Del 
kr vid sidana lillf^llen alllid in- 
lieasanl all sc hur manniskor av 
olika slag icagerar, i synnerhcl 
nkr del Hr friga oni sammanhan- 
gande och villfdrgrenade idisys- 
lem som imploderar ulan Torvar- 
ning.

Di ulvecklar den mHnskliga in- 
Irighjilman sin fulla kapaciiel 
och levererar ell fyrverkeri av 
sociala manSvrar: fiin den fSr- 
loiande sidans lolala Rimekelse, 
dmkiiga jammer. Hrltga uppgi- 
venhel. lisliga omposilionering, 
skenbara sjalvprdvning, sling- 
rande boitfSrklaring, fdrakirulla 
acceplans och si vidare inda 
bon lill den segrande sidans rel- 
samma sjaivberOm och - alira 
viral - nedlilande (brliielse (Je- 
susvarianlen "Fader, IBrlil dem; 
ly de veu icke vad de gBra").

Socialism
Berlinmurcns fall och den dar- 

pi fBIJande omvaideringen av 
den socialisliska planekonomin 
ir nalurligivis ell praklexempel 
pi en sidan hindelseulveckling 
och innu har vi inie sell slulel. 
Sjilvklan riskerar ocksi andra 
lankefigurer som pi ell eller an- 
nal sill har IBrbindelser med den- 
pa sorts socialism all Talla. Jag 
tanker nirmast pi i kullurlivel lor- 
hirskande idikomplex som funk- 
tionalism och modernism.

Ulstallningen Agilalion fOr 
lyckan som nu giritar Liljevalchs 
Konsthall gbr saken lydiig. Del 
handlar alllsi om den konsi som 
gick Stalinregimens irenden un
der namnel socialistisk realism 
<x:h som var den enda tillitna 
frin 1932 och framil.

Del mirkvirdiga ir all var- 
belst milningama och skulptu- 
rema har visals - i Kassel, Prag, 
S;t Petersburg och Abo - har de 
oisakat stor uppstindcise och dra- 
git stora skaror besdkare <Kh si 
lir fallet bli ocksi i Stockholm: 
Dagens Nyheteis kultuibilaga lit 
inIe mindie in Ire kritiker lecense- 
ra evenemanget pi fbrstasidan i 
sBnrlagens kulluibilaga. '' >

Drabbande \
Vadan delta intresse Tcir formo- 

dat forskracklig sovjeiisk konsi? 
Jo - for alt omedelbart besvara 
frigan - dirTOr alt den Hr si fiir- 
bannal bra, inie minsi i jamirirelse 
med del mesla av del modemisii.5- 
ka skrip som Rirevisas i huvud- 
sladen. Ulstallningen ir hapnads- 
vBckande och drabbande. Aldrig 
har jag haft si roligt och blivit si 
iJyerraskad i en konsthall.

Den stKialisIiska realismen, 
som var pibjudcn av paniet, kan 
nigol forcnklal beskrivas som 
hogkiassigi borgcrligl, nalura- 
lisliskl 1800-talsmilcri med 
ideologiskt korrekla moliv frin 
1900-talels sovjetiska samhaile.

Ironisk gest
Mcd en ironisk och postmo

dern gest skulle man kunna saga 
alt del handlar om undcrbart fiir- 
Ijugen konst, men del vore hdgsl 
oraitvisl. Ar den egenlligen mcr 
fbrijugen in forna tiders batalj- 
milningar? Kan vi pi allvar be- 
undra den vemodiga Karl Xll.s 
likfard av Gustaf Cedersirom 
horde vi rimligcn ocksi kunna 
beundra Rdda armens soldaier 
mtiler kolchosarbetare (Pd ma~ 
nover) av Gcorgij Savitskij.

Stora, hiirliga dukar med fa- 
briksarbelare, bonder, parlimed- 
lemmar och mililarer. Feslliga lil- 
lar som Kirov tar emot idroilar- 
nasparad, Presidiets sammanird- 
de vid Sovjetunionens Veten- 
skapsakademi, Festen i fabriks- 
samhdllel. PropagandistiskI si del 
(brslir, mei^konstrardigt genom- 
fort. Man blir berSrd, ja dvervil- 
digad och del var ju faktiskt av- 
siktcn med del hela.

De stora bcsdkarsiffroma vilt- 
nar om rcalismens kraft (x;h an- 
lyder en fbresliende maklfor- 
skjutning. Snarl kan man bekan- 
na sin dragning lill realislisk 
konsi Ulan all riskera alll for 
myckel siryk av pseudoelilara 
modemisicr.

De Ire krilikerna frin Dagens 
Nyheler di? Abb. de vrider sig 
som morallanter framlor porrka- 
nalen. Enlusiasmen lyser mellan 
radema men lexlerna ir fyllda 
med Frirbehill.

Bysantinskt ikonmAieri
fngela Lind ar fa.scinerad fast 

inie av konslen som konsi (den 
ar ju (orijugen) ulan som feno- 
men. Fast lite bra ar den andi ef- 
lersom modernismen (den goda 
konslen) bryler igenom pi vissa 
stailen och darfor all man pi 
andra kan man spira bysanliski 
ikonmileri (som nalurligivis 
inie ar ftirljugel di helgon som 
bekani Finns pi rikligl).

Den begivade Horace Eng- 
dahl stbrs inie si myckel av del 
traditionclla saitcl alt mila, men 
reagerar pi den bcdovande posi- 
■liva formen, och Henrik Berg- 
gren Tinner sovjelkonslcn full- 
komligt fascinerande, trols fadd- 
het och falskhel. Ingen beror ar- 
listeriet och virluosileten.

Lisningen av della made mig 
nastan lika myckel ulslallning- 
e’n. Se den! Och fundera over var 
vi kundc ha varit i dag om inie 
modernismen brulil si brulall 
med iraditionen. ■
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\^ctoriafallen - Afrikas 

storsta turistfalla
I vantan p3 alt komma 

-till safariparadiset Bot.s- 
wana gor man ett ned- 
slag i Zimbabwe, som 
inte ar ointressant, men 
Victoriafallen ar ett over- 
exploaterat stalle. Det 
framgSr av andra delen 
av Svante Folins e.ssa 
om Afrika.

Tan kan man Ska I Afrika. 
diir det fortfarande ar goll 

T om djur wh om om turis- 
ter? Safariparadiset Ostafrika 
bortfuH redan under sluiet av 70- 
talei. I Uganda skapade svurlalfcr 
som M Obote och Idi Amin ett 
skruckviilde som endast gladde 
krokodilema. { den Babnr-liknan- 
de elcfantidyUcn Murchinson Fall 

•^Park, dar den vita Nilen debute* 
rar, reducerades tjockhudingarna 
frSn 14 309 lill 160 mellan 3ren 
1973 och 1980.

Tanzania tri»pisade. vilt pShejal av 
Sverige och SIDA, med experi
ment i socialisli.sk ulopism. Re- 
sullatet var foga ovanlat - para- 
ly.sic gdn^ralc. Ulan till excmpel 
bensin kommer man inte liingt. 
Kenyas experiment i korruplions- 
kapitalistisk despoli lockade inte 
liingre.

Safariindustri
Kenyas gigantiska safariindust

ri Mr en alItjMmt fungerande, kon- 
siklig penningmaskin som oj^re- 
rar enligt idpandebandsprincipen 
- receplet ar en veckas iriingsel- 
safari i sonderexploaterade parker 
plus en till tvS vcckors vStvarm 
brassering i Mombasa-infernot.

1 det "civiliscrade" Vastafrika 
fbrsvann djuren for lange sedan. I 
Sudan, Ziiire. Mocambique (till 
skillnad frSn Angola, diir inbor- 
dcskrigel skapat en zoologisk 
dken) Finns del fonfarande mas- 
sor av djur. Men om man inte dns- 
kar utsatta sig for kontinu^rliga 
rin och byrSkraliska trakasserier 
respeklive trampa pS en landmina 
eller bli mbrdad. ar besoket knap- 
past vart besvaret. “v

Sydafrika ar darfor numera tu- ' 
risimdlet nummer ett.

Na.stan allling ar idag lika un- 
derbart som det nyss var fa-sansfulll 
och landets viltv.^rd ar antagligen 
varldsbilsl och endast diir finns det 
hopp for noshomingama.

Kruger. Afrikas iildsta national- 
park, skbts fdreddmiigl. Over 500 
privata reservat av olika storlek 
blomstrar; mest kani ar Mala 
Mala, nimstjarnornas och bdrsha- 
Jarnas eget lilla Eden M 4 000 kro
nor natlen. Sydafrika raknar rea- 
lisliskt med alt dra in 40 miljarder 
turisldoliar de niirmsia fern 2ren. 
Dennn safariboom kommer natur- 
nddvandigl alt expandera norrul. 
Darfor besliimde mecenaten K. och 
Jag att Botswana och Zimbabwe 
antagligen var viirda ett besdk. in- 
nan de fotograferande grashopps- 
svarmama hillat dessa annu relativt 
oexploaterade omrdden.
' Fore delta Sydrhodcsia, det vill 
.saga Zimbabwe (Zim fdr den in-

vigde). ar sedan 1980 en fri. de- 
mokratisk, afeikansk slat, diir Pal
mes kompis Robert Mugabe styr 
och stiiller med enviildig Jiirn- 
hand. Enligt uppgifl iir 90 procent 
av de viimpliktiga hivpositiva och 
inga uniformeradc tjiinsieman ac- 
cepteras .som blodgivare. I Harare, 
Eire delta Salisbury, diir citykiirnan 
be.sl5r av nigra skriickinjagande 
skyskrapor, omgivna av en mol pe- 
riferin tilltagande slum, avrids tu- 
risler frin all shoppa efter lunch.

Ekologisk katastrof
Landcls storsta nationalpark 

Hwange. fore della Wankie, om- 
faltar 14 650 kvadralkilomeler 
som lill 90 procent bestir av svir- 
genomskidad bush. Parken hiir- 
bargerar ell enormi djurliv, varav 
cirka 50 000 elefanler och en nos- 
hiirning. Elefanlernas skogsav- 
verkning halier pi all leda lill en 
ekologisk kalasirof.

Fastan regimen bide lilliler li- 
censjakl pi elefanler och, i trots 
mol CITES (Convenlion on Inter
national Trade in Endangered 
Species), handel med elfenbens- 
produkler, vigar den inie utmana 
den vaslerlandska bambi-opinio- 
nen och galira i den exploderande 
populalionen (Kruger, som ar un- 
gefar lika slorl, har salt sin ele- 
famgriins vid 7 500 iiidivider).

Kunniga och elefantalskande 
lokala experter kiinner sig mill ul- 
Iryckl frusirerade av all standigi 
bli overkorda av sentimenlala 
djuriilskare.

Vi inkvarleras pi en prival kon- 
cession, som gransar till parken 
och disponcrar Ire exrhodesiska, 
vita guider, som i kompelens och 
lidelsefullt djurinlresse med bred 
marginal dvertraffar alll jag lidigane 
moll i Afrika, del vill saga de visste 
mer an jag. Vi serdagligen sagodjur 
som slor kudu, sabelantilop och 
roan (hastantilop) - prinsama bland 
Afrikas 70 anlilopaner och natur- 
liglvis massor av elefanler.

Den 16 november 1855 "upp- 
lackle" Livingstone Mosi-oa-Tu- 
nya. den dundrande token, som han 
i palriotiskl nil diipte om lill Viclo- 
riafallen, numera Vic Falls. En 
1 700 meler bred, 100 meter hog 
vatlenkonsl, som numera ar Afrikas 
storsla, enskilda turisli'alla.

Underverkcl beskadas iriigen 
av 290 000 besokare; lyxholellen 
vaxer upp som svampar; helikopt- 
rar och flygplan surrar som galna 
b.ilgeiingar i eviga^ cirklar kring 
fallen - en pensionerad skolte sa- 
ger. all akusliken ar som i Viel- 
nam p3 den liden det begav sig.

P5 galorna vadar man i bitvi.s

Lejon
I Zimbabwe. Lan- 
dels storsta natio- 
r)alpark Hwange. 
fore detta Wankie, 
omfattar 14 650 
kvadratkilometer 
som till 90 procent 
bestSr av svSrge- 
nomskidad bush. 
Parken harbargerar 
ett enormt djurliv.

Foto: Svante Folin.

begiivat utforda iriiskulpturer och 
intar sin lunch p3 Texa.s Steak 
House, omringad av svartviixlare. 
Kollisionen mellan elefanler och 
taxibiiar fdrekoinmer och nyligen 
knapradc en ilsken flodhast i sig 
en och en halv kanotist. Adrena- 
linsttnna turistcr foredrar att se 
fallen upp och ner via bungy jum
ping fran den gamla. koloniala 
jarnbron. En yllcrst bekymrad 
rapport fran World Conservation 
Unit, som forespar all omradet 
kommer alt vara totulruineral om 
lio ar. avFardar regeringen som 
"imprudent*'.

Vi Oyr ut till Foihergill Island! 
Lake Kariba. Kariba, som invig- 
des av Drottningmodern I960, var 
fore den kalastrofala A.s.suan- 
dammen Afrikas storsta hydro- 
cleklriska projekl. Zimbabw- 
inv5narna, som ar valtensvultna, 
fdrsbker lansera Kariba som en 
afrikansk Riviera.

Sjdn iir full av bitharzia. kroko- 
diler och flodhiistar men myckel 
vacker i solnedgdngen, da dystra 
skarvar draperar sig i doda trad.

Operation Noa
Fothergill Island iir uppkallad 

efter den heroiske viltvArdaren 
Rupert Fothergill. .som ledde ope
ration Noa, diir 5 000 djur riidda- 
des fnln drunknings- och .sviiltdd- 
den niir de stigande vattenmassor- 
na isolerade dem pa krympande 
bar. Niir vi liigger till vid on hal- 
sar o.ss 500 bufflar, 3(X) impalor. 
en krokodil och en vanlig elefant. 
Den enda bebyggelsen ar en lyx- 
lodge, dar inte ens guidkranar 
.saknas I de Frank'-Lloyd-Wright- 
belonade hyddorna. Maten iir su
perb, drickat frill och djurlivel 
fantastiskt.

Snabelforlamning
Del sorgligaste intrycket ar nSgra 

elefanler, som drabbals av snabel- 
fbriamning. Man kiinner iinnu inte 
till orsaken. Elcfanlens snabel, som 
bestSr av mer iin 50 0(X) muskier, ar 
ett mirnkulost universaivcrktyg 
som bland annat fungerar som ann, 
hand, luklorgan. dusch, periskop, 
snorkel och trumpet - den iir med 
andra ord ett .sine qua non for ele- 
fanlbverlevnad. Snabelparalyli- 
kerna forsdker dmkiigt sparka 
upp griis i munnen men lynar bort 
i en utdragen sviiltdbd. L5t oss 
hoppas att det inte rbr sig om ett 
virus. Zimbabwe iir ur safarisyn- 
punkt mycket biiilre iin Ostafrika 
men nu viintar del hiigrande para- 
diset Botswana.
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