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Abstract 

This thesis examines contemporary Russian art in selected works by nominees to the 

latest editions of the Kandinsky- and Innovation Prize. The analysis applies the 

concepts of dissensus, mimetic mourning and Soviet Antiquity. It is found that there 

is a tendency among the nominees to address the Soviet legacy in their art, in which 

some of them aim to preserve some aspect of it from being erased from memory and 

history. Art with elements of dissensus are also found among the nominees, and in 

some cases these two categories coincide. 

Key words: Russia, contemporary art, memory politics, soviet legacy, dissensus 

  

 
Резюме 
В рамках дипломной работы «Искусство на руинах утопии» рассматривается 
современное искусство в России на примерах лауреатов премий и номинаций на 
премии конкурсов Кандинского и фонда Инновация за последние два года 
(2019–2020). Анализ работы строится на комплексной методологической 
основе, исходящей из концепций диссенсус, миметическая скорбь и советская 
античность. В ходе исследования выявлена явная тенденция  в среде нового 
поколения российских художников, впрочем возможно, связанная с 
приоритетами жюри, производящих отбор номинантов, к ретроспекции, 
обращения к советскому наследию. На этом фоне некоторые аспекты этого 
наследия, связанные с  потерей или удалением из памяти как индивидуальной, 
так и коллективной истории, оказались важными для некоторых из 
рассмотренных авторов. В работе отмечено также, что части произведений 
номинантов присущи элементы диссенсуса, тогда как в других работах оба эти 
явления могут присутствовать одновременно. 
 
Ключевые слова: Россия, современное искусство, политика памяти, 
советское наследие, диссенсус 
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Om translitteration 

I denna uppsats avviker stavningen av vissa ryska namn från det vedertagna svenska 

systemet för translitteration. I dessa fall rör det sig om de sätt dessa personer, som är 

konstnärer, valt att presentera sina namn i ett internationellt sammanhang. 
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1. Inledning 
 

I Putinregimens Ryssland har den konstnärliga friheten inskränkts allt mer. Det 

nyligen uppmärksammade fallet med 26-åriga Julia Tsvetkova som riskerar två till 

sex års fängelse för några feministiska teckningar som ifrågasatte kvinnliga 

kroppsideal är ett exempel på detta. Den 24 december 2014 signerade Putin Rysslands 

nya statliga kulturpolicy, som svart på vitt förnekade ”principerna av tolerans och 

multikulturalism” (Beard 2014). Den uttryckte ett fokus på traditionella värderingar 

och varnade för konst som inte följde dessa. Inte långt innan pågick rättegångar mot 

organisatörer och gallerister som hade anordnat utställningar som ansågs ha kränkt 

känslorna hos troende ortodoxa, vilka fått allt mer makt över konstscenen.  

Men under samma period nominerades – och i vissa fall vann - konst med en 

samhällskritisk och provokativ karaktär till de prestigefyllda Kandinsky- och 

Innovatsijapriserna. Detta vittnar Lena Jonson, f.d. kulturråd i Moskva om i 

monografin Art and Protest in Putin’s Russia (2015). Stefan Ingvarsson vittnade om 

en lika tvetydig och komplicerad bild då han skrev ”För mig som kulturråd har det 

varit lika svårt att å ena sidan betona hur relevant, rikt och till synes normalt det ryska 

kulturlivet är och samtidigt slå larm om de allvarliga inskränkningarna av den 

konstnärliga friheten. Det kan vara svårt att få ihop.” (Ingvarsson 2020a).  

En annan artikel av Ingvarsson belyser ett annat uppmärksammat åtal, inte av en 

konstnär, utan av historikern Jurij Dmitrijev, som kartlagt Stalintidens brott. Han har 

upptäckt och kartlagt tidigare okända massgravar i Karelen från avrättningar under 

Stalinterrorn under 1930- och 40-talen och ledde organisationen Memorial, som 

arbetar för upprättelsen för dess offer. Dmitrijev anklagades och fälldes för sexuella 

övergrepp på sin adoptivdotter, något som många aktivister och intellektuella anser 

vara falska anklagelser för att tysta Dmitrijev och diskreditera organisationen 

Memorial (Ingvarsson 2020b). Samtidigt som minnesorganisationer för sovjettidens 

repressioner stöter på svårigheter (Kattago, 2017) tycks minnet av Stalin under 

Putinregimen allt mer ha rehabiliterats, något som nyligen uppförda monument och 

jubileumsfiranden av den forne diktatorn tyder på. Glömska är ett reellt hot för vissa 

delar av Rysslands förflutna – en undersökning från 2018 visade att 47 % av ryssar 

mellan 18-24 inte kände till repressionerna (Moscow Times 2018) 
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Putinregimens Ryssland är ett komplicerat och motsägelsefullt klimat, både i 

sammanhanget av konstnärlig frihet och minnespolitik. I relation till dessa 

omständigheter är det intressant att undersöka de nominerade konstnärerna till de 

senaste upplagorna av Kandinsky- och Innovatsijapriserna. Bland bidragen finns ett 

tydligt mönster av tillbakablickar på tidigare epoker och/eller konstnärer i Rysslands 

historia, i synnerhet den sovjetiska. Flera av dessa verk fokuserar på händelser, 

personer eller platser ur det förflutna. Vissa konstnärer utformar dialoger med 

sovjetiska konstnärer, belyser historien och rollen av en viss byggnad eller plats från 

sovjettiden, och i vissa fall ”återskapar” de t.o.m. historiska händelser. I somliga fall 

rör det sig om en nostalgisk eller ironisk användning av sovjetisk estetik. Något som 

är intressant är att flera av konstnärerna i sina projekt har ägnat sig åt omfattande 

research, i vilket deras grävande i historien närmast för tankarna till arkeologi. Ett 

återkommande ord i materialet är ruiner, en tematik som går att koppla till 

Sovjetunionens kollaps: 
 

In April 2004 Putin characterized the collapse of the Soviet Union as ‘the biggest 
geopolitical catastrophe of the twentieth century’ (Putin, 2005). Almost a year later 
three artists participating in the ‘Rossiya 2’ exhibition dealt directly with the break-up 
of the Soviet Union and its consequences, reflecting on the trauma that followed. 
Their perspective was different: they emphasized the impermanence of empires and 
states, and their inevitable decay and fall. A fascination with ruins, decay, transiency 
and the extinction of civilizations could be found already in the Soviet underground. 
Valery Koshlyakov (born in 1962), a participant in ‘Rossiya 2’, was above all 
obsessed with the beauty of the ruins of classical architecture, such as the Coliseum 
and the villas of Pompeii (Jonson 2015, 64-65). 

 

Intressant är att både ruiner och tillbakablickar på sovjettiden förekommer i 

materialet, och i vissa fall sammanfaller dessa teman. I denna uppsats kommer 

representativa exempel på dessa mönster att undersökas. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera samtida rysk konst som behandlar det 

förflutna, ruiner och/eller konst med element av samhällskritik bland bidragen till de 

senaste upplagorna av Kandinskypriset och Innovatsijapriset. Detta utifrån antagandet 

att dessa kategorier överlappar varandra. Vilka teman behandlas av konstnärerna? Går 

det att urskilja mönster och gemensamma nämnare bland verken? Förekommer det 
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verk med element av samhällskritik eller som på något sätt bryter mot det officiella 

narrativet?  

 

1.2 Material och metod 

Materialet för denna studie består av utvalda nominerade bidrag till de senaste 

upplagorna av två årliga prestigefyllda ryska konstpriser: Kandinsky- och 

Innovatsijapriserna. Detta innebär nominerade till Kandinskypriset 2019 och 

nominerade till Innovatsijapriset 2020. Bidragen som analyseras har valts utifrån att 

de är representativa för de mönster som observerats bland bidragen vilka är 

intressanta för undersökningens syfte. Totalt analyseras verk av sexton konstnärer. 

Materialet har analyserats både visuellt och till stor del även genom konstnärernas 

beskrivningar av sina verk. Dessa texter ger viktig information genom symbolik, 

ordval och språk, och inte minst för att det ger en bild av hur en konstnär vill att ett 

verk ska uppfattas och i vilken kontext. 

Den teoretiska ramen för denna studie utgörs av förklaringsmodeller som utgår 

från forskning på minnet av sovjettiden inom kulturen (Aleksandr Etkind) och den 

nuvarande regimens kultur- och minnespolitik beträffande det sovjetiska arvet (Maria 

Engström). För att identifiera element av samhällskritik inom konsten lutar sig 

analysen på Lena Jonsons användning av begreppet dissensus och hennes forskning 

på konst under Putinregimen och förekomsten av kontrakultur inom den. Dessa 

teoretiska grunder redovisas närmare i avsnittet ”Tidigare forskning”. 

 

2. Bakgrund: Innovatsija- och Kandinskypriset 

Innovatsijapriset delas ut av ГСЦИ, Государственный центр современного 

искусства, eller NCCA , National Centre for Contemporary Arts. Centret bildades 

1992 i Moskva under det ryska federala kulturministeriet med Pompidou-centret i 

Paris som förebild (Jonson 2015, 13). Priset instiftades år 2005 (ibid, 14). Från 2019 

delas priset ut i Nizhnyj Novgorodi samarbete med de lokala myndigheterna 

(Innovatsija 2020). Avsikten med priset är att stödja konstnärer inom den moderna 

konstens spektrum, ge de främsta konstnärliga gärningarna erkännande och dra 

uppmärksamhet till dem från en bredare publik (Innovatsija 2020). Det delas ut i sex 

kategorier; project of the year, curator of the year, artist of the year, new generation, 

educational project och regional project. Det delas även ut i två andra kategorier, som 

dock inte involverar någon tävling; For creative contribution to the development of 
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contemporary art och for the support of contemporary art in Russia. I prisfonden 

finns 3 000 000 rubel. Bidrag till priset går genom två faser; ett första urval görs av ett 

råd av nationella experter, som sedan bedöms av en internationell jury vilken utser 

vinnarna (Innovatsija 2020). 

Kandinsky-priset skapades 2007 med privata resurser på Shalva Breus initiativ, 

överhuvud för den internationella kulturfonden BREUS foundation (Kandinsky Prize, 

2020). Kandinskyprisets syfte är att stödja och utveckla rysk modern konst och säkra 

dess position inte bara i Ryssland utan internationellt (Kandinsky 2020). Det delas ut i 

tre kategorier; Project of the Year, där priset är 1800 000 rubel, Young Artist of the 

Year, där priset är 450 000 rubel och Scholarly work, där priset är att arbetet 

publiceras på ryska och engelska (Kandinsky 2020). Vilken rysk konstnär som helst 

kan delta och bidragen bedöms sedan av en internationell jury tillsammans med ett 

ryskt expertråd (Kandinsky 2020). Förutom själva prissumman innefattar både 

Kandinsky- och Innovatsija-priset utställningar av alla nominerade finalister samt 

ceremonier för prisutdelningarna. Det tolfte och senaste Kandinskypriset delades ut 

den 13e november 2019, och mottagandet för den 13:e omgångens bidrag öppnade 5e 

november 2020, och har i skrivande stund inte slutförts. Det senaste Innovatsijapriset 

delades ut den 21a augusti 2020. På grund av den rådande Covid-19 pandemin och 

dess medförande svårigheter för inte bara konstnärer men hela världen beslutade juryn 

att dela prissumman mellan alla de nominerade med avsikten att visa solidaritet och 

integritet för den konstnärliga gemenskapen, samt att stödja konstnärerna i svåra tider 

(Kandinsky 2020).  

 
3. Tidigare forskning 
 
3.1 Konst under Putinregimen och kontrakultur: Lena Jonson 
 
Lena Jonson, tidigare kulturråd vid svenska ambassaden i Moskva (2005-2009) 

analyserar samtida konst i Ryssland under Putinregimen och förekomsten av 

kontrakultur i den i monografin Art and Protest in Putin’s Russia (2015). Fokus ligger 

på perioden 2005-2013. För att inom konsten identifiera attityder som indikerar 

kontrakultur använder sig Jonson av den franske filosofen Jacques Ranciéres begrepp 

dissensus, som definieras som något som bryter mot rådande normer och attityder, 

eller det hegemoniska konsensus. Dissensus kan ta sitt uttryck på olika sätt, men 

centralt är ett narrativ som urskiljer sig från det som uttrycks i den officiella 
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diskursen, som begreppet antyder, en annorlunda blick än den dominerande på saker 

och ting. Det rådande narrativet, som av Jonson kallas the Putin consensus (2015, 54) 

utmärks av en nationalism som föga tillåter negativa skildringar av varken det 

nuvarande eller det förflutna, vilka är tätt sammankopplade: 
 

A discourse on state nationalism is to a large extent about the past, present and future 
of the state. Every vision of the future depends on how the past is viewed; every 
understanding of the past sets the parameters for the future. At the same time, 
perceptions of the past and future colour the way in which the present is viewed. Like 
the Soviet tradition, the Putin discourse on state nationalism tells of a linear 
development towards a bright future, emphasizing the bright side of life while 
ignoring the dark sides (Jonson 2015, 54). 

 

Konsensus i det ryska samhället har enligt Jonson formats av Putinregimens ambition 

att skapa ett nationellt ”vi” och utmärks av en nationalism som ”glorifierar det 

förflutna och idealiserar det nuvarande”, en central roll för den ortodoxa kyrkan som 

definierande för nationen och som värdegrund och ideologisk bas för både staten och 

dess folk, tron på Ryssland som unikum och misstänksamhet mot ”Den andre”, Väst 

(2015, 247-248). 

Metoderna och uttrycken för dissensus är olika i konsten under den av Jonson 

observerade perioden. Jonson urskiljer tre kategorier inom konsten; art of an other 

gaze, dissent art och art of engagement. Den första kategorin, art of an other gaze, 

avser konst som inte tar någon tydlig politisk ståndpunkt men som med sin 

tvetydighet kan ge upphov till en mängd olika tolkningar och som genom de 

potentiella tolkningarna och de känslor de inger avviker från den officiella diskursen. 

Detta exemplifieras av konstnärer som genom sina ofta existentiella verk ger uttryck 

för osäkerhet och rädsla för ett oidentifierat och oklart hot, och som belyser 

individens utsatthet i samhället eller samhället och stadens fragilitet (2015, 54). 

Sådana uttryck utgör ett estetiskt brott mot den officiella diskursen av social stabilitet 

under Putinregimen och det ovan nämnda konsensus, och blir därmed politiska enligt 

Ranciéres definition, trots att konstnärer av denna kategori ofta hävdar att deras verk 

inte har något politiskt syfte (2015, 248).  

Den andra kategorin, dissent art, använder sig av ironi och parodi som grepp för 

att desakralisera makten och auktoriteterna och ifrågasätta konsensus. Konstnären kan 

ta an funktionen av provokatör enligt medeltida karneval-traditioner, där dessa 

verktyg användes för att göra narr av staten och kyrkan, ett arv som Ryssland delar 
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med resten av Europa (2015, 249). Den här typen av konst kan balansera på gränsen 

mellan skämt och allvar, vilket kan skydda mot eventuella motreaktioner från 

auktoriteterna, men det kan också framkalla kritik från allierade för att inte vara 

tillräckligt tydlig (2015, 130).  

Konst av den tredje kategorin, art of engagement, befinner sig i gränslandet 

mellan konst och politisk aktivism, men är likväl erkänd konst. Den kan använda sig 

av samma metoder från karnevalkulturen som föregående kategori, men utan dess 

tvetydighet. Istället tar denna typ av konst klara ställningstaganden och ställer tydliga 

krav (Jonson 2015, 249). Signifikant för den här typen av konst är att den ofta uppstår 

som en reaktion på något. Till exempel uppstod en våg av aktioner som reaktion på 

rättegångarna kring utställningen Forbidden Art (2015, 174). Pussy Riots 

manifestationer är välkända exempel på art of engagement. 

Dissensus inom konsten och dissensus inom politiken är inte två parallella 

fenomen, de förutsätter varandra och påverkar varandra, men dissensus inom konsten 

föregår de politiska händelserna. Kontrakultur brukar således visa sig i konst innan 

den tar form i samhället (Jonson 2015, 247). Jonson menar att socialt orienterad konst 

var en trend på den ryska konstscenen 2009-2013 (2015, 250). Hennes analys visar att 

det som hände inom den ryska konstscenen föregick och bidrog till de massiva 

protesterna i Moskva 2011-2012 , och att människor inom kultursektorn var drivande 

i rörelsen (250-253). Samhället blev under åren för studien mer polariserat, och de 

konflikter som uppstod relaterade till konst bevisar konstens roll som såväl kritiker av 

regimens allt mer konservativ-auktoritära konsensus som måltavla för dess kritik 

(Jonson 2015, 249). Ortodoxa patriotiska aktivister som utövade motstånd mot 

organisatörer av konst fick stöd i rätten av staten och kyrkan och därmed mer makt 

och inflytande (Jonson 2015, 123-125) och den allmänna diskursen kring konst, som 

började anpassas allt mer efter dem (Jonson 2015, 249). Jonson skriver: 

 
To discuss issues of the motherland, religion, nation and the history of the state, ideas 
central to the identity discourses of the official Putin consensus had become highly 
controversial. Extreme patriotic-Orthodox groups of the radical conservative wing 
became the ‘Storm troops’ of the Putin consensus. The Cossacks again became a symbol 
of repression and intolerance (2015,238). 

            
Samtidigt som klimatet och konsekvenserna för konstnärer hårdnade alltmer sedan 

Putin åter blivit president, växte motståndet mot detta inom konstvärlden (2015, 168). 
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Något som är högst intressant är att konst med en hög grad av dissensus trots det ovan 

beskrivna starka motståndet från regimen inte bara förekom utan nominerades till 

(och i vissa fall vann) de två mest prestigefyllda priserna för konst i Ryssland – 

Kandinskypriset och Innovatsijapriset (Jonson 2015, 134-169).  

 

3.2 Kremls kulturpolitik och ”Soviet Antiquity”: Engström och Groys 

Maria Engström har skrivit om den ryska regimens kulturpolitik i artikeln ”Re-

Imagining Antiquity: The Conservative Discourse of ’Russia as the True Europe’ and 

the Kremlin’s New Cultural Policy” (2020). Enligt henne har kulturpolicyn efter 

Krim-annekteringen blivit striktare och fått en mer ideologisk linje. Inom detta 

ideologiska narrativ utmärks ”Väst” av en liberal multikulturalism som hotar den 

kristna och kulturella grunden som Europa är byggd på, och Rysslands roll är att 

försvara dessa kristna och kulturella traditioner, och därmed det ”sanna” Europa: 

 
Post-Crimean Russian cultural policy differs not only in its stricter control over 
cultural activities, but also in its much more distinct ideological line, which presents 
Russia as the main protector of “European” Christian civilization. In this ideological 
construct, the terms Europe and the West are split: “the West” is defined as liberal 
multiculturalism, in which Europe’s Christian foundations are suppressed. In the 
search for a national identity, priority is accorded to anything portraying Russia as a 
guardian of the classical European tradition and as the “true” Europe, a European 
Christian civilization rooted in Greek and Roman culture (Engström 2020, 1). 

 
Inom rysk kultur är detta framför allt synligt inom musei- och galleriverksamhet, 

organiseringen av rekreations- och fritidsmiljöer, konstruktion och rekonstruktion av 

kulturella objekt samt inom långsiktiga urbanistiska projekt (Engström 2020, 3). 

Engström menar att detta är ett av flera ideologiska projekt som regimen laborerar 

med, och att just denna version av nationell identitet fungerar väl både i hemlandet 

och utomlands eftersom den tillåter Ryssland att skaffa allierade i Europa men även 

har egenskapen att öppna upp gamla splittringar i EU mellan den katolska kyrkan i 

syd, den protestantiska kyrkan i norr och den ortodoxa kyrkan i öst.  (Engström 2020, 

2). Den nya tendensen att vända sig till Europa fungerar även som en form av 

kulturell diplomati som kompenserar för de försämrade relationerna med EU sedan 

Krim-annekteringen och har särskilt varit märkbar i sammanhanget av utställningar 

organiserade av landets främsta konstmuseum, däribland Eremitaget, Ryska Muséet, 

Tretjakovgalleriet och Pusjkinmuseet (Engström 2020, 4). Det rör sig om ett ökat 

antal internationella utställningar som visar västerländsk konst i Ryssland, rysk konst 
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i Europa och som understryker de kulturella banden mellan Ryssland och Europa, 

speciellt Italien (Engström 2020, 4-5). I detta narrativ tillskrivs Ryssland en roll som 

arvtagare till den ”sanna” europeiska kulturen, som har sina rötter i antiken. Enligt 

Engström är detta bakgrunden till ett ökat intresse för en idé om sovjettiden som ett 

slags Rysslands svar på Antiken: 
 

The construction of this new image of Russia lies behind the new surge of interest in 
so-called “Soviet antiquity” and the post-imperial melancholic idea of the Soviet 
Union as a sunken Atlantis or a fallen Rome, as depicted succinctly by Eduard 
Limonov (2014) in the title of his poetry anthology The USSR is our Ancient Rome. 
On the one hand, such a strategy for national image-building strives to depoliticize 
and mythologize the Soviet legacy. On the other, however, it creates a picture of 
Russia that is not a “Eurasian civilization” or a civilization with a “special path,” but 
rather a defender/katechon (Engström 2014) of the classical European tradition, 
which protects it from barbarian fundamentalists, who have lost their “civilizational 
memory”—be they Western liberals or radical Islamists (Engström 2020, 1).  

 
Det sovjetiska samhället blir en avbild av en fallen utopi, i likhet med antiken, som är 

en annan ”utdöd” civilisation. Förutom att framhäva det sovjetiska arvet som relaterat 

till antiken tjänar alltså detta narrativ även till att avpolitisera och mytologisera 

Rysslands sovjetiska förflutna. Denna idé om det sovjetiska arvet kallas för ”Soviet 

Antiquity”. Uttrycket är tvetydigt men har sedan 1990-talet främst använts av ryska 

kritiker och akademiker som insisterar på de positiva aspekterna av Sovjet snarare än 

de repressiva och negativa: 
 

The term “Soviet Antiquity” is ambiguous and primarily used by Russian critics and 
academics, who since the 1990s have insisted on the educational and enlightening 
aspects of Soviet heritage rather than on its repressive side. They emphasize those 
aspects of Soviet visual culture of the 1930s–50s (architecture, urban planning, 
monumental and graphic art), which to a greater extent linked Soviet modernism with 
the European heritage, in particular with Antiquity and the Renaissance. This term 
implicitly contains a positive evaluation of the Soviet period, which is frequently 
described as “Soviet civilization.” Art experts and curators have recently started using 
the term without necessarily referring to the above-mentioned significations. For 
instance, in 2018 the Moscow “At Shabolovka” gallery successfully hosted “The 
Soviet Antiquity” exhibition (curators Alexandra Selivanova and Nadezhda 
Plungyan) (Engström 2020, 11) 

.  
Den sovjetiska visuella kulturen länkas på så vis även till det europeiska kulturarvet 

och antiken. Enligt Engström innehåller termen en positiv värdering av sovjet-epoken. 

Hon ser även att det finns ett förnyat intresse för konceptet. Detta illustreras av 
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flertalet utställningar och urbana renoveringsprojekt (Engström 2020, 11). Exempel 

på detta är öppningen av vinter-OS i Sochi, byggandet av Gorkij gorod i samband 

med samma OS, en omvärdering av socialrealismens estetik samt återställande och 

restaurering av Stalinistisk arkitektur (Engström 2020, 11-17).  

Boris Groys är en av de konstkritiker som använder sig av termen ”Soviet 

Antiquity” och han skriver om detta i artikeln ”Soviet Antiquities”. Ämnet behandlas 

genom ett fokus på den konstnären Grisha Bruskin. Groys menar att vi lever i en tid 

där processer av glömska har fått ökad hastighet. Denna glömskans acceleration gör 

att inte så avlägsen historia upplevs som antik, något han kallar ”Modern Antiquity”. 

Kalla kriget framstår som lika avlägset som det Trojanska, och samma sak med den 

sovjetiska civilisationen, efter vilken spåren med hög hastighet suddats ut, enligt 

Groys. Enligt honom är detta anledningen till att Bruskin använder sig av vad Groys 

kallar en ”arkeologisk” metod på motivet, som är just den sovjetiska civilisationen.  

Det är oklart vad som menas med den arkeologiska praxis som Groys beskriver, något 

han inte heller går in på i artikeln. Bruskin har främst varit aktiv innan Sovjetunionens 

fall, och det verk som analyseras i Groys artikel är från 1986, då den sovjetiska 

civilisationen knappast hade raderats från jordens yta. Dessutom går det att 

argumentera för att det finns gott om spår från Sovjetunionen runt om oss, något flera 

av konstprojekten som nedan analyseras vittnar om.  

Det öppnar dock för tolkningen att det Groys syftar på är användningen av en 

estetik från antiken, eftersom han sedan går vidare till att betona att den sovjetiska 

antiken, som han kallar det, är estetiskt kopplad till den grekiska och romerska 

antiken. Detta då den officiella sovjetiska konsten grundade sig på klassicistiska ideal, 

skriver Groys. Användningen av denna i dubbel bemärkelse ”antika” estetik hos 

Bruskin kommenterar imperiets förfall, både med medkänsla och med fascination för 

förfallets estetik i sig, enligt Groys. Han menar även att det i imiterandet av det antika 

finns ett element av parodi: 

 
The artist reveals here not only the artificial, constructed character of the Soviet art that claimed to 
depict the Soviet people as they truly were. He also ironically comments on the widespread discourse 
on memory that is supposed to be re-discovered through traces that accumulate themselves on the 
surface and in the material substance of the things (Groys). 
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Det är inte svårt att förstå att denna framställning av det sovjetiska förflutna som 

Groys beskriver är ett tacksamt narrativ för auktoriteter – det sätter de obekväma 

delarna av det förflutna på ett bekvämt avstånd.  

 

3.3 Minnet av sovjettiden i kultur, melankoli och nostalgi: Etkind och Boym 

Aleksandr Etkinds monografi Warped Mourning fokuserar på minnet av de sovjetiska 

repressionerna och Stalins utrensningar i sovjetisk och post-sovjetisk kultur. Han 

undersöker vad han kallar för processer av mimetic mourning, mimetiskt sörjande, 

som han definierar som ”återkommande respons på en förlust som medför ett 

symboliskt återskapande av förlusten” (Etkind 2013, 1). Etkind finner att nödvändiga 

processer för att sörja dessa mörka delar av sovjettiden har varit blockerade i 

Ryssland: 
 

I have looked at the Russian memory of the Soviet terror as an enormous cultural 
formation that encompasses different media and genres, incompatible versions of 
history, and various rituals of mourning. In the late-Soviet period, the work of 
mourning did see its moments of explosive release, but for the most part, it was 
blocked. Post-Soviet Russia, by contrast, has turned its tortured process of mastering 
the past into an important part of the political present. At the start of the twenty-first 
century, political opponents in Russia differed most dramatically not in their 
understanding of social issues or international relations, but in their interpretations of 
history. The present felt oversaturated with the past, and this solution refused to 
produce any sediment (Etkind 2013, 243-244). 

 

I det post-sovjetiska Ryssland har det förflutna, enligt Etkind, blivit en mycket viktig 

del av det närvarande, särskilt i en politisk kontext. Det historiska narrativet anpassas 

efter de nutida politiska och ideologiska behoven. Vidare skriver Etkind att den post-

sovjetiska kulturen har producerat ”ovanliga, kanske till och med perverterade former 

av minnen” (Etkind 2013, 245).  Dels yttrar det sig, menar han, genom ett intresse för 

ett ”poetiskt återskapande av det katastrofala förflutna” (Etkind 2013, 245). Sådant 

kulturellt återskapande av det sovjetiska förflutna är inte nostalgi utan melankoli 

enligt Etkind, som använder sig av Freuds teori om detta (2013, 245). Detta utgör en 

intressant parallell till Engström, som kallar konceptet ”Soviet Antiquity” för en post-

imperial melankolisk idé (Engström 2020, 1).  Melankoli utgör dessutom en kontrast 

till hälsosamma sorgeprocesser: 
 

In Russia, many authors and readers seem to share a desire for a poetic reenactment 
of the catastrophic past. My point is that this is melancholy rather than nostalgia. 
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Famously contrasted by Sigmund Freud against “healthy mourning,” the logic of 
melancholy embraces the confusion between the present and the past, the obsessive 
reenactment of the loss, and the interruption of the relationship to the present (Etkind 
2013, 245). 

 

Detta återskapande är enligt Freud en tvångsmässig och melankolisk reaktion. Den 

andra processen Etkind observerar i det post-sovjetiska sammanhanget av post-

katastrofalt sörjande är vad han kallar för ”the return of the repressed”, även detta en 

term som han har lånat av Freud (Etkind 2013, 245). Enligt honom yttrar sig detta 

genom symbolik och vokabulär rörande ämnet som relaterar till icke-döda varelser; 

spöken, vampyrer, monster: ”In a land where millions remain unburied, the dead 

return as the undead. They do so in novels, films, and other forms of culture that 

reflect, shape, and possess people’s memory (Etkind 2013, 246). Etkind menar på så 

sätt att det ryska samhället inte har sörjt och ”begravt” sitt förflutna, som därför 

”hemsöker” kulturen. Siobhan Kattago menar att Leninmausoleet är en manifestation 

av samma fenomen (Kattago 2017). Det faktum att man inte begravt Lenin 

exemplifierar det på ett bokstavligt sätt. Kattago tar även upp svårigheterna för 

minnesorganisationer som the Memorial Society och Perm-36 muséet, båda tillägnade 

offren för kommunism, som exempel på hur problematiskt det sovjetiska minnet är i 

dagens Ryssland:  

The suppression of citizen initiatives such as the Memorial Society and the Perm-36 
Museum, dedicated to the victims of communist oppression, in conjunction with the 
continued veneration of Lenin's grave, indicate the complexity of official recognition 
of the Soviet past in contemporary Russia (Kattago, 2017). 

 
Just frågan om monument är viktig, då Etkind menar att de är minne utkristalliserat 

till ”hårdvara” (Etkind, 2013, 246). Det är det sista stadiet för ”mjukt” minne i form 

av debatter och konstruktiva sorgeprocesser (Etkind 2013, 246). Här gör Etkind en 

jämförelse med Tyskland och dess samhälles hantering av det nazistiska förflutna, där 

sådana processer ägt rum: 
 

Due to unique combinations of political circumstances, these two cultures elaborated 
different forms of dealing with the past. German memory crystallized its “hardware” 
in the form of monuments and museums, with a consequent cultural debate over the 
need to revive and reinspire this memory, to rescue it from complete petrification. 
The hardening of memory is a cultural process with specific functions, conditions, 
and thresholds. It promises that the events themselves will not return, that the demons 
of the past have been exorcised, that the present exists and prevails. In a democratic 
society, it requires a relative degree of consensus in the public sphere. Such 
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consensus follows after, and because, the intensity of the “soft” debates has reached a 
certain threshold (Etkind 2013, 246). 

 

Dessa gripbara och fysiska former av minne som t.ex. monument utgör är således 

viktiga, inte minst då de föranleds av nyttiga diskussioner och debatter, men också för 

att de innehåller ett löfte om att det förflutnas misstag inte kommer att upprepas. De 

har ett budskap som gäller inte bara historien, utan framtiden med. Enligt Etkind har 

offentliga ritualer och monument för att minnas varit otillräckliga i Ryssland. Han 

menar att det krävs det en relativ nivå av konsensus i samhället för att detta ska ske, 

en följd av diskussioner kring minnet och historien. Men något sådant konsensus har 

inte nåtts i Ryssland: 
 

In Russia, consensus about the past has not developed, and memory without 
memorials is vulnerable to a cyclical, recurrent process of refutations and denials. 
Feelings of guilt can be assuaged and soothed by new voices, and even the most 
influential texts can be challenged by new texts. Ghosts, vampires, monsters, and 
other species of the undead hover in the public space, available for observation by 
and conversation with any pedestrian consumer. They refuse to leave the living until 
the unlawfully killed have been remembered by culture high and low, official and 
popular, nationalist and cosmopolitan. Only with these multiple, infinitely numerous 
acts of recognizing and remembering will the new Russian culture regain its 
coherence and vitality (Etkind 2013, 246). 

 

Jonson menar i likhet med Etkind att de processer som är nödvändiga för att försonas 

med sitt förflutna, i synnerhet de mörka sidorna av det, inte har ägt rum i Ryssland - 

istället motverkar det officiella konsensus sådana processer. Även hon jämför i detta 

sammanhang Ryssland med Tyskland: 
 

The more the official consensus emphasized the glorious sides of Russia’s past, the 
more history, and Soviet history in particular, became a highly controversial topic. 
There had been no Vergangenheitsbewältigung , as in Germany, in the sense of 
coming to terms with the dark past of the country. Instead, the official consensus 
worked against such an outcome. Individual Russian historians who continued to 
critically investigate the past worked against the growing mainstream. Few if any 
among Russian visual artists in the 2000s dealt explicitly with the dark aspects of the 
Soviet past. However, references to the failed utopian dream and descriptions of a 
void in life and society were one way of dealing with the past and could be viewed as 
a possible first step in working through memory of it (Jonson 2015, 64). 
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Ju mer det officiella konsensus glorifierade Rysslands förflutna, desto mer blev 

historia, och speciellt sovjetisk historia, ett kontroversiellt ämne enligt Jonson (2015, 

64).  

I detta sammanhang och med tanke på de många tillbakablickarna på det 

förflutna inom materialet, är det här på sin plats att ta upp Svetlana Boym och hennes 

verk The Future of Nostalgia, i vilket hon undersöker konceptet nostalgi. Boym 

definierar nostalgi som ”a longing for a home that no longer exists or has never 

existed” men också en ”a sentiment of loss and displacement, but it is also a romance 

with one’s own fantasy” (Boym, 2001, xi). Utvecklingen av samhällen och 

civilisation har inte motverkat nostalgi, utan påskyndat den - det moderna samhället 

har drabbats av en ”global epidemi” av nostalgi, vilket Boym menar är en 

försvarsmekanism i en tid av accelererade livsrytmer och historiska omvälvningar 

(2001, xiv). Det yttrar sig som en längtan efter gemenskap i kollektivt minne och efter 

kontinuitet i en fragmenterad värld (2001, xiv). Boym påvisar också hur nostalgi kan 

användas som kraftfullt verktyg i nationellt identitetsbygge och nationalism – hur 

längtan hem, som är i roten av nostalgi, används ideologiskt. På så sätt är nostalgi en 

historisk känsla, som Boym kallar den, och inte bara individuell 

Boym urskiljer två olika typer av nostalgi; restorativ och reflektiv. Ordet nostalgi 

kommer från nostos, vända hem, och algia, längtan. Boym menar att fokus inom 

restorativ nostalgi ligger på nostos, och en transhistorisk rekonstruktion av det 

förlorade hemmet, medan restorativ nostalgi mer handlar om längtan i sig (2001, 

xviii). Det är den restorativa typen som hon menar ligger till grund för identitets- och 

nationsbygge, och för samtida vågor av religiösa och nationalistiska strömningar 

(2001, xviii). Restorativ nostalgi ser inte sig själv som nostalgi, utan som sanning och 

tradition (2001, xviii). I kontrast mot det innefattar reflektiv nostalgi längtandets och 

tillhörandets ambivalens, och kan i bästa fall utgöra etiska och kreativa utmaningar 

(2001, xviii). Denna nostalgins klassificering gör det lättare att urskilja mellan 

nationellt minne som baseras på en idé om nationell identitet, och socialt minne, 

vilket består av kollektiva strukturer som markerar men inte definierar det 

individuella minnet (2001, xviii). Boym jämför nostalgi med melankoli vilket är 

intressant i förhållande till Etkind: ”Unlike melancholia, which confines itself to the 

planes of individual consciousness, nostalgia is about the relationship between 

individual biography and the biography of groups or nations, between personal and 

collective memory” (2001. xvi). Boym menar således att melankoli är något som 
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begränsar sig inom individens medvetande, medan nostalgi handlar om relationen 

mellan det personliga och det kollektiva minnet.  

 

3.4 Ruiner inom rysk kultur: Schönle 

Andreas Schönle har i monografin Architecture of Oblivion: Ruins and historical 

consciousness in Russia (2011) undersökt den mening och funktion ruinen har givits i 

rysk kultur. Ruiner har aldrig haft samma status och innebörd som i Västeuropa, och 

Schönle behandlar ideologiska orsaker till detta. En av dem, menar han, är att ruinen i 

Ryssland fått en politisk laddning på grund av den komplicerade relationen till den 

egna historien, som har varit osammanhängande och kantad av uppbrott, och därför 

inte främjat bevarandet av ruiner (Schönle 2011, 27). Detta har enligt Schönle att göra 

med det ryska intresset av att designa sitt förflutna (2011, 28). Det har inte legat i 

auktoriteternas intresse att bevara minnen av det förflutna. Istället för att tillåta 

historiens eller tidens tecken lämna sin patina på byggnader eller platser dominerar i 

Ryssland fullkomlig rekonstruktion av objekt (Schönle 2011, 23 och 220).  

Enligt Schönle är detta i förlängningen och i ideologisk mening ett hyllande av 

den ryska staten – skinande nya replikor av i krig förstörda byggnader sänder ut 

signaler inte bara om seger över motståndarna, men även om att staten har resurser 

och makt nog att återställa den urbana miljön (Schönle 2011, 220). Ruiner utgör 

således en nagel i ögat på staten, en skönhetsfläck som indikerar svaghet. Ett viktigt 

exempel hos Schönle är Jurij Luzjkov, Moskvas borgmästare de första två 

decennierna efter Sovjetunionens uppbrott, och som under sin tid gav Moskva ett 

omfattande ansiktslyft.  Över tusen byggnader raderades helt bara i Moskva under de 

fem åren som ledde upp till 2007, ”ett rekord som enkelt matchar Sovjets praxis när 

den var som värst” (Schönle 2011, 224). Detta utgör enligt Schönle ännu ett exempel 

på hur det förflutna kastas överbord för att tillfredsställa nya tiders behov (Schönle 

2011, 228). Schönle använder sig av Boyms terminologi och anser att där ruinen har 

fått erkännande har det varit i sammanhang av restorativ nostalgi som har varit 

fientligt inställda till modernisering (2011, 229). 
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4. Analys av nominerade bidrag till Kandinsky- och Innovatsija-priserna 

2019/2020.  

 

 
Evgeny Antufiev, When art became part of the landscape, del 1. Bild av konstnären. 

 

4.1 I dialog med det förflutna: Antufiev, Ginsburg och Savchenkov 

Evgeny Antufiev vann Kandinskypriset i kategorin Project of the Year för sitt projekt 

When art became part of the landscape. Den första delen av utställningen, enligt 

prisets hemsida baserad på konstnärens intresse för arkeologi och lokal historia, ägde 

rum i Palermos arkeologiska muséum, där hans verk ställdes ut tillsammans med 

muséets befintliga verk av greker, etrusker och fenicier (Kandinsky Prize 2020a). Del 

två var dedikerad till traditionen av rysk plastisk skulptur i form av en dialog med den 

sovjetiske skulptören Sergey Konenkov. Konenkov. som föddes 1874, var en av de 

mest erkända sovjetiska konstnärerna och deltog i Lenin och Bolsjevikregimens Plan 

för Monumental Propaganda – Lenins strategi att genom visuell monumental konst 

sprida ideologin. Då han var en av dem som valdes ut för att representera sovjetisk 

konst i New York genom en stor utställning år 1924 kom han att stanna där, ända till 

1945, då han flyttade tillbaka till Sovjetunionen (Hilton 2002, 883).  I och med att 

ställa ut sina verk tillsammans med Konenkovs ”the young artist initiates a dialogue 

with a classic of Soviet art and uses his works to draw parallels with the traditions of 
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Soviet monumental sculpture” (Kandinsky 2020a).  Även del tre av utställningen var 

utformad som en dialog med en sovjetisk konstnär, men då med en företrädare för 

sovjetisk icke-konformistisk konst, Dmitry Krasnopevtsev, med vilken Antufiev har 

gemensamma nämnare; ”They both are interested in the art of ancient peoples, the 

subject of death, sorrow and melancholy that time embraces“ (Kandinsky 2020a). Just 

dessa tre teman; död, sorg och melankoli är återkommande i den konst som hos 

Jonson exemplifierar art of another gaze. Melankoli är även ett centralt begrepp hos 

Etkind, som skriver följande om det: 
 

However, post-Soviet culture has produced unusual, maybe even perverted, forms of 
memory. As we have seen, two processes come together on this stage of postcatastrophic 
mourning: the defamiliarization of the past and the return of the repressed. Excavating 
the past buried in the present, the scholar of postcatastrophic culture watches memory 
turning into imagination. In Russia, many authors and readers seem to share a desire for 
a poetic reenactment of the catastrophic past. My point is that this is melancholy rather 
than nostalgia. Famously contrasted by Sigmund Freud against “healthy mourning,” the 
logic of melancholy embraces the confusion between the present and the past, the 
obsessive reenactment of the loss, and the interruption of the relationship to the present 
(Etkind 2013. 245). 

 

Antufiev, som intresserar sig för det förflutna, uttrycker även direkt ett intresse för 

melankoli. De flertaliga exemplen på konstnärer i detta material som intresserar sig 

för det förflutna, och mer exakt ett ”återskapande av det katastrofala förflutna”, så 

som Etkind skriver, är så enligt hans teorier snarare utfall av melankoli än nostalgi, 

även om de till skillnad från Antufiev inte nämner melankoli. Men något som är 

intressant är att samtidigt som Antufievs projekt har somliga gemensamma nämnare 

med art of another gaze, så har det likheter med det som Engström beskriver som 

Kremls kulturpolicy – dvs. med konsensus. Även om projektet innehåller element av 

det förflutna i form av dialogerna med sovjetiska konstnärer, en företrädare för 

”officiell” sovjetisk konst och en företrädare för inofficiell sovjetisk konst, är båda 

dessa konstnärer både inhemskt och internationellt erkända och de var båda mycket 

framgångsrika. De är inte på något sätt provokativa utan påminner om det ryska och 

sovjetiska bidraget till världskonsten, något som är en viktig komponent i Kremls 

kulturpolicy. Kulturpolicyn går enligt Engström även ut på att avpolitisera och 

mytologisera det sovjetiska arvet och få det att framstå något som antikt. I Antufievs 

projekt hamnar det sovjetiska arvet i samma kontext som de antika civilisationerna av 

greker, etrusker och fenicier. Detta då projektets tre delar är utformade som tre olika 
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dialoger med det förflutna – del ett med de antika medelhavscivilisationerna på 

Palermos arkeologiska museum, och del två och tre med det sovjetiska arvet. I 

samtliga fall ställs Antufievs konst ut tillsammans med andra verk från ”utdöda” 

civilisationer, vilket det sovjetiska samhället på ett sätt också är. På så sätt skapas en 

länk, inte bara mellan nutid och dåtid, men även mellan de två olika dåtiderna av 

Sovjetunionen och Antiken. Dessa konnotationer stärks dessutom visuellt av 

Antufievs estetik som påminner om arkeologiska fynd och artefakter från svunna 

civilisationer. Samtidigt är denna estetik lekfull, och spelar på ironi: ”The artistic 

worlds created by the author in an ironic way are located at the interface of nature and 

art, legends and facts, real and fictional1” (Kandinsky 2020a). Att den första delen av 

Antufievs projekt tog plats i Palermo är relevant mot bakgrunden av Engström, då 

hon menar att det även är en del av Kremls kulturpolicy att vända sig till Europa, och 

särskilt Italien, och understryka ett gemensamt kulturarv: 
 
The period 2014–2017 witnessed an unprecedented increase in the number of 
international exhibitions, including displays of Western art in Russia and Russian art 
in Europe and itinerant exhibitions appealing to the broad European and Russian 
public. Recruited for the organization of a great many exhibitions stressing the 
cultural kinship of Russia and Europe were Western curators, art experts, and 
scholars specializing in the cultural ties between Russia and Europe, particularly Italy 
(Engström 2020, 4-5) 

 

 Att utformningen av When art became part of the landscape passar väl in med 

Kremls kulturpolicy förutsätter dock naturligtvis inte att det är ett medvetet val av 

konstnären. Snarare indikerar det att tillbakablickandet inte behöver vara utmärkande 

för dissensus, och att samtliga tendenser kan vara överlappande.  

Även Ian Ginsburg och Kirill Savchenkov har utformat sina projekt inpirerade 

av, eller i dialog med sovjetiska konstnärer. Ian Ginsburg, nominerad till 

Kandinskypriset i kategorin Young artist of the Year undersöker i projektet The 

mechanical beetle ”det post-sovjetiska tillståndet av kapitalism” (Kandinsky Prize 

2020b). Detta sker i ljuset av hans inspirationskälla, den nonkonformistiske sovjetiske 

konstnären Joseph Ginsburg. I projektet jämför han honom med en annan, 

kommersiellt lyckad sovjetisk konstnär. Ian Ginsburg var Joseph Ginsburgs lärling 

och tog till och med hans efternamn för att fortsätta hans arv. I detta syns en del av ett 

																																																								
1	«Созданные в ироничной манере миры находятся на стыке природы и искусства, легенд и 
фактов, реального и вымышленного».	
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återkommande mönster: en kamp för att rädda något eller något från sovjettiden från 

glömska. Kirill Savchenkov fokuserar i sitt projekt Ch(K)ris(tin)- Close Air Support 

på erfarenheter av krig, och en del av utställningen är utformad som en dialog med 

den sovjetiske konstnären Vadim Sidur (Kandinsky Prize 2020c).  

 

4.2 En resa i tid och rum: Dimitri Venkov 

 
Stillbild från The Hymns of Muscovy. Copyright Dimitri Venkov  

 

Dimitri Venkov, finalist till Kandinskypriset i samma kategori som Antufiev, Project 

of the Year, bjuder bokstavligt talat på en tillbakablick i sitt videoverk Hymns of 

Muscovy, vilket han beskriver på följande sätt:  

 
Фильм-путешествие «Гимны Московии» по трем архитектурным стилям Москвы: 
сталинский ампир, советский модернизм и современная архитектура, не 
представляющая собой какой-то определенный стиль, но вбирающая в себя 
элементы предшествующих. Перевернутая камера медленно проплывает вдоль 
знакомых построек, создавая образ солнечного города-призрака, утопающего в 
бездонной лазури. Покинутые обитателями дома превращаются в чистую, 
небесную архитектуру и наполняют улицы своей застывшей в камне музыкой: сам 
город поет себе гимн. В нем, если прислушаться, можно расслышать отголоски 
неизменной темы советско-российского государственного гимна, застрявшей 
среди национальных символов, как корабль во льдах2.(Kandinsky, 2020d) 

																																																								
2	The film is a trip to the planet Muscovy, which is an upside down space twin of the city of Moscow. 
As the title of the work suggests, the journey also takes us back in time. Gliding along the surface of 
the planet, we look down to the sky and see historic architectural styles fly by – the exuberant Socialist 
Classicism aka Stalinist Empire, the laconic and brutish Soviet Modernism, and the hodgepodge of 
contemporary knock-offs and revivals of the styles of the past. An essential companion to this journey 
through time and space are Hymnic Variations on the Soviet anthem by the composer Alexander 
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Som framgår av beskrivningen skildrar videoverket en resa både i tid och rum till 

Moskva, som här dock inte är Moskva utan ”planeten” Muscovy. Videon skildrar upp 

och ned och ur ett grodperspektiv staden/planetens arkitektur till tonerna av en mörk 

och olycksbådande version av nationalsången. Detta verk är intressant både som 

exempel på mönstret av tillbakablick, men även ur ett dissensus-perspektiv. Värt att 

notera är namnet ”Muscovy”, den sovjetiska arkitekturen och nationalsången. 

Muscovy, på svenska Moskvariket, är benämningen för det medeltida 

furstendömet kring nuvarande Moskva, som kom att bli det nya maktcentret i området 

och så småningom under Rurikdynastin också början på Tsarryssland. Detta 

grundande av tsardömet under Rurikdynastin skedde till stor grad genom ett 

geopolitiskt enande av området. Detta var även en viktig del av Sovjetunionen, men 

också idag i Ryssland – något som inte minst kommit till uttryck genom Putins 

uttalande om Sovjetunionens upplösning som en geopolitisk katastrof. Moskva har 

varit maktcentrum under alla dessa tre perioder av historien. Liksom Moskvas 

bestående roll betonas i verket, betonas även den av nationalsången. Även den har 

tjänat sin roll som nationalhymn både under Sovjetunionen, till vilken den skrevs, och 

nu som nationalsång för Ryska federationen. Nationalsången har en intressant historia 

som är relevant för förståelsen av verket, men också för teorierna i denna 

undersökning.   

Hymn till Sovjetunionen kom till 1943, men byggde på en redan existerande 

melodi, Hymn till Bolsjevikpartiet av Aleksandr Aleksandrov, som redan fått ett 

Stalinpris 1941 (Brooke 2007, 32). Den ersatte då Internationalen som hade tjänat 

som nationalsång sedan revolutionen, och var således Sovjetunionens första ”egna” 

nationalsång, Texten hyllade både Lenin, Stalin och den Röda Arméns bedrifter 

(Daughtry 2003, 47). 1953, samma år som Stalin dog, togs texten bort av Nikita 

Chrusjtjov i samband med fördömandet av Stalin och hans personkult (Daughtry 

2003, 48). Nationalsången var helt utan text i 22 år, fram till 1977. Då färdigställde en 

av medförfattarna till den gamla texten, Sergeij Mikhailov, en reviderad version av 

texten, som nu var mer fredlig och inte längre nämnde Stalin (Lenin fick dock vara 

																																																																																																																																																															
Manotskov. The anthem was written in 1943 and has undergone three editions of lyrics yet musically 
remained unchanged to now serve as the official anthem of the Russian Federation. Manotskov used an 
early recording of the anthem as source material to create three electronic variations each 
corresponding to an architectural style. As if in a twist of Goethe’s phrase, architecture plays its frozen 
music. Look closely, can you hear it? (Kandinsky Prize 2020d)	
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kvar och fick till och med en utökad roll) (Daughtry 2003, 48-50). Denna version höll 

fram till Sovjetunionens upplösning 1991 och Ryssland blev en republik. Av Jeltsin 

utsågs då en ny nationalsång - Патриотическая Песня, Den patriotiska sången, av 

Mikhail Glinka, som skrevs på 1800-talet. Problemet var att den inte hade någon text, 

utan bara var en melodi. Den blev aldrig speciellt populär – den hade knappt något 

stöd bland folket och idrottsmän uttryckte klagomål på att inte ha en nationalsång som 

det faktiskt gick att sjunga med i (Daughtry 2003, 51). Putinadministrationen 

återinförde Hymn till Sovjetunionen som nationalsång i december 2000, men även nu 

var en ny text nödvändig3, och ett nytt namn – Ryska federationens hymn (Daughtry 

2003, 51-52).  

Nationalsången och dess historia speglar de problem som finns med den egna 

historien och identiteten i Ryssland, hur den skrivs om beroende på det nutida 

konsensus behov, och hur vissa saker suddas ut. Den speglar även hur även hur det 

förflutna likväl lever kvar i det närvarande och vice versa. I verket flätas även nutiden 

in i tillbakablicken, då modern arkitektur syns i filmen, trots att den beskrivs som en 

resa bakåt i tiden, på samma sätt som den sovjetiska nationalhymnen är gammal trots 

att den fått en ny text. I verket presenteras dessutom även hymnen i tre olika nya 

tolkningar av Alexander Manotskov, baserad på vilken arkitektur som visas. 

Verket innehåller element som Jonson beskriver som utmärkande för art of 

another gaze, som en diffus känsla av ett odefinierbart och dolt hot, och för tankarna 

till de av Jonson beskrivna videoverken av Sinii Sup. Ljudbilden bidrar mycket till 

detta; variationerna på nationalhymnen är olycksbådande och ackompanjeras av ljud 

av vinande vindar, som skapar en känsla av ödslighet. Känslan fördjupas vid insikten 

av att inga människor syns till i staden. Även detta element av isolering och ensamhet 

i storstäder förekommer i kategorin art of another gaze av Jonson, De till synes 

tomma byggnaderna tornar upp sig respektingivande, och filmade nedifrån 

tillsammans med den hotfulla ljudbilden för det tankarna till filmvärldens trop av 

onda imperiums högkvarter, vilket i sin tur för tankarna till dagens Moskva, och 

huvudstadens mystiska och slutna maktinstitutioner. Att allt i den skildrade världen 

dessutom är upp och ner, förstärker känslan av att något inte står rätt till. Staden är 

bekant, men ändå annorlunda, Moskva, men ändå inte Moskva. Detta, något som är 

välbekant på ett märkligt sätt, är vad Freud kallar för the uncanny, enligt honom något 
																																																								
3	Även den tredje versionen av nationalsångens text baserades på ett bidrag av Sergeij Mikhailov, då 
87 år gammal, som var med och skrev de första två versionerna (Daughtry 2003, 52). 
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som har blivit förträngt men återvänt, och Etkind implementerar det i sin teori om 

warped mourning, som ett tecken på det: 

 
The past is large, integrated, and self-sufficient; what returns from it is dispersed, 
fragmented, and scary. Freud’s formulas defined the uncanny as a particular form of 
memory, one that is intimately connected to fear. The combination of memory and fear 
is, precisely, the uncanny. The higher the energy of forgetting, the greater the horror of 
remembering (…) The uncanny is the strange turned familiar; the ghostly is the familiar 
turned foreign (Etkind 2013, 17). 

 

Samma effekt får den annorlunda men ändå välbekanta nationalhymnen i filmen. 

Likväl kan filmen tolkas enbart som en hyllning till Moskva och dess arkitektur och 

historia. Men denna tvetydighet i sig är kännetecknande för art of another gaze, som 

Jonson definierar som ”ambiguous in character” (Jonson 2015, 49), och särskilt när 

det kommer till skildrande av symboler för makten: 
 

With Putin it was different. The way he, his office and state symbols were depicted 
visually and textually gradually became highly sensitive. This made artworks 
portraying Putin or state symbols vulnerable. Yet, as such art was ambiguous and 
carried contradictory messages, it was difficult to tell the serious and sympathetic 
from irony and parody (Jonson 2015, 88-89). 

 

På samma sätt är det inte möjligt att säga att Venkov tar ett eller annat 

ställningstagande med sitt videoverk. Användandet av nationalhymnen tillsammans 

med de storslaget skildrade och imponerande byggnaderna gör ett respektingivande 

intryck som inte känns ensidigt positivt eller patriotiskt, och skulle kunna vara om än 

inte parodi en form av överidentifikation med objektet/objekten i fokus för 

handlingen.  
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4.3 Ruiner och museum: Polina, Provmyza och Paperno 

 

 

 
Stillbilder från Memento Mori Tomb av Provmyza 

 

Kanis Polinas videoverk, som enligt beskrivningen reflekterar över kollektivitet och 

splittring, tar sin startpunkt i en fiktiv museibyggnad. Museibyggnaden ligger i ruiner 

efter en okänd katastrof. De försök att utreda vad som har hänt med byggnaden 

genom intervjuer med olika personer visar sig vara lönlösa då de alla svarar samma 

sak: ”I saw nothing”. Mystiken tätnar då dessa personer visar sig tillhöra ett 
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”hermetiskt slutet system” (Kandinsky 2020e) bestående av museibyggnaden och den 

angränsande skogen:  
 

Местом действия видео является заброшенное здание музея после 
произошедшей неподалеку от него катастрофы. По мере развития действия, 
зритель становится свидетелем работы герметично замкнутой системы, в 
которой само здание и окружающий его лес образуют зону отчуждения. Доступ 
к внешнему миру разрешен только после завершения обычной процедуры 
опроса и досмотра в пограничной зоне. Но любые попытки выяснить причину 
катастрофы, заканчиваются одним и тем же ответом свидетелей: “Я ничего не 
видел/а”. А неизвестное событие, которое привело участников к этой ситуации, 
становится вторичным по отношению к процедуре опроса4 (Kandinsky 2020e) 

 

Några ord i konstnärens text om verket är särskilt intressanta i sammanhanget: 

muséum, ruiner, och okänd katastrof (den fiktiva museibyggnaden som verket utgår 

från ligger i ruiner efter en okänd kastrof). Ordet katastrof har använts, inte minst av 

Putin för att beskriva Sovjetunionens kollaps, då han kallade det för ”århundradets 

största geopolitiska katastrof” och som Jonson beskriver har ruiner visat sig vara ett 

tema i konst som handskades med upplösningen av Sovjetunionen och det 

efterföljande traumat (Jonson 2015, 64-65). Etkind använder ofta begreppet 

”postcatastrophic” för att beskriva tillståndet i det post-sovjetiska samhället:  
 

In a postcatastrophic nation, which suffers not only from the loss of people but also 
from the destruction of cultural symbols, social networks, and spiritual or ideological 
beliefs, the work of mourning re-creates and replenishes a wellspring of solidarity 
and coherence (Etkind 2013, 243) 

 

Dessa ord av Etkind belyser även symboliken av museibyggnaden, som har en 

minnesbevarande och kulturell funktion. Ett museum representerar just det som 

Etkind beskriver; kulturella symboler och ideologier som är förlorade, liksom 

museibyggnaden i verket som ligger i ruiner efter katastrofen. Men även i 

användningen av ordet зона, i den engelska texten exclusion zone i Polinas 

beskrivning finns en symbolik. Zona var en benämning inom det sovjetiska 
																																																								
4	As the sequences unfold the viewer becomes privy to a hermetically sealed system, with the building 
and the surrounding forest now forming an exclusion zone. Access to the outside world is permitted 
only after completing the routine procedure of questioning and body search in the border zone. 
As the viewer begins to unravel the logic of this universe, he/she realizes that the unknown event which 
has led the characters to this point has become secondary to the procedure that has developed in its 
wake (Kandinsky Prize 2020e). 
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fängelsesystemet, där en anstalt eller ett läger oftast hette zona tillsammans med ett 

nummer: 
 

The popular word that renders the horror of the Soviet penitentiary system is “zona,” 
the fenced zone of a prison or a camp. “The zone” means everything that is the 
opposite of “freedom” (svoboda), which, in this usage, embraces all that is the life 
beyond the fence. “The zone” is, essentially, the gulag from the prisoner’s point of 
view. (Etkind 2013, 9) 

 
Något som är obehagligt eller till och med skrämmande i verket är att karaktärerna 

som bebor detta slutna system i ruinerna efter en katastrof alla hävdar att de inte sett 

någonting. Detta i sin tur skulle kunna symbolisera ett tabu kring den systemkollaps 

som karaktärerna lever i ruinerna av, i likhet med det tabu som finns i det ryska 

samhället kring det förflutna. I och med att verket berör detta, men också eventuellt 

det slutna sovjetiska samhället, aktualiseras här både negativa aspekter av det 

förflutna och nutiden. Vidare har verket element av obehag och osäkerhet som 

kännetecknar mycket av art of another gaze.  

Gruppen Provmyza, vars projekt Post-mortem chronography (performative 

diptych) var ett performance i två delar, gestaltar på ett mer bokstavligt sätt döden, 

ruiner och kollaps. Även detta performance tog plats på ett museum, Pushkin State 

Museum of Fine Arts, bland skulpturer och målningar (Kandinsky 2020f). Bland 

annat kommer dessa teman till uttryck i del två, Memento Mori Tomb, genom att en 

naken eventuellt döende man, ligger utsträckt och fastkedjad, med ett lakan över 

huvudet, och ger plötsligt ifrån sig ett dödsvrål. En halvnaken kvinna drar och släpar 

till synes meningslöst en slags sarkofag av trä över scenen innan saker och ting börjar 

rasa, falla och gå sönder i rummet. Plötsligt blir det synligt att det är väggarna som 

pressas ihop som i en sopbil, och hela scenen kollapsar, av allt att döma till publikens 

stora förvåning, tills allt som är kvar är ruiner. 

 Mest tydligt blir ruin-temat hos Alexandra Paperno, nominerad till 

Kandinskypriset för projektet Self-Love Among the Ruins. Utställningen hölls i den 

delvis ruinerade flygeln av Schusevs Statliga Arkitekturmuseum och fokuserade på 

temat ruiner. Konstnären menar att de har gått från att vara en tidlös konstnärlig 

inspiration till att representera mer ideologiska och politiska koncept: 
 

Руина – не только исчезающее место, она стала символом концентрированного 
прошлого, меланхолии и тоски по «золотому веку», выражала и культивировала 
эстетику медленного распада, стала едва ли не главным фоном для европейских 
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живописцев XVIII — XIX столетий. К XX веку очарование руиной и руиной 
как идеей никуда не исчезло, только сам образ и специфическое 
«руинированное» состояние распространялось не столько на архитектуру, 
сколько на большие идеологические и политические проекты, и шире, на 
культуру, которая многократно распадалась и собиралась вновь5 (Kandinsky 
2020g). 

 
 Utställningens verk består av olika medium men bland annat syns målningar, 

installationer och skulpturer, t.ex. i form av en bruten stor kolumn vilken ger intrycket 

av att vara i färd med att rasa. 

 

4.4 Det kollektiva och det privata minnet: Sokol, Otdelnov och Muromtseva 

 

 
Pavel Otdelnovs hemsida för projektet Promzona, delen ”ruins”. 

 

Haim Sokol, nominerad till Kandinskypriset i kategorin Project of The Year för sitt 

projekt Paper Memory, utgör en del av Jonsons exempel på dissensus av kategorin art 

																																																								
5A ruin not only represents a place that is disappearing, it has become a symbol of our clustered past, a 
melancholy and yearning for the “golden age”, have articulated and cultivated the aesthetics of gradual 
decline, and virtually become the main background for European painters from the XVIII — XIX 
centuries. By the XX century the charm of a ruin and ruin as an idea have not gone anywhere. 
However, the actual concept of a ruin and the specific “ruined” state applied not so much to 
architecture as to major ideological and political projects and more broadly to culture, which has fallen 
apart on numerous occasions, only to be reassembled anew	
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of another gaze (Jonson 2015, 81-84), och på Kandinskyprisets hemsida beskrivs 

konstnären som intresserad av frågor som alienation och isolering i det moderna 

samhället, och att genom att ”jobba med arkivmaterial och privata dokument utforska 

problemen med historiskt minne och den samtida socio-politiska situationen” 

(Kandinsky 2020h).  I projektet Paper Memory har han fokuserat på en plats, närmare 

bestämt den gamla sovjetiska pappersfabriken Oktyabr, grundad 1929, men som nu 

huserar nuvarande konst-klustret Fabrika. Om platsen och dess minne skriver han 

följande: 
 
Но само пространство Фабрики в своей материальности не позволяет нам забыть о ее прошлом 
и о тех людях, которые здесь когда-то работали. Слово «бумага» означает материал и документ. 
И это задает два связанных друг с другом направления в работе художника. Автор три месяца 
изучал архив отдела кадров фабрики, в котором сохранились документы с конца 30-х годов — 
личные дела, заявления, приказы, справки. Итогом этого исследования стала серия поэтических, 
графических и видео-объектов. Главными героями всех этих работ стали бывшие рабочие 
фабрики, а главным материалом в работе стала бумага, некогда там производившаяся 6 . 
(Kandinsky 2020h) 
 

Här går att urskilja en reaktion på det utsuddande som hotar delar av det sovjetiska 

minnet. Fabriken är nu ett modernt och fashionabelt konstcentrum, men Sokol vill 

inte tillåta platsens historia, och främst dess människor, som uttrycks vara verkets 

”hjältar”, falla i glömska.  

Han tycks också skildra själva processen av minne och glömska: i en video, som 

är en del av konstprojektet, har Sokol efter dokument och arkivmaterial gjort 

svartvita, skissartade porträtt av människor som jobbade i fabriken, och låter deras 

ansikten smälta in och ut ur bilden genom att porträtten och dess ansikten läggs på 

varandra. Effekten blir att det blir svårt att urskilja ett ansikte från ett annat. Samma 

sak görs i en annan video med bland dokumenten upphittade signaturer. Här är det, 

till skillnad från exemplet med Antufiev, inga framstående konstnärer som Sokol vill 

lyfta fram och rädda från glömska, utan helt vanliga sovjetiska människor. Detta är 

något han delar med Pavel Otdelnov och Ekaterina Muromtseva. 

																																																								
6	“But the space itself doesn’t let us to forget the past of the factory and people who used to work 
there. In Russian “paper” has two possible meanings: it is a document and a material. And this is what 
influenced the artist the most. For more than three months, the artist has researched the factory’s 
archive, where a plenty of documents have been kept: personal files, applications, orders. As the result 
of this research the artist presented a series of poetic and graphic artworks, and also videos. The main 
heroes of these works are the late factory workers. And the main material is the paper that used to be 
produced here some time ago”. 



	 31	

Pavel Otdelnov tilldelades Innovatsijapriset i kategorin Artist of the Year för 

projektet Promzona (engelsk titel Industrial Zone), som han påbörjade 2015. Det 

började som ett projekt om konstnärens hemstads och släkts historia, som i flera 

generationer bott och jobbat i Dzerzjinsk, den sovjetiska kemikalieindustrins 

huvudstad, men blev snart mer omfattande. Konstnären har gjort ett omfattande 

researcharbete med arkivmaterial, fältstudier, och intervjuer. Projektet består nu av 

sex olika delar, innefattande målningar, installationer, filmer och texter. Texterna 

handlar bland annat om hur det var att jobba med de skadliga och farliga kemikalierna 

i fabrikerna, som på 30-talet var en del avindustrialiseringssatsnigen, under Andra 

Världskriget producerade giftiga krigsföringskemikalier, sedan diverse material för 

olika sektorer av nationalekonomin, och till slut stängdes många av dem ner under 

perestrojkan. Idag är många av dem övergivna ruiner som påminner om en annan era, 

och många av dem har lämnat efter sig farliga sjöar av miljöfarligt avfall. Projektets 

olika delar следы, доска почета, руины, музей, песок (traces, wall of fame, ruins, 

museum, sand) och filmerna går alla att se på hemsidan för projektet, promzona.site. 

Wall of fame består i likhet med Sokols projekt av svartvita porträtt av fabrikernas 

arbetare. Konstnären har här utgått från gamla tidningsurklipp från fabrikernas egna 

tidningar, där särskilt duktiga arbetare som har överträffat produktionskvoten 

annonseras med en bild och en notis om deras bedrift. Vissa av Otdelnovs porträtt har 

utsuddade ansikten. I texten förklarar han att vissa av bilderna, som är från 30-talet till 

80-talet, är dåligt tryckta och ansiktsdragen knappt syns, men han understryker även 

en annan aspekt som kan förklara detta konstnärliga val: hur ideologin och det 

kollektiva till viss del suddar ut det personliga och privata. I ett av fotografierna ser 

han sin mor- eller farmoder, och känner först inte igen henne:  
 

Взгляд непроизвольно дорисовывает каждый из этих портретов, превращая 
изображенного в персонажа своего времени. На одном из портретов — моя 
бабушка. Газетная фотография превратила родного человека в типаж, я не сразу 
смог ее узнать, когда увидел снимок в газете. На фотографиях мы видим не 
конкретных людей, а образы, созданные идеологической машиной, 
рассказывающие больше о контексте и о времени, чем об индивидуальности 
каждого изображенного (Otdelnov 2019a). 7 

																																																								
7	Your mind inevitably projects onto each of these images and makes the subject into a character of 
their time. One of the portraits is of my grandmother. A newspaper picture that makes a close relative 
into a cliché, I did not even recognize her at first. These photographs do not show us individuals but 
abstract images that were put together by an ideological machine and speak about the context and their 
time rather than about personalities (Otdelnov 2019a). 
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Liksom i Haim Sokols projekt om pappersfabriken är det arbetarna som är verkets 

hjältar, och på hemsidan finns anekdoter och beskrivningar om deras 

arbetsförhållanden och levnadsvillkor. En annan del av projektet, ruins, fokuserar på 

själva ruinerna av fabrikerna, vilka Otdelnov har avbildat i målningar. Även de 

ackompanjeras av små informerande texter och berättelser. T.ex. ackompanjeras en 

målning av en nedlagd anläggning för tillverkning av herbicider, gifter som används 

för att bekämpa växter, med en text som berättar om fabriken. Där berättar han om 

dess syfte och hur konstnärens pappa, som var ett skolbarn då den öppnade på 1970-

talet, tillsammans med andra skolbarn togs dit för att städa upp platsen efter 

konstruktionen. Under en annan målning av interiören av en nedlagd fabrik berättar 

Otdelnov om Rudolf Udris, en kemist bakom en av fabrikerna i Dzerjinsk, och hur 

hans tragiska livsöde till följd av de dåvarande omständigheterna: 
 

ФАД — одно из самых знаменитых производств Дзержинска, аббревиатура 
означает «фенол-ацетон дзержинский». Производство было спроектировано по 
технологии, изобретенной ученым-химиком Рудольфом Удрисом в 1942 году. 
Ученый был репрессирован в 1937 году и, находясь в заключении, имел 
возможность работать в лаборатории, где открыл так называемый кумольный 
способ получения фенола и ацетона. Производство, основанное на уникальном 
изобретении Удриса, впервые в мире было запущено в 1949 году в Дзержинске. 
Незадолго до пуска цехов больной и полуслепой ученый, находившийся 
в глубокой депрессии, свел счеты с жизнью. Сталинскую премию за это 
изобретение получили его коллеги, а имя ученого было вычеркнуто и забыто на 
долгие годы (Otdelnov 2019, b)8. 

 
Förutom dessa exempel är sidan fylld med personliga erfarenheter och historier av 

personer som jobbade där, till hälften underhållande och till hälften skrämmande, om 

de farliga arbetsförhållandena och de skador och dödsfall det resulterade i. Genom att 

gå in på dessa hårda levnadsvillkor och, som i fallet med Rudolf Udris, repressionerna 

går konstnären även explicit in på de obekväma och mörka delarna av det förflutna 

																																																																																																																																																															
	
8	FAD is one of the best known Dzerzhinsk enterprises where FAD stands for “phenol acetone, 
Dzerzhinsk” in Russian. The process layout was designed based off of drawings by chemist Rudolf 
Udris. He fell prey to repressions in 1938 and, while in detention, invented the cumene process for 
production of phenol and acetone. The plant based on his designs was launched in 1949 in Dzerzhinsk. 
Shortly before the launch, the half-blind and severely ill researcher suffering from deep depression 
took his own life. The Stalin Award for the invention was granted to his colleagues, and his name was 
stamped out and forgotten for many years.     
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som det officiella narrativet helst vill undvika. Här finns även en uttalad motreaktion 

och kommentar på tystnaden och utsuddandet av det förflutna: 
 

Недавнее прошлое оказалось как будто стертым. От гигантских заводов 
остались руины. От рабочего поселка, в котором жили мои предки, не осталось 
почти никаких следов. Истории, которые вспоминает моя бабушка, кажутся 
сказками. Мой проект — о забвении, о том, как реальные исторические события 
превращаются в мифы, а природа отвоевывает созданное человеком. Деревья 
прорастают через бетонные плиты и разрушают здания. Советская история, 
возникшая как миф, превращается в античные руины, так и не осуществившись 
в реальности» (Innovation Prize 2020a).9 

 

Dissensus kan urskiljas i flera aspekter av detta verk. Förutom att bryta mot 

konsensus i det historiska narrativet finns element av en nutida samhällskritik i de 

delar av projektet som handlar om det giftiga och miljöfarliga avfallet som 

industrierna har lämnat efter sig. Detta är något Otdelnov tar vidare i sitt andra 

projekt, The Psychozoic Era, som nominerades till Kandinskypriset. Projektet 

Promzona utgör en skarp kontrast mot avpolitiseringen och mytologiseringen av det 

sovjetiska förflutna som Engström beskriver, något som kommenteras av ett förord på 

projektets hemsida, skrivet av Daria Kamyshnikova: 

 
При огромном потоке вербальной и зрительной информации, поглощаемой 
ежеминутно средним представителем нашей цивилизации, стало очевидным, 
что мир разделился на оцифрованный и неоцифрованный — зыбкий 
и растворяющийся. Более того, создание глобальных информационных сетей и, 
как следствие, возможность быстрого доступа к огромным объемам 
информации, оцифровка многих архивов и предоставление открытого доступа к 
ним показали обществу, насколько легко фальсифицируется 
и мифологизируется история при отсутствии достаточного количества данных 
из разных независимых источников. На мой взгляд, в этом кроется основная 
причина того, что общество стало так настойчиво обращаться к фиксации 
памяти совсем недавнего прошлого, настойчиво пытаясь сохранить его 
зрительные образы и материальные памятники (Kamyshnikova 2019).10 

																																																								
9 “The recent past has ended up being as good as erased. Gigantic factories have left mere ruins. 
Almost no trace remains of the working settlement which my ancestors lived in. The stories that my 
grandmother recalls seem like fairy tales. My project is about forgetting, about how real historical 
events turn into myths, and how nature conquers what man has created. Saplings sprout up through 
concrete slabs and destroy buildings. Soviet history, which arose as a myth in the first place, has now 
turned into ancient ruins, never having been made reality”. (Innovation Prize 2020a)	
	
10	“With the huge flow of verbal and visual information constantly consumed by an average 
representative of our civilization, it has become obvious that the world has split into digital and non-
digital, the latter being unstable and vanishing. Moreover, emergence of global information networks, 
which has opened immediate access to enormous volumes of information and launched digitalization 
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Kamyshnikovas förord är intressant som en kommentar på det mönster som går att 

urskilja i materialet och som analyseras i detta kapitel. Flera av konstnärerna ägnar sig 

åt research och grävande bland arkiv och gammalt material, som Kamyshnikova 

påpekar, fysiskt, och inte digitalt material. Detta förord är speciellt intressant med 

tanke på Haim Sokols Paper Memory, där rollen av just papper som material betonas, 

och hur den rollen förändrats. Där påpekas även att det ryska ordet för papper, 

бумага, har två betydelser: både som material och som dokument. Enligt 

Kamyshnikova är alltså detta intresse för Rysslands inte så fjärran förflutna en 

reaktion på mytologisering och falsk historieskrivning, något som ökat till följd av en 

brist på självständiga informationskällor. Med tanke på detta är det intressant att 

Otdelnov har benämnt en del av projektet ”museum”, eftersom det är en del av ett 

museums roll och uppgift. Bland titlarna på delarna av Otdelnovs projekt återkommer 

två ord som återfanns ibland annat Kanis Polinas beskrivning av sitt verk; ”museum” 

och ”ruins”.  

Ekaterina Muromtsevas projekt Better sung together, eller Better in chorus11, 

som belönades med Innovatsijapriset i kategorin New generation, har i likhet med 

Otdelnovs projekt pågått under en längre tid. Muromtseva, som kallar projektet för 

”en almanacka av vänskap” (Innovation Prize 2020b) har spenderat tid med de gamla 

på flera olika äldreboenden, och mot att de har lärt henne gamla visor har hon lärt 

dem att måla. Tillsammans har de samtalat om konst, sjungit, och skapat. På ett 

äldreboende målade hon tillsammans med de boende mattor på väggarna som 

traditionellt finns i många ryska hem, och som är förknippade med Sovjettiden, för att 

det skulle kännas mer hemtrevligt: 
 

We thought of finding ways of making the hall of the care home more cozy, and together 
with the residents, we decided to paint a few carpets on the walls. Such tapestries were 
hanging on the walls of practically every home in my childhood and are still a sign of the 
times. After finishing the wall paintings, we made photos and selfies against the 
backdrop of the carpets, which are traditional photos for Russian culture (Muromtseva 
2020). 

																																																																																																																																																															
of archives with provision of free access to them, has proved to the society that history can be easily 
falsified and mythologized in the absence of alternative independent sources of information. This is the 
main reason, I think, why the society is so seeking to preserve records of the recent past, persistently 
trying to retain its visual imagery and tangible evidences.” (Kamyshnikova 2019)	
11	På Innovatsijaprisets hemsida är den engelska titeln ”Better sung together”, men på Ekaterina 
Muromtsevas egna hemsida, som enbart är på engelska, är titeln ”Better in chorus” (Muromtseva 
2020). På Innovatsijasidans ryska version är titeln «Лучше хороом» (Innovation Prize 2020b).  
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Projektet redovisades genom en utställning med material bestående av både deras 

gemensamma verk samt Muromtsevas fotografier och dokumentation av det fem år 

långa projektet. Muromtseva påbörjade projektet eftersom hon var intresserad av den 

äldre generationen och deras erfarenheter av historien:  
 

I came to the care home for the first time to talk to the people of the older generation, 
who were witnesses and participants of our history that I only know from 
schoolbooks. But instead of ‘common history’, I learnt many personal stories: Igor 
Mikhailovich who read all of Shakespeare’s works; Granny Sveta who met her love; 
Granny Zhenya who decided to become a real painter (Muromtseva 2020). 

 

Liksom Sokol och Otdelnov betonar hon vikten av de personliga erfarenheterna och 

individerna bakom kollektivet. Även detta projekt är en dialog med det förflutna, med 

den äldre, sovjetiska generationen, som lyfts fram och får en röst. Men utöver detta så 

var även en del av projektet med de äldre att tillsammans skapa konst och göra 

utställningar som var dialoger med sovjetiska konstnärer – företrädare för 

Moskvakonceptualismen. De äldre fick skapa sina ”svar” på Erik Bulatov, Ilya 

Kabakov och Pavel Pepperstein, men med sina perspektiv på sovjettiden. På så sätt är 

det en slags dubbel-dialog med det sovjetiska förflutna. I likhet med Otdelnov och 

Sokol är det den lilla människan som fokuseras på, och ett intresse för det personliga 

gentemot det kollektiva, det privata gentemot det offentliga.  

 
Ekaterina Muromtseva, Better in chorus. Bild av konstnären. 
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4.5 Bortglömda material och samhällskritik: Egor Kraft 

 

 

 
Egor Kraft, stillbilder från videon till Printed Matter 

 

Egor Kraft, finalist till Kandinskypriset i kategorin Young Artist: Project of the Year, 

utgör med sitt projekt Printed Matter en intressant parallell till Sokol, speciellt i fråga 
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om bortglömda medium. Det tog form av en installation i St. Petersburgs 

tryckmuseum och är dokumenterad i en video som återfinns på Kandinskyprisets 

hemsida (Kandinsky Prize 2020i). Syftet var att ställa frågor om bl.a. försvinnandet av 

papper som medium och digitaliseringen av dagens samhälle. Videodokumentationen 

inleds med ett citat om skrivpressen som prototypen för all följande industriell 

utveckling. En digital skrivare monterades så att den löpande under utställningen, 

nästan två månader, utan stopp kunde trycka på ett tre meter långt pappersark som 

loopades. Den kopplades till bläck, som hängde på vad som ser ut som en drop-

ställning bredvid skrivaren. Samma text trycktes om och om igen: ”I print therefore I 

am”. Skrivaren tryckte utan stopp under utställningens 2 månader. Videon fortsätter 

med texten ”Through continuous repetitve activity the printer manifests its own 

activity, functioning in accordance with the principles of mechanichal, industrial and 

consumer culture”. Eftersom skrivaren representerar dessa alla tre kulturer, är det lätt 

att dra frasen vidare; skulle det lika gärna kunna stå I work therefore I am, eller I shop 

therefore I am? Projektet har drag av dissensus i form av samhällskritik. Detta intryck 

förstärks av en annan video där Kraft också tycks kritisera industrin och kulturen av 

masskonsumtion och massproduktion. Videon visar hur han går in på en av klädjätten 

H&M:s butiker i Ryssland, köper en vit t-shirt och går till sin studio. Där trycker han 

något på T-shirten. Senare får tittaren se (filmat med en dold kamera av allt att döma) 

hur han lämnar tillbaka T-shirten på H&M. När han återvänder till butiken dagen 

därpå hänger T-shirten med hans tryck på ute till försäljning i butiken. På T-shirten 

har han tryckt ”Please, ignore the text here – keep on shopping”. 
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4.6 Det förflutnas framtidsvisioner och återskapande av händelser och platser: 
Gluschenko, Morozov och Dagnini 
 

 
Kirill Gluschenko, stillbild från video till Venets – Welcome to the Ideal 

 

Kirill Gluschenko nominerades till Kandinskypriset för sitt projekt Venets – Welcome 

to the Ideal (Kandinsky 2020j). Gluschenkos konstnärskap går ut på att vara ett slags 

reporter för sitt egna förlag, som han kallar för Gluschenkoizdat, och besöker olika 

städer i forna Sovjet, gör research och gör sedan böcker om dem:  
 

Gluschenko’s work sees him as head of a fictional publishing house called 
‘Gluschenkoizdat’, of which he is also the sole employe — a reporter of sorts — who 
spends his time visiting towns in Russia and former Eastern bloc, to take photograph 
and publish books about them. His photography explores the landscape of Soviet 
serial modernism (Gluschenko 2020). 

 

Detta projekt, Venets – Welcome to the Ideal tog sin startpunkt i ett sökande efter ”det 

sovjetiska idealet”, vilket i arkitekturform visade sig vara Hotell Venets: 
 

In an attempt to better understand what constituted the ‘ideal’ as it was presented to 
the Communist Party of the Soviet Union (CPSU) on the occasion of the 50th 
anniversary of the October Revolution in 1967 — a date itself just on the eve of yet 
another important anniversary, Vladimir Lenin’s centenary — I turned to the example 
of the Hotel Venets. This hotel was part of a larger complex of buildings, that were 
specially constructed to mark the anniversary in Ulyanovsk, a small Soviet town 
formerly known as Simbirsk, renamed in honour of its most famous son, Lenin (born 
Ulyanov). Drawing on the resources of Gluschenkoizdat, a fictional publisher, 
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I produced a publication that delves into the history of the 23-storey hotel (Kandinsky 
Prize 2020j). 

 

Även här har konstnären ägnat sig åt research och grävande i gamla sovjetiska 

tidningar, arkiv, fotoalbum och slutligen fältstudier, då han reste till Ulyanovsk och 

hotellet för Oktoberrevolutionens jubileum – något som visar på det förflutnas 

närvaro i nuet. Väl där ”jobbade han sig upp från den första våningen till toppen, 

spenderandes en natt i varje rum” tills han till sist på Nyårsafton nådde ”Olympus” – 

hotellets takbar. Projektet redovisades i en publikation som handlar om hotellets 

historia. Förutom det övriga materialet använde han sig även av dagboken av en 

sovjetisk journalist som hade besökt hotellet precis vid öppningen. Projektet 

presenteras förutom i textform med en video. Liksom i Sokols och Otdelnovs projekt 

är det i denna video platsens arbetare som är i fokus, och även han använder sig av 

arkivmaterial. I videon intervjuar han de som har arbetat på hotellet i dess glansdagar, 

och de berättar om hur de kom till hotellet, hur deras föräldrar jobbade på hotellet, 

vilken status det hade då och hur annorlunda den tiden var. Även här kommer 

personliga perspektiv på sovjettiden till tals. Han frågar dem om saker som deras 

relation till Lenin.  

Verket berättar om hotellets forna storhet och vikt, vilket utgör en kontrast mot 

nutidens Hotell Venets. De äldre hotellanställda som berättar om sovjettiden 

kontrasteras även mot den unga kvinnan som jobbar på Olympus, takbaren, som vill 

flytta från Ulyanovsk för att det är en för liten stad. Känslan av förlorad status och 

krossade drömmar är något som går igen även här. Förutom publikationen och videon 

återskapade Gluschenko en av hotellets forna lyxsviter på en utställning i Venedig. 

För att återskapa sviten utgick han från ett fotoalbum skapat av arkitekterna som 

byggde hotellet, vilket fanns på det lokala historiemuseet (Kandinsky Prize 2020j).  
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Dmitry Morozov, 12 262. Bild av konstnären. 

 

Dmitry Morozov, eller (::vtol::), som sysslar med s.k. science art, har blivit nominerad 

till både Kandinsky- och Innovatsijapriset, för två olika projekt som båda två består 

av tillbakablickande på den sovjetiska historien (Kandinsky Prize 2020k och 

Innovation Prize 2020 c). Projektet 12 262 handlar om Kola Superdeep Borehole, ett 

forskningsprojekt under Sovjet som gick ut på att göra det djupaste borrhålet i 

världen. För projektets säkerhet gjordes detta på en mycket avlägsen plats på 

Kolahalvön. Forskningscentret och platsen är nu övergiven, och borrhålet övertäckt. 

Morozov gjorde ett ljudverk inspirerat av fynd han hittat på den övergivna platsen, 

och till det en installation i form av en liten, fungerande maskin som simulerar 

borrning och som drivs av ljudinstallationen. Som ett slags kulmen åkte han till 

platsen och ställde verket ovanpå platsen för borrhålet. Hans andra installation, 

”Guest”, som nominerades till Innovastijapriset, dedikerades till Sikholite-Alin-

meteoren som år 1947 slog ner i Ryssland, dåvarande Sovjetunionen. Konstnären 

uppfann ett ”cykliskt system som simulerar det unika ögonblicket då meteoren föll till 

jorden” (Innovatsija, 2020). Liksom med det 12 262 kulminerade projektet i att han 

sedan placerade den fungerande installationen på den faktiska platsen för händelsen. 

Detta element av återskapande har han gemensamt med bland annat Gluschenko, som 

inte bara uppsökte Hotell Venets, utan även återskapade en av hotellets sviter, och 

Otdelnov. 
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Dagnini, Windows. Bild av konstnären 

 

Dagnini är en konstnär vars projekt har både element av dissensus och som blickar 

tillbaka – dock inte på sovjettiden, men på ett sätt på upplösningen av den. Dagnini 

belönades med Innovatsijapriset i kategorin New Generation för utställningen Disk 

(:D), en del av hennes projekt Windows (Innovation Prize 2020d). Här möter estetik 

och teman från operativsystemet Windows 95 det politiska och samhälleliga läget i 

den nybildade Ryska Federationen, där den gemensamma nämnaren tycks vara 

systemfel. Utställningen inkluderade bland annat klassiskt sovjetiska vävda 

väggtextilier och väggmålningar, men med motiv från det ryska politiska 90-talet 

blandat med Windows 95 och 98. Här fanns bland annat en handvävd gobeläng 

föreställande en Windows-bakgrund, men där ordet Motherland är tillagt, 

muralmålningar på president Jeltsin och på det ryska vita huset i brand, enligt Dagnini 

symbolisk händelse för det ryska 90-talet12 (Dagnini 2020a). Dessa ackompanjeras av 

olika välbekanta felmeddelandena från Windows om att ett fel har uppståt, eller att 

systemet har blivit osäkert, något som tycks syfta på både operativsystemet och 

dåtidens nya ryska samhälle. I dokumentationen av Windows-serien på Dagninis 

																																																								
12	Det brinnande vita huset var en följd av den konstitutionella krisen 1993, en konflikt mellan Jeltsin 
och det ryska parlamentet, som slutade med att styrkor ledda av Jeltsin besköt regeringsbyggnaden och 
parlamentet, Högsta Sovjet, upplöstes.	
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hemsida finns även bilder där ett klassiskt sovjetiskt sängöverkast med ett sådant 

felmeddelande på hålls upp framför Vita Huset, varvid ett liknande ”återskapande” av 

det förflutna som setts tidigare bland materialet görs (Dagnini 2020b). En text på 

konstnärens hemsida av Ilya Shipilovskikh beskriver utställningen: 

 

Windows 95 и 98. Именно версия 1995 года была установлена на большинстве 
персональных компьютеров, когда ими начали массово заполнять квартиры и 
офисы. И надо сказать, что их появление в жизни россиян совпало с 
появлением самих «дорогих россиян», как называл в своих новогодних 
обращениях граждан новоиспеченной Российской Федерации ее первый 
президент Борис Ельцин. Так что его портрет здесь вовсе не случаен, как и 
горящее здание парламента. Новая операционная система была установлена не 
только на компьютеры, но и для управления жизнью граждан. И она была так 
же нестабильна, как и новенькая Windows. Опыт взаимодействия пользователя 
с каждой из них — череда повторяющихся сбоев. И горящий Белый дом в такой 
системе координат — образ системной ошибки13 (Shpilovskikh 2020). 

 

Under öppningen av utställningen höll Dagnini även ett performance som hon kallade 

Therapeutic Catering. Då serverades en stor tårta med ljus på i form av vita huset, 

som gradvis förstördes av besökarna då de började skära upp den och äta den:  

 

Это короткое символическое действие можно трактовать как арт-
терапевтическую практику. События 1993 года помнят и знают даже те, кто не 
был в день расстрела правительственного здания в Москве. Сам по себе образ 
горящего дома - один из знаковых символов эпохи 1990-х годов. В ходе 
перформанса этот страшный образ попадает в новый контекст - игры, 
угощения, праздника, нового совместного переживания14 (Dagnini 2020a). 

 

																																																								
13	Windows 95 and 98. It was the 1995 version that was installed on most personal computers when 
they began to fill apartments and offices en masse. And it must be underlined that their appearance in 
the life of Russians coincided with the appearance of "dear Russians" themselves, as their first 
president Boris Yeltsin called them during his New Year's address to the citizens of the newly created 
Russian Federation. So his portrait here in the exhibition is not at all accidental, and neither is the 
burning parliament building. The new operating system was installed not only on computers, but also 
to manage the lives of its users. And it was just as unstable as the brand new Windows. The user 
experience of interaction with each of them is a series of repeated failures. And the burning White 
House in such a system of coordinates is the image of a system error (Shipilovskikh 2020). 
	
14	This short symbolic act can be seen as art therapeutical.  The day when the building was shot in 
1993 remember even those who wasn't there at the time. The image of the Moscow White House 
burning is one of the symbols of the 90's era. During this happening the scary image turns into 
something new like a feast, becoming new collective experience, bringing new memories. 
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Även detta är en form av återskapande av det historien, och det påminner om det som 

Etkind beskriver som mimetiskt sörjande, ett symboliskt återskapande av det 

förflutna. Detta intryck förstärks av konstnärens val att beskriva denna akt som 

terapeutisk. Hon betonar även att detta minne delas av även dem som inte var där, och 

att detta performance förvandlar en obehaglig bild till en ny kollektiv upplevelse. 

Detta stämmer in på hur Etkind beskriver mimetiskt sörjande som något som kan gå 

genom generationer, och hur sådana kollektiva ritualer återskapar ett obehagligt 

minne med element av humor och välbehag (Etkind 2013, 1-2).  

 

 
Dagnini, Therapeutic Catering. Bild av konstnären 
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4.7 Dissensus i nutid: Radya och Loskutov 

 

 
Tima Radya, It is not a dream. Bild av konstnären 

 

Konstnärer som inte behandlar hemlandets förflutna eller teman som minnen eller 

ruiner, men är intressanta ur en dissensus-synpunkt är Timofey Radya och Artem 

Loskutov. Både Radya och Loskutov nämns av Jonson som utövare av konst med 

dissensus. Loskutov utgör hos Jonson ett exempel på dissent art (Jonson 2015, 147). 

Detta som en av upphovsmännen till Monstratsija – ett slags blandning mellan en 

demonstration och karneval där deltagarna bar på absurda plakat och slogans som var 

parodiska och apolitiska (Jonson 2015, 147). ”Monstrationerna” började i Novosibirsk 

men blev sedan ett fenomen som spred sig till fler städer (Jonson 2015, 147). 

Rörelsen väckte snart myndigheternas misstänksamhet, och lyckades på så vis genom 

ironi och parodi illustrera den bristande uttrycksfriheten i samhället:  
 

In an indirect and non-political way, Monstratsiya exposed the authorities’ restrictions on 
the right of assembly and to hold public meetings as well as the unprofessional handling 
by the police of cases of supposed extremism (Jonson 2015, 148). 

 

Detta blev ännu tydligare när Loskutov började trakasseras av den lokala polisen, 

speciellt enheten för anti-extremism (Jonson 2015, 148). Han arresterades och 

anklagades för att ha anordnat mass-störningar av ordningen, men blev inte fälld för 
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något (Jonson 2015, 48). Istället fälldes han för innehav av marijuana, något som han 

själv framhöll att han inte var skyldig till och överklagade (Jonson 2015, 148). 

Förutom att flera gånger ha blivit arresterad förbjöds han att utöva konstnärlig 

verksamhet enligt en intervju med ryska BBC 2013 (BBC 2013). Trots detta vann han 

2011 Innovatsijapriset i kategorin Best Regional Project för just Monstratsija (Jonson 

2015, 149).   

Det är just det statliga Innovatsijapriset som han belönats med även detta år, 

denna gång i kategorin Project of The Year för ”mediaprojektet” Without Love, 

Nothing Works (Innovation Prize 2020f). Loskutov auktionerade på sin Facebook ut 

ett verk med samma namn, beståendes av en plakett av rostfritt stål med 

ingraveringen ”ANDREY KOSTIN – Don’t forget we are of the same blood. I LOVE 

YOU – NAILYA 2015”. En likadan plakett figurerade som bevismaterial i en 

utredning om korruption gjord av oppositionelle Aleksej Navalnyjs Anti Corruption 

Foundation, där han hävdade att Andrej Kostin, överhuvud för statliga banken VTB, 

spenderat miljoner av skattepengar på presenter till sin partner, Nailya Asker-Zade, 

journalist för statlig tv (Moscow Times 2019). I början av Navalnyjs video om fallet, 

som snabbt blev viral, visas plaketten, som sitter på en parkbänk i Central Park, New 

York, och är värd minst tio tusen dollar (Moscow Times 2019). Moscow Times 

rapporterar att ryska myndigheter blockerade runt tusen webbsidor som nämnde paret 

(Moscow Times 2019). Strax efter utredningen ska plaketten ha försvunnit från sin 

plats (Innovation Prize 2020f). Loskutov tillkännagav samma kväll som auktionen 

började att den hade fått en vinnare som ville förbli anonym och hade gett 1,5 

miljoner rubel för plaketten. Konstnären donerade pengarna till Rusfond, en 

välgörenhetsorganisation för svårt sjuka barn (Innovation Prize 2020f). Även detta 

projekt blir på ett indirekt sätt politiskt – utan att egentligen uttala sig om något 

refererar konstnären till korruption och maktmissbruk. 

Timofey Radya, finalist till Kandinskypriset i kategorin Young Artist, Project of 

the Year, är en gatukonstnär från Yekaterinburg. Hans flesta verk skapas illegalt och 

behandlar lyriska eller politiska teman (Kandinsky 2020l). På porträttet av honom på 

Kandinskyprisets hemsida bär han, som på de flesta andra fotografier, en mask, som 

täcker halva ansiktet. Han är kanske mest känd för estetiken från sitt tidigare projekt 

Above Everything, som var av en blandning av graffitti och lyrik i urbana miljöer, 

oftast målade på hustak eller högt upp på husväggar där förbipasserande kunde se det. 

Den gemensamma nämnaren för merparten av hans projekt är att de är offentliga och 
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tillgängliga för alla, kanske till och med mer tränger sig på betraktaren än tvärtom, 

och lyriken. I media omnämns han ofta som en politisk eller aktivistisk konstnär, och 

trots att hans lyrik oftast är melankolisk och öppen för tolkning har han gjort verk 

med en mer tydligt samhällskritisk karaktär tidigare. Hans videoverk Stability skildrar 

ett snöigt landskap där personer iklädda polisuniformer till bombastisk musik bygger 

en pyramid av polissköldar, till slut ställer en tron högst upp och sedan rullar ut en röd 

matta till den. Konstruktionen står några sekunder innan den rasar ihop som ett 

korthus (Jonson 2015, 232). Verket har uppfattats som en reaktion på presidentvalet 

2011-2012 (Calvert Journal 2017). Projektet han nominerades för i den senaste 

upplagan av Kandinskypriset var Всё ето не сон (allt det här är inte en dröm), en 

installation av samma fras som titeln anger med lysande bokstäver i en övergiven 

skogspark, Posadka, i Nizjnij Novgorod. Ingen beskrivning av tanken bakom verket 

ges på prisets hemsida, förutom ett kort citat «Хочу проснуться, но все это не сон» 

(Jag vill vakna, men allt det här är inte en dröm). Typiskt för Radyas lyrik uttalar han 

sig inte om något specifikt men inger ändå känsla av melankoli och dysterhet i 

förhållande till verkligheten. Frasen indikerar att verkligheten är likvärdig med en 

mardröm men utan att benämna varför. Denna stämning i verket tillsammans med att 

källan till den utelämnas gör att den kan sägas vara ett exempel på dissensus.  

 

 

 

5. Slutdiskussion och sammanfattning 

I de senaste upplagorna av Kandinsky- och Innovatsijapriset finns ett mönster bland 

bidragen av ett intresse för Rysslands förflutna, i synnerhet sovjettiden och med den 

epoken relaterade fenomen. Detta tar sig uttryck på olika sätt. Vissa av konstnärerna 

har utformat sina utställningar som dialoger med sovjetiska konstnärer, som Evgeny 

Antufiev, Ian Ginsburg och Kirill Savchenkov. Evgeny Antufievs konstprojekt passar 

in i det narrativ av Soviet Antiquity som av Engström beskrivs som en del av Kremls 

nya kulturpolicy, men i övrigt förekom inga andra exempel på det bland bidragen.  

Andra har utgått från arkitektur, byggnader, eller platser, som Kirill Gluschenko, 

Pavel Otdelnov, Haim Sokol och Dmitry Venkov. De tre förstnämnda konstnärerna 

ägnade sig åt omfattande research om de platser som de valt som motiv och gav en 

röst åt de av historien annars bortglömda människor som en gång arbetat och bebott 

platserna. Det dessa konstnärer har gemensamt är att de ”räddar” något eller någon 
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från sovjettiden som är i färd med att falla i glömska. I Gluschenkos fall är det Hotel 

Venets, men i viss utsträckning även de som bott och arbetat på komplexet. Otdelnov 

ger en röst åt sina släktingar och andra personer som arbetade i kemikalieindustrin, 

och deras arbetsförhållanden samt historier. I detta kommer han även in på 

repressionerna under Stalintiden. I Sokols verk får de som arbetade på 

pappersfabriken ”liv” igen genom att konstnären återskapar deras porträtt och visar 

deras signaturer. Och Ian Ginsburg tog den sovjetiske konstnären Joseph Ginsburgs 

namn i egenskap av lärling, men också för att han inte skall glömmas bort.  

Ett nyckelord i sammanhanget är minne – vissa av verken reagerar på att vissa 

delar av historien förglöms eller suddas bort. Denna tendens av att vilja bevara 

minnen delas även av Ekaterina Muromtseva, som med sitt projekt Better in chorus 

tog del av personliga erfarenheter genom sitt engagemang på ålderdomshem i Tula-

regionen, lärde sig de äldres sånger och fick höra deras historier. Men detta 

engagemang var även ett utbyte av erfarenheter och ett gemensamt skapande. Här 

skapas ett möte mellan det gamla och det nya, eller det nutida och det sovjetiska, 

precis som i konstnärsdialogerna. Detta möte även i arkitekturen, något som skildras 

hos Venkov och Gluschenko.  

En annan variant av återblickandet representeras av Dmitry Morozov, som med 

sin konst fokuserar på sovjetiska vetenskapliga händelser eller fenomen, som ett 

Sikholite-Alin-meteorens nedslag eller Kola Superdeep Borehole-stationen. 

Konstnären Dagninis huvudfokus är inte på Sovjetunionen, men på ett sätt på 

upplösningen av den och konsekvenserna av detta. Hon gör detta genom att gestalta 

instabiliteten av den nybildade Ryska Federationen. Hos henne blandas den sovjetiska 

estetiken i form av muralmålningar och gobelänger med estetiken från det på den 

tiden nya operativsystemet Windows 95, vilket illustrerar, som i flera andra fall, ett 

möte mellan gammalt och nytt, Sovjet och den nya världen, som i flera andra fall. 

Sovjetisk estetik i form av muralmålningar figurerar även hos Muromtseva, som där 

mötte det nya i form av ett postmodernt bildspråk. Flera av dessa konstnärer som har 

skapat kring minnet av det förflutna för även in ett element av dess återskapande eller 

upprepning – Gluschenko återskapar en av sviterna på Hotel Venets, Morozov 

upprepar kometens nedslag och borrandet på Kolahalvön, medan Dagnini återskapade 

den brinnande regeringsbyggnaden under konstitutionskrisen.   

Ytterligare ett tema som går att urskilja bland verken är ruiner och kollaps, något 

som Kanis Polina, Provmyza och Alexandra Paperno laborerar med. Det gör även 
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Pavel Otdelnov, som skildrar de forna kemikalieanläggningarna i Dzerjinsk som 

ruiner i målningar och fotografier. Enligt Jonson har användningen av ruiner inom 

konsten tidigare varit kopplad till Sovjetunionens kollaps. Av de som inkorporerar 

ruiner i sina verk är det dock bara Otdelnov som explicit uppger att det är relaterat till 

Sovjet. Men även Polinas verk innehåller symbolik och ett språk som drar tankarna 

till det sovjetiska samhället, dess kollaps och det minnespolitiska läget kring detta. 

Några av de verk som skildrar Sovjettiden har element av dissensus, i det att de 

har en blick på det förflutna som tillåter ett mörker eller negativa skildringar. Som 

Jonson beskriver består konsensus under Putinregimen av en nationalism vars narrativ 

består av en rak utveckling mot en ljus framtid. Inom detta narrativ är retrospektiva 

skildringar av ett mörkt förflutet, en mörk nutid eller en mörk framtid inte önskvärda. 

Verk som bryter mot detta representerar här dissensus. Exempel på verk som bryter 

mot detta men i en nutida kontext är Egor Kraft, Pavel Otdelnov, Artem Loskutov och 

Timofey Radya.  

Att det finns konst med element av dissensus bland de nominerade bidragen går 

att konstatera, och att flertalet har liknande element av det som Jonson kallar art of 

another gaze. Dock är konstlandskapet mycket komplext, mångbottnat och med 

överlappande teman och konstnärliga intentioner. Konsten är i ständig rörelse då den 

svarar på en värld i ständig rörelse, och det är därför naturligt att andra och fler typer 

av dissensus uppstår. Det går dock att säga att dissensus i detta konkreta material har 

varit subtil, och att konst med mer rättfram samhällskritik förekommer, även om det 

inte har någon framträdande plats. Detta resultat skulle kunna säga något om det urval 

som görs av priserna och deras kommittéer, men för att ta reda på det skulle en 

mycket större undersökning behöva göras som jämförde de nominerade bidragen med 

konst producerad och utställd i Ryssland generellt under samma period. Det är också 

rimligt att tänka att konstnärer har anpassat sig till det mer repressiva klimatet och att 

det därför är helt naturligt att konst med dissensus antar mer subtila former, istället för 

de mer utagerande performance och aktioner som Jonson kategoriserar som ”art of 

engagement”.  

Mot den bakgrund som beskrivs av Etkind och Jonson - att Ryssland inte har 

bearbetat det sovjetiska förflutna, och att processer för att göra det har förhindrats - är 

det intressant att flertalet samtida konstnärer behandlar just det sovjetiska förflutna i 

sin konst. Särskilt intressant är det att vissa av konstnärerna tar på sig en grävande och 

minnesbevarande roll, med tanke på det minnespolitiska läget som beskrivs av båda 
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forskarna. Då tendenser inom konst föregår de inom samhället och politiken, vilket 

Jonson påvisar, skulle det vara givande att inom ramarna för ett större arbete 

undersöka huruvida detta inte bara är en tendens inom bidragen till de senaste 

Kandinsky- och Innovatsijapriserna utan på den ryska konstscenen i stort, och 

attityder bakom det. Om konsten artikulerar det som ännu inte verbaliserats av övriga 

samhället, visar denna analys en uttalad retrospektion i den nya generationens 

självreflektion, i utforskandet av sin egen och sitt lands historia, det outsagda, 

medvetet tystade eller förträngda. Men även försök att överbrygga och sammankoppla 

det förflutna med det närvarande. I de analyserade konstverken går det att urskönja 

försök att bryta tystnad och glömska, att i det lilla och personliga omdefiniera det 

gemensamma minnet med blicken fäst på ruinerna av den tid som i högsta grad är 

närvarande i nuet. 
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