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ÚTDRÁTTUR 

 
Í þessari ritgerð er fjallað um alþjóðlegu sýninguna Interpol, sem fór fram á listasafni í 

Stokkhólmi árið 1996. Sýningin, sem átti að tákna sameiningu Austur- og Vestur 

Evrópu, þar sem listamenn úr ólíkum áttum, var ætlað að mætast í listrænum díalóg, 

olli miklu uppþoti, þegar rússneski listamaðurinn Oleg Kulik, sem þar fór með 

hlutverk hunds, réðist á og beit sýningargest. Ásamt honum var rússneski listmaðurinn 

Alexander Brener, sem lagði innsetningu annars þátttakanda sýningunnar í rúst. Rýnt 

er í viðburðinn sjálfan, afleiðingar hans og eftirmála, út frá þeirri víðteknu venju að 

aðgreina fólk, þar sem annars vegar erum það „við“ og svo „þið.“ Vitnað er í bókina 

Interpol: The Art Show Which Divided East sem stendur af samansafni viðtala, 

umfjölluna og greina um sýninguna, en þar fara menn með skiptar skoðanir um hana 

og rýna í ferli hennar, þar sem allar mögulegar hliðar aðkomumanna sýningarinn eru 

skoðaðar. Til rannsóknar er hvernig sá rótgróni hugsunarháttur hafði möguleg áhrif á 

samsköpun Austur-og Vestur Evrópu og hvernig hann ku hafa brotist fram í 

eyðileggjandi gjörðum rússnesku þátttakendana. Ferli sýningarinnar og „niðurstaða“ 

hennar er síðar skoðað út frá alþjóðlegu samhengi og hvaða ályktanir má draga af 

henni, ekki aðeins þegar kemur að listsköpun, heldur viðhorfi í garð annarra hópa 

almennt. 

The following subject is about the international exhibition Interpol, which took place 

in the art gallery in Stockholm, Sweden, 1996. The exhibiton was supposed to 

represent the united East and West of Europe, where artist from different 

backgrounds, were meant to unite as one in an artistic dialogue. It turned out to result 

in the opposite, when the Russian artist Oleg Kulik, which played the role of a chained 

dog, attacked and bit a visitor of the show. He was not alone in this riot, as another 

Russian artist named Brener, destroyed an installation of another participant in the 

exhibiton. Here the author investigates this happening, the process of the exhibition 

itself, and the aftermath of it, in the light of Othering (We vs. Them). With the interest 

of cultural difference between Eastern and Western Europe, the author tries to address 
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how the process of Othering affects the communication of the participants and bring it 

into a wider context, by casting a light on how it may affect our thinking and behavior 

towards the others, in every day life. 
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INNGANGUR 
 
Alþjóðlega sýningin Interpol fór fram í Stokkhólmi 2. febrúar árið 1996 í 

sýningarrýminu Färgfabriken. Grunnhugmynd hennar var sú að alþjóðlegir listamenn 

myndu sameinast og vinna að einni heild, en hugmyndin um austrið annars vega og 

vestrið hins vegar átti að víkja til hliðar: sýningin átti að tákna nýja Evrópu þar sem 

aðeins sjálfstæð viðfangsefni með gagnkvæmum tilraunum miðaði að þróun nýs 

hugmyndafræðilegs skipulags. Interpol átti að vera verkefni lýðræðis.1   
 

Þeir sem stýrðu verkinu voru Viktor Misiano, sýningastjóri nútímalistasafnsins í 

Moskvu og Jan Aman, sýningastjóri nútímalistasafnsins í Stokkhólmi. Tveimur árum 

áður höfðu þeir hafið samræður um Berlínar-múrinn, sem með falli sínu hafi afhjúpað 

sálfræðilegan vegg á milli austurs og vesturs og leiddi til beinna árekstra, vegg sem 

mun erfiðara var að klífa. Sýningunni var ætlað að varpa ljósi á það fyrirbrygði í list.2  

Interpol varð að alþjóðlegum skandal þegar rússneski listamaðurinn Oleg 

Kulik, sem fór með hlutverk hunds í flutningi sínum, réðist að áhorfendum og beit 

einn þeirra. Hann var ekki einn um að skelka gesti sýningarinnar því Rússinn 

Alexander Brener, í miðjum trommuleik sínum, réðist á aðal innsetningu 

sýningarinnar og rústaði henni: tuttugu metra löngum göngum úr mennsku hári, sem 

kínverski og ameríski listamaðurinn Wenda Gu átti heiðurinn af.3 

Sá sem hefur tjáð sig hvað mest um þessa rústuðu sýningu, og ferlið sjálft, er 

rússneski sýningarstjórinn Victor Misiano. Hann segir hugmyndina að Interpol hafað 

þegar sænski sýningarstjórinn Jan Aman, stakk upp á alþjóðlegri sýningu eftir 

heimsóknir sínar til Moskvu. Misiano hafði unnið að svipuðum samsýningum sem 

gengu fyrst og fremst út á að velta fyrir sér hinum eiginlega tilgangi sýninga og 

hlutverki sýningastjóra í þeim almennt. 

Verður hér eftir mikið vitnað í bókina Interpol: The Art Show Which Divided 

East and West, sem byggir á viðtölum, umfjöllunum og greinum um sýninguna, er 

rekja skiptar skoðanir um hana og rýna í ferli hennar. Kannaðar eru allar mögulegar 

hliðar, og boððið upp á mun flóknari túlkun á þessum viðburði sem olli sálfræðilegu 

                                                
1 „Viktor Misiano’s Response to the Letter to the Art World,“ Interpol: The Art Exhibition wich divided East and West, ritstj. Eda 
Cufer & Viktor Misiano (New York: Distributed Art Pub Inc, 15. feb 2001): 25. 
2 Wenda Gu, „The Cultural War:“ 39. 
3 Olivier Zahm, „An Open Letter To The Art World:“ 22. 
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áfalli, sem tilraun til þess að reyna læra lexíur af samstarfi eins og þessu þar sem ólíkir 

menningarheimar mætast.  

Til þess að fá skilið af hverju fór sem fór um verk þetta, Interpol, er mikilvægt 

að skoða viðburðinn sjálfan, afleiðingar hans og eftirmála, út frá hugtakinu öðrun4 

(Othering) þar sem það virðist spila stórt hlutverk þegar kemur að samsköpun þessara 

tveggja ólíku menningarheima – og samsköpun almennt. Hér verður því skoðað 

hvernig öðrun birtist okkur, hvernig hún mótar og myndar viðhorf og hvernig læra má 

af þessari sýningu í samfélags- og félagslegu samhengi. 

En áður en lengra er haldið er vert að taka það fram að sú öðrun sem verður til 

umfjöllunar hér, er ein af mörgum birtingarmyndum þessa hugtaks. Svo fleiri dæmi 

séu tekin inniheldur hugtakið öðrun trúarbrögð, kyn, kynþátt, félags- og efnahagslega 

stöðu (stétt), fötlun, kynhneigð og húðlit, en takmarkast þó ekki af þessum þáttum.5 

Hvort sem þessir hópar eru stigskiptir eða flokkaðir á stereótýpískan hátt, er það alltaf 

til þess að skilgreina, tryggja eða jafnvel hækka sín eigin stöðu. Hinn (The Other) er 

skilgreindur á neikvæðan hátt.6   

„Vandamál tuttugustu og fyrstu aldarinnar er vandamál öðrunar. Í heimi 

uppfullum, að því er virðist, af óstýrilátum og yfirþyrmandi áskorunum, er nánast hver 

einasti heims-, þjóðar og svæðiságreiningur umvafinn, og skipulagður í kringum eina 

eða fleiri víddir hóp-miðaðs mismunar.“7  
Í stað þess að hafa það ávallt í huga að hver manneskja sé flókið búnt af 

tilfinningum, hugmyndum, hvötum, viðbrögðum og fleiri fíngerðum þáttum, þá virðist 

það stundum vera auðveldara að líta fram hjá því og hugsa um aðra sem hluta af 

einhverskonar minna mannlegu, og virði minni reisnar og virðingar, en við sjálf.8 

Birtingarmynd hugtaksins öðrun er vel lýst í grein Reni Eddo-Lodge, 

svohljóðandi: 

 
Hlutlaus er hvítur. Hið sjálfgefna er hvítt. Af því að við erum fædd inn í fyrirfram skrifað handrit 

sem segir okkur við hverju megi búast frá ókunnugum vegna húðslits þeirra, hreims eða 

félagslegrar stöðu, er allt mannkynið kóðað sem hvítt. Það að vera svartur, aftur á móti, er talið 

                                                
4 Þegar talað er um öðrun er átt við enska hugtakið Othering og á það við um einstaklinga eða hópa sem flokkaðir eru í huga 
einhvers sem ekki einn af okkur: Það erum við annars vegar og svo þið hins vegar, eða hinir. 
5 John A. Powell & Stephen Menendian, „The Problem of Othering,“ Issue 1 (2016): 17, sótt 3. febrúar 
2019, http://www.otheringandbelonging.org/wp-content/uploads/2016/07/OtheringAndBelonging_Issue1.pdf. 
6 „The Human Geography Knowledge Base,“síðast uppfært 25. 10. 
2015, http://geography.ruhosting.nl/geography/index.php?title=Othering. 
7 Poweel & Menendian, „The Problem of Othering,“ 14. 
8 James Noriss, Othering 101: What is Othering?, There are no Others, 28.12, 2011. 
https://therearenoothers.wordpress.com/2011/12/28/othering-101-what-is-othering/. 
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vera hið annað og þar af leiðandi hið grunaða. Þessi skilaboð voru svo öflug, að fjögra ára 

gömul hafði ég þá þegar tekið eftir þeim þegar ég horfði á sjónvarpið, þar sem ég sá að allar 

persónurnar sem litu út eins og ég voru í versta falli glæpamenn og í besta falli ósvífin 

fylginautur.9 

 

Sem svört kona, segir Reni það nánast bærilegra að eiga við yfirlýsta rasista og hægri 

öfgamenn, fremur en fólk í forrétindastöðu hvítra, því þá viti hún a.m.k. hvar þeir 

standa, mörkin séu skýr.  Það eru þessi óljósu mörk dansilínu öðrunar sem eru okkur 

svo rótgróin, að við eflaust gerum okkur ekki grein fyrir því. Öðrun í garð hins 

hópsins, brýst þar af leiðandi út í lævísum rasisma eða fordómum sem mun erfiðara er 

að tækla heldur en rasismann sem er okkur sjáanlegur.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Reni Eddo-Lodge, „Why Insidious Racism is Much Harder to Navigate,“ Literary Hub, 10. nóvember 2017, 
https://lithub.com/why-insidious-racism-is-much-harder-to-navigate/. 
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1. AUSTUR- OG VESTUR-EVRÓPA? 
 

Þó talað sé um Austur-Evrópu annars vegar og Vestur-Evrópu hins vegar, virðist 

hugmyndin um það síðarnefnda vera nokkuð óljós. „Því miður eru skilgreiningar á 

Austur-Evrópu næstum jafn margar og fræðimennirnir á því svæði. Ein mjög algeng 

skilgreining, nú úrelt, var sú að Austur-Evrópa samanstæði af kommúnista-löndum 

sem væri undir stjórn Sovétríkjanna.“10 Sé átt er við þau lönd þegar talað er um 

austrið, er vert að taka það fram að nú þykir ekki „pólitískt rétt“ að tala um Austur-

Evrópu, heldur fyrrum Austur-Evrópu. Þrátt fyrir það virðist ímynd fólks sem býr utan 

hennar oft einkennast af stereó-týpískum hugmyndum um bæði það svæði og fólkið 

sem þar býr, og að þar ríki ennþá andrúmsloft „kommúnista.“ 11 

Thomas Grob lýsir vanda nútíma-skilgreiningar á austrinu svona: „Fyrir 

Berlínarbúa byrjar austrið á pólsku landamærunum, fyrir vestræna Pólverja í Varsjá, 

fyrir austræna Pólverja og Slóvaka í Hvíta-Rússlandi og Úkraínu, fyrir vestræna 

Úkrana í Austur-Kiev og fyrir Króata í Serbíu.“12 

 Það er umhugsunarvert af hverju fólk virðist ekki vilja kannast við að tilheyra 

Austur-Evrópu og fremur fjarlægja sig henni með því að líta á hana sem aðra, 

einhverja heild sem það sé ekki partur af. Því er nokkuð ljóst að austrið er ekki 

hlutlaust heiti yfir það hvar lönd séu staðsett, heldur gildishlaðið hugtak. Grob veltir 

því m.a.s. fyrir sér hvort Austur-Evrópa sé til yfir höfuð! Og ef svo sé, hvar byrjar hún 

og endar? Og af hverju Austur-Evrópa hljómi ekki eins og hlutlaus, samhverf viðbót 

Vestur-Evrópu? Hann segir þessar spurningar varða kjarna evrópsks auðkennis, okkar 

„andlega kort,“„landsvæði sem við geymum í huga okkar og hefur mikil áhrif á 

ýmsum sviðum þegar kemur að menningu, efnahag og námsstyrk í gegnum praktíska 

pólitík.“ 13 

Hann telur Austur-Evrópu hafa alltaf verið bæði hin Evrópa, og hitt í Evrópu og 

í þeim skilningi hafi það reitt sig á ímynd framleiddri í vestrinu. „Meira að segja nýir 

þátttakendur í Evrópusambandinu áttu í vandræðum með að losa sig við merkimiða 

lélegra tengsla. Þar af leiðandi segir sú reynsla okkur að það geti ekki verið til nein 
                                                
10 „The Balkans,“ Wheeling Jesuit University/Center for Educational 
Technologies, http://www.cotf.edu/earthinfo/balkans/BKdef.html.   
11 Thomas Grob, „The Concept of „Eastern Europe“ in past and present,“ University of 
Basel, https://www.unibas.ch/en/Research/Uni-Nova/Uni-Nova-126/Uni-Nova-126-The-concept-of-Eastern-Europe-in-past-and-
present.html. 
12 Thomas Grob, „The Concept of „Eastern Europe“ in past and present.“  
13 Thomas Grob, „The Concept of „Eastern Europe“ in past and present.“ 
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Austur-Evrópa í hlutlausum skilningi. Hugtakið á sér aðeins stoð ef við notum það á 

hlutlausan hátt og berum kennsl á fjölbreytnina sem það fellur undir.“ Rétt eins og 

hann segir austrið reiða sig á ímynd sem framleidd er í vestrinu, gengur það í báðar 

áttir, þar sem án austursins myndi ímynd vestursins veikjast og Evrópa þar af leiðandi 

missa merkingu sína: 
 

Hver sem hefur heimsótt Austur-Evrópu veit að það er eitthvað í Evrópu sem lýsir sér þannig. 

Þetta austur, með sín vandamál og sinn innri auð, er alltaf öðruvísi; samt sem áður er það 

stundum, furðulegt nokk, hið sama. Þessi svæði - þar með talið Rússland, eru ofin í klæði 

Evrópu og eru evrópsk á sinn eigin hátt. Evrópa væri ekki aðeins mikið fátækari án austursins, 

án þess gæti hún ekki lengur verið skilin sem slík. Það er ekki lengur hægt að vera efnahagslega 

og pólitískt virkur í Evrópu án þess að hafa einhvern skilning á því. 14 

 

Grob segir vandamál þess sem nákvæmlega er kallað Austur-, Mið- eða Austur-Mið-

Evrópa - alveg eins og samkeppnin á milli þessara landa um að vera eins vestræn og 

mögulegt er, líklegt til þess að vera ekki jafn torvelt, um leið og við hörfum frá 

hugmyndinni um að vestrið einoki evrópska siðmenningu. 

 

 

2. ÖÐRUN 
 

„Öðrun hefur verið til jafn lengi og mannkynið og virðist vera manninum nauðsynleg 

til að auðkenna sig sem einstaklinga og hópa. Sálfræðileg aðferð öðrunar kann að eiga 

rót að rekja til fortíðar ættbálkanna. Samheldni hópsins skipti öllu máli forðum daga 

og krafðist sterkrar aðgreiningar á milli bandamanna okkar og óvina. Til þess að 

komast af, þurftum við að vera hluti af samheldinni ættkvísl sem sá um okkur og við 

um hana. Fólk í okkar ættbálki, sem lifði í sama samfélagi og við, var líklegra til þess 

að vera náskylt okkur og þar af leiðandi deila genum með okkur. 

Það er sem sé sterkt þróunarstarf að samsama sig ættbálki fólks sem er líkt 

okkur, og finna fyrir sterkri tengingu og trúfestu til þess, meiri en til nokkurs annars.  

Í dag er þessi ættbálkur eflaust hvorki staðbundið né eðlisfræðilegt samfélag 

sem þú ólst upp í, en þess í stað förunautar okkar sem styðja t.d. sama íþróttalið eða 

stjórnmálaflokk. Það virðist enginn vafi liggja á því, að það að flokka fólk í sérstaka 

                                                
14 Thomas Grob, „The Concept of „Eastern Europe“ in past and present.“ 
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stereótýpuhópa, þess valdandi að við komum ekki eins fram við alla, er djúpstæður 

þáttur mannlegs eðlis: 

 
Ef þú ert ekki með okkur, ertu á móti okkur,“ er einföld taktík sem fólk notar gjarnan til þess 

að gera upp hug sinn um hvort að einhver sé hluti af þeirra heild eða ekki. Ef viðkomandi er 

það, getur hann átt von á því að verða að tipla á tánum, vilji hann ekki vera gerður útlægur; 

ef hann er ekki hluti af heildinni, á hann á hættu að verða hataður sem hinn „óvinurinn.15 

 

John A. Powell segir aftur á móti að á þeim tímum er heimurinn sé háður stöðugum, 

djúpstæðum breytingum, sé kvíði eðlilegur, en öðrun ekki, þar sem hún sé félagslega 

og menningarlega uppbyggð. Hann telur að sögurnar sem við segjum, og upplifum, 

séu ekki staðreyndir heldur sögur sem snúast um gildi, ótta og vonir, sem séu að 

einhverju leyti breytilegar. Okkar frásagnir endurspegli því ekki aðeins slíkar 

tilfinningar, heldur móti þær.  

Misiano segir mótmælin sem brutust fram eftir uppákomu Rússanna í 

sýningunni Interpol „af hálfu einu auðheyrðu sendiboðanna frá vestrinu, hafi neytt 

sænsku þátttakendurna til að horfast í augu við erfitt val: Annað hvort yrðu þeir að 

ganga í lið með Rússunum og þar af leiðandi verða brennimerktir sem fylgdarsveinar 

fasista og meinaður aðganur að vestræna listakerfinu, eða þeir yrðu að sækjast eftir 

viðurkenningu vestursins og fara á móti Rússum. Hann segir einnig merkilegt að þetta 

skyldi hafa gerst nokkrum mánuð eftir inngöngu Svía í Evrópusambandið.16  

Powell bendir á hvernig öðrun snúist ekki um að líka eða líka ekki við einhvern, 

hún byggi á þeim meðvituðu eða ómeðvituðu forsendum að ákveðinn hópur ógni 

öðrum hópi. Hann varpar ljósi á það hvernig pólitíkusar og fjölmiðlar vinni markvisst 

að því að móta slíkt hugarfar, til þess að ýta undir hræðslu fólks og skapa áróður í garð 

annarra hópa, enda sé öðrun að jafnaði ekki byggð á persónulegum samböndum. 

Þegar samfélög upplifi stórar og hraðar breytingar, segir hann fólk gjarnan hafa 

tilhneigingu til þess að þrengja skilgreininguna á hver sé hæfur og hver ekki sem 

borgari þeirra þjóðfélags, og kallar það ferli öðrun.  Hann bendir á annan og betri 

valmöguleika, sem er sá að líta á slíkar breytingar sem jákvæðar og að virða aðra fyrir 

okkur sem þá sem bæta líf okkar og betrumbæta okkur. Andstæða öðrunar sé því það 

að tilheyra og brúa bilið milli okkar og hinna. 

                                                
15 James Noriss, „Othering 101: What is “Othering?” 
16 Misiano, „Interpol The Apology of Defeat:“ 54. 
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„Fólk finnur ekki upp á því sjálft að það sameiginlega þurfi að vera hrætt við annan 

hóp fólks. Leiðtogar spila mikilvægt hlutverk. Íhaldssamar elítur vita hvernig á að búa 

til ótta í garð annarra hópa og þar með notfæra sér hræðsluna sem þær hafa skapað.“17  

Það má því velta því fyrir sér hvort eiginlegur tilgangur Opna bréfsins, sem 

skrifað var af Olivier Zahm, og undirritað af vestrænum aðilum sýningarinnar í kjölfar 

uppákomunnar, hafi verið sá að ýta undir fordóma í garð Rússa, enda var þeim frá 

Kulik (að Brener og Misiano utantöldum) ekki boðið að skrifa undir Opna bréfið: 
 

Hugmyndafræðin beitir refsiaðgerðum án ágreiningar: hún tekur ekki neina einstaklingsvídd 

með í reikninginn, heldur myndar hópa, virkjar hópa. Enginn bað rússnesku listamennina að 

skrifa undir bréfið, þó flestir þeirra samsami sig ekki við eyðileggjandi gjörðir Kuliks og 

Breners. Auk þess voru slóvensku listamennirnir í IRWIN hópnum, einnig útilokaðir. Það er 

fáranlegt, Ljublijana er vestrið fyrir Rússa, en rökfærsla ágreiningsins hefur stuðst við hin 

vestrænu viðurlög; Lublijana tilheyrir austrinu. 

 

Hér bendir Olivier einnig á þann vanda hvernig austrið sé skilgreint - eins og þegar 

hefur komið fram, auk þess sem hann talar um hvernig einstaklingur fái ekki að eiga 

sinn sess sem slíkur, heldur sé fyrirfram „dæmdur“ vegna hins hópsins sem hann 

tilheyrir. Misano segir að „hjól hatursins hafi virkað á svo áhrifaríkan og kraftmikinn 

hátt þar sem þúsundir afritana af afhjúpunarbréfinu hafi verið send út daglega út um 

allan heim.“18  

 

3. RANGAR ÁÆTLANIR?  

Rétt eins og vestrið getur ekki verið til án samanburðar við austrið og öfugt, getur 

ímynd okkar sem einstaklinga ekki verið til, án þess að við miðum okkur við aðra. 

Misiano segir ágreining hafa verið greinilegan frá upphafi verkefnisins, á fyrsta 

Interpol fundinum í Stokkhólmi árið 1994 - og að reiknað hafi verið með honum, en 

hann hafi síðan brotist fram seinna meir „á gjörsamlega óvæntan og óútreiknanlegan 

hátt.“ Má því velta því fyrir sér hvort að hegðun rússnesku þátttakendanna hafi ýtt 

undir þá fyrirframgefnu hugmynd sem Svíar höfðu af Rússlandi og þar af leiðandi 

öðrunin aukist til muna. Hann segir ágreining hafa brotist fram í þeim „sálfræðilega 
                                                
17 John A. Powell, „Us vs. Them: The Sinister Techniques of ‘Othering’ - And How to Avoid Them,“ The Guardian, 8. 
nóvember, 2017, https://www.theguardian.com/inequality/2017/nov/08/us-vs-them-the-sinister-techniques-of-othering-and-how-
to-avoid-them. 
18 Misiano, „Viktor Misiano’s Response to the Letter to the Art World:“ 27. 
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muni sem ríkti fremur en í huglægum skilningi verkefnisins og siðfræðilegar 

uppgötvunar.“19 

Daginn fyrir Interpol var Jan Aman, annar sýningastjóranna, spurður út í það 

hvernig hann sæi Rússland og fyrrum austurheiminn nú, sem forsvarsmaður Svíþjóðar 

í hinum vestræna heimi. Hann sagði að öll verkefni sem hann hefði tekið að sér með 

Rússum, hefðu reynst honum „vandræðasöm og mjög gremjuleg“ eftir ákveðinn tíma. 

Taldi hann það vera mestmegnis út af praktískum ástæðum og einnig vegna 

menningar- og andlegs mismunar milli vesturs og austurs: 
 

Allt sem ég sé í Rússlandi lætur mig sjá það í mun skýrari ljós hvað við erum að þróa hérna í 

vestrinu. Það lítur út fyrir að Rússland geri mest úr hverju einustu hugmynd sem þú hefur í 

vestrinu. Það getur verið marxismi, kommúnismi, kapítalismi … Þróunin sem ég hef orðið vitni 

að frá 1987 er ótrúleg, rosaleg. Það gefur þér frábært tækifæri til þess að skilja áhrifamátt 

samfélaga, bæði vestrænna og austrænna.20  

 

Jan Aman sagði skoðanahroka eða „absalútisma“21 vera mjög tíða og þekkjanlega 

hvöt í Rússlandi: „Það er nákvæmlega svona sem mig langar til þess að sjá heiminn, 

manninn, samfélagið. Þetta er leiðin sem ég vil fara til þess að tákna þetta augnablik 

hér og nú. Og þetta er alltaf spurning um táknmynd þinna viðmiða, þíns tíma.“22 Hann 

sagði það leiða spurninguna að öðru málefni sem væri tungumálið. Rússland væri 

mjög áhugavert fyrir hann þar sem það væri sönnun þess að vestrið hefði misst 

eitthvað mjög mikilvægt, að það hefði misst sína eigin frásögn, tungumálið. Hann 

sagði hlutina að vera að breytast í Moskvu og að Misiano og hinir rússnesku 

listamennirnir væru „mjög nákvæmir, vitsmunalega sterkir og sérlega skarpir í 

hugsun.“23 Slíkur hugsunarháttur staðfesti, að vissu leyti, þá kenningu að án þess að 

hafa annað (the other), sem viðmið, misstum við sjónar á heildinni sem við 

tilheyrðum. 

Í sama viðtali er Misano spurður um hvernig hann telji samskipti milli austur- og 

vestur-menningarlegra athafnasvæða hafa breyst, eftir fall Berlínarmúrsins, í samhengi 

nútímalistar – og hvernig hann sjái sænska stöðu Aman í samanburði við sína 

rússnesku stöðu. Misano segir fall Berlínarmúrsins hafa staðið fyrir, og táknað, sigur 

                                                
19 Misiano, „Interpol The Apology of Defeat:“ 45. 
20 Questions by Eda Cufer & IRWIN, „An Interview About the Role of the Curators and the Concept of the Interpol Exhibiton: 
67-68. 
21 Vert er að taka fram að höfundur telur ekki vera til meira viðunandi íslensk þýðing á þessu hugtaki.  
22 Eda Cufer & IRWIN, „An Interview About the Role of the Curators and the Concept of the Interpl Exhibiton: 68. 
23 Eda Cufer & IRWIN, „An Interview About the Role of the Curators and the Concept of the Interpl Exhibiton: 68. 
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alþjóðahyggju í listaheiminum, en á sama tíma hafi sá sigur tilkynnt sig eigið fall. Það 

sé ákveðin þversögn sem hann sjái þegar komi að stöðu rússneskra og sænskra: 

honum finnist sænsku listamennirnir vera mun meiri fórnarlömb sósíalisma en Rússar. 

Hann hafi alist upp í landi sem verndaði félagslegu þarfir fólks, en það sem hann hafi 

orðið vitni að í Svíþjóð sé eitthvað allt annað; hann sé hissa að sjá í hversu þæginlegu 

ástandi list þrífist í Svíþjóð, hve verndaðir Svíar séu, hve vissir þeir séu um sjálfa sig 

og ástand þeirra, öfugt við Rússa: 

 
Í sovésku sameiningunni - frá sjónarhorni dagsins í dag, sýnist mér og mörgum listamönnum 

vera paradís félagslegs öryggis með mikilli virðingu fyrir list og vitsmuanlegri framleiðslu (í 

félagslegum skilningi) – vorum við vanir að lifa í stöðugri sálrænni og andlegri spennu. Við 

höfðum þessa hugmynd - sem er eflaust mjög rússnesk hugmynd, að þú ættir að þjást til þess að 

öðlast réttinn á að segja eitthvað. Þetta hljómar kannski masókískt, dæmigert rússneskt, en ég 

trúi því að þessi hugmynd innihaldi einnig merkingu fyrir alheiminn. Og hugmyndin um að þjást 

til þess að öðlast reynslu og réttinn til þess að vera með staðhæfingu er nákvæmlega eitthvað 

sem er ekki til hérna. Allavega tók ég ekki eftir því og er ekki viss um að fjarvera þess sé mjög 

jákvæð. Auðvitað, frá félagslegu og mannúðlegu sjónarhorni, er hið sænska félagslega kerfi 

eitthvað sem þú ættir að öfunda. En ég öfunda það ekki neitt. Ég trúi því að mjög sterkar og 

mikilvægar staðhæfingar komi fram, ef ekki í gegnum sársauka, þá í gegnum mikla spennu, í 

gegnum mikla árekstra.24  

 

Í Opna bréfinu til Listaheimsins er haft eftir Kulik: 

 
Þú ættir að hneyksla fólk og þú ættir að gefa þínum líkamlegu bendingum og þinni líkamlegu 

viðveru einhverja augljósa, sjónræna samantekt af því sem það er að upplifa. Og það er að 

upplifa hræðilega hluti. Svo þú hlýtur að vera hræðilegur.25  

 

Hann segir að listaverk sitt hafi hætt að vera gjörð samskipta og í stað þess framfylgt 

einangrun og misskilningi á milli fólks: „Þetta er endalaus vítahringur.“26 Að sama 

skapi talar Misiano um að listamaðurinn eigi að búa til slys, annars myndi enginn 

veita neinu athygli:  

 
Hvernig getur þú fundið úrræði til þess að taka eftir eða hafa nokkurn áhuga á list eftir að hafa 

lesið fimm blaðsíður af mannráni, morðum og spillingu?  

                                                
24 Eda Cufer & IRWIN, „An Interview About the Role of the Curators and the Concept of the Interpl Exhibiton: 61-62. 
25 Olivier Zahm, „An Open Letter To The Art World:“ 24. 
26 Oleg Kulik, „Why Have I Bitten a Man?:“ 38. 
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Auðvitað kallar þetta fram sérstakt ástand í samfélaginu og menningunni …27 

 

 
4. SAMANBURÐUR AUSTURS OG VESTURS 

 

Misiano segir Rússana hafa mætt vel undirbúna með hugmyndir sem búið var að 

vinna úr og verið ákafa í að útskýra þær í smátriðum, á meðan Svíarnir höfðu annað 

hvort engar hugmyndir tilbúnar, áttu í erfiðleikum með að útskýra þær, eða settu fram 

hugmyndir sem svöruðu ekki hugmyndafræði Interpol á neinn hátt. Misiano segir þá 

hafa sýnt samræðum áhugaleysi, átt erfitt með að taka verkefnið alvarlega og hafa litið 

út fyrir að leiðast á fundinum, þeir hafi komið seint og farið þegar samræður voru í 

hæstu hæðum. Þar af leiðandi hafi upphaf Interpol ferlisins strax valdið vonbrigðum 

og mistekist að vissu leyti, þar sem reiknað var með að árekstrar ólíkra hugmynda 

gætu leitt til upphafs samræðna og stuðlað að samstarfi, en þess í stað hefði brotist 

fram pirringur og fordómar. „Í skiptum á kynnum, ákváðu Rússarnir að Svíar þjáðust 

af bóhemísku andleysi, vitsmunalegri tregðu og væru ófærir um að aðlagast hugsunum 

byggðum á hugtökum. Svíarnir, aftur á móti, litu á Rússana sem margslungna, óvægna 

og hefta, með alræðishugsunarhátt.“28  

Ekki bar á afsökunum frá Rússunum í eftirmálum sýningarinnar, en daginn eftir 

opnunina, á fjölmiðlafundi sem til var efnt af Färgfabriken, kynnti og réttlætti Misiano 

eyðilegginguna sem listræna gjörð, sem hann kallaði „nýja reynslu.“ 

 Alexander Brener sagði sýninguna vera óþarfa þar sem hún væri „list þræla“ og 

að hann væri sáttur með gjörðir sínar.   

Misiano sagði að hinir sýningastjórarnir hefðu í stefnuyfirlýsingu sinni 

samþykkt hugmynd hans um að þeim væri skylt að „búa til nýja reynslu“ í Interpol 

skránni. Í Opnu bréfi til listaheimsins segir að „hver sá sem sé í sambandi við þá 

þremenninga, sé hluti af beinni árás gegn list, lýðræði og frelsi tjáningar. Slíkt viðhorf 

hafni öllum möguleikum á samskiptum milli (fyrrum) austurs og vesturs. Brener og 

Kulik samþykki hvorki né virði skoðanir annarra: „Þeir samþykki ekki einu sinni verk 

samstarfsfélaga sinna.“29  

Igor Zabel segir Opna bréfið gera það ljóst að hinn vandræðasami þáttur 

Interpol skandalsins sé ekki hegðun einstakra listamanna. Brener, Kulik og Misiano 
                                                
27 Olivier Zahm, „An Open Letter To The Art World:“ 24. 
28 Misiano, „Interpol: The Apology of Defeat:“ 45. 
29 Olivier Zahm, „An Open Letter To The Art World:“ 22. 
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standi aðeins fyrir „viðhorfi,“ sem sé „viðhorf“ austursins. Hann vísar í bréfið og 

bendir á að listamennirnir frá austrinu hafi ekki samþykkt skilmála samræðna sem áttu 

að vera vestrænu listamönnunum eðlislægir. Með því að samþykkja þá ekki, séu 

Brener, Kulik og Misano sagðir neita öllum möguleikum samstarfs austurs og vesturs, 

þar sem þeirra eigið viðhorf geti „ekki verið samþykkt sem grundvöllur fyrir 

samræður.“30  

Zabel vísar í Samuel P. Huntington, sem kynnt hefur hugmyndina um „árekstra 

siðmenninga“ og lýsir því hvernig vestrið tryggi sér yfirráð með því að kynna sinn 

eigin áhuga sem áhuga „heimssamfélagsins“ og hvernig það kynni sín eigin 

grundvallargildi sem alheimsgildi, þrátt fyrir að þau séu ekki gild í öðrum 

menningarheimum flestöllulm.31 Hvað list varðar, segir Zabel ágreininginn á milli 

austurs og vesturs „þróast í mikilvægum þætti á stigi bardagans um kerfisbindingu 

vettvangsins, til þess að ná yfirráðum. Það er þessi kerfisbinding sem ákvarðar 

skilmála samræðana, eða ákveður merkingu sína.“32 

 
 

4.  SVÍAR VS. RÚSSAR 
 

Félagslegur, menningarlegur og pólitískur bakgrunnur virðist vera svo ólíkur á milli 

Svía og Rússa að ekki virðist vera nokkur leið fyrir þá að mætast í listrænum díalóg. 

Misiano virðist gera sér grein fyrir þessum mismun í skrifum sínum og svörum í 

viðtölum, en réttlæting þeirra á verknaðinum virðist ekki taka tillit til hans.    

Wenda Gu, þáttakandi Interpol, sem bjó til - eins og fram er komið, tuttugu 

metra löng göng fléttuð úr mennsku hári, minnisvarða um sameinað austur og vestur - 

sem síðar var lagt í rúst af Brener á opnuninni, tjáir sig um upplifun sína af ferlinu í 

eftirmálum sýningarinnar. Hún segir rússneksu listamennina, undir leiðbeinslu 

sýningastjórans Misiano, hafa reynt að stjórna áætlanagerð allrar sýningarinnar og 

meira að segja, stefnuskrá sýningarinnar. Hún segir það varpa ljósi á metnað 

rússnesku listamannanna sem eru frá fallinni ofurkraftsþjóð, fyrrum „sameingu 

Sovétríkjana“, og að þeir hafi enn brenglaða hugmynd um fyrrum styrk sinn. Til 

samanburðar, hafi sænski listamaðurinn, sem lifað hefur í forréttindum félagslegs 

                                                
30 Igor Zabel, „Dialogue:“ 124. 
31 Zabel, „Dialogue:“ 125. 
32 Zabel, „Dialogue:“ 126. 
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lýðræðis, aldrei upplifað erfiðleika og harmleik, ekki einu sinni í seinni 

heimstyrjiöldinni. Vegna þessara ólíku reynsluheima, segir hún hópana koma að 

fræðilegum samræðum frá gjörólíkum sjónarhornum. „ Þegar sýningin var plönuð, var 

ég að velta því fyrir mér hvernig ætti að kynna þessi átök á bakvið þessa tvo hópa. 

Moskvufundurinn leyfði rómantísku, sænsku listamönnunum að skilja hvernig 

rússnesk árásagirnin skyggndi á þá. Þeim fannst listrænar samræður og fræðilegt 

samstarf bara vera sýndarmennsku og endurspegla pólitíska, menningarlega og 

efnahagslegan stjórnarleik.“33  

Misiano segir sönnunargögn fyrir muninum á Svíþjóð og Rússlandi vissulega 

liggja fyrir. Hann segir útilokun Rússlands frá hinum alþjóðlega vettvangi hafa verið 

vegna falls eigin stofnana, á meðan í Svíþjóð hafi ríkisverndarstefna stuðlað að svo 

þæginlegri tilvist fyrir innfædda að hún skyldi eftir sig lítinn sem engan áhuga á 

heiminum utan Svíþjóðar. Í Rússlandi þar sem innviði listanna er „veikt og algerlega 

jaðarsett,“ segir hann listamenn vera til þrátt fyrir almenna vitund, þeir taki 

siðferðislegar ákvarðanir. „Í Svíþjóð, þar sem list hefur félagslegt vald, hafa listamenn 

haldið í við virkni sína án þess að missa virðingu sína. Það leit út fyrir að svo mikill 

mismunur gæti aðeins ýtt undir samræður.“34  

Hann segir rússneska og sænska þátttakendur Interpol verkefnisins hafa fengið 

til liðs tvær gjörólíkar gerðir af listamönnum. Rússneskir listamenn séu niðurstaða 

þeirra eigin siðferðis-sjálfsmyndar og þegar komi að list, hafi þeir fyrst og fremst 

áhyggjur af vitsmunalegri leit, með lausn hnattrænnar verufræði og tilvistalegra 

vandamála. Hann segir þá, með tilliti til vinnu þeirra, hafa miklar áhyggjur af 

meginreglum en séu sveigjanlegri þegar kemur að efnislegri útfærslu. Sænskir 

listamenn, á hinn bóginn, hafi eignast sína sjálfsmynd „gegnum félagslega- og 

stofnana-gangvirkni.“35   

 
Bæði Rússar og Svíar höfðu upplifað það sem hefur verið kallað „endalok sósíalisma„ (þó það 

hafi verið stór munur á upplifun landanna tveggja). Hver og einn var að reyna að yfirstíga sinn 

eiginn jaðarleika, í nýrri gerð af stofnun sem gæti framfleytt þeim á hinn alþjóðlega vettvang36... 

 

Jafnframt telur Misiano rússneska listamenn hafa tilhneigingu til alþjóðlegrar 

upphafningar, til þess að brjótast í gegnum þeirra praktísku tilveru, á meðan Svíar séu 
                                                
33 Wenda Gu, „The Cultural War:“ 39. 
34 Misiano, „Interpol The Apology of Defeat:“ 45. 
35 Misiano, „Interpol The Apology of Defeat:“ 46. 
36 Misiano, „Interpol The Apology of Defeat:“ 44. 
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meira uppteknir af því hvernig eigi að varðveita einkalíf sitt. Að lokum segir hann list 

vera þá upplifun að lifa fyrir rússneska listamenn. Fyrir sænska listamenn aftur á móti, 

„sé það að staðsetja sjálfan sig á mörkum kerfis listaheimsins.“37 

 
Rússarnir koma frá landi þar sem ógnarstjórn hefur annars vegar verið þjóðarhefð og hins 

vegar „andlegur konsiliarismi“38 og þeir hafa enga æðri tilfinningu fyrir því að líkami þeirra sé 

eitthvað sérstakur og friðhelgur. Af þessu leiðir að hugmyndin um að ólíkir heimar verki hver á 

annan - gangi hver inn í annan - er í þeirra augum algerlega eðlilegt tilvistarástand. Aftur á 

móti líta Svíarnir á þetta sem persónulega móðgun. Kulik og Brener æfingin veldur Rússunum 

engu hugarangri. Beiting ofbeldis og lögbrota til að koma að æðri hugmyndum er hvorki 

undarlegt né óvenjulegt í augum Rússa. Svíar aftur á móti, sem eru vanir hefðum þar sem 

hlutleysi og virðing fyrir einkalífi er mest um verð, fengu áfall við þessar æfingar.39 

 

Í Opna bréfinu er einnig greint frá því að inngrip þremenninganna hafi tekið á sig 

mynd ráðgerðrar eyðileggingar; líkamlegrar, andlegrar og hugmyndfræðilegrar - gegn 

sýningunni, þátttakendum hennar og gestum og einnig gegn list og lýðræði. Sagt er að 

enginn hafi átt von á grimmd Brener og Kulik og hún hafi verið í mótsögn við það 

sem sem um hafi verið rætt við sænska sýningastjórann fyrir opnunina. Kulik átti að 

koma fram sem hundur, en áherslan átti að vera lögð á úthald og átti hann að bregðast 

við aðeins ef honum yrði ógnað.40  

Misiano, segir aftur á móti, að Kulik hafi verið beðinn um að fara með sitt 

einstaklingshlutverk á síðustu stundu, hlutverk hunds, í stað þess að fara með samverk 

sitt með Ernst Billgren, sænskum þátttakanda, eins og um hafði verið rætt í upphafi. 

Hann heldur því fram að sænsku þátttakendurnir hafi hugsað sér gott til glóðarinnar 

með því að fara í samstarf með Rússlandi: því meir sem það afhjúpaði sig sem hið 

annað í verkefninu, því meir léti það Svíana halda að tengsl þeirra við vestrið hefði 

aukist. Því hafi samband Svía við Rússa, verið meira spurning um taktík til þess að ná 

til vestursins, frekar en að vera einhver stefna til þess að sameinast Austur-Evrópu. Í 

Stokkhólmi var Kulik ekki lengur aðeins hundur, heldur rússneskur hundur.“41 

Wenda Gu, segist í skrifum sínum geta skilið viðhorf beggja, komandi frá 

fyrrum kommúnistaríkinu Kína og síðar búsett í Bandaríkjunum: 
 

                                                
37 Misiano, „Interpol The Apology of Defeat:“.46. 
38 „Andleg sjálfstjórn.“ 
39 Misiano, „The Apology of Defeat:“ 52. 
40 Olivier Zahm, „An Open Letter To The Art World:“ 22-23. 
41 Misiano, „Interpol - The Apology of Defeat:“ 52-53. 
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Hugarfar Breners endurspeglar raunveruleika Rússlands í dag – á pólitískan hátt, efnahagslega 

og félagslega úrkynjað, kaótískt og pirrað samfélag. Í fortíðinni hefur Rússland spilað sem 

ofurkraftur; vegna núverandi umhvefis, hefur mikilfenglegt sjálfstraust þeirra beðið hnekki ... 

Vel þekktu rússnesku listamennirnir fóru gegn kommúnisma með stolti. Með falli 

kommúnismans, misstu þessar hetjur skotmark sitt. Þeir beittu sér af krafti gegn byggingu 

vestrænnar efnishyggju. Á hinn bóginn, hata þeir að vera undirgefnir. Þessháttar óútleysanleg 

vandræði eru þeirra hugmyndafræðilegi grunnur. Rússneski listamaðurinn Dmitry Gutov sagði 

ítrekað við mig, „Ég hata Rússland í dag og ég hata nútímalist.“ En hann er fulltrúi rússneskrar 

nútímalistar, svo þetta er þversögn. Gagnrýnendur evrópsks samfélags á þetta atvik, var meira 

fræðilegt. En amerískt viðhorf býður aðeins upp á einn möguleika: Farðu í málsókn og stingdu 

honum í steininn.42  

 

 
4. ANNARS FLOKKS LISTAMENN? 

 

Igor Zabel segir greinilega pólitíska skiptingu á milli austurs og vesturs á tíma kalda 

stríðsis, hafi samanstaðið af tvemur ólíkum listrænum líkönum: „Módernisma“ list í 

vestrinu og „Sósíalista-Realisma“ í austrinu. Hann segir vestræna list hafa kynnt sig 

sem „náttúrulega“ þróun ósvikinnar listar, sem andstæðu pólitísks bælds „Sósíalista 

Realisma“, og hans afleiddu forma. Listastefnunni hafi ekki verið ætlað að vera list, 

heldur aðeins pólitískur áróður. „Í ljósi þessa skilnings, hafa austrænir listamenn verið 

túlkaðir sem undirþróaðir vestrænir listamenn sem þaggað hefur verið niður í, og það 

var hugsað sem svo að þeir myndu undir eins ganga í lið með almennri þróun í 

vestrinu, hefðu frelsið til þess.“43 

 
Auðkenning vestrænnar listar þessarar aldar með nútímalist sem slíkri, kynnti fíngerða 

þráttarhyggju („díalektík“) yfirráða. Nauðsynleg velgengni þessarar þráttarhyggju liggur í 

þeirri staðreynd að hún var, að miklu leyti, samþykkt af austrænum listamönnum. Nútímalist var 

þar af leiðandi staðsett í vestrinu. En þar sem vestræn list er „alheimslist,“ tilheyra austrænir 

listamenn sömu hugmyndafræði; þrátt fyrir að þeir myndi aðeins útjaðar þess.  Allar 

stofnanaformgerðir eru staðsettar í vestrinu og þeim er þar af leiðandi stjórnað af því. Austrið 

samþykkir (með nokkrum töfum), hvorki meira né minna strauma vestrænnar listar, og fylgir 

þeim. Hlutverk austrænna módernista, inni í þessu mengi, var oftast ekki að kynna sjálfstæðar 

fullyrðingar eða stöður, heldur að þjóna sem staðfesting á tilvist upprunlega vestræna 

listamannsins eða sem staðfesting ákveðinnar hreyfingar.44  

                                                
42 Wenda Gu, „The Cultural War,“ bls. 39. 
43 Zable, „Dialogue,“ bls. 126. 
44 Zable, „Dialogue,“ bls. 126. 
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Zabel segir líkt mengi leyfa mjög takmarkaða viðurkenningu á austrænum 

listamönnum á miðsvæði listar. „Meðallistamaður Austur-Evrópu hefur, í sinni 

fyrirhöfn til þess að framleiða nútímalist, haldið áfram að vera nokkurskonar „hálf-

uppgötvaður-vestrænn-listamaður,“ þar af leiðandi „annars flokks listamaður.“ Það 

hafi þótt eðlilegt að „annarsheimsríki“ framleiði annarsflokks list. Hann bendir á að 

oftast séu þeir austrænu listamenn sem náð hafa framförum í vestrinu, þeir sem hafa 

flutt þangað og orðið eitt með því. „Þrátt fyrir það, hafa sumir austrænir listamenn 

fengið ákveðnar alþjóðlegar viðtökur, að hluta til vegna hæfileika somma, auk einlægs 

áhuga þeirra á vestrænum gagnrýnendum og sýningastjórum, en einnig af því að þeir 

geta þjónað sem sönnunargagn alheimsgildandi nútímalistar, og eins og nefnt er að 

ofan, sem staðfesting vestrænna listamanna og listrænna þróana.“ Þrátt fyrir það leiði 

kerfisbinding þessa vettvangs, uppbygging sögu hennar og hefðar, til jaðarsetningar 

og algjörs afskiptaleysis á nauðsynlegum austur-evrópskum fyrirbrigðum. Hann tekur 

sem dæmi austur-evrópska „avant-guard“ listamenn sjöunda áratugsins og fyrri hluta 

áttunda áratugsins, sem ekki séu til í sögulegum könnunum sem gerðar voru á list þess 

tíma, nema þeir sem flutt höfðu til Vestur-Evrópu.  

 
 

7. EFTIRMÁLAR INTERPOL 
 

Þegar Interpol samskiptahörmungarnar eru endurskoðaðar, er það nokkuð ljóst að það 

sem átti vera þema verkefnisins, m.a. þjóðleg einkenni og skilgreiningar öðrunar, 

hindraði í raun framkvæmd verksins. Ólíkar niðurstöður voru fyrirframgefnar, það er 

að segja hvernig þátttakendur Interpol litu á árekstra bæði í sínum listræna heimi og í 

raunveruleikanum.45  

Misiano segir það snemma hafa orðið ljóst að vestrið myndi viðurkenna 

Rússland sem sterkt afl aðeins með einu skilyrði: að það myndi aldrei haga sér sem 

slíkt. Þegar svo Kulik beit gest, var hann ásakaður um „imperíalisma og beina árás á 

lýðræði.“ Hann talar um hvernig vestrænt pólítískt réttmæti fyrirframáætlar að hinir 

megi hljóta jafna stöðu og taka þátt í samræðum, svo fremi sem þeir komi fram sem 

auðmjúkir, veikir og illa leiknir. „Ef farið er frá hlutveki fórnarlambs, eru þeir strax 

                                                
45 Zable, „Dialogue:“ 126. 
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séðir sem bókstafstrúarmenn og heimsvaldasinnar.“46  

„Skapandi persónuleiki“ - sem byggður er á sterku auðkenni, virðist vera settur í 

stöðu þar sem hann er tilneyddur til þess að standa við sitt fyrirframskapaða hlutverk.“ 

Í því hlutverki segir Misiano að viðkomandi hafi um tvennt að velja: að endurtaka sig 

í sífellu þar sem gjörðir hans verði róttækari skref fyrir skref, eða verða stimplaður 

sem sigraður. Eftir Interpol hafi Kulik varla getað losað sig við hlutverk hundsins og 

Brener við hlutverk eyðileggingarinnar. Að sama skapi segir hann sjálfa sig hafa verið 

í svipaðri stöðu, þar sem honum hafi verið gefnir tveir kostir sem sýningarstjóra: „Að 

verja Brener og Kulik eða vera talinn kaldrifjaður.“47  

Misiano segir tilraunir til þess að einangra og ýta rússnesku listamönnunum frá 

evrópsku senunni, aðeins þýða eitt: „Við erum hér nú þegar í Evrópu, við erum jöfn. 

Þannig að ágreiningurinn sem varð til er evrópskt vandamál og Evrópa verður að axla 

ábyrgð. Hér getum við séð það jákvæða í hinni neikvæðu upplifun verksins 

Interpol.“48  

Þessi var svo niðurstaða Misiano:  
 

Interpol átti eftir að verða tilraunaverkefni rannsóknarlýðræðis. Í þessu tilfelli eru þessi 

skelfilega niðurstaða mjög einkennandi og hlýtur að kenna okkur eitthvað. Hún afhjúpaði 

mótsögnina í nýju austur-lýðræði, sem er enn mjög óþroskað og upprætt, þar sem einföld 

freisting birtist: Ef þú vilt reyna á viðkvæmni þess, reyndu á mörk þess. Gjörð Breners er 

meðvituð andstæða klassískrar, frjálsrar „kenningar“ um að frelsið þitt eigi ekki að vega upp á 

móti frelsi annarra. Interpol hefur einnig afhjúpað tómarúm hins gamla vestur-lýðræðis. Það 

hefur sýnt fram á ómöguleika þess að standast eitthvað sem ekki er litið á sem lýðræði á 

lýðræðislegan hátt. Interpol afhjúpaði alla fordóma sem gátu falið sig á bakvið lýðræðislega 

orðræðu. Það var grunnhugmynd ögrandi gjarða Oleg Kuliks. Það að leika árásargjarnan hund 

í keðju, kynnti í raun mynd af Rússlandi sem liggur í sameiginlegum rótum undirmeðvitundar 

vestursins.49  

 

Misiano segir Evrópu hafa misst sitt áunna auðkenni eftir fall Berlínarmúrsins og 

Interpol hafi varpað ljósi á það og í rauninni sé ágreiningur áhrífaríkasta tæknin í 

tómarúm lýðræðis þegar komi að því að öðlast auðkenni. Merkingafulla list segir hann 

vera afsprengi hörmunga ekki sigra og að aðeins nýr óvinur hafi getað endurreist 

Evrópu með sinni orku: 

                                                
46 Misiano, „The Apology of Defeat:“ 52. 
47 Misiano, „The Apology of Defeat:“ 53. 
48 Misiano, „The Apology of Defeat:“ 54. 
49 Misiano, „Misiano’s Response to the Letter to the Art World:“ 27. 
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Ef Brener hefði ekki eyðilagt innsetningu Wenda Gu og Kulik hefði ekki barið gest á sýningunni 

Fargfabriken, hefði þetta ekki verið fundið upp. Orðin láu í loftinu á opnun Interpol, „fasistar“, 

höfðu þar af leiðandi sérstaka þýðingu. Fasismi er vissulega vestrænt orð, fætt í vestrinu. Í því 

slæma sem framið var á tuttugustu öldunni, ber austrið minnsta ábyrgð á einhverjum fasisma. 

Nýja „sameinaða Evrópa“ vill frelsa sjálfa sig frá kvölum martraða fortíðarinna og koma 

sökinni á aðra.50  
 

Hann segir skandalinn hafa stuðlað að því að allar stöður, sem voru faldar eða óljósar, 

hafi orðið skýrar þar sem þátttakendur sýningarinnar hafi skipst í tvo hópa eftir atburði 

opnuninnar. Reynsla Interpol verkefnisins hafi einnig afhjúpað stöðu rússnesks 

auðkennis á hinum alþjóðlega vettvangi og að sú staða sé meira en vandræðasöm. 

Sérhver þátttakandi hafi lagt fram sína eigin niðurstöðu, hver og einn hafi fundið sín 

persónulegu örlög í gegnum Interpol. „Að sumir sem hafi ályktað sem svo að 

samræður við vestrið væru ógerlegt verkefni, byrjuðu að rannsaka sjálfstæða tilvist, á 

meðan aðrir héldu í hugmyndina um Rússland sem stað glötunnar með enga von um 

betri framtíð. Með öðrum orðum, ef vestræna kerfið þarf að upplifa sig sem sterkari í 

gegnum ósigur Rússlands, þá hafi Rússland misst þá sýn sem það hafði af vestrinu og 

sveifli sér nú á milli þeirrar hugmyndafræðilegu mýtu og viðleitni til þess að tala 

upphátt frá stöðu styrkleika, á milli algjörs afskiptaleysis gagnvart því og raunsærrar 

verkfræðarhyggju.“51  

Slóvenski listamaðurinn Igor Zabel talar um frasann við og hinir,52 sem 

einfaldan og samhverfan, en um leið og undirtitillinn sé lesinn („rússneskir listamenn í 

vestrinu -vestrænir listamenn í Rússlandi“), verði ljóst að samband okkar og annarra 

sé langt frá því að vera í jöfnu vægi og jafngilt. Titillinn gefi í skyn að 

nútímalistaheimurinn sé ákvarðaður af reynslu „annarleika.“53 Í slíkum heimi standi 

rússnesk list andspænis mörgum öðrum: t.d. sé list hins fjarlægja austurs (eins og 

Kína og Japan), íslamska heimsins, latínsku Ameríku og Afríku - til þess að eitthvað 

sé nefnt, vettvangur þar sem hægt sé að taka eftir umtalsverðri listrænni athafnasemi í 

nútímanum. Samt sem áður eigi þessi titill ekki við þessa aðra, aðeins einn sérstakan 

annan: vestrið, vestræna listaheiminn. 

Ástæða þess að vestræn list sé ekki aðeins skilin sem ein af mörgum, jafngildum 
                                                
50 Misiano, „The Apology of Defeat:“ 54. 
51 Misiano, „The Apology of Defeat:“ 55. 
52 Slóvenski listamaðurinn Igor Zabel skrifaði grein sem birtist fyrst á ráðstefnu í Moskvu árið 1997 og talar þar um frasann “Við 
og hinir“ sem var heiti ráðstefnunnar. 
53 Igor Zabel, „„We and „The Others:“130. 
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listaorðtökum, fremur sem hið eiginlega annað, sé augljós: innan hnattræns 

tengslanets listar, líti út fyrir það að vestræn list haldi stjórnarstöðu. Zabel segir 

stofnanir, auðmagn, markaði og hugtök vera staðsett í hinum vestræna heimi eða því 

sem sé sterklega tengt honum. Þar af leiðandi heldur hann því fram að það sé vestrið 

sem ákvarði hvað sé list og hvað ekki. Og jafnvel hið mikið umrædda 

fjölmenningarlega ferli geti ekki forðast þetta úrslitaatriði. Sérstakt svæði 

listafyrirbrigðis eða tungutaks sé notað af vestrænum stofnunum og auðmagni og 

síðan endurstaðsett eða endurvarpað í sitt upprunalega samhengi. 

Þetta samband gefur vissulega mjög ólíka merkingu um hugmynd annarleika. Það má vera satt 

að vestræn list sé annað fyrir okkur, en það sem skiptir máli í raun er það að við erum hinir fyrir 

vestrið.54 

 Zabel segir þetta samband vera víðtækt. Það megi vera að suður-afrísk og japönsk list 

sé lítið þekkt og eigi erfitt með að skilja hvor aðra, svo hægt væri að nota hugmynd 

annarleika yfir það samband, en segir það í raun ekki vera mikilvægt. Það sem hins 

vegar sé mikilvægt, sé að hvaða marki hún haldist óþekkt, óskiljanleg og sé þar af 

leiðandi annað fyrir vestrið. „Öfugsnúningur slíks ástands er að við, með fyrirvara, 

skiljum okkur sjálf sem ein af hinum fyrir vestrið, að við lítum á okkur sjálf gegnum 

annarra manna augu. Þetta er að sjálfsögðu hugarburðarviðhorf en þannig skiljum við 

okkur sjálf sem annar hinna (as other’s other). 

Mjög svipuð vandamál eru rædd af Ekaterin Dyogot, en hún bendir á vanda 

auðkennis og framsetningu í nútímalistum í Rússlandi. Lýsir hún ástandinu sem svo 

að listamenn séu tilneyddir til þess að vera fulltrúar Rússlands, fyrir augu vestursins. 

Hún segir það virðast vera óhjákvæmilegt að tala um Rússa sem andstæðu vestursins, 

vestrið sé eina heimildin og eini staðurinn sem kynntur sé, þegar minnst er á það sem 

ekki hefur verið kynnt. Þegar ekki sé hægt að kynna vestrið sé skírksotuninni 

óhjákvæmlega beint til Rússlands.55 

Zabel segir heiminn sem Dyogot lýsir vera markaðan af annarleika og vera 

heimur sem krefst kynningar, en að sama leyti markaður af einu sérstöku annars: 

vestursins. Hann bendir á að við séum stöðugt að tala um vestrið sem eina heild, þegar 

í raun sé það mjög misleitt þar sem það hafi sína eigin miðju, sinn eiginn útjaðar, sinn 

eigin fjandskap og sína eigin baráttu fyrir ríkjandi stöðu og yfirráðum. Hinn vestræni 

                                                
54 Igor Zabel, „„We and „The Others:“130. 
55 Zabel, „We And „The Others:“ 131. 
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heimur sé því í raun sín eigin eigin misleitni í menningarlegum skilningi.  

Að vestrið sé orðið meðvitaðara um auðkenni sitt, segir hann benda til að 

auðkenni þess geti ekki verið tekið sem sjálfsögðum hlut lengur. Módernista-

hugmyndafræði kalda stríðsins og nýlendutímabilsins hafi verið byggð á þeirri 

hugmynd að núveranandi vestrænar gerðir og gildi, séu núverandi gerðir og gildi og 

þar af leiðandi algild fyrir allan heiminn. Slík hugmyndafræði geti verið nýtt sem tæki 

og tól til þess að ná yfirráðum og stjórnum. Líkan árekstra siðmenningar, á hinn 

bóginn, samsvari heimi þar sem vestrið, með sinn kraft og sín yfirráð, sé ögrað af 

upprennandi nýrri miðju valds. Samkvæmt þessu líkani, sé nútímasiðmenning ekki 

endilega vestræn og vestræn siðmenning ekki endilega nútímaleg. Hann trúir því að 

áætlun þessarar kenningar sé að tryggja nauðsynlegan áhuga á vestrinu á tíma sem 

vestrið getur ekki stefnt að heimsyfirráðum lengur.  

 
Vald er ekki aðeins endurúthlutað hvað landsvæði varðar, það er að verða afsvæðavætt, 

hnattrænt, óstöðugt og óhlutstætt. Hin sterka vitundavakning á auðkenni og mismuni getur þar 

af leiðandi verið skilið sem viðrbagð við þeirri kreppu og við hvarfi slíks auðkennis. 

Zabel segir allt benda til þess að vestrið sjálft, ásamt sínu tiltekna auðkenni, sé ef til 

vill aðeins hugarburður, einnig okkar eiginn hugarðburður, okkar eigið annað, 

grundvöllurinn þar sem við byggjum okkar eigið auðkenni. Sú staðreynd að okkar 

staða sé ekki lengur algild í heiminum, geri það mikilvægt að reyna að skilja og 

útskýra aðra menningu. „Rétt eins og „Orient“ og „Islam“ (hugmyndir, ræddar af 

Said), virðast þessir hinir menningaheimar vera tímalausar hugarburðatilvistir, t.d. 

sem úrelt, órökrétt, villt og hættulegt o.s.frv.“  

Frá slíku sjónarmiði segir Zabel að hægt sé að reyna útskýra hið tímabundna 

Rússland og árekstra þess með hugsýn rússnesks eðlis, fremur en með greiningu 

eiginlegs pólitísks og efnahagslegs fjandskapar. Hann segir þennan eilífa og 

óbreytanlega kjarna virðast vera furðulegan, hættulegan og framandi á sama tíma og 

innihalda slík vandamál eins og strangtrúnað og dulrænar hefðir, tilfinningalega, 

órökrétta og ljóðræna sál o.s.frv. Hann geti gefið það í skyn að í eðli sínu vilji Rússar 

sterkt, ráðaríkt pólitískt afl í fullþróuðu kerfi lýðræðis. 

Heimur vestursins og hinna, krefjast túlkunar sem útskýringar og aðeins þá geti 

verið til undirstaða fyrir mögulegar samræður, útskýrir Zabel. Þetta samband gefi í 

skyn byggingu á kerfi auðkenna og framsetninga. Það að „skýra“ samband við „aðra“ 
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menningu þannig að „vörur“ þessarar menningar verði að vera túlkaðar sem svo að 

þær séu að kynna það og þess „auðkenni.“ Þrátt fyrir áætlanir listamannana séu þeir 

settir í þá stöðu að vera neyddir til að vera nokkurskonar forsvarsmenn þeirra 

„furðulega heims.“ Við síðan skoðum list þeirra út frá því hvernig þeir framsetja sinn 

kjarna og sitt auðkenni, með þeim tilgangi að „endurstaðfesta“ okkar eigin „kjarna“ og 

„auðkenni“.  

Rússar eða listamenn almennt geta þar af leiðandi ekki komið að listsköpun í hlutleysi, rétt eins 

og aðrir þátttakendur geta ekki séð hina í hlutleysi, heldur bera þeir á baki sér fyrirframgefnar 

væntingar annarra, þess sem er ætlast til af þeim samkvæmt þeirra „fyrirframgefnu“ stöðu. 

 
	 
8. AÐ BRÚA EÐA BRJÓTA? 
	 

John. A. Powell veltir því fyrir sér hvernig hægt sé að bregðast við sameiginlegum 

kvíða nú til dags og hvernig við byggjum sönn þjóðfélög tilheyrslu, þar sem 

heimurinn er stöðugt undirorpinn djúpstæðum breytingum. Við eigum um tvennt að 

velja. Annað hvort „brjótum“ við:  Hörfum frá hinum hópnum og eigum þar af 

leiðandi auðveldara með að trúa ósönnum sögum sem byggjast á hugsunarhættinum 

við gegn þeim og virðum þær venjur sem viðhalda hinum sem  „ómannlegum;“ eða 

við „brúum:“ Náum til annarra hópa með því að tengjumst þeim í gegnum hið 

mannlega, á meðan við viðurkennum að við séum öðruvísi. Þverstæða Öðrunar sé því 

ekki að „samsama,“ heldur það að tilheyra, en það krefjist þess ekki að við séum öll 

eins. Það þýði að við viðurkennum og fögnum fjölbreytileika okkar,  í samfélagi þar 

sem við, tökum allt annað fólk með í reikninginn. 

Ef við þurfum að berjast gegn rísandi öldu öfgastefnu í kringum hnöttinn, verðum við að búa til 

brýr yfir muninn, og sýna mótstöðu stefnumótandi nýtingar á okkar sameiginlega kvíða. Þegar 

við „brúum“, opnum við ekki aðeins til annarra, við opnum líka fyrir breytingar í okkur sjálfum 

– og tökum þátt í að búa til sameiginlegt samfélag sem allir geta búið í. 

Þó Powell tali um öðrun í samfélagslegu samhengi má margt læra af orðum hans. 

Interpol var nokkurskonar samfélag. Og niðurstaða þess ekki einungis eitthvað sem 

má læra af þegar kemur að alþjóðlegri listsköpun, heldur hvernig við sjáum aðra 

dags daglega og með hvaða viðhorfi við mætum þeim, í félagslegu samhengi, í 

samhengi heimsins.  
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