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Kunst mot Amerika
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Fra den amerikanske krigskirkegården Colleville-sur -Mer. Foto: Stein Henningsen

USAs ambassade reagerer mot det politiske innholdet i
kunstprosjektet til kunstneren Stein Henningsen. Han
skal sette opp en amerikansk militærkirkegård rett foran
Stortinget førstkommende lørdag. Ambassaden mener
kunstverket demoniserer politikken til USA.
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Av Birger Kolsrud Jåsund/
Rikard Martinussen
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Andrew Schilling, pressetalsmann for den amerikanske ambassade, liker ikke
påstanden som ligger implisitt i kunstverket som på lørdag skal vises frem
på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo. Kunsteren Stein Henningsen
hevder at USA med sin imperalistiske atferd, kun forsterker terrorens
fundament, og mener USA har gjort dette systematisk siden
mellomkrigstiden.

«Frihetens kors»
Henningsen setter på lørdag opp 30 kors opp
foran Stortinget, slik vi kjenner dem fra
amerikanske militærkirkegårder. Senere skal
de settes opp i seks hovedsteder i Europa, i
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land som har deltatt i Irak-krigen.
Disse seks performancene skal fotograferes
og filmes og til slutt utgjøre en
multimedieutstilling.
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Den amerikanske ambassaden er altså uenig i
det politiske innholdet, men erkjenner
Svenningsen rett til å bruke symbolene, selv
om de hvite korsene er viktige amerikanske
fredssymboler.
Kunstneren ser på det hvite korset som et
symbol på frihet, men at dette korset nå er
dødt, og at det blant annet har med krigen i
Afghanistan og Irak og gjøre.
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Korsene som skal brukes til

kunstprosjektet utenfor Stortinget.
I fjor satte den israelske ambassadøren i
Foto: Stein Henningsen
Sverige en stopper for et kunstprosjekt i
Stockholm. Den israelske ambassadøren i Norge protesterte mot et
kunstverk på Youngstorget, også det i fjor. Siden reagerte Den amerikanske
ambassaden mot nettstedet killhim.nu som oppfordret til å drepe Amerikas
president. Men de tretti hvite korsene foran Stortinget hisser ikke opp
folkene i foreningen Venner av Amerika.

- Jeg lar meg ikke provosere, tvert imot synes jeg det er en fryktelig kjedelig
måte og markere dette på, sier Fredrik Norman i den amerikanske
venneforeningen, og han er ikke imponert over kunst-stuntet.
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- Han ønsker nok at folk skal bli provosert av dette, men dette er litt avleggs
synes jeg. Dette er virkemidler som Michael Moore har brukt for lenge siden,
sier Normann.
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