
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2000-310

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos-Institution-Department
Yhteiskuntahistorian laitos

Tekijä-Författare-Author
Berglund, Joose
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Sosialistinen realismi DDR:n kuvataidepolitiikan ohjenuorana 1945-1953
Oppiaine-Läroämne-Subject
Poliittinen historia
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu

Aika-Datum-Month and year
2000-04-19

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
102

Tiivistelmä-Referat-Abstract
Työni tarkoituksena oli selvittää sosialistisen realismin määräävää asemaa Saksan itäisen miehitysvyöhykkeen (vuodesta 1949 DDR:n)
kuvataidepolitiikan ohjenuorana vuosivälillä 1945 - 1953.
Erityisesti tutkimusongelmana oli se, miten sosialistinen realismi ujutettiin DDR:n viralliseksi taidesuuntaukseksi. Itä-Saksassahan ei ollut
perinteitä sosialistiselle realismille, vaan tyylisuunta oli silkkaa tuontítavaraa Neuvostoliitosta,kuten koko sosialistinen järjestelmäkin.
Työn case study-osassa analysoin Itä-Berliiniin 1946 - 1949 rakennettua Treptower Parkin muistolehtoa, joka on massiivisin sosialistista
realismia edustava yksittäinen muistomerkki Neuvostoliiton ulkopuolella.
Tärkeimpänä lähdeaineistona oli lähinnä Berliinistä hankkimani kirjallinen materiaali, josta alkuperäisaineistoa edustivat DDR:ssä julkaistut
teokset, kuten Kulturpolitisches Wörterbuch ja Treptower Parkia kuvaavat historiikit.
DDR-aineiston propagandaluonteesta johtuen paremmiksi lähteiksi osoittautuivat kuitenkin Länsi-Saksassa ja yhdistyneessä Saksassa julkaistu
kirjallisuus, kuten esimerkiksi Martin Damuksen teokset Malerei der DDR - funktionen der bildenden Kunst im realen Sozialismus ja
Sozialistischer Realismus und Kunst im Nationalsozialismus sekä Günter Feistin ja Eckhart Gillenin aikalaisdokumentteihin pohjautuva
kokoomateos Stationen Eines Weges - Daten und Zitate zur Kunst und Kunstpolitik der DDR 1945 - 1988.
Sosialistisen realismin taustoja selvitin mm. Matthew Cullerne Bownin teoksen Art Under Stalin sekä Toby Clarkin teoksen Art And Propaganda
avulla.
Varsinaista alkuperäistä arkistoaineistoa olisi ollut saatavilla DDR:n ja Neuvostoliiton arkistoissa, joista ainakin ensin mainitut olisivat olleet
nyttemmin avoinna. Käytettävissäni ei ollut valitettavasti resursseja niihin tutustumiseen.
Työni muodostaakin ns. kehityskertomuksen, jossa selvitetään sosialistisen realismin tulo DDR:n tuontitavarana, sen aseman pönkittäminen
DDR:n viralliseksi taidesuuntaukseksi sekä sen aseman osittainen mureneminen Stalinin kuoleman aiheuttaman "suojasään" ansiosta.
Sosialistista realismia edustavilla monumenttiteoksilla Neuvostoliitto legitimoi valtaansa itäisessä Euroopassa. Niinpä Treptower Park
muodostikin herkullisen case studyn aiheen.
DDR:ssä sosialistista realismia kopioitiin ja toteutettiin jopa suuremmalla innolla kuin sen emämaassa Neuvostoliitossa. DDR:n
kulttuuripolitiikan malli rakennettiin Neuvostoliiton kopioksi ja jopa teosten aiheet noudattelivat neuvostoliittolaisia esikuvia.
Ainoan oikean taidesuuntauksen yksinvaltaan ilmestyi säröjä vasta Stalinin kuoleman aiheuttaman suojasään ansiosta. Esimerkiksi Itä-Berliinin
työläiskapinaa DDR:n taiteilijapiirit seurasivat sivusta. DDR noudatteli uskollisen sosialistisen oppilaan asemaansa suhteessa Neuvostoliittoon
tiukasti myös taidepolitiikassa. Sosialistista realismia tulkittiin siellä jopa ahtaammin kuin itse Neuvostoliitossa.
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