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PUTINISMEN

KRÖNIKA

MI LENNHAG
statsvetare och Östeuropaforskare vid Lunds universitet

TV-HYLLAN

Ett hårt hjärta täcks ofta 
över med en len tunga.

STIG JOHANSSON

 D et är lätt att skämta om Vladimir Putin. I rysk cen
surerad statstelevision – och därefter i omvärl
dens press – är Putin mannen som rider på den si
biriska tundran i bar överkropp och militärbyxor, 
som umgås med både farliga och gulliga djur, och 

som kan det mesta om jakt och friluftsliv. Oftast är han 
en stereotypt manlig man som dokumenterats i stridsflyg
plan, med olika skjutvapen, i armbrytningstävling och i in
struktionsvideo för judoutövare. Putins företrädare Dmi
trij Medvedev däremot behöll kläderna på kring fotogra
fer, vistades i stadsmiljö, och utövade yoga.

Putin får nu kritik inom Ryssland för sitt agerande 
i Ukraina, och populariteten är inte vad den varit. Ändå 
kvarstår faktum, även om omvärlden raljerar och inte helt 
förstår: Putin är populär i Ryssland.

1999 var Ryssland  ekonomiskt, organisatoriskt och tek
nologiskt för eftersatt för att vara en reell internationell 
aktör. Putin tillträdde vid millennieskiftet, och i sitt mil
lennietal – som publicerades på internet som ett led i att 
introducera ett modernt presidentämbete – deklarerade 
han att det var ”för tidigt, milt uttryckt, att avskriva Ryss

land som stormakt”. Det 
patriotiska talet framhöll 
Rysslands storhet och ex
klusivitet; Ryssland skul
le aldrig bli en dålig kopia 
av USA.

Forskning visar på ett 
påtagligt svagt stöd för 
politiska institutioner 
i Ryssland, men 2007 var 
Putin enligt mätning
ar den politiske ledaren 
i världen med starkast 
stöd hos den egna befolk
ningen.

Ryssland uppvisade 
från 1999 till 2008 en 
enastående ekonomisk 

återhämtning efter finanskollapsen 1998. Oljepengarna 
strömmade in. Löner, levnadsstandard och bnp steg mar
kant. Industrin moderniserades, utlandsskulderna beta
des av och statens valutareserv bara växte.

Putin blev en symbol  för det ryska ekonomiska undret, 
och ett nytt Ryssland på militär och storpolitisk fram
marsch. Putin blev landsfadern som till skillnad från fö
reträdarna var nykter, vältränad, handlingskraftig samt 
fick omvärldens ledare att lyssna.

Det är ett enormt land Putin ska ena. Ryssland är värl
dens största land, spänner över nio tidszoner och består av 
många etniska grupper. Dessutom inverkar 70 år av starka 
sovjetiska ledargestalter. Putins speciella ledarroll – utan 
konkret politisk ideologi, men med ökad centralisering 
och starkare presidentmakt – benämns ibland ”putinism”.

Amerikanska Time utsåg Putin till årets person 2013, 
och Forbes räknade Putin som världens mäktigaste person 
– följd av Obama. Detta trots att Putins nuvarande presi
dentperiod har inneburit ekonomisk tillbakagång och in
ternationell kritik av lagar kring homosexualitet och ci
vilsamhälle.

Den censurerade ryska statstelevisionen  inskränker po
litisk debatt. Hårdare lagar mot demonstranter, civilsam
hälle och ”huliganer” (det vill säga ”regimkritiker”) försvå
rar ytterligare för en fungerande politisk opposition. Det 
finns i praktiken få alternativ till Putin. Moskvabörsens 
fall med tio procent i början av veckan och tilltagande in
ternationell och inhemsk kritik mot Ukrainapolitiken, är 
inte avgörande. Ryssland är inte Ukraina. Putin har sett 
till att göra sig själv svårersättlig.

Stadigt i sadeln.  Trots 
Ukrainapolitiken är Putins 
ställning i Ryssland ohotad.

Ukrainakonflikten ser inte ut att 
kunna skada Vladimir Putin.
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Tv på 
djupet
■ ”Vad är din relation till 
tv?” frågar Johan Fors
man i nya numret av tid
skriften Glänta.

Filmaren och teore
tikern Hito Steyerl sva
rar: ”Jag har egentligen 
ingen relation alls. Jag 
tittar inte på tv, jag tän
ker inte på tv”. 

En udda inledning, 
kan man tycka, på en 
intervju som ska hand
la om just tv, men fram
förallt kanske en speg
ling av hur intellektuel
la ofta har förhållit sig 
till mediet. Med ett slags 
upphöjt men samtidigt 
demonstrativt okunnigt 
förakt.

Intervjun med Hito 
Steyerl blir också pre
cis så snömosig som 
man kunde förvänta 
sig. Men den är å andra 
sidan inte representativ 
för helheten i Gläntas 
temanummer om televi
sion. Tvärtom är det full
komligt fullspäckat av 
intressanta, roliga och 
djupt insatta texter om 
tv och tvtittande. Långa 
och lustfyllda essäer om 
tv:s roll i det gamla öst
blocket, om fjärrkontrol
lens historia och om den 
syriska serien Bab al
Hara. Till det bästa hör 
Agri Ismaïls text där han 
både uppdaterar och tar 
spjärn mot David Foster 
Wallaces tjugo år gamla 
essä ”E Unibus Pluram: 
Television and U.S. Fic
tion”. Tvkritik när den 
är som allra bäst.

PATRIK SVENSSON

■ Det är bara några månader sedan 
jag upptäckte årets Hasselbladspris
tagare Miyako Ishiuchi (född 1947). 
Det var på Paris Photo jag hittade 
hennes bok ”Yokosuka Story” från 
1979 där hon berättar om hur det 
var att växa upp i skuggan av en stor, 
amerikansk flottbas under det kalla 
kriget, och det var bara prislappen 
som fick mig att avstå – japanska fo
toböcker är eftertraktade och Miya
ko Ishiuchis debut visade sig inte vara 
något undantag.

På sjuttiotalet var hon trogen den 
tidens japanska tradition med tungt 
poetiska och starkt subjektiva betrak
telser. Men i motsats till flera av sina 
mer namnkunniga manliga kolleger 
har Miyako Ishiuchi lyckats förnya 
sig och hittat en väg som känns som 
hennes – mot en mer stillsam och re
flekterande fotografi. Mest känd är 
hon nog för ”Mother’s” som visades 
på Venedigbiennalen 2005. Hon do
kumenterade där sin döda mors ägo
delar, speciellt de som varit i direkt 
kontakt med kroppen.

Mycket i Ishiuchis fotografi  handlar 
om yta – människors hud och per
sonliga kläder och dess förmåga att 
både dölja och avslöja vad som finns 
under. Ytan som en gräns mellan det 
yttre och inre, det synliga och osynli
ga, det förflutna och nuet, en yta som 
ofta bär spår av tidigare händelser 
och därför är en viktig del av berät

telsen om tidens gång – själva förut
sättningen för all fotografi.

Hasselbladsstiftelsen talar i sin mo
tivering om Miyako Ishiuchis starka 
karaktär och kompromisslösa vision, 
om en extremt sammanhållen och 
utvecklande beslutsamhet och för
måga att utnyttja kamerans hela es
tetiska potential och man ser henne 
som en viktig föregångare och före
bild för yngre konstnärer, ”inte minst 
som kvinna verksam i det mansdomi
nerade japanska fotografiska fältet”.

För ”några av de mest kraftfulla 
och personliga skildringarna av efter
krigstidens Japan” fick Miyako Ishiu
chi i går en guldmedalj och en miljon 
kronor vid en ceremoni i Tokyo. Först 
i november kommer hon till Sveri
ge och Göteborg för att medverka på 
öppningen av den årliga pristagarut
ställningen på Hasselblad Center med 
tillhörande seminarium.

I gårdagens  pressmeddelande fram
hålls att Hasselbladspriset ”anses 
som världens viktigaste pris i foto
grafi”. Bättre hade nog varit att skriva 
”vill vara”. Det är numera många som 
konkurrerar om uppmärksamheten 
samtidigt som minnet av Victor Has
selblad (1906–78) och hans gärningar 
förbleknar …

Idag, när fotografin är allas och 
ingens egendom, är ett internatio
nellt foto pris inte större än den senas
te pristagaren och inte angelägnare 
än den senaste utställningen/boken. 
I det perspektivet är Miyako Ishiu
chi ett riktigt bra val, också för Has
selbladspriset.

PER LINDSTRÖM
fotograf och journalist

HASSELBLADSPRISET 2014

På och under ytan
Japanska Miyako Ishiuchi är 
en välvald Hasselbladspris-
tagare, skriver Per Lind-
ström.

Miyako Ishiuchi, ”Apartment#50”.

”Innocence#34”. Ishiuchi Miyako.
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