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Leninplatz Berlin. Den 19.april 1970 samlet det seg over en 200.000 mennesker foran avdukningen av den 20 meter høye Leninfiguren laget av den russiske billedhuggeren Nikolaj
Tomskij i rød ukrainsk granitt. Walter Ulbricht holdt talen. Arkitekt Heinz Mehlan tegnet bygningene i bakgrunnen som var konstruert for å underbygge utsmykningen; folket skulle fungere
som et fanemotiv bak monumentet. Men allerede i 1992, bare åtte år etter Tomskijs død, ble
skulpturen demontert i 128 biter og gravet ned i et skogsområde utenfor Berlin.
Plassen ble døpt om til «Platz der Vereinte Nationen», nå dekorert med kampesteiner på ca 40
tonn hver, hentet fra fem kontinenter og gjennomboret av springvann. På steinene er det
gravert inn hvor steinene kommer fra, eksakt vekt og i tilegg: «Bitte nicht wasser trinken».
Seddiner See. Etter måneders research og intense forsøk for å få kontakt med mennesker som
hadde vært involvert i forsvinningen av Leninstatuen, kom tipset om et nedlagt militært skytefelt for Volksarmé. Etter en time til fots, langt inne i den tette flate skogen, dukket det opp en
overgrodd konstruert åskam som skulle vise seg å være det hemmelige gravstedet. Under tonnevis med «Schutt und Asche» ligger ennå det enorme symbolet som staten Øst-Tyskland var
bygget på. Granittstatuen av Lenin var laget for evigheten for å minnes Lenin. Den rakk å bli 22
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år før den ble tabuisert etter samlingen avTyskland, og fjernet.
Hva skjer med den offentlige kunsten, når den ikke lenger er ønsket av offentligheten? Kan kunsten å glemme være like viktig som å minnes? Hvem er jurdisk eier av uønskede rester fra offentlig rom etter en ikke-eksisterende stat? I hvilken grad eier man f eks sitt avfall? Blir det
offentlige eiendom? Fritt vilt? Natur? Er det gravrøveri å grave ut en statue som ingen vil ha? Alt
dette blir aktualisert i fortsettelen av prosjektet:
EXTREME MAKEOVER
Berlin
Lars Ø Ramberg
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