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Protest mot krigen i Irak

K

Med "Frihetens kors" vil kunstneren Stein Henningsen skape debatt om
amerikansk utenrikspolitikk. Men publikum var i villrede om symbolikken.
Det ble tippet abortmotstand og pavesorg.
THORLEIF ANDREASSEN
- Tasteless, fnøs en
kvinne og hastet forbi "den
amerikanske
krigskirkegården" utenfor
Stortinget. Men de fleste
stoppet i går nysgjerrig opp
og betraktet de tre snorrette radene av kopierte
hvite marmorkors. Mange
lurte på hva i all verden
dette skulle bety.
- Som kunstner vil jeg
skape debatt gjennom mitt
kunstverk. Med det
amerikanske korset som
hjerte i performanceutstillingen vil jeg vekke en
verden av passive
tilskuere. Min visjon er å få
publikum til å forstå at de
aktivt må benytte seg av de
muligheter de har til å
stoppe krigen i Irak, sier
Stein Henningsen.

Kunstneren Stein Henningsens (liggende)
performance "Frihetens kors" vakte stor
nysgjerrighet utenfor Stortinget i går.
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- Mange mener det er drøyt
av deg å uttale at det er en
klar forbindelse mellom
utbredelse av terror og
amerikansk politisk
opptreden siden 2.
verdenskrig.
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"Frihetens kors" hans første performance.
Jobber som fotograf.
Lever for kunst.

Tolkes forskjellig.
- Uttalelsen kan tolkes på flere måter. Amerikanske myndigheter vil tolke den som
at deres politikk har redusert terroren, andre vil mene at USAs politikk har medført
økt terror.

M

- De amerikanske korsene du bruker symboliserer vel for nordmenn flest den 2.
verdenskrig og USAs delaktighet i frigjøring av Europa, Henningsen?
- Også jeg har vokst opp med dette korset som frihetens kors. Men president
Bush har drept korsets frihetssymbolikk. Det har mistet sin makt, er dødt. Vi som
står bak denne performance-utstillingen var i Normandie 6. juni i fjor og hørte
Bush i sin tale blande sammen frigjøringen av Europa og frigjøringen av
Afghanistan og Irak, hvor amerikanerne er for å ha tilgang til oljeressursene.
Norge står på terrorlista til Al-Qaida, så dette bør oppta oss. "Frihetens kors" er en
vandreutstilling som skal vises i alle land som er alliert med USA i Irak. Vi åpner
her. På fredsdagen 8. mai vises utstillingen i Berlin, sier Henningsen.
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