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Abstrakt 

Vad betyder tecknen i bilden? Parafigurativa element i kinesiskt tuschmåleri. En visuell kultur-

undersökning. What do the signs in the picture mean? Parafigurative elements in Chinese brush 
paintings. A visual culture study. 

Bildkonsten är ett internationellt språk brukar man säga men är det verkligen så? Museer fokuserar 
oftast på motivbilden i kinesiskt traditionellt tuschmåleri medan element som kalligrafisk text och 
stämpelavtryck oftast inte förklaras trots att symbolik i asiatisk konst inte är tolkningsbar med 
västerländska normer. Jag har skapat ett eget begrepp, parafigurativa element för att benämna dessa 
visuella element utöver motivbilden i traditionellt kinesiskt tuschmåleri. 

Det övergripande syftet med denna undersökning inom de konst-, bild-, och museipedagogiska 
forskningsfälten är att försöka anvisa en metod för att öka förståelsen och uppskattningen för kinesiskt 
tuschmåleri och bildspråk hos en västerländsk publik, det vill säga utforska möjligheter att introducera 
en annan visuell kultur än vår. Det konkreta syftet med min undersökning är att undersöka historiska, 
sociala och kommunikativa aspekter på parafigurativa element i det traditionella kinesiska 
tuschmåleriet och hur de förts vidare i kinesisk samtidskonst. Den kvalitativa ansats som jag har utgått 
ifrån i analysen av det insamlade materialet (samtal, texter, artefakter, etc.) är en analysmetod som jag 
hämtat från Gillian Rose (Gillian Rose (2012), Visual Methodologies. An Introduction to Researching 
with Visual Materials, London: SAGE Publications). 

Det stod redan inledningsvis klart att analys men även tolkning av mina resultat förutsätter en 
förankring i kinesisk kultur och tradition, förutom kunskaper om traditionell kinesisk konst. 
Tuschmåleri har en lång tradition i Kina med rötter i literatiklassens (eliten av tjänstemän) 
intellektuella och bildade inställning till livet som krävde att man ägde färdigheter på många kulturella 
områden (tuschmåleri, kalligrafi, poesi, musik, stämpelkonst, mm.). Sättet på vilket tuschmålningar, i 
synnerhet handbildrullar var avsedda att betraktas men även literatis egna ideal styrde utformningen 
av inte bara rullarnas motivbilder utan i lika hög grad verkens visuella parafigurativa element. Dessa 
(kalligrafisk och kommenterande text samt konstnärs- och ägar/kännarstämplar) hade i äldre 
tuschmåleri bestämda funktioner som skapade en konstnärlig enhet tillsammans med motivbilden, som 
endast styrdes av estetiska och litterära hänsyn. 

Traditionellt kinesiskt tuschmåleri har förändrats fram till idag och omfattar i samtida kinesisk 
bildkonst en mängd olika och nya medier vilket utvecklat nya seendepraktiker och sociala praktiker. 
Den ursprungliga kretsen av producenter finns inte kvar i samma form som i historisk tid, men 
traditionellt tuschmåleri har i hög grad påverkat samtida kinesisk konst. Det traditionella tuschmåleriet 
har i modern tid professionaliserats från att ha utövats av literati, som i grunden var amatörer, till 
dagens akademiutbildade konstnärer. Inom traditionellt kinesiskt tuschmåleri har i modern tid flera 
nya understilar och genrer tillkommit. Konsten har också diversifierats och omfattar i samtida kinesisk 
bildkonst en mängd olika medier vilket givit parafigurativa element nya funktioner, betydelser och 
tolkningar ibland med politiska och samhällskritiska undertoner såväl i bildkonstformer som på 
Internet och i massmedia. 

Tveklöst är det av avgörande betydelse att ha kunskaper om traditionellt kinesiska tuschmåleri för att 
förstå denna utveckling och kanske i ännu högre grad för att förstå den betydelse som parafigurativa 
element har i kinesisk samtidskonst. Min undersökning kan i detta sammanhang förstås som ett försök 
att utforma metoder i syfte att introducera publik från en kulturkrets till en annan kulturkrets visuella 
bildspråk. 

Nyckelord: kalligrafisk text, kinesiskt tuschmåleri, Rose’s kritiska visuella metodologi, semiotik, 
stämpelavtryck, visuell kultur. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Bildkonsten är ett internationellt språk brukar man säga men är det verkligen så? Hur mycket 

av ett kinesiskt, japanskt eller koreanskt konstverk förstår vi och hur mycket går förlorat på 

grund av att vi inte kan deras språk, kultur och filosofi? Kina som alltmer öppnar sig utåt och 

med sina ekonomiska framgångar i världen, kommer på många sätt att uppta en allt större del 

av västerländska människors liv. Kinesisk konst, särskilt den samtida, är på väg att bli en 

självklar del av vårt västerländska konstliv och västerlänningars nyfikenhet på asiatisk konst 

ökar.2 Med min bakgrund som hemspråkslärare i ungerska, bildlärare och studier i sinologi 

(det kinesiska språket, kinesisk konsthistoria, måleri och kalligrafi) vill jag bidra till och 

underlätta denna utveckling. 

Min målsättning är att undersöka hur man kan öka förståelsen och uppskattningen för 

kinesiskt tuschmåleri och bildspråk hos en västerländsk publik. Undersökningen kan ses som 

en fortsättning på mitt examensarbete för kandidatexamen i bildpedagogik vid Konstfack, Att 

tala om konst. Kulturella skillnader ur ett museipedagogiskt perspektiv, och det stipendium 

jag fick av kinesiska staten för att vistas i Kina under två år (2010 – 2012). Traditionellt 

kinesiskt tuschmåleri har utvecklats ur och parallellt med kalligrafi. Samma tusch, papper och 

den speciella pensel som används till kalligrafi har kommit att användas till tuschmåleri, den 

konstform som dominerat tvådimensionell kinesisk bildkonst.3 Det är först i modern tid som 

andra tekniker kommit till användning men bildelementen i det moderna kinesiska måleriet 

vilar i stor utsträckning på traditionellt tuschmåleri.4 Det gäller särskilt för oss svårförståeliga 

element i målningarna som stämplar, kalligrafiska textelement, montering, senare tillfogade 

kommentarer i verken, mm. Jag har skapat ett eget övergripande begrepp för att benämna 

dessa, parafigurativa element. Kunskaper om sådana detaljer kan hjälpa oss till en djupare 

uppskattning och förståelse av traditionellt kinesiskt tuschmåleri. Det kan även leda till en 

förståelse för tuschmåleriets sociala funktioner och därmed också utgöra en inkörsport till 

nutida kinesisk konst. 

Vår västerländska konsthistorieskrivning ger oss en mycket begränsad möjlighet att förstå 

                                                           
2 http://www.svd.se/naringsliv/livsstil/kineser-dammsuger-sverige-pa-konst_7472106.svd (avläst 2013-09-07), 
http://www.svd.se/kultur/salde-kinesisk-konst-for-130-miljoner_8187920.svd (avläst 2013-09-07), 
http://eightartgallery.com/artiklar/efterfragan/ (avläst 2013-09-07). 
3 Traditionellt tuschmåleri, oftast på papper, är monokromt och utövades oftast av den manliga bildade överklassen, literati, 
till skillnad från det polykroma måleriet, oftast på siden som konstnärer verksamma vid det kejserliga hovet utförde. 
4 Jason C Kuo, 郭继生, (2010), Chinese Ink Painting Now, 当代中国水墨画， New York: Art Publishers Inc., s. 12. 

http://www.svd.se/naringsliv/livsstil/kineser-dammsuger-sverige-pa-konst_7472106.svd
http://www.svd.se/kultur/salde-kinesisk-konst-for-130-miljoner_8187920.svd
http://eightartgallery.com/artiklar/efterfragan/
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konst från andra helt skilda kulturkretsar. Symbolik i asiatisk konst är till exempel inte 

tolkningsbar med västerländska normer. I den obligatoriska svenska skolundervisningen är 

det upp till den enskilda läraren att utforma undervisningen och oftast ingår idag ingen eller 

endast mycket begränsad undervisning om kinesisk traditionell konst och kultur. Detta är ett 

problem när man som vuxen västerländsk museibesökare möter samtida och traditionell 

asiatisk/kinesisk konst och kultur. Vad gäller traditionell kinesisk konst finns det mycket 

forskning om själva motivbilden som oftast uppfattas av museibesökarna som det mest viktiga 

och därmed den attraktiva delen av konstverken medan parafigurativa element oftast inte 

uppmärksammas eller förklaras. Jag anser att de spelar en viktig roll för totalupplevelsen och 

förståelsen på både det intellektuella och estetiska planet. 

 

 

1.2 Bakgrund 

I början på 1500-talets nådde kinesiska konstartefakter för första gången de europeiska 

konstmarknaderna och började köpas upp av europeiska kungliga familjer och andra samlare. 

I Sverige spelade Svenska Ostindiska Kompaniet som grundades 1731 en viktig roll. 

Kompaniets verksamhet upphörde först 1813. Sedan 1700-talets svärmeri för orientalisk och 

särskilt kinesisk kultur (sv. kineseri av fr. chinoiserie, à la chinoise) blev kinesiska 

konstföremål gradvis en del av västerländska konstsamlingar vilket gjorde att man även 

började undersöka dem som forskningsobjekt. Det har emellertid länge varit och är 

fortfarande i viss utsträckning så att konsthistorielexika skrivna i väst i liten utsträckning mera 

ingående behandlar asiatisk/kinesisk konst. Den västerländska allmänheten har idag relativt 

blygsamma kunskaper inom orientalisk/asiatisk/kinesisk konst. Detta står i motsats till att det 

idag finns en hel del forskning som resulterat i både vetenskaplig och populärvetenskaplig 

litteratur i ämnet på västerländska språk i takt med att intresset för östasiatisk/kinesisk konst 

som samlarobjekt ökar. 

Kinesisk filosofi och därmed relationer mellan människor i allmänhet och hur de 

kommunicerar i Kina skiljer sig väsentligt från västerlandets. Detta är egentligen den 

viktigaste insikten man borde ha med sig när man närmar sig det traditionella kinesiska 

tuschmåleriet och lämnar den västerländska föreställningsvärlden för att tränga in i asiatisk 

kultur. Denna kunskap kan vara en användbar nyckel men är inte nödvändigtvis en garanti för 
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fruktbar kommunikation och förståelse mellan väst och öst. Den moderne kinesiske filosofen 

Fung Yu-Lan (Féng Yoǔlán, 冯友兰, 1895 – 1990) skriver i inledningen till A Short History of 

Chinese Philosophy5: 

… Aphorism, allusions, and illustrations are thus not articulate enough. Their insufficiency in 
articulateness is compensated for, however, by their suggestiveness. Articulateness and 
suggestiveness are, of course, incompatible. The more an expression is articulate, the less it is 
suggestive-just as the more an expression is prosaic, the less it is poetic. The sayings and writings 
of the Chinese philosophers are so inarticulate that their suggestiveness is almost boundless. … 

… Suggestiveness, not articulateness, is the ideal of all Chinese art, whether it be poetry, painting 
or anything else. In poetry, what the poet intends to communicate is often not what is directly said 
in the poetry, but what is not said in it. …. 

… So an intelligent reader of poetry reads what is outside the poem; and a good reader of books 
reads “what is between the lines.” Such is the ideal of Chinese art, and this ideal is reflected in the 
way in which Chinese philosophers have expressed themselves.6 

Med detta som utgångspunkt borde man enligt min åsikt lägga ännu mer vikt vid en 

pedagogisk, kunskapsförmedlande presentation av kinesisk konst i kontakten med en 

västerländskt publik, det vill säga hur museer, gallerier, konsthallar och andra 

kulturförmedlare där kinesisk såväl traditionell konst som samtidskonst exponeras, kan bli 

bättre på att kommunicera med en västerländsk publik så den lättare kan uppskatta och förstå 

konst från Asien. 

Västerländska texter om traditionellt kinesiskt tuschmåleri som riktar sig till en bredare publik 

behandlar ofta bara själva motivbilden och lämnar till exempel kalligrafiska textelement utan 

kommentar eller översättning. En västerländsk åskådare kan inte förstå sambanden mellan det 

kinesiska språket och bildernas symbolvärld om han eller hon inte behärskar kinesiska både i 

tal och skrift. Det gäller som exempel när motivbilden innehåller en figur som, när namnet på 

denna figur uttalas på kinesiska, har en dubbelbetydelse (homofon, tóngyīncí, 同音词). Ett 

exempel på detta är en fladdermus i bildmotivet som symboliserar lycka, eftersom orden för 

fladdermus respektive lycka uttalas lika. Det kan också gälla kopplingar mellan motivbilderna 

och de kalligrafiska textelementen i konstverken, men även de kalligrafiska texterna i sig 

själva. Ett skrivtecken kan på motsvarande sätt ge texten en dubbelbetydelse och därmed en 

dold undermening när det uttalas. Ofta saknas förklarande texter kring sådana kopplingar i 

västerländska museer. I texterna står det ibland att den kalligrafiska texten, som nästan alltid 

finns i anslutning till bilden, är en integrerad del av konstverket men man ser sällan en 

översättning och förklaring av den eller hur/varför den valts och dess relation till bilden. 
                                                           
5 Fung Yu-Lan, (1948) A Short History of Chinese Philosophy, New York: The Free Press, Macmillan Publishing Co., s. 12. 
6 I översättning av Hans Granqvist (2000), Filosofi i Kina. De stora filosoferna, folktron och spådomsböckerna, Stockholm: 
Svenska Förlaget, s. 17. 
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Kalligrafiska texter som tillfogats konstverket vid en senare tidpunkt och då inte av 

konstnären lämnas också oftast utan förklarade text. Dessa kan vara senare tillkomna 

kommentarer (kolofoner) tí bá (题跋) och stämpelavtryck av ägare, konstsamlare och deras 

vänner. Andra element i konstverket som bara nämns i förbigående är konstnärens stämplar 

och senare ägarstämplar, konstverkets format, presentation och montering. 

Alla dessa visuella parafigurativa beståndsdelar i konstverket utöver själva motivbilden har 

stor betydelse för förståelsen av hur verket användes i ett socialt sammanhang och 

betraktades. De kan ge oss viktig information om hur en kinesisk bildad publik tillgodogjorde 

sig bildkonstverk och hur de presenterade verken i sina hem men även kunskaper som kan 

överföras till samtida kinesisk konst. Parafigurativa element lever vidare i kinesisk 

samtidskonst, inte bara i traditionell samtidskonst utan i konst som brutit med traditionella 

normer och använder nya material och medier. En västerländsk betraktare, som oftast 

koncentrerar sig på själva motivbilden, saknar ofta kunskap om de parafigurativa elementen 

vilket försvårar förståelsen av både kinesisk traditionell och samtida konstuppfattning och hur 

man borde betrakta och tolka kinesisk konst i sina specifika sociala och historiska kontexter. 

 

 

1.3 Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att, inom det konst- och bildpedagogiska samt 

det museipedagogiska forskningsfältet utforska möjligheter att introducera en annan visuell 

kultur än vår, den kinesiska, för en västerländsk publik, och därmed underlätta förståelsen för 

kinesisk konst och berika vår egen visuella kultur som redan bär drag av den kinesiska i till 

exempel samtidskonst och populärkultur. Det är inte någon lätt uppgift att helt frigöra sig från 

de värderingar som följer med vår kulturella bakgrund med västerländska förklaringsbegrepp 

när man betraktar en annan visuell kultur. Det är således inte självklart eller kanske inte ens 

möjligt att fullt ut förstå en annan kulturkrets visuella kultur. I mötet med det som upplevs 

som främmande behöver vi verktyg för att utveckla en interkulturell bildförståelse, i detta 

konkreta fall, en västerländsk publik som skall lära sig förstå och uppskatta kinesiskt måleri. 

Det konkreta syftet med min undersökning är att undersöka historiska, sociala och 

kommunikativa aspekter på parafigurativa element (detaljer utöver motivbilden) i kinesisk 

konst, i synnerhet det traditionella tuschmåleriet. Jag avser undersöka hur de förts vidare i 



8 (54) 

kinesisk samtidskonst. Därmed hoppas jag att denna undersökning kan antyda en väg in i 

samtida kinesiskt måleri. I ett vidare perspektiv är denna undersökning ett försök att utforska 

metoder att introducera publik från en kulturkrets till en annan kulturkrets visuella kultur. 

 

 

1.4 Frågeställning 

Initialt avser jag att, i detalj beskriva och lyfta fram viktiga betydelsebärande bildelement (se 

exempel på parafigurativa element i bild 1 i bilaga 1) i traditionellt kinesiskt tuschmåleri 

utöver själva motivbilden. Alla element i konstverken bildar en enhet, där motivbilden och 

den kalligrafiska texten har en nära relation utan att den ena är viktigare än den andra. Den 

kalligrafiska texten intar därför en särställning bland de parafigurativa elementen i paritet med 

motivbilden. Övriga element som stämpelavtryck (betydelse, placering och antal) skall ses 

som komplement till den grundenhet som motivbilden och den kalligrafiska texten bildar. 

Detta utgör grunden i min undersökning för att kunna svara på följande fråga: Hur samverkar 

de parafigurativa bildelementen med motivbilden och därmed; hur bidrar de till 

helhetsuppfattningen av traditionella kinesiska tuschmålningar? Jag anser att denna 

grundläggande kunskap är nödvändig för att kunna gå vidare och svara på frågan: Hur har 

kinesiska tuschmålningar använts i ett socialt och kulturellt sammanhang och hur används de 

idag och har parafigurativa element någon betydelse idag? Ett exempel på att vissa 

parafigurativa element fortfarande tillmäts relevans kan man se i bild 2 i bilaga 1 som 

visserligen inte är en nutida traditionell tuschmålning utan en affischliknande bild av Ài 

Wèiwèi (艾未未) med parafigurativa element hämtade från eller inspirerade av traditionellt 

tuschmåleri. 

 

 

1.5 Empiri 

I Kina utövas fortfarande traditionellt tuschmåleri i obruten linje från äldre kejsardynastier. 

Kunskapen bland olika yrkeskategorier har förts över från mästare till lärlingar i många 

generationer och traditionen lever fortfarande trots Kulturrevolutionen mellan åren 1966 och 

1976. Under min vistelse i Kina 2010 – 2012 har jag haft möjlighet att komma i nära kontakt 
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med flera verksamma konstnärer och personer i andra konstnärliga yrkeskategorier. Det föll 

sig därför naturligt att försöka ta vara på deras kunskap om parafigurativa element genom 

enkätfrågor som ledde vidare till samtal, vilket jag gjorde genom att applicera en etnografisk 

kvalitativ metod för faktainsamlande. Genom traderad kunskap hoppas jag kunna fylla ut 

eventuella kunskapsluckor i tillgänglig referenslitteratur. Därför har jag samtalat med 

yrkesutövande kinesiska konstnärer, lärare och konsthantverkare som stämpelmakare, 

verksamma inom traditionellt tuschmåleri med fokus på parafigurativa element. Jag avser att 

använda dessa dokumenterade samtal, filmklipp och enkätsvar för att kunna identifiera och 

beskriva betydelsen och användningen av parafigurativa element i traditionellt kinesiskt 

måleri. Särskild vikt lägger jag vid parafigurativa element som har betydelse i en social och 

kulturell kontext även i kinesisk samtidskonst. 

 

 

1.6 Urval och avgränsning 

Traditionellt tuschmåleri med sitt ursprung i kalligrafi utgör den dominerande 

tvådimensionella konstformen i Kina sedan många århundraden tillbaka. Först i modern tid 

har andra tekniker, som till exempel oljemåleri, träsnitt och andra reproducerande tekniker, 

tagits upp eller utvecklats. Därmed har även de inkorporerat parafigurativa element från 

traditionellt tuschmåleri. Närläsning i utvald referenslitteratur om väldokumenterade äldre 

traditionella tuschmålningar utgör därför utgångspunkten för att identifiera betydelsebärande 

parafigurativa element. Studien är därför avgränsad till de parafigurativa elementen i tabellen 

i figur 1, men för att belysa deras betydelse och särskilt deras funktion kommer de att ställas i 

relation till motivbilden. Vidare tar studien avstamp i formatet handbildrullar som avbildar 

landskap med tekniken tuschmåleri på papper och som alltid betraktas liggande horisontellt. 

Denna konstform (landskapsmåleri på papper/siden) har sedan den utvecklades den högsta 

statusen inom kinesiskt traditionellt tuschmåleri, shǔi mò hùa (水墨画). 

Jag har kategoriserat parafigurativa element i kinesiskt traditionellt tuschmåleri (se tabell i 

figur 1). Den första kategorin, Visuella element, tar upp de egentliga parafigurativa elementen 

i det färdiga konstverket medan de övriga två, Materialrelaterade element och 

Teknikrelaterade element kan ses som ett komplement till den första kategorin och tar upp 

material och redskap/verktyg av betydelse för att tillföra konstverket de visuella 
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parafigurativa elementen. Kunskap om dessa två kompletterande kategorier kan bidra till en 

djupare förståelse hur de visuella parafigurativa elementen kommit till och vilka 

begränsningar och möjligheter material och redskap/verktyg utgör eller erbjuder. 

 
Figur 1 Kategorisering av parafigurativa element i kinesiskt traditionellt tuschmåleri. 

Visuella parafigurativa element Materialrelaterade element Teknikrelaterade element 

Format Bildyta (papper, siden, etc.)  

Montering Monteringsmaterial  

 Förvaringslådor  

Konstnärens/konstnärernas 
kalligrafiska text 

Tusch Penslar 

Kommenterande kalligrafisk 
text/kolofon/titel 

  

Konstnärens stämpelavtryck Stämpelpasta (kulör) Stämplar 

Ägares/samlares stämpelavtryck   

 

 

1.7 Metod och tillvägagångssätt 

Min metod är inspirerad av den etnografiska metoden då jag under en längre tid (2010 – 

2012) vistades på Beijing Language and Culture University (BLCU). Mina informanter valde 

jag med hjälp av min gatekeeper 7  ur en grupp som jag hade kontakt med under min 

studievistelse i Peking. De är lärare och konstnärer som är knutna till BLCU eller hör till en 

eller flera konstnärskretsar utanför. Samtals/enkätfrågor till informanterna finns redovisade i 

bilaga 2. 

Min gatekeeper var Wú Bīng (吴冰), som är konst- och kulturjournalist på en av de mest 

kända nordkinesiska konsttidskrifterna Mästaren, Míng Jīa (名家) som ges ut i Peking och 

staden Shenyang. Hon har varit till stor hjälp och introducerat mig i de högre 

konstnärskretsarna. Kontakt med henne fick jag genom mina kinesiska bekanta i Sverige. 

Tillsammans med henne och informant 1, Táng Yì (唐逸), konstnär och mästare (i äldre 

svenska mäster/mästare, dàshī, 大师), fick jag bland annat värdefulla demonstrationer, till 

exempel hur man placerar stämpelavtryck i en tuschmålning. Med informant 2, Zhèng 

                                                           
7 gatekeeper är den benämning som etnografer använder för att beteckna en gemensam kontaktperson som kan främja 
relationen mellan en forskare och deltagarna i en studie (Birgitta Kullberg (1996/2004), Etnografi i klassrummet, Lund: 
Studentlitteratur, s. 13). 
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Huáibǎo (郑怀宝 ), stämpelsnidare, etablerade jag kontakt redan 2006 under min första 

studievistelse i Peking vid Beijing Language and Culture University. Zhèng Huáibǎo har en 

liten stämpelbod på campusområdet där han graverar stenstämplar. Han hade tidigare en 

välrenommerad stämpelstens- och stämpelsnidarateljé vid den berömda, historiska konst- och 

antikvitetsgatan Liúlíchǎng (琉璃厂) som räknar sin historia från Yuándynastin (元, 1279 – 

1368). I detta hantverk eller denna konstform måste man samtidigt vara en skicklig kalligraf 

eftersom man skriver spegelbilden av ett tecken först på stenen och sedan graverar man den. 

Jag, liksom mina lärare och mina konstnärsvänner har beställt flera stämplar av honom. Det är 

status att ha ett högklassigt utfört stämpelavtryck på sina konstverk. 

Övriga informanter (nr 3 – 6) har jag träffat personligen och de har skrivit svar på ett 

frågeformulär där jag ställde frågor om de parafigurativa elementen. De är lärare och 

konstnärer som hör till en eller flera konstnärskretsar (bild 1) utanför universitetet BLCU: 

Hán Mò (韩墨), Rén Qìngpíng (任庆萍), Tián Měiyún (田美云) respektive Zhào Yì (赵艺). Till 

indirekta informanter kan jag dessutom räkna en grupp pensionerade lärare som hade ett 

kalligrafimöte där jag tog del av demonstrationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 Författaren den 27 februari 2012 tillsammans med den konstnärkrets knuten Qinghuauniversitetet 
(Qīnghuá Dàxué, 清华大学) i en förort öster om Peking som ett flertal av informanterna tillhör. Texten över 
ingången lyder i översättning: Öppningscermoni vid Terminsstarten vid Qīnghuá-universitetets 
Institution/Akademi för de Fria Konsterna, Avancerad Forskningskurs i Kalligrafi och Måleri. 



12 (54) 

1.7.1 Allmänna tolkningsprinciper 

Min undersökning är i huvudsak baserad på närläsning och värdering av referenslitteratur och 

studiet av fysiska föremål som äldre och samtida kinesisk konst, liksom analys av samtal med 

informanter och deras enkätsvar. Frågeställningen för min studie ger anledning att fundera 

över olika kvalitativa metoder för analys av mitt insamlade material. Ett centralt kriterium för 

kvalitativa analysmetoder inom humaniora är att fokusera på öppen och därmed ofta 

mångtydig empiri. Ett annat viktigt del i analysen är att utgå från studieobjektens perspektiv, 

inte forskarens. Detta betyder att studieobjekten avgör vilka dimensioner och kategorier som 

skall stå i centrum och från vilka analysen skall utgå. Denzin & Lincoln betonar detta mycket 

tydligt i relation till forskarens roll i det att kvalitativ forskning är kontextbunden.8 

 

 

1.8 Teori och tolkningsram 

Vi har inte något givet statiskt universellt bildspråk för visuell kommunikation, utan 

bildspråket är kulturellt och historiskt kontextuellt betingat. En kulturkrets visuella kultur 

utvecklas ständigt och präglas av sociala, politiska och ekonomiska förändringar under vilka 

den verkar. Djupgående kunskaper om historiska skeenden som en visuell kultur genomgått är 

nödvändiga, liksom kunskaper om och upplevelse av dess miljöbetingelser, sociala 

sammanhang och betydelse förutom kulturkretsens språk, samhällsstruktur, traditioner och 

familjestruktur.9 Målsättningen med denna studie måste därför med nödvändighet avgränsas 

till betingelserna för kinesisk visuell kultur med avseende på traditionellt tuschmåleri för att 

underlätta för en västerländsk publik att uppskatta den konstformen. Traditionellt tuschmåleri 

kan naturligtvis inte få samma funktion i den västerländska kulturkretsen. På samma sätt har 

förändringar i Kinas samhällsstruktur gjort att den inte heller där har samma funktion idag 

som under de tidsperioder konstverken tillkommit. Detta gör emellertid inte att kunskap om 

visuella parafigurativa element har förlorat sin betydelse i kinesisk samtidskonst. Tvärtom, de 

lever vidare och tillmäts stor betydelse med ofta dolda eller antydda underbetydelser särskilt i 

regimkritiska kommentarer, dvs. det outsagda och frånvarande (se citat på sidan 6). Nu mer 

än någonsin förväntar sig kinesiska konstnärer att betraktaren omvärderar eller åtminstone 
                                                           
8 Norman K Denzin & Yvonna S Lincoln (2005), Introduction. The Discipline and Practice of Qualitative Research. I, i 8 
Norman K Denzine & Yvonna S Lincoln, eds., Handbook of Qualitative Research, 2nd ed., Thousand Oaks: Sage, refererad i 
Mats Alvesson & Kaj Sköldberg (2008), Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Lund: 
Studentlitteratur, s. 17. 
9 Irit Rogoff (2002) Studying Visual Culture, kapitel i Nicholas Mirzoeff, ed. The Visual Culture Reader, 2nd ed., London: 
Routledge, s. 24-36. 
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tolkar helheten med egna ögon. Utan kunskaper om de visuella parafigurativa elementen blir 

då naturligtvis konstupplevelsen även av Kinas samtidskonst lidande för en västerländsk 

publik. Min studie kan således betraktas som en visuell kommunikationsstudie eller 

teckenstudie, relevant för både uppskattningen och förståelsen av såväl äldre som samtida 

kinesisk bildkonst. 

 

1.8.1 Visuell kultur 

Med begreppet visuell kultur avser man i vid bemärkelse hur det vi upplever med vårt seende 

utgör en del av sociala interaktioner i samhället. I det postmoderna samhället har den visuella 

kulturen intagit en dominerande ställning. Visserligen är språklig och visuell kultur starkt 

sammanflätade kulturella yttringar, men det postmoderna västerländska samhället har blivit 

allt mer ocularcentriskt.10 Med detta avses att synintryck har kommit att dominera allt mer 

över andra sinnesintryck och bilden har kommit att bli en dominerande källa till kunskap. 

Förhållningssätt att kritiskt tolka texter och symboler har funnits under en lång tid och blivit 

allt mer raffinerade medan motsvarande verktyg att analysera och kritiskt granska bilder eller 

modern visuell kultur inte har samma långa tradition. Vi är i starkt behov av ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot den moderna visuella kulturen eftersom nya medier gör att gränsen 

mellan fiktion och verklighet blir allt mer otydlig. Det kanske inte förefaller relevant att 

applicera ett sådant kritiskt förhållningssätt på traditionellt kinesiskt tuschmåleri, men sett i ett 

samtida perspektiv kan det vara relevant att inte förbise vilken betydelse visuella 

parafigurativa element har i kinesisk samtida visuell kultur. 

Nya seendepraktiker utvecklas bland dagens kineser avseende de visuella parafigurativa 

element som har kommit att användas i kinesisk samtidskonst. Det är uppenbart att flera av 

dessa visuella parafigurativa element används både i en social och samhällskritisk kontext, 

som t.ex. i Ài Wèiwèi bild (bild 2 i bilaga 1). Att analysera hur en sådan bild fungerar blir 

därmed viktigt. Rose har definierat fem huvudsakliga utgångspunkter för en sådan analys: 

bildens inneboende visuella verkan (på betraktaren), sätt att betrakta bilden (framkallade av 

bilden i sig), sociala aspekter (föreställningar kring vilka sociala skillnader bilden framkallar 

samt i vilken social kontext bilden betraktas) och de visuella kvaliteter som betraktaren tillför 

bilden.11 

                                                           
10 Gillian Rose (2012), Visual Methodologies. An Introduction to Researching with Visual Materials, London: SAGE 
Publications, s. 4f. 
11 Gillian Rose (2012), s. 16. 
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1.8.2 Hermeneutisk och semiotisk tolkningsram 

Avsikten med min undersökning är att undersöka de parafigurativa elementen och deras 

betydelse för förståelsen av bilden som helhet med utgångspunkt i den tid de har tillkommit. 

För det lämpar sig ett hermeneutiskt förhållningssätt. Detta kanske emellertid inte når ända 

fram till målet, i synnerhet som visuella parafigurativa element, rika på icke-textuella element 

som piktogram, liksom det talade språket ständigt är föremål för betydelseförskjutningar och 

därmed omtolkningar. En enda bakomliggande ”sann” tolkning eller betydelse i hermeneutisk 

tradition kan man bara förvänta sig komma fram till för en viss väldefinierad tid och miljö. 

Jag anser att en sådan tolkning trots allt är värdefull som utgångspunkt för att förstå 

eventuella omtolkningar beroende på hur bildrullar har brukats i olika sociala kontexter 

genom tiderna i Kina.  

Hermeneutik som begrepp spänner över konkret tolkningsteori och metodlära till rent 

filosofiska överväganden kring människan som tolkande väsen. 12  Traditionellt har 

hermeneutiken varit en metod för filologisk tolkning, det vill säga tolkning av texters 

innebörd och bakomliggande dolda sanningar som ett led i att förstå till exempel en person, 

ett skeende eller en tidsepok. Metoden bygger delvis på att dekonstruera texter för att 

identifiera betydelsebärande detaljer i syfte att rekonstruera ett komplext skeende eller 

företeelse. Hermeneutik har sedan kommit att appliceras inte bara på texter utan även på 

bildobjekt, artefakter mm.  

För att belysa både tids- och miljöaspekterna av eventuella omtolkningar och 

betydelseförskjutningar hos de visuella parafigurativa elementen är ett semiotisk 

dekonstruktivistisk förhållningssätt mera lämpligt. Ett sådant förhållningssätt kan man finna i 

Ferdinand de Saussures strukturalistiska teckenbegrepp och semiotiska teori som Roland 

Barthes kritiskt vidareutvecklat i poststrukturalistiska anda. 13  Dekonstruktivism är ett 

svårfångat begrepp som till en början avsåg en metod att tolka texter inom lingvistik. Syftet 

var att lyfta fram logiska konflikter och implikationer för att visa att en text aldrig enbart 

betyder det som sägs och tvärt om. Metoden har kommit att användas inom visuell kultur och 

kommunikation där betraktarens utgångspunkt (perspektiv både bokstavligt och i överförd 

bemärkelse) avgör hur en bild tolkas, vilket leder till att alla tolkningar konkurerar och ingen 

är varken rätt eller fel. Komplexiteten i texter, bilder och symboler blir uppenbar i 

                                                           
12 Søren Kjørup (2009), Människovetenskaperna, Lund: Studentlitteratur, s. 233 f. 
13 Jan Gustafsson (2003), Semiotik – i tegnenes leg i tekstens mønstre, Kapitel i Elisabeth Halskov Jensen & Jenny Anneberg 
Olesen ed. (2003), Tekstens univers – en introduktion til tekstvidenskab. Forlaget Klim, Gyllinge, s. 137-178. 
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korsbefruktningen mellan dekonstruktivism och semiotik. Detta gäller i synnerhet stämplar, 

piktogram och kalligrafiska element med kvaliteter utöver de rent textuella i kinesiska 

tuschmålningar. Tolkningsramen blir då dels nomotetisk, det vill säga i generaliserande 

mening, dels ideografisk, dvs. tolkande.14 Här har i och för sig hermeneutiken och semiotiken 

samma mål om än med olika medel även om hermeneutiken är ideografisk eller studerar 

engångsföreteelser i tid och rum. I boken Teckenriket skriver Roland Barthes om semiotiska 

aspekter på orientalisk kultur, i synnerhet japansk. Han skriver: 

Jag skådar inte kärleksfullt bort mot en orientalisk essens. Orienten är mig likgiltig. Den förser 
mig endast med ett förråd av drag vars angreppsposition och konstruerade samspel tillåter mig att 
"förespegla" mig idén om ett okänt symbolsystem, fullständigt väsensskilt från vårt eget. Det som 
kan skönjas då Orienten tas i beaktande är inte andra symboler, en annan metafysik, en annan 
visdom (även om en sådan mycket väl kan synas önskvärd); det är en skillnads möjlighet, 
möjligheten av en mutation, en revolution inom de symboliska systemens domäner. Någon gång 
borde vår egen obskyritets historia skrivas; man borde uppenbara det kompakta i vår narcissism, 
längs med flera sekler räkna av de appeller till skillnad som vi ibland har kunnat höra, av de 
ideologiska återanvändningar som ofrånkomligen åtföljt dessa och som alltid har handlat om att 
lägga vår okunskap om Asien tillrätta med hjälp av kända språk (Voltaires eller Lotis Orient, det i 
Revue Asiatique eller hos Air France). I dag finns det utan tvivel tusen saker att lära av Orienten: 
ett enormt arbete med kunskap är och förblir nödvändigt (dess fördröjning kan endast förklaras 
som resultatet av en ideologisk mörkläggning).15 

För mig antyder Barthes att Orienten har förstått något genom sitt sätt att skriva, uttrycka och 

organisera sig som inte vi förstått men har all anledning att försöka förstå. Ett tecken är mer 

än en spegelbild. Det innehåller mer information än den visuella representation det utgör. I 

detta avseende intar Barthes ett poststrukturalistiskt förhållningssätt, baserad på en 

poststrukturalistisk metod som genom dekonstruktion försöker avslöja dolda innebörder i 

texter, fenomen eller symboler och därmed omtolka dem i nya sammanhang. Detta omfattar 

även en avsikt att försöka visa hur texter, fenomen eller symboler bär på inneboende dolda 

motsägelser eller tysta antaganden. Eftersom kulturer och språk ständigt förändras går det inte 

att slå fast att en viss text, fenomen eller symbol har en viss specifik sann betydelse eller att 

ett specifikt ord syftar på en speciell sak. Detta utnyttjar dekonstruktionen genom att bland 

annat ta upp gamla texter och tolka dem på nytt. En semiotisk poststrukturalistisk ansats i min 

analys av till exempel stämplar och skrivtecken använda som homofoner (tóngyīncí, 同音词). 

kan hjälpa mig att tolka olika aspekter av dessa tecken. Semiotik förankrat hos Barthes tillåter 

sina läsare ett sådant val mellan förvillande, olika möjliga denotativa betydelser beroende på 

hur viktiga de är i sin relation till bilden vilket skapar nya relationer till bilden det vill säga att 

de utgör konnotativa tecken som tillåter åskådaren/avläsaren att välja mellan ett antal möjliga 

                                                           
14 Søren Kjørup (2009), s. 211 ff. 
15 Roland Barthes (1999), Teckenriket (översättning Johan Dahlbäck), Eslöv: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s. 11 f. 
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denotativa betydelser. 16  Dessa två förhållningssätt, hermeneutik och poststrukturalistisk 

(dekonstruktivistisk) semiotik18 utgör därför två ansatser att analysera framför allt det material 

som utgörs av texter. Den första (hermeneutik) är ett komplement till vad vi kan beskriva som 

en poststrukturalistisk semiotisk tolkningsram och avser att etablera en grund eller en 

utgångspunkt för omtolkningar som tillkommit genom tiderna och i olika miljöer. 

 

1.8.3 Teori, metod och analys enligt Gillian Rose 

En sammanhållande kvalitativ ansats som jag avser att applicera på mitt insamlade material 

(samtal, texter, artefakter, etc.) är en teori som samtidigt lägger grunden för den analysmetod 

som Gillian Rose har formulerat. Teorin och analysmetoden är schematiskt återgiven i figur 

2. 19  Enligt Rose analyseras först rent materiella eller fysiska aspekter på det visuella 

materialet, site of image itself och site of production. I kategorin the site of audiencing 

analyseras sedan olika aspekter på den fysiska och den sociala miljö i vilken individen 

upplever och kommunicerar med det visuella materialet, det vill säga en tolkande och 

skapande aktivitet hos betraktaren. Rose tre olika kategorier eller sites består av tre 

subkategorier eller modaliteter som systematiserar Rose’s kritiska visuella analysmetodologi 

för att undersöka visuellt material. 

I Rose’s kategori site of production undersöks närmare omständigheterna under vilka den 

visuella bilden har kommit till. The technological modality svarar på hur bilden skapades och 

vilka omständigheterna var kring skapandet. Denna modalitet kan också behandla bildens 

form, innebörd och effekt. The compositional modality kring bildens produktion är närmast 

den specifika genren bilden representerar i sig själv. Den tredje modaliteten kring bildens 

produktion är the social modality, vem som skapade bilden samt när och för vem bilden 

skapades och varför. Vad var syftet och i vilken social och historisk kontext verkade 

upphovsmännen?20 

                                                           
16 Roland Barthes (1977), Image – Music – Text. London; Fontana refererad i Gilian Rose (2012) Visual Methodologies. An 
Introduction to Researching with Visual Materials, London: SAGE Publications, s. 30 ff. 
18 Helle Munkholm Davidsen (2000) Against theory, Semiotica, vol. 128, s. 187-194; Jan Gustafsson, Semiotik – i tegnenes 
leg i tekstens mønstre, kapitel i Jensen, Elisabeth Halskov & Jenny Anneberg Olesen ed. (2003), Tekstens univers – en 
introduktion til tekstvidenskab, Forlaget Klim, Gyllinge, s. 137-178. 
19 Gillian Rose (2012), s. 43. 
20 Gillian Rose (2012), s. 20 ff. 
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Figur 2 Rose’s teoretiska modell för analys och tolkning av visuellt material utgående från tre sites (site of 
production, site of image itself och site of audiencing) som hon i sin tur delar upp i tre modaliteter 
(technological, compositional och social modalities) som bidrar till en djupare tolkning av visuellt material i 
olika kontexter.21  
 

The site of image itself handlar om hur bildens egen innebörd skapas utgående från bilden i 

sig. The technological modality analyserar bildens visuella effekt baserad på hur bilden är 

skapad, reproducerad eller presenterad. Varje bild har ett visst antal formella beståndsdelar. 

Vissa av dessa beståndsdelar är ett direkt resultat av teknologin men ingår också i en analys 

av bildens komposition (compositionality), inkluderande visuella element i bilden och de 

effekter de skapar. Compositional modality avser bildens specifika kvalitet vad avser innehåll, 

färg och bildytans organisation/struktur/uppbyggnad vilket bidrar till hur betraktaren ser 

bilden. I denna modalitet ingår också bildens rumsliga organisation, dvs. komposition av 

beståndsdelarna. Naturligtvis verkar och kommunicerar beståndsdelarna både enskilt men 

också i bildens helhet direkt med betraktaren och utövar därmed sina/sin effekt. Dessa två 

modaliteter, technological och compositionality sägs forma the social modality som 

analyserar den egentliga visuella betydelsen med avseende på site of image itself. 23 

I site of audiencing ges bilden betydelse och bildens effekt på betraktaren skapas. Betraktaren 

tillför bilden sitt eget sätt att se den men även sin egen kunskap. Det här är den process där 

den visuella bildens betydelse omförhandlas eller även kan avvisas/förkastas av betraktaren 

beroende på det sammanhang eller de omständigheter som den visas i. I den del av analysen 

som utgår från the site of audiencing tolkar eller omtolkar betraktaren aktivt en bild (reception 

                                                           
21 Gillian Rose (2012), s. 43 ff. 
23 Gillian Rose (2012), s. 27 f. 
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till skillnad från perception eller varseblivning, där betraktaren förhåller sig passiv, dvs. inte 

tolkar in något i det varseblivna). The technological modality analyserar bildens överförande, 

spridande och presentation. The compositional modality analyserar bildelementens inbördes 

relation och därmed deras potentiella tolkningsmöjligheter och hur de involverar betraktaren 

utifrån hans/hennes position i rummet under betraktandet. The social modality analyserar 

strukturering av betraktandet av en bild i olika miljöer och därmed också vem som tolkar samt 

hur och varför. Sekundära effekter av audiencing i form av betraktarnas egenproducerade 

material inspirerat av originalet är också viktigt. Detta kan leda till en process, convergence, 

som har frigjort sig från av originalmediet (film, bild, skulptur, etc.). Konkret handlar en 

analys baserat på the site of audiencing om miljön bilden var avsett att betraktas i och miljön 

den betraktas i idag och hur miljön påverkar tolkningen. Visuella representationer som 

bildrullar med kinesiskt tuschmåleri är unika och existerar traditionellt inte som 

reproduktioner och kommer därför att tolkas olika i relation till deras historiska kontexter 

såväl som i en mångfald av nutida miljöer. Viktiga frågor är då hur de har tolkats och hur de 

tolkas nu, vem som avses tolka dem och varför. Kanske har viktiga förutsättningar för detta 

hos publiken gått förlorade i Kina och de kanske inte över huvud taget finns hos en 

västerländs publik. Viktiga miljöer och sociala sammanhang förändras över tiden så att de inte 

längre kan tolkas som de förmodligen var avsedda att tolkas.24 I relation till mitt material 

kommer tyngdpunkten att ligga på the site of audiencing men övriga sites kan också vara 

relevanta.  

 

 

1.9 Tidigare forskning 

Tidigare forskning som direkt fokuserar på visuella kommunikativa aspekter av parafigurativa 

element i kinesiskt tuschmåleri och som explicit analyserar dem i en historisk, social och 

visuellt kommunikativ kontext förefaller inte finnas. Mycket är dock skrivet om kinesisk 

konst och som inte bara beskriver och analyserar motivbilderna. Intresset för Kina och 

kinesisk konst och kultur har emellertid bara en relativt kort historia i Västerlandet. William 

Willets skriver i sin bok Kinesisk konst att vid förra sekelskiftet började några få forskare inse 

att den kinesiska konsten sträckte sig nästan ofattbart långt tillbaka i tiden. 25  Den mer 

                                                           
24 Gillian Rose (2012), s. 30 ff. 
25 William Willets (1965), Kinesisk konst, London: Thames and Hudson, s. 11 f., översättning Anders Byttner & Monica 
Stolpe (1966), originalets titel: Foundations of Chinese Art. 
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vetenskapliga västerländska forskningen om kinesisk konst tog sin början vid förra 

sekelskiftet med forskare som Stephen Bushell som skrev boken Chinese Art (1904) även om 

han hade begränsade kunskaper om kinesisk konst före 1700-talet.26 Forskare inom kinesisk 

konst har fokuserat på föremålen i sig och få sätter in konstverken i ett socialt och kulturellt 

sammanhang eller ger oss västerlänningar ledtrådar till hur vi som åskådare ska förstå hur 

olika element samverkar till en helhet och ger oss en totalupplevelse på de intellektuella och 

estetiska planen. 

Frits van Briessens bok The Way of the Brush. Painting Techniques of China and Japan ligger 

som jag anser nära mitt undersökningsområde.27 Det som skiljer denna bok från majoriteten 

av böcker som handlar om traditionellt kinesisk tuschmåleri är att han har ingen ambition att 

ge en historisk översikt utan beskriver målningen som objekt och måleriet som helhet. Han tar 

upp visuella bildexempel som illustration i form av kinesiska traditionella tuschmålningar 

från olika historiska perioder och hans vän, konstnären Péng Quáns (鹏权) demonstrationer. 

Van Briessen hänvisar till ett tidigt oerhört viktigt kinesiskt verk, Senapsfröträdgården (Jièzǐ

yuán huàzhuàn, 芥子园画传 ) 28  från tidigt 1600-tal, som praktisk handbok för motivens 

utförande och kan liknas vid en lärobok i komposition och harmonilära för konstnärer. Den 

ställer upp riktlinjer för övningar eller etyder, inte minst penselteknik, som den fulländade 

konstnären måste behärska för att kunna göra sig fri att uttrycka sin egenart.29 Van Briessen 

skriver om målningens fysiska yta och delar upp vilka olika figurativa element som finns på 

denna yta. Van Briessen beskriver även kortfattat olika parafigurativa element i traditionella 

kinesiska tuschmålningar som till exempel stämpelavtryck och kolofon.30 Emellertid upptar 

de parafigurativa elementen en mycket liten del av hans bok.  

Ett klassiskt verk som tar upp parafigurativa element, är Chinese Pictorial Art av Hans Robert 

van Gulik.31 Van Gulik tar bl.a. upp detaljerade tekniska och historiska beskrivningar av t.ex. 

stämpelavtryck och kalligrafisk text och riktar sig till samlare och museipersonal. Texten 

behandlar även parafigurativa element ur socialt, historiskt och kulturellt perspektiv. 

I modernt samtida kinesiska måleri återkommer de visuella parafigurativa elementen även om 

                                                           
26 Refererad i William Willets (1965), s. 11 f. 
27 Fritz van Briessen, (1998), The Way of the Brush. Painting Techniques China and Japan, Tokyo: Rutland, Vermont, 
Singapore: Tuttle Publishing. 
28 Wang Kai (1992), The Mustard Seed Garden Manual of Painting, översättning Mai-mai Sze, Princeton: Princeton 
University Press. 
29 Wang Kai (1998), s. 35. 
30 Begreppet kolofon avser den text som tillkommit senare, t.ex. kommenterande texter skrivna av olika ägare genom tiderna 
(Wang Kai (1998), s. 44). 
31 Robert Hans Van Gulik (1958) Chinese Pictorial Art as Viewed by the Connoiseeur, Roma: Istituto Italiano Per Il Medio 
Ed Estremo Oriente. 
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motivbilderna har förändrats och många konstnärer nu bryter mot äldre strikta regler vad 

avser dessa. En forskare som särskit ägnat sig åt detta är Jason C Kuo (Gūo Jìshēng, 郭继生). 

Hans forskning vänder sig först och främst till en västerländsk publik eftersom han anser att 

det finns många områden som den västerländska forskningen om ämnet hittills har missat och 

missuppfattat viktiga poänger. Kuos senaste bok om samtida kinesiskt tuschmåleri är rikt 

illustrerad med bildexempel från konstnärer och deras arbeten som i detalj belyser kopplingen 

till traditionellt tuschmåleri men även hur gengren har utvecklats.32 Kuos arbeten belyser även 

andra aspekter än motivbilderna, som visuella parafigurativa element (den kalligrafiska texten 

och stämpelavtryck). 

 

 

 

2. Bearbetning och analys 

2.1 Introduktion 

Inledningsvis har jag valt att gå igenom och analysera för studien relevanta delar av 

kungligt/kejserligt hovmåleri (professionellt måleri) och ämbetsmanna/elitens måleri 

(amatör/literatimåleri), deras kulturella vanor och den traditionella miljön för konsten. 

Därefter kommer jag in på visuella parafigurativa element inom området kinesiskt 

traditionellt tuschmåleri i formatet handbildrullar, shǒu juàn (手卷, figur 3) och vidare, i 

tolkningsavsnittet kopplingar till samtida kinesiskt måleri. 

Bearbetningen och analysen av empirin avseende de visuella parafigurativa elementen 

fokuserar på och följer den kategorisering jag gjort tidigare (se tabell på sidan 10) och Rose’s 

teoretiska modell för analys och tolkning av visuellt material utgående från tre sites (site of 

production, site of image itself och site of audiencing) som hon i sin tur delar upp i tre 

modalies. I analysen av parafigurativa element som stämpelavtryck och kaligrafisk text 

använder jag, inom ramen för Rose modell även semiotiska begrepp och analysverktyg. 

Semiotiken ser två sorters tecken, indexikala där ett tecken är tecken på något eller har en 

nära relation till det de betecknar och kommunikativa där ett tecken står för något eller 

meddelar något om.33   

                                                           
32 Jason C Kuo, 郭继生, (2010). 
33 Søren Kjørup (2002/2004), s.9. 
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Figur 3 Horisontell handbildrulle och dess beståndsdelar.34 
 

Jag ser de visuella parafigurativa elementen som bildtecken, dvs. bildbeståndsdelar som ingår 

i ett system som organiserar den kinesiska traditionella tuschmålningen. De är 

betydelsebärande element i ett system som bygger på konventioner vilka utkristalliserats 

under lång tid av tradition och förfinande. Det är ett system som är en produkt av literatis 

väldefinierad kulturkrets och utgör resultat av kommunikation, en interaktion mellan de 

kinesiska upphovsmännen och bildanvändarna. En förutsättning för all kommunikation är att 

man har en gemensam kod och ett gemensamt teckensystem.36 I den kinesiska kulturkretsen 

är detta självklart medan utanför denna kulturkrets, t.ex. i den västerländska är denna kod och 

detta teckensystem mindre kända eller inte alls förstådda. Därför har det stor betydelse att ha 

kunskap om dessa koder för att kunna uppskatta och underlätta förståelsen av kinesiskt 

traditionellt tuschmåleri och därmed även samtida kinesiskt tuschmåleri. För förståelsen av de 

visuella parafigurativa elementen analyseras i viss utsträckning även material- och 

teknikrelaterade element som har använts i framställningen av de visuella parafigurativa 

elementen.  

 

 

2.2 Parafigurativa element och site of production 

Site of production i Rose’s modell undersöker närmare under vilka omständigheterna den 

visuella bilden har kommit till och vilka effekter dessa omständigheter kan utöva på 
                                                           
34 National Palace Museum, Taipei, Taiwan: http://www.npm.gov.tw/english/exhbition/ehan0101/ehan0101.htm (avläst 
2013-06-30). 
36 Yvonne Eriksson, & Anette Göthlund (2004/2012), s. 18. 

http://www.npm.gov.tw/english/exhbition/ehan0101/ehan0101.htm
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betraktaren. The technological modality analyserar omständigheter kring hur och under vilka 

omständigheter bilden skapades. I detta avseende utgör literati den väldefinierade grupp av 

individer som producerade denna speciella typ av konst och egentligen enbart för sin egen 

förströelse eller kulturella förfining.  

 

2.2.1 Literati 

I The Dictionary of Art nämns att redan vid de tidigaste hoven i Kina arbetade konstnärer 

under kejserligt beskydd med realistiskt avbildande och dekorativt måleri.37 Förutom denna 

grupp av konstnärer utövades bildkonst av en bildad elit, literatitraditionen inom 

tuschmåleriet. Begreppet literati (wénrén, 文人) existerar inte i det svenska språket. Det är ett 

mångtydigt begrepp och avser närmast i den kinesiska kulturen den intellektuella bildade 

eliten oftast ur den högre ämbetsmannakåren som selekterats fram via det kejserliga statliga 

examinationssystemet kējǔ (科举 ) för ämbetsmän. 38  Att ha hög bildningsnivå förutsatte 

färdigheter i flera konstarter som uttrycks i en kinesisk talesätt där de individuella tecknen 

”qín qí shū huà” (琴棋书画) betyder i ordning (qín, 琴) stränginstrumentet qin, (qí, 棋) schack, 

(shū, 书) skriva/kalligrafi/bok/läsa/studera, (huà, 画) måla/målning. Det innebar även att en 

välutbildad kines tillskrevs makt beroende på nivå i systemet.39 Makt, status, trygg ekonomisk 

bakgrund gjorde i sin tur att man kunde ägna sig åt konsten, den som ansågs vara ädel för 

själen. Att samla konst var också självklart för denna bildade elit och deras hem erbjöd oftast 

tillräckligt med plats för ibland enorma konstsamlingar. 

 

2.2.2 The technological modality – material och teknik 

Literatiklassens måleri var egentligen inte avsett att avyttras för pengar utan avnjutas i kretsen 

av den egna gruppen. Det färdiga verket var naturligtvis målet men alla komponenter kring 

utförandet har också tillmätts stor betydelse och ägnats stor omsorg: tuschets kvalitet och 

beredning, rivstenen som används för att bereda tuschet, penslarna och pappret, stämplar, 

                                                           
37 Roderick Whitfield, uppslagsord Chinese Art, Turner, Jane, ed. (1996/1998), The Dictionary of Art, vol. 6, s. 787-792, 
London: Macmillan Publishers Ltd. & New York: Grove´s Dictionaries Inc.; Ellen Utzinger, Peter Wiedehage, Ann Barrott 
Wicks, uppslagsord Chinese Art, Turner, Jane, ed. (1996/1998), The Dictionary of Art, vol. 6, s. 814-821, London: Macmillan 
Publishers Ltd. & New York: Grove´s Dictionaries Inc. 
38 Systemet formaliserades under Suidynastin (581-618) för att vara fullt utvecklat under Songdynastin (960-1279). Systemet 
existerade i princip i samma form till 1905. 
39 Maria Lindskog Krasznai (2010) Att tala om konst. Kulturella skillnader ur ett museipedagogiskt perspektiv, Konstfack, 
Institutionen för bildpedagogik, Stockholm, C-uppsats, s. 25. 
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stämpelavtryckens placering och stämpelpastan, det vill säga i vid bemärkelse parafigurativa 

element. Man skattade verktygens kvalitet högt bland annat eftersom de hade råd med det, 

vilket naturligtvis också påverkade omsorgen om utförandet och därmed själva 

slutprodukten.40 

Uttrycket wén fáng sì bǎo (文房四宝, där tecknen betyder kultur, rum, fyra, dyrbarhet) är 

målarens, kalligrafens och därmed den bildade, kultiverade mannens (literatis) fyra 

dyrbarheter: penseln, tuschet, tuschrivstenen och pappret. Genom historien har utvecklingen 

av dessa tydligt påverkat den kinesiska skriften, skrivkonstens/kalligrafins och måleriets 

utseende i detalj. När man analyserar och försöker förstå och njuta av kinesisk traditionell och 

samtida kalligrafi och måleri är det nödvändigt att man är medveten om denna viktiga faktor. 

Därför är det värdefullt att ha kunskaper om material och teknikrelaterade element som ligger 

till grund för de visuella parafigurativa elementen. Sammanställningen nedan ger en kort 

sammanfattning av den information mina informanter bidragit med beträffande material och 

teknikrelaterade element förutom närläsning av litteratur. 

Papper och siden är än idag underlag för kinesiskt tuschmåleri vilket i detalj mina informanter 

beskriver. Informant 3 och 5 anger att man skiljer på noggrant måleri, gōng bǐ (工筆) oftast 

praktiserat av hovmålarna och frihandsmåleri, xiè yì (写意) som är tekniken som användes av 

literati för traditionellt tuschmåleri. De olika teknikerna kräver olika egenskaper hos 

underlaget och för frihandsmåleri lämpar sig antingen siden (råsilke) eller papper (rispapper). 

När vi tänker på tusch, tänker vi först och främst på en flytande svart vätska som används att 

skriva och måla med. Det kinesiska tuschet, som man skriver kalligrafi eller målar med är 

flytande och bereds genom att riva en fast tuschkaka på en rivsten och blanda det rivna 

tuschet med vatten.41 Numera finns det färdigblandat kinesiskt flytande tusch av god kvalitet 

på flaska, men seriösa kinesiska konstnärer och kalligrafer skulle av många skäl aldrig 

använda det för att skapa sina konstverk. Det är min erfarenhet från kurser i kinesisk kalligrafi 

på BLCU att sådant tusch inte är hållbart. I det sammanhanget har jag också fått klart för mig 

att medan man river tuschkakan slappnar man av och förbereder sinnet samt visualiserar 

konstverket som man har burit länge i bröstet (文同, Wén Tóng eller Wen Yu-k'o, 1018 – 

1079).42 Kinesiska målningar förbereds inte med skisser och tecknande tänkande utan man 

skapar dem till synes i stunden. Det ser väldigt mycket ut som det vore ett spontant arbete, 
                                                           
40 Ellen Utzinger, Peter Wiedehage, Ann Barrott Wicks, uppslagsord Chinese Art, Turner, Jane, ed. (1996/1998), The 
Dictionary of Art, vol. 6, s. 814-821, London: Macmillan Publishers Ltd. & New York: Grove´s Dictionaries Inc. 
41 Hur man river tuschkaka/sticka på rivsten: http://www.youtube.com/watch?v=PFqfzKV2OeM (avläst 2013-02-26). 
42 Lin Yutang (1967), The Chinese Theory of Art, London: Heinemann, s. 93. 

http://www.youtube.com/watch?v=PFqfzKV2OeM
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fast som regel är det väl förberett. Tusch går inte att sudda eller ändra på, i synnerhet inte på 

papper. Man måste vara antingen nöjd med hela resultatet eller börja om. 

Av egen erfarenhet vet jag att penselstrecken, penselföringen och det visuella resultatet beror 

mycket på typ av pensel och dess kvalitet förutom naturligtvis användarens färdighet. Van 

Gulik behandlar utförligt olika typer av penslar och skriver att oavsett material i penselns 

skaft eller hår (penselspetsen) kan man dela in alla gamla och moderna typer av penslar i två 

klasser enligt strukturen på penselspetsen.43 Den ena kallas ”vattenpensel” shǔibǐ (水笔), den 

andra ”torr pensel” gānbǐ (干笔). Båda är konstruerade enligt samma princip.44 De har en 

kärna i centrum med en eller fler kragar av hår som är ordnade och fästade runtom. Efter att 

man har fuktat penseln med tusch på rivstenen, låtit vätskan tränga in och när man lyfter upp 

penseln kommer dess hårstrån att gå ihop igen och sluta sig i en spets. Den tunna, fina spetsen 

ger möjligheter att forma ändlöst varierade penselstreck. Som regel använder man hård pensel 

för att skriva kalligrafi med och mjuk pensel när man målar.45  

Val av och kvalitet på pensel och tusch är enligt samtliga målande informanter lika viktigt 

som underlaget. Informant 4 säger att bästa kvaliteten tusch skall lysa, ha flera 

färgskiftningar, skriva flytande, dofta starkt, torka lätt och ha bra vattenbeständighet. 

Informant 6 säger att tusch av bäst kvalitet ser ut som 5 olika lager, beroende på innehållet av 

vatten, vilket gör att man kan uppnå olika visuella effekter. Penslar för kalligrafi och måleri 

visar stor variation och valet beror på stil och typ av kalligrafi och måleri. Särskilt viktigt är 

storleken på och spänsten i penselns hårspets. Informant 6 säger att det finns penslar (bǐ 笔) 

för kalligrafi av varg- och fårhår, t.ex. dà bái yún (大白云) som ordagrant betyder ”stora vita 

moln”. För noggrant måleri finns det speciella penslar för att dra linjer. För frihandsmåleri 

finns det extra stora penslar tí dòu bǐ (提斗笔) som ordagrant betyder ”lyfta trycka pensel”, 

specialpenslar lán zhú bǐ (兰竹笔) för att måla orkidé (lán, 兰) och bambu (zhú, 竹) med flera. 

Valet beror på konstnärens preferenser. Generellt kan man säga att olika penslar får olika 

funktion beroende på styvhet/elasticitet hos håren. 

På samma sätt som västerländska konstnärer låter montera sina bilder är monteringen av den 

färdiga tuschmålningen en mycket viktig del av konstverket i Kina, dels för att bevara 

konstverket, dels för att möjliggöra ett strukturerat sätt att betrakta (tillgodogöra sig) 

konstverket. Därför görs monteringen av tuschmålningar i Kina av särskilda konsthantverkare, 

                                                           
43 Robert Hans Van Gulik (1958), s. 343-353. 
44 Hur man gör en kinesisk pensel: http://www.youtube.com/watch?v=5DzWM-708aw (avläst 2013-02-26). 
45 丕谟 洪 Pī mó: 文房四宝 (2010) 合肥:安徽美术出版社. 

http://www.youtube.com/watch?v=5DzWM-708aw
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biǎo huàshī ( 裱画师 ). Att montera kinesiska bilder skiljer sig väsentligen från den 

västerländska traditionen att presentera konst med t.ex. inramning. Det finns flera sätt att 

montera en handbildrulle och det komplicerade traditionella sättet att montera bilden är 

fortfarande vanligast och består av en kombination av papper, siden och/eller sidenbrokad. I 

Kina idag finns även det västerländska sättet att välja för montering d.v.s. att montera bakom 

glas i ramar. Detta sätt, som är mer och mer vanligt i moderna kinesiska hem skiljer sig inte 

mycket till formen från det västerländska. Mina informanter lämnade endast begräsad 

information om montering och förvaring. Detta kan kanske bero på att modern montering av 

bildrullar oftast sker maskinellt med undantag för särskilt värdefulla konstverk som monteras 

för hand (informant 3). 

Sedan långt tillbaka placerade man kinesiska bildrullar i lådor av trä för att skydda dem från 

insekter och andra faror. Så tidigt som under Tangperioden nämner skrivna källor 

bildrulleväskor och under Södra Songperioden vet man att de förvarades i stora rödlackerade 

trälådor. Skrifter från Ming dynastin talar om att det är bäst att tillverka lådorna av cederträ 

och förvara dem på högt upp på hyllor, ställen där luftventilationen är bra och i människors 

närhet. Människornas andedräkt skulle skydda bildrullarna från att mögla. När den varma 

säsongen närmar sig ska man veckla ut/rulla av dem. Medan man njuter av och betraktar dem 

kan luft och solljus nå dem en kort stund. Bäst är om bildrullarna viras in i siden eller 

sidenbrokad och läggs in i lådan. Beträffande förvaring förklarar informant 5 att bättre 

förvaringslådor tillverkas av kamferträ för att hålla skadedjur borta och förhindra att 

bildrullarna möglar.  

Processen att skapa en bildrulle var minst lika viktig som det färdiga resultatet. 

Litteratiklassens hemmiljö var den självklara platsen för detta skapande. Bildrullarna 

stannade kvar hos skaparen tills de gavs bort eller såldes. Egentligen var det mot literatis 

principer att bildrullarna avyttrades mot pengar och gav ekonomisk vinning åt sin skapare 

men i praktiken var de inte sällan fallet. I samma miljö exponerades även bildrullarna för 

andra när de plockades fram av sin ägare/skapare från sin förvaring och användes för korta 

perioder som dekoration i hemmet eller blev fokus för de eleganta sammankomsterna. 

Enligt min erfarenhet skapas i dagens Kina bildrullar med traditionellt tuschmåleri av 

konstnärer som oftast har utbildats på något av de många universiteten, akademierna eller 

andra högre skolor för konst. De skapar hemma i sina hem, lämpligast i det största rummet 

som de oftast kallar för ateljérum eller konstnärens kontor. Dessutom finns konstnärer som 

enligt västerländsk tradition har en ateljé utanför hemmet dit man går för att utöva sin 
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skapande verksamhet. Inte sällan är detta i anslutning till en affär eller en butikslokal där man 

säljer konstverk och konstnärsmaterial från seriösa exklusiva kvalitéer till lägsta turistkvalitet. 

Ofta finns i närheten konsthantverkslokaler (för montering av bildrullar, snickeri för 

förvaringslådor, stämpelsnidare m.m.) och försäljningslokaler i närheten. Levande exempel på 

detta finns i Peking på en historisk gata, Liúlí chǎng jiē (琉璃厂街) som idag är en av Kinas 

mest kända turistattraktioner och som också är hemvist för många av de mest kända inhemska 

konstnärerna som arbetar på traditionellt sätt i dagens Kina. Bildrullar byter ägare här och 

bildrullarna presenteras här i gallerier på västerländskt manér, i eleganta museiliknande 

utställningslokaler eller hängande på väggar i enklare butikslokaler. För samtidskonsten finns 

ytterligare en annan plattform där bilder byter ägare, auktionsfirmor i Kina men även i väst 

Det finns ett uppenbart ökat intresse för kinesisk konst i allmänt. Idag fyller verksamheten 

mer ett investeringsändamål än ett renodlat intresse för estetisk och konst som hade det i 

historisk tid. Konstutställningar med kinesisk traditionellt måleri kan man se lite här och var 

på mer eller mindre oväntade ställen som till exempel i shoppingcenter i samband med 

försäljning av egentligen vad som helst, från hightech elektronik till kläder. Utställningar kan 

man även hitta på både finare och enklare restauranger. 

 

2.2.3 The compositional modality – bildgenre 

The compositional modality kring bildens produktion är den specifika genren bilden 

representerar i sig själv. I historisk tid åtnjöt handbildrullar den högsta statusen inom genren 

traditionella bildrullar medan produktionen av handbildrullar har minskat idag främst på 

grund av formatet som jag återkommer till senare, även om denna genre behåller sin höga 

status inom de kinesiska traditionella tuschmålarnas, det vill säga producenternas krets. 

 

2.2.4 The social modality – vem, varför och i vilket syfte? 

Den tredje relevanta modaliteten kring site of production är the social modality som 

analyserar vem som skapade bilden och när, för vem skapades bilden och varför och vad var 

syftet och i vilken social och historisk kontext verkade upphovsmännen. Enligt Rose tyder 

mycket på att detta är den viktigaste faktorn för förståelse av visuella bilder, även de 

ekonomiska processerna inom vilka den kulturella produktionen sker och formar det visuella 
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bildspråket.46 Bildrullarna skulle inte ha kunnat komma till i en annan samhällsklass än den 

rika literatieliten under kejsartiden.  

Ämbetsmanna/elitens måleri (literatimåleri) var motsatsen till det professionella hovmåleriet. 

Lieratimåleriet utövades av amatörer, dvs. icke-skolade målare som hovmålarna, men måleri 

med stort litterärt innehåll. Literati målade endast för en liten, intellektuell publik, det vill 

säga sig själva. I literatimåleriet anses en målning avslöja konstnärens personlighet och 

karaktär och konstverkets kvalité är direkt relaterad till konstnärens moraliska kvalitéer. 

Literatimåleriet eller elitmåleriet wénrén huà (文人画) kombinerar måleri, poesi och kalligrafi 

och vilar på en monokrom och dämpad kolorit, subtil penselföring och abstraktioner av 

former i naturen för att förmedla högst personliga tolkningar i syfte att fånga kärnan och 

meningen hos subjektet.47 Därför var det inte nödvändigt eller ens önskvärt att måla detaljer 

och realistiska, naturalistiska bilder.48 

Bildrullarnas material och utförande krävde god ekonomi, dyra konstnärsverktyg och tjänster 

av konsthantverkarna. Literatiklassens ställning var säkerställd genom kejsardömets 

despotiska maktutövning under flera årtusenden och under många århundraden kunde 

bildrullarna kontinuerligt utvecklas kvalitetsmässigt och befästa en central position som genre 

inom den kinesiska konsten.49 Vid början av Songdynastin och genom Mingdynastin och 

vidare förfinades konstnärsmaterialen och hantverksskickligheten utvecklades vilket gjorde 

att traditionen kunde överleva till nutid. Bildrullarnas produktion och konsumtion var 

begränsad till literati och hovet. De var absoluta lyxobjekt på sin tid. Dagens bildrullar skapas 

av och är ämnade för alla nivåer av samhällsklasser. Kinas samhällsstruktur med ett enda 

partiet i spetsen, kommunistpartiet, är en socialism med så kallad speciella kinesiska 

kännetecken men med en karaktär som liknar en öppen och fri kapitalism. Ledningen har en 

stark strävan att höja bildningsnivån eftersom Kina idag har en ledande roll i världen. 

I dagens urbana Kina med tidspress, minskande utrymmen i bostäder, moderna 

produktionstekniker, allt mer begränsad och dyrare arbetskraft, rörlighet för kapital och 

information ställs allt högre krav på annonsering och marknadsföring, stil och spektakulär 

försäljning av produkter, så även för konst- och kulturprodukter. Den lätthet med vilken bilder 

sprids i dagens informationssamhälle bidrar också till att urholka traditioner men även skapa 

                                                           
46 Gillian Rose (2012) s. 24. 
47 Osvald Sirén (1917), Rytm och form, Stockholm: Bröderna Lagerströms Förlag, s. 49-62. 
48 Ellen Utzinger, Peter Wiedehage & Ann Barrott Wicks (1996/1998). 
49 Ellen Utzinger, Peter Wiedehage & Ann Barrott Wicks (1996/1998). 
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nya arenor för betraktande och nya budskap men med traditionella medel som parafigurativa 

element. 

 

 

2.3 Parafigurativa element och site of image itself 

2.3.1 The technological modality – de tre perfektionerna (sān jué, 三绝) 

Traditionellt, men även samtida kinesiskt tuschmåleri har ett visst antal formella 

beståndsdelar som kan analyseras inom ramen för Rose kategori site of image itself, det vill 

säga hur bildens egen innebörd skapas utgående från bilden i sig. Vissa av dessa 

beståndsdelar är ett resultat av den valda tekniken, the technological modality, det vill säga 

vilken visuell effekt har bilden baserat på hur den är skapad, reproducerad eller presenterad. 

Parafigurativa element som kaligrafisk text/texter och stämpelavtryck ger varandra betydelse 

tillsammans med motivbilden. De synliggör en kommunikation mellan varandra men även 

mellan deras skapare (konstnären, ägaren eller kännaren) genom själva bildelementen och 

med varandra. Skaparna lämnar visuella spår i form av kaligrafisk text, måleri/motivbilden 

och stämpelavtryck som i sin tur ger varandra betydelse och mening. Det är det som sker i de 

kalligrafiska texterna. Enligt Eriksson och Göthlund menar Barthes med sitt semiotiska 

begrepp förankring (ancorage) att bildtextens funktion är att förklara eller klargöra bilden.50 

Kalligrafiska texter handlar om motivbilden eller/och olika lager av omständigheter och 

diskurser kring motivbilden, t.ex. estetiska, emotionella, sociala, geografiska/rumsliga och 

ekonomiska m.m. De kan vara samtida med upphovsmannen eller vara adderade vid en senare 

tidpunkt. Även stämpelavtrycken vittnar om alla som var inblandade i olika typer av 

interaktioner kring handbildrullen och kan ses som små ikoniska kommentarer vilka inte 

sällan består av motton och ord som komplement till den ursprungliga kalligrafiska texten och 

motivbilden.  

Tekniken för traditionellt tuschmåleri som sådan tillåter inte att bilden eller den kalligrafiska 

texten korrigeras utan den skapas under en sammanhängande kort tidsperiod utifrån en idé 

eller virtuell skiss. En bildrulle med traditionellt kinesiskt tuschmåleri kan upplevas som 

ofullbordade och skissartade vilket är helt avsiktligt i syfte att överbringa essensen och 

känslan av det konstnären vill säga. Lika viktig som motivbilden är den kalligrafiska texten, 
                                                           
50 Yvonne Eriksson & Anette Göthlund (2004/2012), s. 45. 
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både till innehåll och utförande. Poesi, kalligrafi, måleri är de tre enheter som utgör den helhet 

för kinesisk traditionellt tuschmåleri som kallas de tre perfektionerna, sān jué (三绝 ). 

Konstformen kom därför att kombinera en mängd aspekter som filosofiska, symbolik, 

estetiska, etc., samtidigt som den har omgärdats av strikta estetiska och kompositionsmässiga 

regler nedtecknade i ett flertal skrifter genom århundradena, t.ex. Senapsfröträdgården 

(Jièzǐyuán Huàzhuán, 芥子园画传) från tidigt 1600-tal och i regelsystem Huìhuà Liùfǎ (绘画

六 法 ) i böcker som Klassificering av äldre måleri (Gǔhuà P ǐ nlù 古 画 品 录 ) av 

konsthistorikern Xiè Hès (谢赫, 479 – 501) utgiven ca. 550.51 Tuschmåleriet är fri till sin natur 

och förutsätter ett intellektuellt förhållningssätt även om det förefaller strukturerat. 

Pådrivande i denna utveckling har varit literatitraditionen från Yuandynastin (1280 – 1368) 

som åtnjöt stor respekt under Mingdynastin (1368 – 1644) och ända fram till kejsartidens slut 

1911. Medlemmar av överklassen och bildade kineser (literati) förväntades behärska denna 

konstform med alla dess intrikata detaljer och symbolik förutom alla tekniska aspekter 

(penselföring, material, stämplar, mm.).  

 

2.3.2 The compositional modality - kalligrafiska textelement och stämpelavtryck 

Vilka specifika kvaliteter bilden har vad avser innehåll, färg och bildytans 

organisation/struktur/uppbyggnad och hur dessa kvaliteter bidrar till hur betraktaren ser bilden 

faller inom ramen för the compositional modality. Denna modalitet handlar också om bildens 

rumsliga organisation dvs. komposition/sammansättning av beståndsdelarna. Traditionellt 

kinesiskt tuschmåleri på papper är en konstform som går långt utöver en enkel avbildning av 

ett objekt, vilket är relevant för the compositional modality. Kalligrafiska textelement intar en 

särställning bland de visuella parafigurativa elementen i paritet med motivbilden.52  

Redan på 400-talet ser man enligt Graig Clunas ofta bland de tidigaste kinesiska målningarna 

kalligrafisk text inkluderad i målningar för att definiera figurerna i motivet. Skrivna källor 

anger att på några väggmålningar från 800-talet fanns det längre inskriptioner av konstnärerna 

själva. 53  Under 1000-talet började man skapa konstverk med dikter och bilder som en 

integrerad helhet. Ett av de tidigaste bevarade exemplen var av Mǐ Yǒurén (米友仁, 1086 – 

1165). Han var också en av de första konstnärerna som regelmässigt lade till inskriptioner 

                                                           
51 Fritz Van Briessen (1998), s.109 ff. 
52 Xihua Guo (Spring Semester 2013, 7.5 credits), “The History of Chinese Calligraphy” Academic Course at The Confucius 

Institute, The Department of Oriental Languages, Stockholm University. 
53 Craig Clunas, (1997/2009), Art in China, Oxford: Oxford University Press, s. 39. 
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med datum och plats för bilden tillkomst. Först under 1300-talet blev det emellertid mera 

vanligt att arbeta på detta sätt och från och med det tidiga 1400-talet blev det ett utbrett bruk 

att lägga till inskriptioner med de exakta omständigheterna kring kompositionen och personen 

målningen var skapad för.  

Bruket att lägga till kolofoner i målningarna (inskriptioner av senare betraktare eller ägare till 

målningarna) blev utbredd under Mingperioden (明 , 1368 – 1644). Man kunde förlänga 

handbildrullarna genom att lägga till extra sektioner av papper eller siden för att göra plats för 

kolofonerna.54 Titlarna på de kinesiska målningarna i den mån vi känner till dem kan ha flera 

ursprung. De kan vara skrivna på själva bildytan och ibland vara en del av en större 

inskription. Ibland är de skrivna på separata remsor av papper klistrade på utsidan av en 

ihoprullad bildrulle. Dessa titlar är ofta inte originaltitlarna utan uttryck för ett behov hos 

samlare och kuratorer att kunna identifiera individuella arbeten.55 

När det gäller kalligrafi blir det tydligt att mina informanter inte klart kan se gränserna mellan 

poesi (innehållet i den kalligrafiska texten), motivbilden och den kalligrafiska textens 

utformning. Informant 1 säger redan inledningsvis att kinesiska landskapsmålningar är 

väldigt poetiska och kommenterande texter skall koordineras med motiv och bör placeras med 

motivbilden. Platsen i konstverket för den kalligrafiska texten måste därför väljas med stor 

omsorg. Om målningen ska ges som en present så ska texten skrivas till höger uppe i hörnet 

för att visa respekt (bild 3 och 4 i bilaga 1). Om motivet har tagit mycket plats i konstverket så 

skriver man mindre text och tvärt om. Text kan uttrycka konstnärens egna tankar eller vara ett 

eget omdöme om målningen. Både relaterande och irrelevanta texter förekommer. Det 

bestämmer konstnär själv. Under Tangdynastin dolde konstnären ofta sina texter i hörnen på 

målningen men under Songdynastin framträder texterna allt tydligare eftersom dåtiden kejsare 

tyckte om att kommentera målningarna. Informant 2 drar paralleller mellan kalligrafi och 

musik: kalligrafi och musik hänger ihop, särskilt cǎo shū (草书) [som betyder ”grässtil” och 

kan liknas vid skrivstil med ibland förenklade tecken i en ”flytande” ibland sammanbunden 

stil]. I musik finns melodin, det gör det också i cǎo shū. Musik är ibland snabb ibland 

långsam, ibland stark, ibland svag. Det är samma i cǎo shū. Många förstår inte att en 

kalligraf kan skriva mycket bättre om han eller hon förstår musik. Informant 4 går mera i 

detalj in på de kalligrafiska texternas placering och innehåll. Tí bá (題跋) är ett centralt 

begrepp inom området kalligrafiska texter där tí egentligen betyder panna men avser 

                                                           
54 Craig Clunas, (1997/2009), s. 54. 
55 Craig Clunas, (1997/2009), s. 149. 



31 (54) 

begreppet förord eller inledning medan bá avser begreppet epilog.56 Tí bá kan vara texter i 

böcker, kalligrafi och måleri, inskriptioner i sten och är avsedda att kommentera, visa 

uppskattning etcetera. Sedan Songdynastin har sådana texter givits särskild stilistisk 

utformning. De kan också kallas tí gūjì (題估计), som är ett särskilt ord som betyder skapa 

och uppskatta kalligrafi och måleri. Generellt står tí gūjì för skapande och tí bá för att 

uppskatta och omfattar inledning, rubrik, texter, kommentar, namnteckning, etc. 

Utformningen av tí bá avser att skapa balans och knyta ihop elementen i konstverket för att 

citera informant 4 som i sitt svar på enkätfrågorna ger följande uppräkning: 

1. Tí bá skapar balans mellan utrymmen, tuschnyanser genom antalet tecken, horisontell 
och vertikal placering. 

2. Kan fördjupa stämningen i måleri genom kalligrafiskt utformad poesi. 
3. Kan komplettera ett vackert landskapssceneri och bli en del av måleriet. 
4. Skapa anslutning och atmosfär så hela måleriet blir enhetligt. 
5. Balanserar kompositionen och kompletterar måleriet. 
6. Minimeras om måleriet är uppfyllande och bara utgöra en mindre prydnad som 

levandegör måleriet. 
7. Utgöra en länk som förenar poesi och måleriet. 
8. Utgöra ett rent dekorativt inslag i konstverket anpassad till måleriets stil. 

De vanligaste sätten att variera och anpassa den kalligrafiska texten är vidare enligt informant 

4: 

1. Traditionell horisontell text från höger till vänster. Antalet om tecken varieras, men  
i varje rad ska tecken vara för många och beskriva ett horisontell mönster. 

2. Vertikal text där antalet rader inte ska vara för många för att bilda ett vertikalt mönster. 
3. Text i ett ojämnt naturligt arrangemang. 

För både alternativ 1 och 2, krävs justering i början av texten. Slutet av texten kan vara ojämn, 

allmänt känt på kinesiska som huvudet justerat och svansen ojämn. Alternativ 3 däremot kan 

utformas fritt. Emellertid gäller den övergripande regeln att ett konstverk skall se väl 

balanserat ut efter att texter är skrivna och stämpelavtryck har placerats.  

Stämplar för att producera stämpelavtryck eller en relief finns i praktiskt taget alla kulturer 

men fick redan mycket tidigt betydande funktioner och betydelser inom den kinesiska 

kulturen, funktioner och betydelser som än idag är viktiga både kulturellt och inom näringsliv 

och samhällsadministration. Stämplar användes och används fortfarande som tecken på rang 

av statliga ämbetsmän och för autentisering av dokument eller konstverk och utgör därför en 

typ av kalligrafiskt textelement.  

De tidigaste arkeologiska fynden visar att stämplar existerade redan under Vår- och 
                                                           
56 Ci Yuan (1998), 辭源, Hong Kong: Commercial Press, s. 1849. 
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Höstperioden Chūnqiū Shídài (春秋时代, ca. 771 – 476 fvt.) men skrivna källor tyder på att de 

har funnits tidigare.43 Enligt Craig Clunas började man under 600-talet lägga till 

stämpelavtryck i konstverk, vanligtvis i rött för att markera ägarskap och först från 1000-talet 

placerade konstnären själv stämpelavtryck i sina verk när målningen kom till. Förutom dessa 

stämpelavtryck av konstnären finns stämpelavtryck som senare konnässörer/samlare eller 

ägare lagt till.57 Enligt Weizu Sun markerar kombinationen av stämpelavtryck och kalligrafi 

på målningar en vändpunkt den kinesiska stämpelns historia. Det som gjorde detta möjligt var 

att man började använda papper som medium och bildar grunden för den historiska relationen 

mellan stämpelns skrivtecken och kinesisk kalligrafi och måleri. Från Östra Dōng Jìn (东晋, 

317 – 420) till Táng (唐, 618 – 907) -perioden blev det på modet att använda ägar- och 

samlarstämplar från enskilda samlare till kejsaren och hovet. Även stämplar som uttrycker 

särskild uppskattning användes och placeringen av stämpelavtrycken, särskilt vid hovet, 

följde särskilda regler. Detta markerar en ny utveckling där stämpelavtryck blev en integrerad 

del av konstverken men även i samlandet.58 

Enligt Uta Lauer bestämdes exakt var på en målning eller kalligrafi man placerade 

stämpelavtrycken av estetiska hänsyn. Placering måste vara i harmoni med mellanrummen i 

bilden eller för kalligrafi måste placeringen stämma överens med rytmen i skriften. Under 

Yuán-perioden (元, 1279 – 1368) skaffade sig enskilda konstnärer namn som stämpelgravörer. 

Bland de bästa var Zhào Mèngfǔ (赵孟頫, 1254 – 1322) som även var kalligraf och målare och 

som uppfann en ny stil, den ”runda röda stilen” yuán zhūwén (圆朱文). Den ger de graverade 

tecknen ett mera runt och elegant utseende. Det var en tendens vid den tiden att bryta med de 

strama, fyrkantiga Qín- (秦, 221 – 206 fvt.) och Hàn- (汉 206 – 220 fvt.) dynastistämplarna 

och utveckla ett bredare spektrum av former på stämplar för att höja den konstnärliga 

kvaliteten. 

Enligt Uta Lauer var Wáng Miǎn (王冕, 1287 – 1359) den som introducerade sten som 

material för att gravera stämplar, i synnerhet den speciella stenen Huá rú ( 华 儒 , 

blomknoppen) som bara fanns på ett speciellt ställe vid berget Bǎo huàshān (宝华山) i 

Jiangsuprovinsen. Innan beställde konstnärer stämplar av konsthantverkare som göt dem i 

brons eller graverade dem i jade, bergkristall, noshörningshorn eller i elfenben. Nu kunde 

konstnärerna själva gravera stämplarnas tecken/figurer. Den större tillgänglighet på sten som 

passade för stämpelgravyr gjorde att konstformen fick ökad spridning. Bytet av material 

                                                           
57 Craig Clunas, (1997/2009), s. 54. 
58 Weizu Sun (2010), The History and Art of Chinese Seals, Beijing: Foreign Languages Press, s. 233f. 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%98%A5%E7%A7%8B
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innebar också en förändring av stämpelns form. Bronsstämplar var tunna, fyrkantiga plattor 

med handtag ovanpå. Sten är ett mycket mer ömtåligt material som lätt går sönder om man 

graverar tecken i de former som bronsstämplarna hade. Följaktligen skar man stenen i form av 

fyrkantiga block med en ovandel som imiterad bronsstämpelns handtag i form av snidade 

djurfigurer eller andra etablerade former.59 

Uta Lauer skriver att ämbetsmannastämpeln inte förändrades i grunden under Mingperioden  

(明, 1368 – 1644). Däremot utvecklades stämplar för privatpersoner i hög grad som medium 

för konstnärligt uttryck och sågs inte bara som ett redskap utan som konstobjekt. Människor 

samlade stämplar, diskuterade deras konstnärliga kvaliteter och utforskade nya stilar. Stor vikt 

fästes vid utformningen av hörn och reliefsnideriet utvecklades till en hög nivå. Regler 

fastställdes för var ska man placera stämpelavtryck i målningen eller i kalligrafiverket. 

Konstnären placerade vanligtvis sin namnstämpel (namnet ingraverad i djupryck) nedanför 

sin signatur. Den andra stämpeln xián zhāng (闲章), som innehöll konstnärens valda namn, 

hans zǐmíngzi (子名字) var ofta var ett motto eller citat och graverad i relief, placerades i det 

översta högra hörnet. Placeringsregler för stämplar var annorlunda för kejsaren. Hans stämpel 

placerade alltid överst. Under Ming-perioden fanns flera stora namn bland stämpelgravörer 

eller konstnärer av järnpenseln tiě bǐ (铁笔 ), som den kände målaren Wén Zhēngmíngs  

(文征明) son Wén Péng (文彭), och hans elev Hé Zhèn (何震) som i sin tur grundade Hui-

skolan Huī pài (幑派) för stämpelgravörer.60 

För de informanter som är verksamma bildkonstnärer är stämplar mycket viktiga och 

personliga. Informant 1 säger att han brukar ta med sig sina stämplar även när han är på 

resande fot. Det blir begripligt när man inser, som flera informanter säger, att ett konstverk 

inte är färdigt utan stämpelavtryck. Det räcker inte med att bara placera en konstnärsstämpel 

(namnstämpel). Om det inte finns någon stämpel på en målning, anses det som ett oavslutat 

arbete. I så fall skall ägaren ska be konstnären att placera stämpelavtryck på målningen. Om 

stämpel saknas i en målning, brukar det vara ett arbete som en konstnär gjort hos någon vän 

utanför konstnärens eget hem där han inte hade stämplar med sig. Sådan målning kan också 

spridas men äkthet ifrågasätts ofta. 

Informant 2 beskriver tre huvudtyper av konstnärsstämplar (namnstämpel, pseudonymstämpel 

och fri stämpel) förutom ett antal stämplar som kan tillfogas senare (läsrumsstämpel, 

                                                           
59 Uta Lauer, Uppslagsord Seals i Jane Turner, ed. (1996/1998), The Dictionary of Art, London: Macmillan Publishers Ltd. & 
New York: Grove´s Dictionaries Inc., s. 128 ff. 
60 Uta Lauer (1996/1998). 
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tidsstämpel, ägar/konnässörsstämplar). Han säger att samtliga finns i två huvudsakliga 

utformningar som stämpelavtryck zhū wén (朱文) eller yīn (阴) (röd text, vit bakgrund) och 

bái wén (白文) eller yáng (阳) (vit text, röd bakgrund) [阴阳 yīn och yáng ska alltid finnas 

med på en målning som två typer av stämpelavtryck: ljus och mörk eller kvinnlig och manlig 

dimension vilka kompletterar varandra]. Alla tre huvudtyperna av konstnärsstämplar och de 

två utformningarna måste finnas i ett färdigt konstverk. Informant 2 säger att kalligrafi, måleri 

och stämplar skall bilda en helhet. Stämpelavtrycken ska inte förstöra målningen som helhet 

eller inte täcka målningens färg. Han visar ett exempel, konstnären Qí Báishí´s (齐白石, 1864 

– 1957) persikor, där han använt en bái wén stämpel eftersom målningens egen kolorit är 

ganska ljus/lätt. Även stämpelpastans kulör kan variera från den vanliga högröda och 

antikröda till ljusare varianter. 

Informant 2 säger vidare att var man stämplar på en målning beror på målningens 

komposition och signaturens placering. Stämpelavtryck med konstnärens namn ska finnas 

under eller på vänster sida om signaturen. Konstnärens riktiga namn finns ovanför 

konstnärens pseudonym (konstnärliga tagna namn). Intill pseudonymen kan också ett 

stämpelavtryck med konstnärens pseudonym placeras. Ett motiv som dominerar hela 

målningen tillfogas få övriga stämpelavtryck och även få textrader. Stämplar och placeringen 

av dem bör tänkas igenom noga. Stämplar skall finnas både arrangerade tätt och glest på en 

målning. Det som vägleder placeringen av stämplarna är balans i verket som helhet även om 

det finns regler. Du kanske har märkt att jag stämplar på olika sätt, säger informant 1 under en 

demonstration. Om vi tittar på de tre stämplarna, två som står placerade nedan bredvid 

varandra men den som står ovan är isolerad från de andra. Han påstår att avståndet är också 

viktigt när man stämplar precis som man målar vilket innebär att både täta och glesa element 

ska finnas. I kinesiskt tuschmåleri, säger informant 2, kan sämpelavtryck placeras på tom plats 

som kan vara vatten, där det finns fiskar, alltså i själva motivet. Han säger vidare: 

En erfaren konstnär brukar lämna plats för signaturen och stämpelavtryck innan han börjar att måla. 
Traditionellt kinesiska tuschmåleri tar fasta på begreppen fast (shí, 实) och tomt (xū, 虚), De två 
skall samarbeta och skapa konstnärlig charm (qì, 气 ). Kinesisk estetik kräver element av 
livligt/livskraft (qì). Detta begrepp ingår i ett uttryck som avser en av hörnstenarna i kinesisk 
konstteori: spirit-resonance, life-movement (qì-yùn, shēng-dòng, 气韵生动). Så när man ska lägga 
till stämpelavtryck måste man tänka på fast och tomt. Områden med fast och tomt kan balanseras 
och ges liv med stämpelavtryck och kalligrafisk text. Emellertid går det inte att på en målning 
placera stämpelavtryck symmetrisk på vänster och höger sida. 

Stämpelavtryck som tillfogas efter att konstverket färdigställts brukar placeras på målningen 

som där de inte blir så framträdande eller viktiga. Det kan vara NN äger eller NN samling 
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eller kända konstnärers stämpelavtryck som bedömt och uppskattat verket och intygat dess 

äkthet: NN uppskattar, NN har sett. Sådana stämplarna påverkar inte målningen negativt utan 

tvärtom. Ägarstämplar och bedömarstämplar brukar vara diskreta i xiǎo zhuàn (小转) -stil 

med smal röd text, ju mindre desto bättre. Om äldre eller nutida målningar har blivit 

uppskattade eller ägts av kända personer kan deras kalligrafi eller stämpelavtryck finnas på 

konstverken. Det är sällsynt men när de finns är de också en stor njutning för dagens 

konnässörer och dessutom värdefullt material för forskare. Emellertid förefaller 

stämpelavtryck av ägare och konnässörer vara sällsynta i dagens kinesiska tuschmåleri. 

 

2.3.3 The social modality – bildens visuella betydelse 

De två modaliteterna technological och compositional anses ibland tillsammans forma the 

social modality som analyserar den egentliga visuella betydelsen med avseende på site of 

image itself. Beståndsdelarna både enskilt men också i bilden som helhet verkar eller 

kommunicerar direkt med betraktaren och utövar därmed sina/sin effekt. I denna 

undersökning avser detta huvudsakligen hur de kalligrafiska texten/texterna och 

stämpelavtrycken ser ut och är arrangerade i relation till motivbilden. Det kan till exempel 

framgå av bilden att den är ett attraktivt konstverk som många gånger har bytt ägare genom 

att flera kolofoner lagts till bilden, dvs. många ville ha den. Den visuella effekten av 

bilden/handbildrullen påverkas av att beståndsdelar kan vara influerade av den sociala 

praktiken där bilden utgör kärnan. Kalligrafiska texter och bedömarstämplar tillkommer och 

visualiseras på handbildrullarna som resultat av literatis sociala umgängesformer och 

praktiken av deras eleganta sammankomster. Detta utgör grunden för en tolkning av the 

social modality vilken refererar till en mängd faktorer och orsaker som ekonomiska, sociala 

och politiska, liksom till de praktiker som omger bilden och genom vilka bilden blir sedd och 

använd. Detta har en direkt betydelse för fascinationen för dessa konstobjekt och för vilka 

emotionella effekter de kan väcka, såväl historiskt som i nuti. Inom visuell kultur hävds att 

bilden har sin egen effekt och att den överträffar produktionens begränsningar.  

De perceptuella effekterna och upplevelserna hos betraktaren är naturligtvis subjektiva när vi 

ser någonting. Dessa subjektiva känsloupplevelser borde vara en del av uppfattningen, 

tolkningen och förståelsen av bilden även om de kanske är omöjliga att uttrycka i ord. 

Bildrullarnas motivbilder och de visuella parafigurativa element kan tolkas, uppfattas, 

upplevas känslomässigt både enskilt men också tillsammans som en helhet. 

Stämpelavtryckens estetik och budskap, kalligrafitexter som poesi eller kommentarer i prosa 
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eller skönskrift utövar sin effekt på betraktaren på flera plan, både känslomässigt och 

intellektuellt som i sin tur får sociala konsekvenser i form av någon handling. Känslomässigt 

kan det när beståndsdelens estetik berör betraktaren och intellektuellt väcka kedjor av tankar. 

Tankar som i sin tur mynnar ut i någon form av handling som till exempel när en kolofon 

adderas till handbildrullen under en elegant sammankomst, yǎjí 雅集 (se avsnittet om Social 

modality på sidorna 40 ff.), eller när en betraktare tycker så mycket om bilden att det leder till 

ett inköp för egen del. 

 

 

2.4 Parafigurativa element och site of audiencing 

Rose’s begrepp site of image audiencing utgår från hur bilden får betydelse och vilken/vilka 

effekt/er bilden skapar hos betraktaren samt hur betraktaren tillför bilden sitt eget sätt att se 

den, men även sin egen kunskap. Konkret handlar en analys baserat på the site of audiencing 

om den miljö bilden var avsedd att betraktas i och miljön den betraktas i idag, liksom hur 

miljön påverkar tolkningen. Visuella representationer som bildrullar med kinesiskt 

tuschmåleri är unika och existerar traditionellt inte som reproduktioner och kommer därför att 

tolkas olika i relation till deras historiska kontexter såväl som i en mångfald av nutida miljöer. 

Viktiga frågor är då hur de har tolkats och hur de tolkas nu, vem som avses tolka dem och 

varför. Har viktiga förutsättningar för detta hos publiken gått förlorade i Kina och finns de 

över huvud taget hos en västerländsk publik? Har viktiga miljöer och sociala sammanhang 

förändrats över tiden så att de inte längre kan tolkas som de förmodligen var avsedda att 

tolkas? Analysen kan återigen delas upp i tre modalities.  

 

2.4.1 The technological modality – i mötet med bilden 

The technological modality analyserar hur bilden får betydelse och vilken/vilka effekt/er 

bilden skapar på betraktaren genom bildens överförande, spridande och presentation. Bildens 

presentation både i tid och rum styr betraktarens reaktion. Det är stor skillnad mellan att 

betrakta eller avnjuta en handbildrulle i sin ursprungliga miljö, det vill säga literatiklassens 

hem eller under en elegant sammankomst, yǎjí 雅集 (se avsnittet om Social modality på 

sidorna 40 ff.), enskilt eller i grupp. Även att se en handbildrulle i ett kinesiskt museum eller 

auktionsfirma, i ett västerländskt museum eller auktionsfirma, i digitaliserad form på nätet 
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eller i verkligheten gör skillnad. Den akustiska miljön spelar stor roll, till exempel att höra 

talkommentarer eller musik under tiden man betraktar ett verk eller i en tyst miljö. 61 

Seendeprocessen och kontexten kring seendet, teknologin som möjliggör presentationen har 

också betydelse för vilka effekter den framkallar hos betraktaren och därmed hur bilden tolkas 

och hur nya sociala praktiker skapas.  

Traditionella kinesiska handbildrullar kan i verkligheten ge en fantastisk aha-upplevelse för 

en västerländsk betraktare som sällan kan uppleva själva seendeprocessen i verkligheten utan 

oftast är hänvisad till böcker eller en demonstration på teve eller YouTube. Att se en 

handbildrulle orörd, endast utrullad en sektion, liggande under glas i en avlång museimonter 

är en upplevelse, särskilt om den åtföljs av en initierad förklaring. Omständigheter kring 

formen för seendets och teknologin kring denna resulterar i olika effekter och därmed 

tolkningar och upplevelser. Om originalbildens medium plötsligt förändras och vandrar över 

olika gränser förändras givetvis tolkningen och upplevelsen. Men även om originalmediet har 

ändrats kan en demonstration på YouTube med den senaste tekniken föra oss tillbaka i tiden 

ett par tusen år. Detta är ett exempel på konvergens som för oss närmare en ursprunglig 

seendepraktik, i synnerhet om viktiga visuella parafigurativa element lyfts fram och 

förklaras.62 Här erbjuds en nödvändig historisk kontext där betraktaren kan föras närmare den 

ursprungliga kontexten, och en seendepraktik som handbildrullen var ämnad för.  

Samtidigt ger det nya sättet att presentera plats för moderna omtolkningar av den nutida 

människan. Det kan inspirera till att föra vidare själva den visuella bilden av handbildrullen 

eller dess mening, estetiska, intellektuella budskap till andra media, material, kontexter, tider 

eller platser, kanske med helt nya syften. Öppningsceremonin vid Olympiska Spelen 2008 i 

Peking och World Expo 2010 i Shanghai är bra exempel på transmission och cirkulation av 

traditionellt kinesiskt tuschmåleri och kalligrafi, det vill säga hur den blev en rörlig digitalbild 

och samtidigt del av en dansföreställning och därmed omtolkad, presenterad och given en ny 

betydelse och tolkning än den som ursprungsmediet gav. Detta avser så kallade sekundära 

effekter av audiencing i form av betraktarnas egenproducerade material inspirerat av 

originalet.63 Detta kan leda till en process, konvergens, som frigör sig från av originalmediet 

(film, bild, skulptur etc.).64   

                                                           
61 Maxwell Hearn, curator på Metropolitan Museum of Art, New York demonstrerar en handbildrulle, 
http://www.youtube.com/watch?v=WPmED0GbYUs (avläst 2013-09-07). 
62 Gillian Rose (2012) s. 33ff. 
63 Beijing Olympics 2008: http://www.youtube.com/watch?v=jthTzbOpul8; 
http://www.youtube.com/watch?v=ybUD1I10t84; World Expo in Shanghai 2010: 
http://www.youtube.com/watch?v=BAPbhXblk74&list=PLDWeoAVqExJ2Sp3dqEq3sbfqmp1TTau_x&index=1: 
http://www.youtube.com/watch?v=vsVGbOkPXT8&feature=endscreen; http://www.youtube.com/watch?v=fVWiChfqNkg: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Along_the_River_During_the_Qingming_Festival (avläst 2013-09-07). 
64 Gillian Rose (2012) s. 33ff. 

http://www.youtube.com/watch?v=WPmED0GbYUs
http://www.youtube.com/watch?v=jthTzbOpul8
http://www.youtube.com/watch?v=ybUD1I10t84
http://www.youtube.com/watch?v=BAPbhXblk74&list=PLDWeoAVqExJ2Sp3dqEq3sbfqmp1TTau_x&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=vsVGbOkPXT8&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=fVWiChfqNkg
http://en.wikipedia.org/wiki/Along_the_River_During_the_Qingming_Festival
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2.4.2 The compositional modality – tecknens sociala betydelse 

Socialsemiotik fokuserar på hur bilder på olika sätt skapar sina betraktare och hur bilder 

producerar speciella former av seende genom sin visuella och verbala organisation och 

konnotationer. Socialsemiotik handlar även om hur tecknen ges social betydelse, hur olika 

deltagare av semiotisk aktivitet är kopplade samman och interagerar i olika konkreta sociala 

kontexter.65 Socialsemiotik fokuserar på the site of audiencing och dess compositional och 

social modality. The compositional modality avser i detta sammanhang hur bilden får 

betydelse och vilken/vilka effekt/er bilden skapar på betraktaren genom bildelementens 

inbördes relation. Hur får bilden potentiella tolkningsmöjligheter? Hur involverar de 

betraktaren utifrån hans/hennes position i rummet under betraktandet? Hur relaterar 

betraktaren olika bildelement till andra texter/bilder (intertextualitet)? Handbildrullarna kan 

ha mycket varierande teman, men det mest vanliga och som åtnjuter högst status sedan 

historisk tid är landskap. Landskapsmåleriet lämpar sig förmodligen bäst för en presentation 

som en kontinuerlig bild på en långsmal rulle. De bästa och finaste exemplen på kinesisk 

bildkonst genom tiderna hittar man bland handbildrullar med landskapsmotiv. Van Gulik 

beskiver hur man hanterar handbildrullar med måleri eller kalligrafi för att titta på 

(tillgodogöra sig) konstverken. Dessa typer av målningar var inte avsedda att hänga på 

väggen. De var ämnade att beskådas medan de bit för bit rullades på konnässörens/samlarens 

bord. Benämningen handbildrullar, shǒu juàn (手卷) kommer ifrån att man måste använda 

båda händerna när man hanterar dem. Deras skönhet kan man bara locka fram när de passerar 

genom observatörens kärleksfulla händer dvs. när vänsterhanden rullar av motiven med lätt 

hand och samtidigt höger hand rullar upp dem. Man ser inte mer än en liten del av konstverket 

i taget, ca några fot (1 fot är ca. 30 cm). Handbildrullar var avsedda att beskådas på det sättet, 

från höger till vänster och sektion för sektion. De var målade av konstnären i den ordningen 

också. Om en handbildrulle rullas ut i sin fulla längd går konstnärens artistiska intentioner om 

intet.66 

De visuella parafigurativa elementen i kinesiskt tuschmåleri kan sägas ha utvecklats i ett 

kinesiskt kulturellt sammanhang med strikta normer och traditioner med avseende på vad som 

konstituerar konstnärer och konsthantverkare som skapat objekten bildrullar med kinesiskt 

tuschmåleri liksom den sociala funktion som objekten bildrullar har haft. Genom 

kommenterande kalligrafisk text och stämpelavtryck av samlare och konnässörer kan man få 

                                                           
65 Gillian Rose (2012), s. 108, 135 f. 
66 Robert Hans Van Gulik, (1958), s. 38. 
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en fingervisning om hur verken har tolkats och kanske än mera viktigt att verken inte var 

avsedda för en bredare publik utan den trånga kretsen av literati.  

Symboler i semiotisk betydelse som stämpelavtryck på en handbildrulle avslöjar mycket om 

dess framställning, historia och status. Symboliska tecken är ofta konventionaliserade med en 

godtycklig egenmäktig relation eller innebörd i föreningen mellan tecknets signifier (ett 

begrepp) och the signified (en företeelse eller relation).67 Föreställningar om innehåll och 

uttryck är oundvikliga i denna process. En kejserlig stämpel visar att handbildrullen har ingått 

i den kejserliga konstsamlingen vilket ger bilden högt värde och hög status. Ett kejserligt 

stämpelavtryck är en symbol för kejsarmakten som åtnjuter absolut högsta status. Placeringen 

av stämpelavtryck när man ger bort en handbildrulle kan också uttrycka respekt och 

högaktning genom att placera det högst upp i övre högra hörnet. Kejsarmakten uttrycktes till 

exempel genom att ett kejserligt stämpelavtryck måste vara störst till formatet och placerat 

högst över alla andra stämpelavtryck.  

I historisk tid var den gängse seendepraktiken att avnjuta handbildrullar i literatiklassens 

hemmiljö eller vid hovet. Handbildrullens ägare erbjöd en position för betraktaren som 

motsvarade hans egen sociala rang. Bildningsnivån säkerställdes på det sättet vilket var en 

närmast nödvändig faktor för uppskattning, förståelse och tolkning av handbildrullarna. 

Eleganta sammankomster, yǎjí (雅集, se avsnittet om Social modality på sidorna 40 ff.) var 

den kultiverade klassens domän. Bildrullar betydde ingenting för den som inte kunde förstå 

och tolka dem. Det krävdes utbildning och kunskap för en kompetent uttolkning. Kinas 

samhällsstruktur var grovt uppdelad i två möjligen tre samhällsklasser, en som försörjde och 

passade upp elitklassen och den regerande dynastin.68  Skiktet mellan dem var smalt. En 

medlem av literatiklassen som kom på en elegant sammankomst hade tidigare erfarenhet av 

andra liknande möten och hade därför andra referenser i sitt minne. Han kunde bedöma därför 

att han hade varit på andra tidigare eleganta sammankomster, sett många bildrullar, sett och 

läst böcker och texter skrivna om bildrullar och sett många andra motivbilder på andra 

bildrullar. Han hade även erfarenhet av själva seendet, betraktandet och det som var vanliga 

teman för motivbilder, kalligrafiska texter såväl poesi som bedömartexter. Denna, hans 

förmåga till intertextuella jämförelser och paralleller var en förutsättning för att kunna 

uppskatta och förstå bildrullarna.69 

                                                           
67 Gillian Rose (2012), s. 112 f. 
68 Ellen Utzinger, Peter Wiedehage, Ann Barrott Wicks (1996/1998). 
69 Ellen Utzinger, Peter Wiedehage, Ann Barrott Wicks (1996/1998). 
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Ett annat semiotiskt begrepp av Barthes förutom begreppet förankring (se sidan 28) som är 

relevant är begreppet avbyte/överföring (relais). Här har bildtext och bild ett komplementärt 

förhållande och därmed supplerar varandra i ett nutidssammanhang i t.ex. tecknande serier.70 

Mina informanter avgränsar inte målning, poesi och kalligrafi/kalligrafisk text utan ser dem 

som en helhet i sig, de tre perfektionerna, sān júe (三绝 ) som kompletterar varandra. 

Samtidigt är de själva konstnärer, skapare av bildrullar och det betyder att deras strävan efter 

harmoni och helhet är på bildrullens egna villkor. En betraktare som är kännare/konnässör kan 

väl uppskatta och förstå elementen även var för sig och därmed tolka, ge betydelse åt 

bildelement för bildelement.  

Kulturrevolutionen i Kina innebar ett radikalt och brutalt avvisande av medel-, och 

överklassens finkultur. Även om Kulturrevolutionen inte varade länge stannade effekterna av 

den kvar under lång tid hos den breda befolkningen. Dagens moderna Kina har råd att bygga 

museer och konsthallar med den senaste presentationstekniken såväl på landsbyggen som i 

otaliga städer. Man är idag oerhört mån om att vårda sin egen kultur, sin historia och med den 

senaste tidens ekonomiska framgångar, den nationella identitetskänslan. Nationalismen har 

vuxit sig allt starkare. Auktionsfirmor världen över som har kinesiska föremål till försäljning 

märker att både utlandskineser och kineser bosatta i Kina dominerar bland köparna. 71 

Handbildrullar ses idag för det mesta i offentliga kulturmiljöer så som museer, konsthallar och 

gallerier, medan de privat kan ses över Internet, det vill säga i digitaliserad form eller i form 

av moderna böcker. Mer sällan betraktas verkliga handbildrullar i privata hem. Eleganta 

sammankomster i modern tid existerar fast i förändrade former. Jag har själv deltagit i sådana 

sammankomster. Ett sådant exempel var kinesiska pensionerade konst- och kalligrafilärare 

som samlades för att skriva och bedöma korta kalligrafiska texter och avnjuta eller uppskatta 

varandras tillsammans med utländska studenter vid BLCU som åskådare. Vi erbjöds samma 

åskådarposition som de själva, men vår förmåga till intertextuella jämförelser var självklart 

inte på samma nivå som deras. 

 

2.4.3 The social modality – vem ser vad och hur 

The social modality avser hur bilden tolkas av betraktare med olika social bakgrund. Vem 

tolkar, hur och varför? Olika sociala praktiker strukturerar betraktandet/seendet på olika 

                                                           
70 Søren Kjørup (2002), s. 75 f. 
71 http://www.svd.se/naringsliv/livsstil/kineser-dammsuger-sverige-pa-konst_7472106.svd (avläst 2013-09-07). 

http://www.svd.se/naringsliv/livsstil/kineser-dammsuger-sverige-pa-konst_7472106.svd
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platser och rum. Synen på utvecklingen av kinesiskt tuschmåleri och i synnerhet 

literatitraditionen genomsyrar den information som mina informanter lämnat. Man måste då 

komma ihåg att dessa informanter är fast förankrade i traditionellt tuschmåleri och inte 

representerar den typ av samtida kinesiska konstnärer som jag ger exempel på i 

Slutdiskussionen (se sidan 49). Idag saknas dessutom många av de förutsättningar som fanns i 

historisk tid för att tillgodogöra sig och njuta av bildrullar med tuschmåleri, särskilt 

horisontella handbildrullar. Informant 2 anger bland annat att kinesisk modern 

inredningsdesign begränsar möjligheterna samt att inom husen finns det många dörrar och 

fönster och inte mycket utrymme för fria väggar på grund av möbler. Därmed har storleken 

för kinesisk traditionellt måleri förändras omedvetet. Nu finns det inte passande plats för dem 

längre. Vidare har det västerländska sättet att rama in konst vunnit insteg: Traditionella 

kalligrafi- och måleriformat är vertikala och horisontella bildrullar, men nu använder man 

mest inramade bilder. Det ser mer harmoniskt ut i moderna hem. Därmed kan man 

naturligtvis också misstänka att den traditionella bildkonstens funktion har förändrats och 

närmat sig vårt västerländska manér att mer eller mindre permanent hänga upp tavlor på 

väggarna. 

Utgångspunkten för min undersökning, handbildrullar (med en horisontell motivbild shǔi mò 

huà ( 水 墨 画 ) skattades högst, avnjöts och konsumerades under så kallade eleganta 

sammankomster, yǎjí (雅集) som delvis liknar de litterära och musikaliska salonger som 

odlades i Europa och även Sverige under slutet på 1700-talet men framför allt under 1800-

talet. Färdiga bildrullar betraktades således inte som passiva dekorativa objekt utan användes 

i en social kontext där de ofta blev fokus för diskussion och inte bara beundran. Ofta 

resulterade detta i tillägg till det ursprungliga verket i form av kalligrafiska kommentarer 

(kolofoner). Man kan fråga vad i den sociala kontexten som stimulerade och kanske till och 

med krävde detta eller var de spontana yttringar. Med största sannolikhet följde rätten eller 

privilegiet att tillfoga kommentarer och stämpelavtryck en strikt social hierarki (status, 

bildning och ålder) liksom vilka som bjöds in till de eleganta sammankomsterna. Van Gulik 

citerar en ämbetsman, konnässör och författare, Tú Lóng (屠隆) från Ming-dynastin som 

belyser denna strikta hierarki: 

Man ska aldrig ta ut och visa antika målningar för vulgära personer. De har inga kunskaper om hur 
man tittar på bildrullar på ett korrekt sätt. De kommer att lyfta delar av målningen i sina händer för 
att se bättre så att sidenet kommer att rivas sönder och ta skada eller de kan vårdslöst låta 
bildrullen tappas, ramla på marken så den kommer att ta sådan skada som inte går att reparera.72   

                                                           
72 Robert Hans Van Gulik, (1958), s. 47 [i författarens översättning] 
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Sammanställningen nedan baserad på Van Gulik ger en kort bakgrund till och 

sammanfattning av literatitraditionen med eleganta sammankomster.73 

De eleganta sammankomsterna, yǎjí (雅集) följde ett nära nog rituellt mönster som kunde 

omfatta inte bara ett urval av bildrullar (bild 5 i bilaga 1). Miljön är värdens hem. Han tar 

emot sina gäster i mottagningshallen, husets eller palatsets huvudhall. På väggen mittemot 

entrédörren ovanför en speciell kinesisk bord- och skåpkombination kan man se den stora 

hängande bildrullen táng huà (堂画) som är vald med mycket stor omsorg. Endast utvalda 

gäster fick tillfälle att avnjuta de högst skattade bildrullarna. Hemmets utformning och 

arkitektur var anpassat för denna form av aktiviteter, som beroende på vilket rum som 

användes gavs olika status. Hängande bildrullar behöver bildgafflar huà chā (画叉, bild 2) för 

att rullas ut och hängas upp medan man tittar på handbildrullar liggande på ett särskilt högt, 

smalt bord av svart trä (bild 3) med en marmorplatta huà jǐ (画几) eller huà àn (画案). 

 

 

 

 

Bild 2 Bildgaffel (huà chā, 画叉) för att hänga upp och rulla ut hängande bildrullar. 

 

 

 

 

 

 

Bild 3 Ett högt, smalt bord av svart trä med en marmorplatta (huà jǐ, 画几 eller huà àn, 画案) som användes för 
att rulla ut handbildrullar sektion för sektion (foto författaren). 

  

                                                           
73 Robert Hans Van Gulik, (1958), s. 46 ff. 
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Den sociala kontext med inspirerade diskussioner, musik och poesi, som i synnerhet 

handbildrullar avnjöts, i resulterade ibland i kommentarer i form av kolofoner med 

kalligrafisk text som någon bemärkt betraktare ur literatiklassen eller ägaren tillfogade 

bilrullen. Man måste komma ihåg att handbildrullar, som kunde vara mycket långa och 

avbilda ett vidsträckt natursceneri, inte vara avsedda att konsumeras in extenso vid ett tillfälle. 

Man rullade ut ca en meter och nöjde sig med det avsnittet för att fortsätta med nästa avsnitt 

vid ett senare tillfälle. Inte sällan kompletterads ägarstämpelavtrycken med avtryck gjorda av 

bedömare, konnässörer eller andra literatikonstnärer. Dessa visuella parafigurativa element 

tillmäts stort värde i dagens Kina och utgör liksom konstnärens egna stämpelavtryck och 

kalligrafiska text en omistlig del av konstverket och vittnar om att konstverken verkligen 

engagerade betraktarna/konsumenterna. Man frestas att dra paralleller med dagens 

konsumtion av visuella bilder i teve och på film även om kravet på egen intellektuell och 

kulturell medverkan vid eleganta sammankomster förmodligen var betydligt högre. 

Literatis förfinade smak utvecklades under dessa eleganta sammankomster som delvis hade 

till syfte att lära sig urskilja och utveckla en känsla för och kunskap om vad som var god, 

högkvalitativ men framför allt äkta konst. Under dessa kunde man diskutera och njuta av 

konstobjekt, spela eller lyssna på musik, skriva poesi, öva kalligrafi eller undersöka 

antikviteter ur värdens samling. Ofta var man i värdens hem, ute i trädgården sommartid eller 

vintertid i en halvöppen paviljong i trägården.74 Ljusförutsättningarna var viktiga och man 

sökte optimala förhållanden för att kunna undersöka fina detaljer som linjer, penselföring och 

tuschets olika toner eller färgernas lyster. Samlaren och konnässören nöjer sig inte med att 

själva handbildrullen är vacker utan den borde väckas hans intresse som antikvitet också. Han 

vill veta historien bakom bildrullen och tidigare ägares åsikter för att kunna jämföra med sina 

egna. Sådana kommentarer finns i kolofonerna som är tillfogade handbildrullar, däremot inte 

till vertikala hängande bildrullar oavsett om handbildrullen bestod av bilder eller enbart 

kalligrafisk text.  

Bildrullar som inte är framme för att visas var upprullade och noggrant undanlagda. Man 

använde för detta ändamål lådor av massivt trä eller kistor i vissa delar av huset. Konnässören 

tog fram sina mest värdefulla bildrullar endast vid ytterst speciella tillfällen. Bildrullar var 

ömtåliga och frekvent upp- och nedrullande kunde orsaka skador där bildrullen har svaga 

punkter som till exempel sidokanterna eller själva bildytan av siden eller papper. Konnässörer 

kunde vårda och bevara antika bildrullar fräscha även om rullen hade varit i familjens ägo 

                                                           
74 Robert Hans Van Gulik, (1958), s. 20, 23, 24, 42 ff, 46 & 180. 
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under flera århundraden eller trots att den bytt ägare otaliga gånger. När han bestämmer sig att 

hålla en elegant sammankomst väljer han först ut vilka bildrullar som ska avnjutas och 

studeras ur sin egen katalog och skickar därefter iväg speciella betjänter som endast har till 

uppgift att vakta och vårda bildrullarna och att hämta dem. Van Gulik skriver att hos literati 

förvarades till vardags horisontella handbildrullar och albumböcker på samma ställe som 

sällsynta och värdefulla böcker och gamla manuskript fanns, ofta på hyllor eller inlåsta, 

undangömda och framtagna enbart när man önskade titta på och avnjuta dem. Den hängande 

bildrullen däremot var en del av hemmets interiör och dekoration även i lägre klassers enklare 

hem som till exempel en skollärares.75 

En elegant sammankomst påminner på många sätt om en religiös rit. Först tvättar alla 

närvarande sina händer noggrant för att förhindra att bildrullarna tar skada av flottiga fingrar. 

Den här inledande ceremonin gav namn till en viss typ av bilder, de som klassas som de bästa, 

så kallade tvätta-händerna-bilder. En sällsynt sorts rökelse tänds så för att intensifiera 

känslan av exalterad njutning enligt van Gulik. Trots att vin (brännvin) serveras under tiden 

man njuter av en bildrulle ska man bara smutta på en kopp väldoftande te.76 Naturligtvis 

kunde kinesiska ämbetsmannahem eller palats se väldigt olika ut i det stora riket men 

beskrivningen ovan ger en känsla av den betydelse man tillmätte eleganta sammankomster.77 

I dagens Kina finns många synliga och osynliga spår av litteratiklassen. Ett sådant är nätverk- 

och relationsbyggande mellan individer, så kallad guānxì (关系) med rötter i konfucianismen 

och som genom historien upphöjts till en osynlig icke-visuell social konstform. Guānxì är en 

oerhört invecklad men nödvändig social individrelaterad företeelse jämförbar med en ritual 

som i högsta grad genomsyrar det kinesiska samhället än idag. Handbildrullar kunde väl 

fungera som en symbol för osynligt förbund eller en offentlig utmärkelse i en social 

interaktion. Denna företeelse existerar även idag (bild 3 och 4 i bilaga 1). Kalligrafiska verk 

ges bort som impulsiva presenter för dem som närvarar vid skapandet och mottagaren blir då 

direkt knuten till givaren/skaparen på ett visst sätt och på en viss nivå. Banden mellan givaren 

och mottagaren symboliseras och bekräftas av gåvan (kalligrafiskt verk eller bildrulle). 

Genom att tolka och högt uppskatta dessa skapas en ny mening i form av relationsbildning 

och därmed till exempel en förväntad tjänst eller en uttryckt uppskattning för någonting. 

                                                           
75 Robert Hans Van Gulik, (1958), s.8. 
76 Robert Hans Van Gulik, (1958), s. 37, 41 f., 44 ff. 
77 Robert Hans Van Gulik, (1958), s. 52. 
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Jag fick flera gånger sådana impulsiva presenter under min vistelse i Kina (bild 3 och 4 i 

bilaga 1). Dessa kalligrafiska verk och traditionella kinesiska tuschmålningar inspirerade mig 

till egna tolkningar. Jag skapade även egna bilder i kinesisk traditionell stil men med 

västerländsk tolkning och teknologi. I min hand bytte bilderna material och betydelse. Jag 

använde västerländskt konstnärsmaterial och teknologi och prövade mig fram till en ny 

tolkning för att senare använda målningarna i sociala interaktioner. Jag använde även mina 

egna stämplar i traditionell kinesisk stil och med det gav jag målningarna min egen identitet 

symboliserad av mitt namnstämpelavtryck (bild 6 i bilaga 1). 

 

 

 

3. Resultat och tolkning 

3.1 Vikten av att förstå kinesisk kultur 

Det står redan inledningsvis klart att analys men även tolkning av mina resultat förutsätter en 

förankring i kinesisk kultur och traditioner, förutom kunskaper om traditionell kinesisk konst. 

I det närmaste alla mina informanter betonar på olika sätt detta som förutsättning för att kunna 

tillgodogöra sig kinesisk konst, vilket naturligtvis inkluderar de parafigurativa elementen i 

konsten. Informant 6 (Zhaò Yì, 赵艺 , kalligraf och konstnär i egen ateljé i Beijing, 

chefredaktör för en kinesisk tidskrift om kalligrafi och måleri) uttrycker detta i sitt enkätsvar 

fast på ett mera poetiskt sätt: 

Jag tycker att västerlänningar uppfattar kinesiskt traditionellt måleri som en mystisk konst. 
Kinesiskt traditionellt måleri är inte detsamma som västerländskt måleri som behandlar bilder i 
proportion och skuggning [naturalistiskt avbildande]. Den huvudliga regeln för kinesiska måleri är 
att använda linjer att återspegla struktur med unik orientalisk estetik, att exponera sin själ i 
måleriet. Viktigaste kännetecken är användningen av linjen för att överföra en unik orientalisk 
atmosfär. 

Att älska och uppskatta konst beror på människans personlig förmåga och kunskapsnivå. Beroende 
på olika estetisk syn och betraktarens personliga kultur, uppskattar de konst olika.  

I min personliga förståelse av den västerländska kulturen har den gemensamt [med den kinesiska] 
att konstverk återspeglar tankar och känslor hos konstnären, hans unika katharsis [gr. rening: 
känslomässigt klimax eller sammanbrott som ger en överväldigande känsla av förnyelse]. Speciellt 
tillhör konstverk allas kulturarv, tillhör världen. De är en rikedom för hela mänskligheten. Vi 
måste respektera skaparna av konstverk och låta civilisationen fortsätta [att utvecklas]. 
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Informant 5 (Tián Měi Yún, 田美云 , professor vid Universitetet i Huainan i Anhuiprovinsen) 

uttrycker samma åsikt i sitt enkätsvar fast mera konkret och säger följande om västerlänningar och den 

kinesiska konsttraditionen: 

Jag tycker att västerlänningar som vill uppskatta traditionellt kinesiskt tuschmåleri, först måste 
förstå kinesisk kultur, särskilt den traditionella kinesiska kulturen. För mig är det viktigaste att 
också kunna den kinesiska historien och förstå kinesernas världsbild, värderingar och syn på livet. 
På samma sätt som konst i andra delar av världen, försöker också kinesisk konst att visa människor 
det sanna, goda, och sköna men försöker även att få människor att tänka. 

Det finns många olika riktningar i traditionellt kinesiskt tuschmåleri. Kejsarna under varje dynasti 
påverkade direkt tuschmåleriet. För mig, för att förstå hur kineser värderar [uppskattar] konst, 
[måste man inse att] varje berg, flod, blomma och fågel har sina särskild betydelse. Man måste 
känna till grunden till den östasiatiska kulturen; då kan man uppskatta den riktiga själen i 
traditionellt kinesisk tuschmåleri.  

Detta gäller inte bara oss västerlänningar utan i lika hög grad kineser enligt inspelat samtal 

med informant 2, stämpelsnidaren Zhèng Huáibǎo (郑 怀宝),: 

Under de senast decennierna har västerländska måleriteorier och erfarenheter kommit till Kina. 
Min åsikt är att det ska diskuteras. Kina har sedan långt tillbaka sitt egen konstsystem, utveckling 
och inriktning. Den traditionella kulturen är vår jord och modern konst ska växa upp från sin egen 
jord, inte att lämna sina egna skatter och använda vänsterländska tekniker för att skapa kinesisk 
måleri. Redan nu kan man se dåliga resultat. Allt måleri är likriktat; tusen människor har samma 
ansikte. 

Förut utbildades konstnär i traditionell kultur: Man njöt av livet på en andlig nivå, qin, qi, shu, 
hua. Konstnären ska behärska en mängd olika färdigheter, som poesi, kalligrafi, måleri, 
stämpelkonst. 

Men idag finns det inte många som vill lära sig från början. De tänker mest på hur blir man känd. 
De känner inte att konst måste du skapa själv, rykte spridas av andra människor, den enkla 
sanningen. 

Det traditionella tuschmåleri som utövades av literati eller elitmåleri, wénrén huà (文人画) (se 

sidan 27) kombinerar och suddar nästan ut gränserna mellan måleri, poesi och kalligrafi och 

vilar på en monokrom, dämpad kolorit, subtil penselföring och abstraktioner av former i 

naturen för att förmedla högst personliga tolkningar av naturen. Den skapades endast för en 

liten, intellektuell publik och för speciella sociala ändamål och miljöer vilket ett flertal 

visuella parafigurativa element i verken speglar. Detta förklarar i viss mån varför alla mina 

informanter säger att det är nödvändigt att känna till den kinesisk kulturhistoria och 

traditioner, i synnerhet literatimåleriet för att kunna tillgodogöra sig kinesisk konst, framför 

allt i formatet liggande handbildrullar, men även hur denna tradition har anpassats och förts 

vidare in i samtida traditionellt tuschmåleri och annan samtida kinesisk bildkonst. 
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3.2 Parafigurativa element då och nu 

I dagens Kina har många förutsättningar påverkats eller gått förlorade för traditionellt 

tuschmåleri om vi jämför med Rose’s sites of audiencing, production och image itself. Site of 

audiencing har högst avsevärt förändrats vilket flera informanter nämner. Moderna hus har 

lågt i tak, inte utrymme för att rulla ut en lång handbildrulle eller förvara många bildrullar 

överhuvudtaget för att kunna byta ut dem med jämna mellanrum. Undantag finns naturligtvis 

men dessa är institutionaliserade i olika former: föreningar för att gemensamt skriva 

kalligrafi, museer, konstgallerier. Publikens förutsättningar och färdigheter har förändrats i 

och med att verken nått en bredare publik.  

Site of image itself har även det förändrats och en anpassning har uppenbarligen skett till mera 

hanterliga inramade format vilket kanske också har medfört att konstverken inte byts ut som 

förr och då inte heller blir föremål för inspirerande intellektuella diskussioner utan har 

reducerats till dekorativa inslag i lägenheten/huset. Ekonomiskt värdefulla verk kommenteras 

inte av konnässörer/samlare med kalligrafisk text och stämpelavtryck av ägare/konnässörer, 

tillfogas i mycket begränsad utsträckning. Ett exempel på modernt tuschmåleri som 

jämförelse till den äldre handbildrullen i bild 1 i bilaga 1 (Twin Pines Level Distance, ca. 

1310 av Zhào Mèngfǔ (赵孟頫, 1254 – 1322) på Metropolitan Museum of Art, New York) är 

en (horisontell) handbildrulle ca 9 m lång och nio separata (hängande) bildrullar av Liú Dān 

(f. 1953, 刘丹), sedan 2006 verksam i Peking och representerad i USA och Europa (bild 7 i 

bilaga 1):  

Liu Dan has helped to revive a millennia-old painting practice - the appreciation of scholars’ rocks 
as objects of contemplation and vehicles for imaginary travel. For Fresh Ink, Liu envisioned his 
most ambitious project to date. He has painted nine oversized portraits of the famed Honorable 
Old Man Rock, each from a different angle. Having assimilated the very character of the rock 
through painting the portraits, Liu continued with an additional landscape hand scroll recording his 
imagined travel.  

The rock portraits will surround the actual rock in a full circle, while the hand scroll will be 
installed on a curved wall that extends from, and wraps around, the inner circle.78  

Dessa bildrullar av Liú Dān kan närmast jämföras med installationer och för vidare literatis 

lärda och inspirerade diskussion i form av symposier arrangerade av museer och konsthallar.79 

En liknande tuschmålning i mindre format med liknande motivbild av Liú Dān såldes 2011 på 

                                                           
78 Dan Liu på Metropolitan Museum of Art, New York, http://www.fas.harvard.edu/~eaah/conferences/fresh_ink/liudan.html 
(avläst 2013-06-30). 
79 Fresh Ink. Ten Talks on Chinese Tradition, Boston Museum of Fine Arts, http://www.mfa.org/exhibitions/fresh-ink (avläst 
2013-06-30). 

http://www.fas.harvard.edu/~eaah/conferences/fresh_ink/liudan.html
http://www.mfa.org/exhibitions/fresh-ink
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Sotheby’s för 182 500 USD (ca 1,3 miljoner SEK).80 Det är tydligt att site of production idag 

bara omfattar professionella konstnärer inom området traditionellt tuschmåleri vilka har ersatt 

literati som inte målade för ekonomisk vinning. Efterfrågan på bildrullar inklusive 

handbildrullar av literati från äldre tidsperioder i Kina är stort och de betingar extremt höga 

priser. Detta fenomen förefaller ha påverkat även marknaden för nutida traditionellt 

tuschmåleri att döma av gallerier inom och utom Kina samt auktionspriser för verk av samtida 

kinesiska konstnärer. 81  Priser i miljonklassen för nutida tuschmåleri är inte ovanliga. 82 

Begreppet samlare/konnässörer har idag fått en ny innebörd där ekonomiska värden ställs mot 

konstnärliga. Både samtida och äldre kinesiskt tuschmåleri har blivit samlarobjekt men utan 

den funktion de traditionellt har haft. Viktiga förutsättningar för detta hos publiken har gått 

förlorade i Kina och de finns förmodligen inte över huvud taget hos en västerländsk publik. 

Viktiga miljöer och sociala sammanhang har förändrats över tiden så att verken inte längre 

kan tolkas som de förmodligen var avsedda att tolkas?83 Hur används och passar då bildrullar, 

särskilt handbildrullar in i kinesisk bildkonst idag? Spelar de visuella parafigurativa 

elementen fortfarande någon roll för visuell kommunikation? 

Parafigurativa element lever kvar i kinesisk bildkonst men har i stor utsträckning fått nya 

funktioner som kan illustreras bilden av Aì Wèiwèi (艾未未) i bild 2 i bilaga 1. Symboler, 

texter med mera får i hans bild nya betydelser i regimkritiskt syfte med avseende på tecken i 

kolofoner och stämpelavtryck. Ai Weiwei har uppenbarligen medvetet valt tecken med 

harmlösa denotationer men som konnoterar regimkritik. Bilden och analysen av den citerad 

nedan publicerades på Hyperallergic 2012. 84  Hyperallergic är ett forum på Internet för 

”allvarliga, lekfulla och radikala tankar om konst i världen idag”. Den är en kombinerad blogg 

och tidskrift.85 Parafigurativa visuella element i traditionellt kinesiskt tuschmåleri avsågs inte 

ha de funktioner som Aì Wèiwèi lägger in i dem. 

Ett semiotiskt förhållningssätt till Rose’s kritiska visuella analysmetodologi med avseende på 

site of image itself är därför i tolkningen av dessa nya bilder i förhållande till äldre måleri 

påkallat. Semiotik förankrat hos Barthes tillåter sina läsare att göra ett val mellan förvillande, 

olika möjliga denotativa betydelser där tecknen delas in grupper beroende hur symboliska de 

                                                           
80 Southerby’s 2011 http://www.sothebys.com/en/catalogues/ecatalogue.html/2011/classical-chinese-paintings-
n08799#/r=/en/ecat.fhtml.N08799.html+r.m=/en/ecat.lot.N08799.html/82/ (avläst 2013-06-30). 
81 Christies utställning i februari 2013: http://www.youtube.com/watch?v=z3H4VD0Jl_Y; Eight Art Gallery i Malmö: 
http://eightartgallery.com/ (avläst 2013-05-21). 
82 Stockholms Auktionsverk 4-6 december 2012: http://auktionsverket.se/aktuellt/en-unik-samling-av-kinesiska-
tuschmalningar/ (avläst 2013-05-21). 
83 Gillian Rose (2012), s. 30 ff. 
84 www.theepochtimes.com/ via Hyperallergic, http://hyperallergic.com/about/ (avläst 2013-02-26). 
85 Hyperallergic, http://hyperallergic.com/about/ (avläst 2013-02-26). 

http://www.sothebys.com/en/catalogues/ecatalogue.html/2011/classical-chinese-paintings-n08799#/r=/en/ecat.fhtml.N08799.html+r.m=/en/ecat.lot.N08799.html/82/
http://www.sothebys.com/en/catalogues/ecatalogue.html/2011/classical-chinese-paintings-n08799#/r=/en/ecat.fhtml.N08799.html+r.m=/en/ecat.lot.N08799.html/82/
http://www.youtube.com/watch?v=z3H4VD0Jl_Y
http://eightartgallery.com/
http://auktionsverket.se/aktuellt/en-unik-samling-av-kinesiska-tuschmalningar/
http://auktionsverket.se/aktuellt/en-unik-samling-av-kinesiska-tuschmalningar/
http://www.theepochtimes.com/
http://hyperallergic.com/about/
http://hyperallergic.com/about/
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är, det vill säga hur många frihetsgrader beträffande tolkningen de tillåter i relation till 

motivbilden. 86  Symboler är ofta valda, i annonser och politiska bilder så att de leder 

åskådaren/avläsaren till en viss tolkning utan att bilden explicit ger stöd för denna. Texten kan 

vara mer eller mindre viktig i sin relation till bilden och tillåta ett antal möjliga denotativa 

betydelser. De är viktiga komplement som skapar nya relationer till bilden det vill säga utgör 

konnotativa tecken som tillåter åskådaren/avläsaren att välja mellan ett antal möjliga 

denotativa betydelser. I traditionellt kinesiskt tuschmåleri förefaller symboler som till 

exempel stämpelavtryck att vara konventionaliserade med godtycklig egenmäktig relation 

mellan tecknare och tecknande (signifier och signified) medan parafigurativa element i 

samtida kinesisk konst erbjuder åskådaren/avläsaren långt vidare tolkningsmöjligheter. 

 

 

 

4. Slutdiskussion 

I början av denna uppsats formulerade jag två frågor som är viktiga att återkomma till när jag 

nu diskuterar resultatet av min undersökning inom det konst- och bildpedagogiska 

forskningsfältet: 

1. Hur samverkar de parafigurativa bildelementen med motivbilden och därmed; hur bidrar de till 
helhetsuppfattningen av traditionella kinesiska tuschmålningar? 

2. Hur har kinesiska tuschmålningar använts i ett socialt och kulturellt sammanhang och hur används de 
idag och har parafigurativa element någon betydelse idag? 

Tuschmåleri har en lång historia i Kina med rötter i literatitraditionens intellektuella och 

bildade inställning till livet som innebar att man ägde färdigheter på många kulturella 

områden (tuschmåleri, kalligrafi, poesi, musik, stämpelkonst mm.). Sättet på vilket 

tuschmålningar, i synnerhet (horisontella) handbildrullar var avsedda att 

betraktas/avnjutas/konsumeras men även literatigruppens egna ideal styrde utformningen av 

inte bara rullarnas motivbild utan i lika hög grad verkens visuella parafigurativa element. 

Dessa (kalligrafisk och kommenterande text samt konstnärs och ägar/kännarstämplar) hade i 

äldre tuschmåleri bestämda funktioner som skapade en konstnärlig enhet tillsammans med 

motivbilden styrd av endast estetiska och litterära hänsyn (site of image itself). Den sociala 

                                                           
86 Yvonne Eriksson & Anette Göthlund (2004/2012), s. 44. 
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och kulturella kontext i vilken konstverken visades, diskuterades och beundrades har radikalt 

förändrats i modern tid både med avseende på miljö (site of audiencing) samt konstnärernas 

bakgrund och mål (site of production). Det traditionella tuschmåleriet har i modern tid 

professionaliserats från att ha utövats av literati som i grunden var amatörer till dagens 

akademiutbildade konstnärer.  

Drivkraft för literati var individens längtan att uttrycka sig raffinerat och kultiverat samt 

umgänget med likasinnade i välregisserade sociala sammanhang (elegant sammankomst). 

Dagens konstnärer har en annan identitet och delvis annan drivkraft. De skapar konst 

naturligtvis för att de vill förmedla något men till en annan publik och man får inte glömma 

att de också gör det för sin försörjning. Mina informanter verkar i traditionell stil för en 

målgrupp som har råd att köpa konstverken. Målgruppen idag är alltså en annan är förr. Den 

har ekonomiska möjligheter att köpa, inte sällan i investeringssyfte och inte alltid utifrån en 

vilja till djupare förståelse för och uppskattning av själva konsten. 

Konstnärrollen och identiteten har alltså förändrats men konsten har också diversifierats 

utgående från både hovmålarnas och literatis konst och omfattar i samtida kinesisk bildkonst 

en mängd olika och nya medier. Oavsett medium kan man tydligt se influenser från det 

traditionella tuschmåleriet särskilt literatitraditionens i form av parafigurativa element som 

fått nya betydelser och användningar. I mindre utsträckning har kompositionen (motivbild, 

kalligrafisk text, stämpelavtryck, etcetera) i moderna bildrullar förändrats även om långa 

(horisontella) handbildrullar mera sällan ses idag. Inom genren traditionellt kinesiskt 

tuschmåleri har i modern tid flera nya understilar och genrer tillkommit. Motivbilden i sig har 

genomgått en förändring och därmed har innehållet och tolkningen förändrats och 

diversifierats. Bildkompositionen följer inte heller strikt traditionella normer. De 

parafigurativa elementen som väljs bygger på tradition men tillsammans med motivbilden kan 

budskapet tolkas och användas i vidare mening än traditionellt. Under historisk tid var det 

oftast någon annan ur literatiklassen som tolkade och formulerade en helhetsuppfattning av 

bilden. Förutsättningen för detta var djup kunskap om traditionellt kinesiskt tuschmåleri i 

förening med kännedom om kalligrafi, poesi, historia med mera, på en bildningsnivå som 

motsvarade avsändarens/skaparens. Dessa förutsättningar har radikalt förändrats genom Kinas 

senare historia, särskilt genom Kulturrevolutionens effekter på alla samhällsklasser. 

Kulturrevolutionen har satt sina spår i flera generationer vilket har starkt försvagat om inte 

nästan helt raderat ut en djupare förståelse för den egna kulturen. Många av mina yngre 

kinesiska vänner talar om att de senaste tre generationerna förlorat sina rötter i äldre kinesiska 



51 (54) 

tradition och kan därmed inte fullt ut förstå sin egen konst och kultur. Under min vistelse i 

Kina har jag sett tydliga tecken på att man vill återerövra det förlorade, till exempel den 

konstnärskrets som ett flertal av mina informanter tillhör och de kurser i traditionellt 

tuschmåleri för yrkesutövande konstnärer som Qinghuauniversitetet har startat på ett campus i 

en förort öster om Peking. En privatskola/akademi, konstnärsateljéer, butiker för 

konstnärsmaterial och monteringsateljéer håller på att växa upp kring detta campus. I södra 

Peking finns i ett gammalt industriområde 798 konstnärsdistriktet Qījiǔbā yìshù qū (七九八艺

术区 ) som ytligt skulle kunna betraktas som en modern motpol men med verksamma 

konstnärer som i hög grad har hämtat inspiration och motiv från det traditionella kinesiska 

måleriet. Visuella parafigurativa element som kolofoner och stämpelavtryck har behållits i 

detta moderna men traditionella tuschmåleri men ofta givits en ny funktion ibland med 

politiska och samhällskritiska undertoner i andra bildkonstformer på internet och i 

massmedia. Handbildrullar betraktas även idag i Kina som lyxföremål, någonting som den 

stora allmänheten inte kan förstå eller har användning för. Under min vistelse i Kina erfor jag 

att skolorna i Kina idag samtidigt gör stora ansträngningar för att lära ut och stärka i enlighet 

med konfuciansk tradition den nationella identiteten genom att undervisa om den kinesiska 

kulturen och konsten, även om många saknar färdigheter i kalligrafi och traditionellt 

tuschmåleri. Under mina många museibesök i Peking har jag sett att skolklasser är flitiga 

besökare i museer och elevernas motivation är hög för att lösa uppgifter i museimiljö. Mina 

kinesiska vänner som är lärare har berättat att kinesiska regeringen har planer på att återinföra 

undervisning i kalligrafi i skolan. 

Platsen eller miljön för kommunikation mellan bilden och dess betraktare har också förändrats. 

Den kinesiska urbaniserade människans moderna hem har inte samma förutsättningar för 

kommunikation och konsumtion av bilder som literati hade i sina exklusiva, rymliga hem. 

Traditionella sätt att montera konstverken har delvis ersatts med västerländsk inramning, en 

anpassning till moderna bostäder. Teknologin som används vid presentation av bilden 

kontrollerar betraktarens reaktioner och uppfattning av bilden. Bilden verkar i modern tid i 

andra miljöer och detta nya seende utvecklar i sin tur nya sociala praktiker. Man tittar på 

bilder på gallerier, i konsttidskrifter, i shoppingcentra eller på sin dator. Denna nya sociala 

praxis för bildkonsumtion ger i sin tur utrymme för nya tolkningar. 

Traditionellt kinesiskt tuschmåleri i form av handbildrullar har avsevärt förändrats fram till 

idag. Kretsen av producenter det vill säga literati finns inte kvar i samma form som i historisk 

tid, men traditionellt tuschmåleri har i hög grad påverkat samtida kinesisk konst. Det 
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traditionella tuschmåleriet har i modern tid professionaliserats från att ha utövats av literati 

som i grunden var amatörer till dagens akademiutbildade konstnärer. Konsten har också 

diversifierats utgående från både hovmålarnas och literatis konst och omfattar i samtida 

kinesisk bildkonst en mängd olika medier vilket givit parafigurativa element nya 

användningar, betydelser och tolkningar. Tveklöst är det av avgörande betydelse att ha 

kunskaper om traditionellt kinesiska tuschmåleri för att kunna förstå denna utveckling och 

kanske i ännu högre grad för att förstå den betydelse som parafigurativa element har i kinesisk 

samtidskonst. Min undersökning kan i detta sammanhang förstås som ett försök inom de 

konst-, bild-, och museipedagogiska forskningsfälten utforska metoder att introducera en 

publik från en kulturkrets till en annan kulturkrets historiskt traditionella och samtida visuella 

bildspråk. 
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Bild 1 Twin Pines Level Distance, Yuán dynasty (1271 – 1368), ca. 1310, Zhào Mèngfǔ 赵孟

頫 ; (1254 – 1322), (horisontell) handbildrulle, tusch på papper, 26.7 x 107.3 cm (med 
montering 27.8 x 781.5 cm), Metropolitan Museum of Art (1973.120.5), New York. Bilden 
överst visar en traditionell kinesisk tuschmålning i form av en horisontell bildrulle med 
motivbilden i centrum och detaljer (streckade inringningar) nedan som visar traditionella 
parafigurativa element (kalligrafisk text och stämpelavtryck) och redskap (stämplar och 
stämpelpasta) som används för att skapa dessa. Konstverket kan man höra analyserat i detalj 
på YouTube av Dr. Maxwell Hearn, Curator vid Metropolitan Museum of Art i New York.1  

 
 
Bild 2 Aì Wèiwèi (艾未未) and 
FAKE design office's Door 
Guardians for 2011 är exempel 
på samtida kinesisk bildkonst 
med symboler och traditionella 
parafigurativa element hämtade 
från bl.a. traditionellt 
tuschmåleri men som erbjuder 
nya tolkningsmöjligheter som 
citeras i texten nedan. 
 

 

  

                                                           
1 http://www.youtube.com/watch?v=nv-UDym-bYc&feature=endscreen&NR=1. 

http://www.youtube.com/watch?v=nv-UDym-bYc&feature=endscreen&NR=1
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Happy Chinese New Year! The Year of the Rabbit began this month, and fireworks 
have been rocketing off in Chinese cities ever since. In celebration, provocative 
Chinese artist Aì Wèiwèi’s FAKE (read fah-kuh) design office has created a 
contemporary version of a Chinese New Year’s tradition: Door Gods for 2011 (seen 
above). While they retain the ink-brush and watercolor style of traditional paintings, 
these modern guardians also feature anti-censorship symbolism unique to a Chinese 
audience of online netizens. 

Door Gods are an ancient Chinese tradition first documented in the 2,200-year old 
text Classic of Mountains and Sea. According to China’s Epoch Times, legend has it 
that the original door guardians were “two ghost hunters who lived in an enormous 
peach tree on a mountain in the East Sea.” These hunters’ specialty was “catching 
evil spirits and feeding them to tigers.” 

As word of the hunters’ prowess spread, families began to hang peach wood strips 
inscribed with the hunters’ names over their front doors to invoke their protection. 
The wood strips gradually became “paper scrolls with pictures of the Door Gods,” 
along with paper strips on either side of the door inscribed with “a pair of New Year 
blessings,” or a rhyming couplet. 

In China, the rhyming couplet paper strips are as iconic as a stocking hung over the 
fireplace would be in the US. Aì Wèiwèi and FAKE have appropriated this icon and 
turned it on its head, remixing classical iconography with the visual vocabulary of 
Chinese youth. The Door Gods, looking a little bit like Ai himself, feature a 
computer mouse on one side and a laptop emblazoned with the Twitter logo on the 
other, after Ai’s chosen means of communication. At bottom are a llama-looking 
creature and a crab. These are a little tougher to decipher. 

The llama is actually a “grass mud horse,” an actual creature that sounds harmless 
enough until you realize that the Chinese term for it is “cao-ni-ma,” the same 
syllables as “fuck your mother.” The crab is a river crab, or “he-xie,” which is 
pronounced the same as the Chinese word for “harmony,” as in the government’s 
simple justification for oppression: a “harmonious society.” 

Ai’s New Years couplets are similarly rebellious: “Eliminate Cruelty and Evil, We 
Want Fairness – Diminish Ghosts and Demons, We Want Righteousness,” and the 
other, “Kill the Ghosts and Demons, Let Peace be Our Measures – Escape Police 
and Special-Forces, Here Come National Treasures.” “National Treasures” refers to 
the river crab and the grass mud horse, terms that function as safe euphemisms on a 
censored internet. 

Blatantly political as they are, these images have gone viral. But it seems that even 
appreciative audiences are hesitant to put them up outside their doors. 2 

  

                                                           
2 Aì Wèiwèi, FAKE design office's Door Guardians for 2011, Hyperallergic (http://hyperallergic.com/18515/chinese-new-
year/ avläst 2013-02-26) 

http://hyperallergic.com/18515/chinese-new-year/
http://hyperallergic.com/18515/chinese-new-year/
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Motivbild och kalligrafisk text 

Motivbilden visar en plommonkvist, méihuā (梅花), målad med guldtusch mot mörkblå botten. 
Guldtusch används i Kina för att lyfta fram värdefulla och uppskattade sentenser skrivna på 
svarta träpaneler (jīnpái, 金牌) som man ofta kan se ovanför entréer till kinesiska byggnader. 
Från denna tradition har seden utvecklats att lyfta fram t.ex. namn på varumärken av hög 
kvalitet genom att skriva dem med guldtusch. Guldtusch, för att skriva kaligrafisk text med, 
symboliserar kvalitet och uppskattning. 

Plommonblomman är en av de mest uppskattade blommorna i Kina. Den har kommit att 
symbolisera uthållighet och hopp, men även skönhet, renhet och livets flyktighet. Inom 
Konfucianismen står plommonblomman för principerna för och värdet av att leva ett dygdigt 
liv. .Den kalligrafiska texten, som också är skriven med guldtusch för att uttrycka högaktning, 
är en dedikation riktad till författaren och lyder transkriberad med förenklade tecken och 
pīnyīn, respektive i fri översättning: 

适年孟夏，冰拒绝所有繁陈琐事，安心为一生挚友玛利亚执笔绘画，内心激动之余无以言表。

玛利亚热爱中国文化，不远万里来吾国，潜心学习，令吾等不胜敬佩，欣喜一生有这样神女子

弘扬本帮文化所做出的努力，艺术是不分国界的，中国人感谢玛利亚，吾感谢玛利亚。 

壬辰孟夏冰于清华美院书画创作基地 

shì nián mèng xià，bīng jù jué suǒ yǒu fán chén suǒ shì，ān xīn wéi yī shēng zhì yǒu mǎ lì yà 
zhí bǐ huì huà。nèi xīn jī dòng zhī yú wú yǐ yán biǎo。mǎ lì yà rè ài zhōng guó wén huà，bú 
yuǎn wàn lǐ lái dào wú guó，qián xīn xué xí，lìng wú děng bú shèng jìng pèi。xīn xǐ yī shēng 
yǒu zhè yàng shén nǚ zǐ wéi hóng yáng běn bāng wén huà suǒ zuò chū de nǔ lì。yì shù shì bú 
fèn guó jiè de。zhōng guó rén gǎn xiè mǎ lì yà，wú gǎn xiè mǎ lì yà。 

wáng chén mèng xià bīng yú qīng huá měi yuàn shū huà chuàng zuò jī dì 

Den här året, tidig sommar, avvisar Bīng allt annat för att koncentrar sig på att måla åt sin 
hjärtvän/förtrogna vän, Maria. Jag kan inte beskriva hur rörd jag blir. Maria älskar kinesisk 
kultur. Hon åkte tio tusen kilometer till Kina och har studerat flitigt. Vi alla beundrar henne. 
Vi är också glada att en sådan gudasänd person (eg. gudinna) ska sprida vår kultur. Inom 
konsten finns inga gränser. Kineserna tackar Maria. Jag tackar Maria. 

Sommaren 2013, Bīng i Qīnghuá Konstinstiut 

 

Stämpelavtryck 

Stämpel 1 吴冰, Wú Bīng som är konstnärens tagna konstnärsnamn. 
Stämpel 2 回头是岸, Huí tóu shì'àn som är en stämpel med ett ordspråk som tillför 

konstverket ytterligare budskap och betyder kusten (gränszonen mellan hav och 
land) ligger bakom dig. 

Stämpel 3 袁好了印, Yuán hǎole yìn som är konstnärens stämpel med sitt förnamn och 
familjenamn. 
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Bild 4 Handbildrulle av 
Xú Càn (徐璨), en av de 
yrkesverksamma 
konstnärer som 
författaren träffade under 
sin vistelse vid BLCU i 
Peking 2010 – 2012. Se 
vidare förklarande text 
kring motivbilden och 
visuella parafigurativa 
element: stämpelavtryck 
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Motivbild och kalligrafisk text 

Motivbilden visar orkidékvistar med halvöppna och fullt utslagna blommor mot en bakgrund 
som ger intryck av stort djup. Orkidén i kinesisk kultur symboliserar skönhet, förfiningad 
personlighet, fertilitet, dygdigt leverne och moralisk resning. Den kalligrafiska texten är av 
Qing-poeten Chén Wéisōng (陳維崧, 1626 – 1682) som kom från en respekterad literatifamilj. 
Han gifte sig, hade flera konkubiner och fick barn men valde senare i livet att leva öppet som 
homosexuell tillsammans med en annan man, något som lockade många literati.3 Hans poesi 
är därför ibland svårtolkad med många lager och undertoner. Texten lyder transkriberad med 
förenklade tecken och pīnyīn, respektive i fri översättning: 

数朵微含， 一枝乍秀， 淡淡如菊， 笑浓李夭桃， 只解寻常装束， 无言一笑 嫣然空谷， 想采

时， 无数裙角都绿。 辛卯冬月徐璨制于清华美院 

shù duǒ wēi hán，yī zhī zhà xiù，dàn dàn rú jú。 xiào nóng lǐ yāo táo，zhī jiě xún cháng 
zhuāng shù。 wú yán yī xiào，yān rán kōng gǔ。 xiǎng cǎi shí，wú shù qún yāo dōu lǜ。 

Några orkidéer öppnar sig bara till hälften. En är fullt utslagen, ljus som en krysantemum. Jag 
blickar mot bergen, skrattar åt de pråliga persikoblommorna som bara visar sitt vackra yttre. 
Orkidén ler, utan ett ord. Tänk, när man plockar dem otaliga klädeskanter färgas gröna. 

Målades av Xú Càn vintern 2011 i Qīnghuá Konstinstitut 

 

Stämpelavtryck 

Stämpel 1 徐璨, Xú Càn som är konstnärens namn. 
Stämpel 2 Okänd, möjligen buddistisk symbol, som tillför konstverket ytterligare budskap. 
  

                                                           
3 Cuncun Wu (2004) Homoerotic Sensibilities in Late Imperial China, London: Routledge Curzon. 
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Bild 5 Xiè Huán (谢环) ”Elegant Gathering in the Apricot Garden” (ca. 1437), handbildrulle 
tuch med färglavering på silke (37.5 x 1278.3 cm), Metropolitan Museum of Art, New York, 
USA. 
 

Verket finns beskrivet och översiktligt analyserat online i Heilbrunn Timeline of Art4: 

This handscroll is one of two similar compositions attributed to Xie Huan that document 
a gathering of nine scholar-officials in Beijing on April 6, 1437. The original composition, 
prepared for the party's host, Yang Rong (1371 – 1440), who is depicted wearing a red 
robe in the first group of seated figures, is now in the Zhenjiang Municipal Museum. This 
painting, probably made for the senior guest, Yang Shiqi (1365 – 1444), who is seated in 
a blue robe next to Yang Rong, is a condensed version executed by one of Xie Huan's 
associates. 

In spite of the apparent informality of the subject, the painting is carefully crafted to 
emphasize the power, prestige, and cultivation of the officials. The men's substantial 
robes and formal poses underscore the dignity of their positions, and their political ranks 
are distinguished by their placement in the composition. Those of the greatest status, 
Yang Shiqi and Yang Rong, are at the center of the composition; guests of lower rank are 
closer to the periphery of the scroll. The antiques and scholarly paraphernalia 
surrounding the men suggest their literary accomplishments and aesthetic discernment. 

Following the painting are poems composed by the participants to commemorate the 
gathering, beginning with a preface inscribed in a dignified clerical script by Yang Shiqi, 
the oldest participant and the highest-ranking government official of his day. The Qing 
official and later owner of the scroll Weng Tonghe (1830 – 1904) inscribed the mounting 
in front of the painting with a listing of the nine officials. 

 

  

                                                           
4 http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/41478 (avläst 2014-01-19) 

http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/41478
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Bild 6 Egen målad akvarell målad av författaren med västerländsk akvarellteknik och 
material inspirerad av kinesiskt traditionellt tuschmåleri och avsedd som gåva från 
författaren till konstnären Shěn Jiāgēn (沈加根) för att uttrycka tacksamhet för hjälp med 
materialinsamling och konstnärskontakter under författarens vistelse vid BLCU i Peking 
2010 – 2012. 
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Bild 7 Bilder som visar Ten Differentiated Views of the Honorable Old Man, tusch på 
papper, 2010, installation av traditionella samtida tuschmåleri med detaljer med 
konstnären Liú Dān (刘丹), Fresh Ink Symposum, Harvard University, Boston, USA.5 

                                                           
5 http://www.fas.harvard.edu/~eaah/conferences/fresh_ink/liudan.html (avläst 2013-05-15). 

http://www.fas.harvard.edu/~eaah/conferences/fresh_ink/liudan.html
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=Dan+Liu+handscroll+Scholar's+Rock&source=images&cd=&cad=rja&docid=dvk4Xhcf98avfM&tbnid=2e7E9MWFf46mEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fas.harvard.edu/~eaah/conferences/fresh_ink/liudan.html&ei=7H6OUYfYL6aL4ASJyoG4Cw&bvm=bv.46340616,d.bGE&psig=AFQjCNFNY42Yg0-maVOoBMgeSY6AWQAfdA&ust=1368379479281275
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=Dan+Liu+handscroll+Scholar's+Rock&source=images&cd=&cad=rja&docid=dvk4Xhcf98avfM&tbnid=dHIK4T_Ka70r5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fas.harvard.edu/~eaah/conferences/fresh_ink/liudan.html&ei=U3-OUZfjFeaH4gTXiYCwDA&bvm=bv.46340616,d.bGE&psig=AFQjCNFNY42Yg0-maVOoBMgeSY6AWQAfdA&ust=1368379479281275
http://www.britishmuseum.org/channel/events/2012/audio_liu_dan_in_conversation.aspx
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Enkätfrågor till informanter (2010-2012 Peking) 

Frågorna besvarades skriftligt på kinesiska och svaren översattes till svenska. 

Allmän fråga 

Hur tycker Ni att vanliga konstintresserade västerlänningar, som ofta går och tittar på 

utställningar i museer och på gallerier, bör: 

 Uppskatta och njuta av kinesiska traditionella tuschmålningar? 

 Betrakta kinesiska traditionella tuschmålningar och vad kan de tolka in i bilderna? 

Enligt Er vad karakteriserar traditionellt kinesiskt tuschmåleri och vad är dess mest 

framträdande egenskaper? 

您觉得普通的西方人谁一般喜欢艺术，经常去看西方艺术展览，在博物馆、艺廊，他

们怎么会享受中国传统绘画；怎么看；他们怎么理解它；对您来说最重要的重点是什

么，是在哪里？ 

 

Format 风格/形式/类型 

Vilka olika typer av format det fanns/finns för målningar? 

中国传统水墨画的类型有/有过几种？ 

Vilka format var/är de mest vanliga? Varför(sociala, praktiska faktorer tiden då de tillkom)? 

常见的类型与它们出现的原因是什么？(社会原因，时代变革) 

Fanns/finns det någon relation mellan målningsformat och de sociala funktionerna i tiden då 

de tillkom?  

绘画类型/风格的出现与当时所承载的社会职能有什么关系？ 

Vilket format  har den äldsta historien genom tiderna och var i landet uppkom måleriet?

  

哪种类型的绘画历史最悠久？它是最先在哪里产生的？ 
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Fanns det praktiska samband mellan målningstyp och format? 

绘画种类和风格之间有什么实际联系？  

 

Siden 丝绸 

Hur många sorters siden använder man och vilka används till vad? 有多少种丝绸？ 不同的

丝绸用于什么不同的作品？ 

Varför? Har de särskilda, olika egenskaper? Vilka? 为什么？ 它们有什么不同的特性吗？ 

具体是什么？ 

Var tillverkas de i landet? 它们是在中国生产出来的吗？ 

 

Papper 传统水墨画所用的纸张 

Vad är pappret gjort av?  宣纸是什么做的？ 

Hur många sorters papper använder man och vilka används till vad?  有多少种宣纸？ 不同

的宣纸用于什么不同的作品？ 

Varför? Har de särskilda, olika egenskaper? Vilka? 为什么？ 它们有什么不同的特性吗？ 

具体是什么？ 

Vilka papper är bäst och var tillverkas de i landet? 哪一种纸张是最好的？ 它们是在中国生

产出来的吗？ 

 

Penslar 毛笔 

Vilka penslar användes/används för kalligrafi och vilka för måleri? 哪种毛笔曾经用于或者

现在用于书法，哪种用于绘画？  

Vilka är penslarnas skilda egenskaper? 毛笔有什么不同的特性？ 
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Finns det samband mellan de olika typerna av penseldrag och de olika penslarna? 

不同类型的毛笔用于不同的书画，有什么区别？ 

Vilka material används för att tillverka dem och hur påverkar detta penslarnas olika 

egenskaper? 

做毛笔的材料是什么？ 材料如何影响毛笔的特性？ 

Var finns den längsta tillverkningshistorien och bästa kvalitén? 

哪里出产的毛笔历史最悠久质量最好？ 

 

Tusch 墨 

Vad är en tuschsticka?  墨块是什么？ 

Vilka material består dem av? 是什么做的？ 

Vilka är de bästa egenskaperna för tuschen? Varför? 对于墨来说，最好的特性是什么？ 

Var finns den längsta tillverkningshistorien och bästa kvalitén?  哪里出产的墨历史最悠久，

质量最好？ 

 

Målarfärg 绘画颜料 

Vilka material består oftast målarfärgen?  

绘画颜料是什么制成的？ 

Hur används målarfärgerna? Vilken färg till vilket huvudmotiv? 

颜料怎么用？ 哪种颜色用于哪种主要题材？  

Var finns den längsta tillverkningshistorien och bästa kvalitén? 

哪里出产的颜料历史最悠久质量最好？ 
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Konstnärens/konstnärernas kalligrafiska text 作者的题跋 

Hur många typer av konstnärs/konstnärers kalligrafiska text kan det finnas på målningarna? 

Är det oftast konstnärens egen text? 

作者的题跋有多少种？ 它们通常都是作者自己的文章吗？ 

Hur de är placerade på målningen? Varför? 

这种题跋会放置在画作的什么位置？为什么？ 

Vilka är de vanligaste? 

最常见的是哪种？ 

För att njuta av, uppskatta målningen måste västerlänningar kunna kinesiska? 

如果要欣赏中国传统水墨画，西方人必须要懂中文吗？ 

På målningen vilka olika faktorer det finns som ger relationen mellan den kalligrafiska texten 

och själva bilden? 

在一幅画作中，将题跋(书法文字)和绘画本身联系起来的因素有哪些？ 

Hur påverkar de kalligrafiska texterna kompositionens, målningens estetiska värden i sin 

helhet?  

题跋(书法文字)如何影响画作的整体组成和整体审美价值？ 

 

Kommenterande kalligrafisk text 鉴赏者的 评论性的书法文字 

Vilka typer av kommenterade texter det finns? 

鉴赏者评论性的书法文字有哪几种？ 

I vilken sammanhang, vilken tid (då senare, även nu?) och sociala arrangemang kom/kommer 

de kommenterande texterna till? 
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在什么情况下，什么时间(画作完成之后甚至现在?) 和什么社会活动中产生了这种评论

性的文字？ 

Vilka personer kommenterar och skriver dessa texter? Får vem som helst skriva, bifoga 

kommenterade texter? Vad är det som avgör/avgjorde urvalet? Finns det samband mellan den 

sociala statusen (rang, yrke m.m. ) hos den person som kommenterade, och rätten att bifoga 

sin kommentar? 

什么人写下了这种评论性文字？ 任何人都可以添加这种文字吗？ 是什么决定了谁可以

写评论？ 

评论者的社会地位或工作与添加评论的权利之间有关系吗？ 

Vad har de kommenterade kalligrafiska texterna för funktion och varför gjorde/gör man det? 

这些评论性书法文字有什么作用？人们为什么会写下它们？ 

Hur är de kommenterade kalligrafiska texterna placerade? Fanns/finns det några regler för 

placeringen? 

这种评论性文字在画作中的位置如何放置？ 有没有特别的规则？  

Finns det samband mellan konstverkets/målningens formattyp och de kommenterade 

kalligrafiska texterna? Finns det en formattyp som är mer eller mindre vanlig där man hittar 

bifogade kommenterade kalligrafiska texter? 

画作或艺术品的类型和这些评论性文字之间有关系吗？ 有没有某种类型更容易发现有

评论性文字在其中？  

Finns det samband mellan antal och längd av de kommenterade kalligrafiska texterna och 

kvalitén på målningen? Kvalitén och uppskattning av en målning har alltid en relation? 

评论性文字的数量长短和画作的质量/价值之间有什么关系？ 画作的质量/价值与欣赏

画作之间总是有关系吗？ 
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Konstnärsstämplar 作者的印章 

Vilka olika typer av konstnärsstämplar det finns? 

画家的印章有那些种类？ 

Vad skiljer de åt? 

有什么区别或者如何区分？ 

Format? Storlek? Finns det olika kulörer på stämpelfärgen? 

形式？ 大小尺寸？ 印泥的颜色有不同吗？ 

Hur placerar konstnären sin/sina stämplar? Finns det några strikta regler? Vad är det som styr 

mest hur man placerar? 

画家在哪里盖自己的印章？有什么特别的规则？ 是什么最能主导画家在何处盖章？  

Kan en stämpel uttrycka något, betona något, vilja dölja något? 

一个印章能传达出什么？加重什么或者隐藏什么？ 

Vad anses en konstnärsstämpel vara? Är en garanti för äkthet eller annat som är viktigast? 

一个画作上画家的印章被认为有什么意义？ 是能证明画作的真实性还是其他什么重要

的意义？ 

Vad är fallet om konstnärsstämpeln saknas? 

如果一副画作中，作者的印章缺失，是什么情况？ 

Vad anser man om att konstnärsstämplar påverkar målningens komposition, helhetsuttryck? 

Då, tiden när målningen skapades och senare? 

人们对于作者印章可能影响绘画的结构和整体的看法是什么? 在绘画刚刚被创作出来和

之后被收藏的时候? 

Hur påverkas målningens värde av konstnärens stämplar? 

作者的印章如何画作的价值？ 
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Ägarstämplar 收藏者或鉴赏者的印章 

Vilka olika typer av ägar/samlarstämplar det finns? 

收藏者或鉴赏者的印章有几种？ 

Vad skiljer de åt? 

如何区分？ 

Format? Storlek? Kulör?  

它们有什么种类？ 大小？ 颜色？ 

Hur placerar ägaren/samlaren sin/sina stämplar? Finns det några strikta regler? Vad är det som 

styr mest hur man placerar? 

收藏者或鉴赏者的印章盖在哪里？有无严格规定？ 是什么主导了此类印章在画作中的

具体位置？ 

Vad anses en ägar/samlarstämpel vara? Är en garanti för äkthet, målningens god/hög kvalité 

eller annat som är viktigast? 

收藏者或鉴赏者的印章意味着什么？ 能证明画作的真实性还是高质量？抑或有其他重

要的意义？ 

Vad anser man om att ägare/samlarstämplar påverkar målningens komposition, helhetsuttryck? 

Då, tiden när målningen skapades och senare? 

人们对于收藏者或鉴赏者的印章可能影响绘画的结构和整体的看法是什么? 在绘画刚刚

被创作出来和之后被收藏的时候 

Hur påverkas målningens värde av konstnärens stämplar? 

收藏者或鉴赏者的印章对画作的价值有什么影响？ 
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Stämpelpasta 印泥 

Vad är det för material stämpelfärgen består av? 印泥是什么材料制成的？ 

Hur många olika kulörer det finns och vilka var/är de mest populära? 

印泥的颜色有多少种？ 哪种最常用？ 

Finns det samband mellan stämpelkulör; stämpeltyp eller om det är kalligrafi eller målning de 

används de på? 

不同类型的印泥颜色，印章形式用于何种书法或者绘画作品？ 

Var finns den längsta tillverkningshistorien och bästa kvalitén? 

哪里出产的印泥历史最悠久，质量最好？  

 

Montering 装裱 

Vilka olika typer av montering det finns? 有几种装裱方式？ 

Är man beroende av formattyp och monteringstyp när man visar upp, njuter av en målning? 

Hur gjorde/gör man det och varför? 

当展示绘画或者赏析/鉴定绘画的时候，绘画类型/风格 和装裱类型起作用吗？如何根

据这些来赏析鉴定绘画？ 为什么？ 

Behövs det några mer särskilda föremål utöver själva konstverket när man visar upp, njuter 

av ”konsumerar” det? 

展示和赏析作品的时候，需要不需要作品以外的其他元素？ 

 

Monteringsmaterial 装裱材料 

Vilka olika typer av monteringar det finns? 有多少种不同的装裱方式？ 

Vilka är monteringsmaterialen (i stora drag)? 装裱大概需要什么材料？ 
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Vilka  använder man till vad (i stora drag)? 哪种材料用于哪种作品？ 请大概说明。 

 

Förvaringslådor 收纳盒 

Varför har man förvaringslådor? 为什么要用特制的收纳盒盛放画作？ 

Vilka olika funktioner har förvaringslådorna och i vilka olika sammanhang fyller använder 

man förvaringslådor? 收纳盒有什么不同的功用？ 在什么情况下使用？ 

Vad är det för material de oftast är gjorda av och varför? 通常收纳盒是用什么材料制成的？

为什么？ 


