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1. INLEDNING   

  

I nordöstra Beijing ligger 798 Art Zone (798), ett gammalt Bauhausinspirerat 

militärfabriksområde som efter att fabriksverksamheten upphört i början av nittiotalet, 

numera fungerar som både kulturnav och turistmagnet. Här dominerar samtidskonsten. 

Likt ett Kina i ständig förändring har också 798 ändrat skepnad, framförallt sedan slutet 

av nittiotalet. Numera handlar det inte bara om avantgardet, deras studior och huruvida de 

skall tillåtas att verka fritt, utan lika mycket om kontraktsbrott, hyreshöjningar och att 

mark och lokaler tas över av exploatörer, kommersiella gallerier och institutioner.
1
 Denna 

utveckling har bidragit ytterligare till debatten om samtidskonstens kommersialisering.

 Idag är den kinesiska konstmarknaden den tredje största i världen.
2
 Trots rykten 

om förfalskningar i omlopp, görs bedömningen att marknaden kommer att 

expandera.
3
 ”Chinese collectors are the new kids on the block and they want to 

demonstrate they are sophisticated and are in the same league as some of the best 

collectors in the world.”
4
 Mot denna bakgrund verkar konstnären Liu Xiaodong, vars 

konstnärsskap är intressant ur flera aspekter. 

 I en tid då konstkritiker har börjat tröttna på  “/…/ crappy, hyper-replicated ”Big 

Head paintings”, and paintings that have long lost any critical merit /…/”, strävar Liu 

efter objektivitet och målar i socialrealistisk anda.
5
 Socialrealistiskt innebär att motiven 

presenteras på ett realistiskt sätt och är av social karaktär. ”Big head”-målningar är 

kommersiella framgångar bl a hos de cyniska realisterna som ofta utgår, eller har utgått, 

ifrån en bild av sig själva med olika ansiktsuttryck.
6
 Dessa ansikten har kopierats i olika 

varianter, både av konstnärerna själva men också andra. Kopierade ”big head”-målningar 

från original, är numera så vanligt förekommande att de säljs på de större lokala 

                                                 
1
 Branigan, Tania. “Beijing artists say development is driving them out” 2010.02.24. The Guardian. 

http://www.guardian.co.uk/world/2010/feb/24/beijing-chinese-artists-studios-evictions  
2
 Lin, Jennifer. “Selling Out?” China International Business, oktober 2008. (*Tredje största marknaden 

efter USA och Storbritannien) 
3
 Art View “How China bucked the trend – What really happened in 2009”. The Economist 2010.03.03 

http://www.economist.com/node/15600943  
4
 Mei Jianping, finansprofessor vid Cheung Kong Graduate School of Business, Beijing, i 

Moody Andrew. “Chinese take the art market by storm”. China Daily 2010.05.24 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-05/24/content_9882330.htm  
5
 Lin, 2008.  

6
 Följande konstnärer refereras ofta till som cyniska realister, t ex Fang Lijun (1963), Yue Minjun (1962), 

Yang Shaobin (1963), Zhu Wei (1966) (Ibland även Liu Xiaodong (1963), men då som ”early cynical 

realist”) Cynisk realism utvecklades post-Tiananmen, dvs från ca 1990. Konstnärerna är födda på 60-talet.  

http://www.guardian.co.uk/world/2010/feb/24/beijing-chinese-artists-studios-evictions
http://www.economist.com/node/15600943
http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-05/24/content_9882330.htm
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marknaderna. Konstnärer som Zhang Xiaogang och Zhu Wei har också använt sig av 

konceptet med alltför stora huvuden och för små kroppar, något som också har varit 

vanligt i det traditionella måleriet.
7
        

 Mitt intresse för Liu Xiaodongs målning Xiao Dou Hanging Out at the Pool Hall 

(2010, olja på duk, 150 x 140cm) väcktes under utställningen Hometown Boy, som 

visades på UCCA, Ullens Center for Contemporary Art i Beijing (hädanefter förkortat 

UCCA), 2010.11.17 – 2011.02.20. Lius verk synliggjorde individer från en 

marginaliserad arbetarklass som inte ofta ges, eller har getts, utrymme inom 

porträttkonsten eller det figurativa måleriet. Ett undantag är sovjetisk inspirerad socialist 

realistisk konst som dominerat i kommunistländer, vilka glorifierat både arbetare och 

fattiga.
8
 Historiskt sett, inom den västerländska porträttgenren, har porträtt av lägre 

socialgrupper brutit mot gängse porträttkonventioner, samtidigt som de har avslöjat hur 

andra klasser sett på dem som de ansett annorlunda.
9
 De som ansågs annorlunda kunde 

t.ex. vara tjänare, fattiga, kriminella eller icke-européer och porträtten beställdes som 

regel av en tredje part. Därför kom porträtten aldrig att sända samma budskap om dygd 

eller makt som annars var brukligt.
10

 Budskap om dygd och makt kan liknas vid en roll 

med givna poser, klädsel, accessoarer och miljöer. Porträttkonsten i Kina har också 

handlat om en mask, men då främst för att dölja alla tankar bakom en helt uttryckslös 

fasad.
11

 Detta är en teknik som går tillbaka ända till Konfucius tid.
12

     

Jag blev också nyfiken på verket då jag såg dokumentärfilmen Hometown Boy av 

Hou Hsiao-Hsien, som visades i anslutning till utställningen.
13

 Av filmen framgick hur 

Liu iscensätter sina motiv likt en film- eller teaterregissör, en arbetsprocess han också 

                                                 
7
 Zhang Xiaogang, föddes 1958 i Kunming. Verksam i Beijing. Har kallats både symbolist och surrealist. 

Albertini, Claudia. Avatars and Antiheroes. A Guide to Contemporary Chinese Artists. 2008. Tokyo: 

Kodansha International Ltd.   

Zhu Wei, föddes 1966 i Beijing. Målar i kinesisk tradition, ofta i bläck.   
8
 t.ex. i Sovjet under Stalin och Kina under Mao. 

9
 West, Shearer. Portraiture. 2004. Oxford: Oxford University Press. s.97 

10
 West, 2004. s.97 

11
 Vine, Richard. New China New Art. 2008. Munich: Prestel Verlag. s.23 

12
 Konfucius ca 551-479 f.Kr  

13
 Hou Hsiao-Hsien (1947). Född i Kina, men bosatt på Taiwan sedan 1948. Han är bl.a. regissör, 

dokumentärfilmare, producent och ibland även skådespelare. 
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provat tidigare.
14

 Själva iscensättandet, liksom hans dagboksanteckning till målningen, 

tolkar jag som provokativa sidor av hans konstnärsskap. Liu skriver: ”Xiao Dou can’t 

play pool. I couldn’t paint her at home because her place is too neat and tidy, so I asked 

her to come to the pool hall.”
15

 Här framkommer att Lius motiv för att välja biljardhallen 

baseras på att den bild han har för avsikt att förmedla av Xiao Dou, inte stämmer överens 

med hennes hem och verklighet. Jag har frågat mig varför Liu har valt att representera 

Xiao Dou som han gjort och hur hans aktiva val påverkat representationen.  

 

1.1 Syfte, frågor och avgränsningar  

 

Mitt syfte är att tolka Liu Xiaodongs Xiao Dou Hanging Out at the Pool Hall bland annat 

utifrån ett marxistisktfeministiskt förhållningssätt för att därigenom synliggöra de 

ideologiska, sociala och ekonomiska faktorer som påverkat konstnären i hans arbete. Min 

huvudfråga lyder: Hur har Lius aktiva val påverkat hans representation av Xiao Dou?  

Jag utgått ifrån huvudfrågeställningen varför Liu har valt att framställa Xiao Dou på det 

sätt som han gjort och hur hans aktiva val, samt eventuella könsideologier, påverkat 

representationen av Xiao Dou. Vidare har jag valt att inkorporera D’Allevas förslag på 

marxistiska frågeställningar då dessa kan bidra till att tydliggöra de val konstnären gjort i 

samband med verkets tillkomst:
16

 

 Var visades målningen? Vem/vilka fanns i publiken? Var det en allmän 

tillställning?  

 Vilken ideologi formade målningen och mottagandet?  

 Vilken betydelse har omfattningen/storleken på målningen?  

 Varför valde Liu att måla just detta porträtt?  

 Vilka kvalitéer framhäver porträttet? På vilket sätt?  

 

Med hänsyn till både tidsaspekt och litteraturtillgång har jag avgränsat min studie till 

huvudsakligen en målning ur Liu Xiaodongs projekt och utställning Hometown Boy, 

                                                 
14

 t.ex. i projekten Yan’Guan Town, Mary Boone Gallery, New York (2010), och Qinghai-Tibet Plateau & 

Beijing Girls – New Paintings by Liu Xiaodong, Mary Boone Gallery, New York. (2008), Three 

Gorges:Displaced Population & Three Gorges: Newly Displaced Population China Blue Gallery & 

CAAW, Beijing. (2005) 

Yu, Christina. ”Painting the Town with Chinese Artist Liu Xiaodong” ARTINFO China, 2010.10.18 

http://www.artinfo.com/news/story/36021/painting-the-town-with-chinese-artist-liu-xiaodong/ 
15

 UCCA, Ullens Center for Contemporary Art. Liu Xiaodong: Hometown Boy. 2010. s.96 
16

 D’Alleva, Anne. Methods & Theories of Art History. 2005. London: Laurence King Publishing Ltd. s.56 
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nämligen Xiao Dou Hanging Out at the Pool Hall. För att ge ytterligare en dimension till 

Xiao Dou har jag även för avsikt att kortfattat beröra verket Jincheng Airport (2010, olja 

på duk, 300x400 cm) där hon också finns representerad. Därav mitt intresse för verken, 

då Xiao Dou är den enda kvinna som finns med i utställningen.
17

 Vid mina besök på 

UCCA, förvånades jag över att målningen Xiao Dou Hanging Out at the Pool Hall alltid 

tycktes väcka publikens intresse oavsett om galleriet var tomt i övrigt. Kanske har 

intresset för verket att göra med att motivet bryter mot porträttkonventioner och utmanar 

vår kvinnosyn? Lius dagbokskommentar, som också presenteras i utställningsbroschyren, 

blev avgörande för mitt slutgiltiga val då jag tolkar hans anteckning som att han medvetet 

styr vår uppfattning om Xiao Dou och associerar hennes kropp, som han komplimenterar 

i sina dagboksanteckningar, med ”good solid forms”:  

Xiao Dou can’t play pool. I couldn’t paint her at home because her place is too neat and tidy, so I 

asked her to come to the pool hall. There are all sorts of geometric shapes in the pool hall. The 

table is long and rectangular, the bicycle has two circles and the sofa and bed are good solid forms. 

Xiao Dou retired when she was still young and she’s kept her figure really well.
18

 

 

 

 

Bild 1. Xiao Dou Hanging Out at the Pool Hall väcker publikens intresse.  

 

 

1.2 Teori och metod 

 

Då jag har för avsikt att tolka Liu Xiaodongs Xiao Dou Hanging Out at the Pool Hall, för 

att därigenom synliggöra de ideologiska, sociala och ekonomiska faktorer som påverkat 

konstnären i hans arbete, har jag valt ett marxistisktfeministiskt förhållningssätt. I den 

marxistiska tolkningen ligger betoningen på de formella aspekterna, dvs. hur målningen 

formades av just ideologiska, sociala samt ekonomiska faktorer. Metoden föreslås som 

passande för verk som utmanar den dominerande ideologin.
19

 Konst och miljö går 

                                                 
17

 Förutom ett nakenporträtt av en tonårsflicka. (Phoenix. 2010. Olja på duk, 140 x 150cm.) 
18

 UCCA, Utställningsbroschyr till Hometown Boy. 2010. Dagboksanteckning s.70  
19

 D’Alleva, 2005. s.58 
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nämligen inte att särskilja, menar marxistiskt influerade teoretiker, vilket blir märkbart i 

samband med klassrelaterade frågeställningar och problematik.
20

  

I utställningen Hometown Boy är klassperspektivet närvarande i högsta grad då 

Liu lämnade Jincheng för trettio år sedan och under sin frånvaro gjort en avsevärd 

klassresa. Visserligen har han återvänt för kortare besök genom åren, men situationen 

väcker ändå oro, i synnerhet då Liu ser tillbaka på sin egen karriär i början av nittiotalet 

då pengar var sekundärt till konsten. Då var det lättare för Liu att motivera valet att måla 

av familj och vänner.21 “I also worry about people thinking I’m using their lives to my 

own advantage, or to get ahead.”
22

 Vad Liu uttrycker sin oro inför är den kommersiella 

sidan av samtidskonsten som blev märkbar kring år 2000. Istället för att avporträttera 

familj och vänner valde då Liu att måla av okända personer: ”I was worried that if I 

painted a friend and the painting later became a commercial success and sold for a lot of 

money, I’d be too embarrassed to face the person I’d painted.”
23

 Samma monetära oro, 

känslan av att ha medan andra inte har, känner Liu inför tanken på att återvända till sin 

hembygd. Han hyser egentligen en önskan om att måla långsamt och mindre omfattande 

verk, men känner likväl stress att producera:  ”/.../ art is too hot and my paintings are too 

expensive. My friends back home would eat me. Too much pressure.”
24

 Återigen gör sig 

den kommersiella sidan av samtidskonsten påmind.  

Jag har också, som tidigare nämnts, för avsikt att studera målningen ur ett 

feministiskt perspektiv då det inbegriper att man uttryckligen berör könsfrågor.
25

 Detta 

innebär att jag kommer att problematisera kvinnobilden och erfarenheten av att vara 

kvinna utifrån verket Xiao Dou Hanging Out at the Pool Hall. Ur ett feministiskt 

perspektiv, bidrar faktorer som kön, ålder och socialgrupp till att forma representationen 

vilken anses vara både könsbunden och styrd av maktrelationer.
26

   

Som metod har jag utgått ifrån litteraturstudier samt bildanalyser. Min 

huvudsakliga studie baseras på Liu Xiaodongs Xiao Dou Hanging Out at the Pool Hall. 

                                                 
20

 D’Alleva, 2005. s.53 
21

 UCCA, 2010. s.37 
22

 UCCA, 2010. s.37 
23

 UCCA, 2010. s.37 
24

 Sans, Jérome. China Talks – Interviews with 32 Contemporary Artists. 2009. Hongkong: Timezone 8 

Limited. s.51 
25

 D’Alleva, 2005. s.61 
26

 D’Alleva, 2005. s.64 
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För att ge ytterligare en dimension till representationen av Xiao Dou tänker jag kortfattat 

beröra Lius Jincheng Airport (2010, olja på duk, 300x400 cm), då Xiao Dou finns 

representerad även här. Till grund för min analys ligger litteraturstudier, fem galleribesök 

på UCCA, Ullens Center for Contemporary Art i Beijing och Liu Xiaodongs utställning 

Hometown Boy. I anslutning till utställningen visades Hou Hsiao-Hsiens dokumentärfilm 

Hometown Boy (60 minuter) i regi av Yao Hung-I, vilken jag såg tre gånger i sin helhet. 

Jag blev även inbjuden till en presentation och pressvisning av filmen i redigerat skick, 

Hometown Boy, The Director’s Cut  med påföljande samtal och frågestund.
27

 Filmens 

syfte är att ge en inblick i Lius konstnärsskap samt dokumentera hans skapandeprocess 

utifrån hans eget perspektiv.  

Jag har också för avsikt att inkludera och utgå ifrån andrahandsintervjuer, då de 

innehåller värdefulla inslag för min slutliga tolkning av materialet. Dessa återfinns i 

UCCAs utställningskatalog Liu Xiaodong: Hometown Boy samt i Jérome Sans China 

Talks – Interviews with 32 Contemporary Artists. Avsnittet om samtidskonsten i Kina är 

inkluderat med förhoppning om att skapa ett sammanhang och en vidare kontext. 

Då Liu Xiaodong är en förhållandevis ung aktiv konstnär saknas akademiskt 

forskningsmaterial. Däremot är material som tidningsartiklar- och intervjuer samt 

utställningskataloger som publicerats i samband med utställningar, både nationellt och 

internationellt, vanligt förekommande då Liu anses vara en av de mer spännande 

realisterna.
28

 Som litteratur- och källmaterial har jag använt mig av både tryckta och 

otryckta källor. Återkommande litteratur i mitt litteraturstudium är bakgrunds- och 

bildmaterial samt andrahandsintervjuer som presenteras i t ex UCCAs utställningskatalog 

Liu Xiaodong: Hometown Boy. Ytterligare intervjumaterial återfinns i Jérome Sans China 

Talks – Interviews with 32 Contemporary Artists. Bakgrundshistoria till den kinesiska 

samtidskonsten presenteras av Craig Clunas i Art in China. Ytterligare presentationer 

hittade jag hos Richard Vine i New China New Art och i The Revolution Continues av 

Jonathan Cape & The Saatchi Gallery. För kvinnohistoria, om än västerländsk, som kan 

                                                 
27

 Ullens Center for Contemporary Art, 2011.03.16 Hometown Boy, The Director’s Cut. (72 minuter) 

http://ucca.s221.sureserver.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1636&Itemid=43&lang

=en Filmen producerades av Hou Hsiao-Hsien och regisserades av Yao Hung-I. 
28

 “Liu Xiaodong – Hometown Boy”, The Independent. 

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/features/liu-xiaodong--hometown-boy-

2136507.html?action=Gallery (inget datum) Länken visar även ett antal målningar som ingår i utställningen. 

http://ucca.s221.sureserver.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1636&Itemid=43&lang=en
http://ucca.s221.sureserver.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1636&Itemid=43&lang=en
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/features/liu-xiaodong--hometown-boy-2136507.html?action=Gallery
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/features/liu-xiaodong--hometown-boy-2136507.html?action=Gallery


7 

 

hjälpa mig vidare inom feministisk teori, har jag utgått ifrån Lena Lennerheds (red.) Från 

Sapfo till Cyborg, Idéer om kön och sexualitet i historien, liksom Lena Eskilsson och Åsa 

Bergenheims Förnuft, fruktbarhet, förälskelse ... om kvinnor och kvinnors idéer. Vad 

kläder berättar om bäraren återfinns i Christopher Brewards The Culture of Fashion, 

Malcolm Barnards Fashion as Communication samt i Joanne Entwistles, The Fashioned 

Body. Titlarna fokuserar dock på Europa, företrädelsevis Storbritannien. Sist men inte 

minst skriver Shearer West engagerande om västerländsk porträtthistoria i Portraiture. 

Till dessa titlar tillkommer ett antal otryckta källor.  

 

1.3 Hometown Boy eller Jincheng Xiaozi - inspiration och bakgrund   

 

       

Bild 2. Reklamaffisch utanför UCCA, Beijing.   

 

Hometown Boy eller Jincheng Xiaozi, visar Liu Xiaodongs fysiska och symboliska resa 

till hemstaden Jincheng i Liaoning provinsen.
29

 Redan sommaren 2008 uttryckte Liu en 

önskan om att återvända till hemstaden och måla under en längre tid när han samtalade 

med Jérome Sans, intendent på UCCA. Liu presenterade projektet som Returning Home, 

med syftet att dokumentera sin hembygd och ett Kina i snabb tillväxt. Vidare hade Liu 

för avsikt att, trots de förändringar som äger rum, dokumentera bygdens tidlöshet, liksom 

familj och barndomsvänner. Dokumentationen skulle bestå av duk, film, skiss, text och 

fotografi. För Liu var det viktigt att betona det genuina, sanna, vilka båda var viktiga 

                                                 
29

 Xiaozi betyder ung. hometown boy, en som vågar drömma om ett liv bortom hemstaden, provar, lyckas 

och sedan återvänder hem. 
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ledord under hans uppväxt. Tiderna förändras och idag saknar Liu dessa egenskaper, som 

han finner alltmer sällsynta.
30

 

Liu Xiaodongs arbetsprocess är en del av en större dokumentationsprocess där också 

hans eget skapande dokumenteras med hjälp av film. Som figurativ målare säger sig Liu 

känna ett ansvar inför de människor han avporträtterar, då de många gånger lever i 

samhällets marginal. Själv uppfattar jag det som om han oroar sig mer över vad de skall 

tycka om honom om han tjänar pengar på att avporträttera dem. Liu löste problemet 

genom att bara måla för honom okända personer, då priserna på hans konst steg i slutet 

på nittiotalet. Projektet Hometown Boy, får Liu att återigen måla familj och vänner, men 

det stressar honom då han befarar att då hans målningar säljer för ansenliga 

summor: ”My friends back home would eat me.”
31

 Naturligtvis kan man resonera så att 

en konstnär som regel bara säljer sin målning en gång. Framgångsrika konstnärer som 

Liu, representeras av ett flertal gallerier runt om i världen, men alla konstnärer har inte 

exklusivt bindande avtal med sina gallerirepresentanter utan kan även sälja sina verk 

privat. De mest framgångsrika konstnärerna idag lever gott, säljer för miljonbelopp och 

har stora studioutrymmen. Konstnärsskapet handlar allt mer om att driva ett företag med 

flera anställda. I Shanghai har t ex Zhang Huan nittio personer anställda som jobbar 

skift.
32

 Ai Weiweis 100 miljoner handgjorda och handmålade porslinssolrosfrön till 

utställningen Sunflower Seeds höll många av invånarna i staden Jingdezhen i 

sysselsättning.
33

 Konstnärer framträder i så vitt skilda roller som frälsaren som räddar 

byn från utarmning, till rockstjärnan med entourage. Lius oro till trots, det skulle bli ett 

helt team som begav sig till Jincheng.      

Hometown Boy är ett projekt som sponsrats av UCCA i samarbete med Minsheng Art 

Museum, Shanghai. Utställningen består av tre delar; dagbok med text, skisser och 

fotografier, oljemålningar samt en dokumentärfilm producerad av Hou Hsiao-Hsien. Från 

den nästan tre månader långa vistelsen i Jincheng visas 26 oljemålningar, över 200 sidor 

                                                 
30

 UCCA, 2010. s.39 
31

 Sans, 2009. s.51 
32

 Vine, 2008. s.196 

Zhang Huan, född 1965 i Anyang, Henan Province. Verksam i Shanghai och New York. Performace, 

fotografi och skulptur. (Läs mer t ex i Albertini, Claudia. Avatars and Antiheroes, A Guide to 

Contemporary Chinese Artists. 2008. Tokyo: Kodansha International Ltd.)  
33

 The Unilever Series: Ai Weiwei, Sunflower Seeds, 2010. Tate Modern, London: 2010.10.12-2011.05.02 

http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/unileverseries2010/  
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av inramade dagboksanteckningar med fotografier och skisser samt en dokumentärfilm 

på cirka en timme.
34

 Här samsas minnen med ett Jincheng som numera karaktäriseras av 

arbetslöshet och miljöproblem. Det är genom observation som själva konsten skapas, 

menar Liu, eftersom vi samlar och bearbetar intryck, tankar och känslor.
35

  

 Liu strävar efter objektivitet i sin konst då de motiv han målar idag så småningom 

blir historia. Trots strävan efter objektivitet, iscensätter han sina motiv. Vore det inte för 

Lius dagboksanteckningar och den dokumentärfilm som ingår i utställningen skulle vi 

som publik vara ovetande om detta. Hur iscensättandet förhåller sig till objektivitet skulle 

kunna vara ett ämne att diskutera i en eventuell framtida uppsats. Själv ser jag inget 

samband mellan iscensättande och objektivitet utan snarare ett motsatsförhållande, ingen 

symbios. Konstnären gör hela tiden val, medvetna såväl som omedvetna, vilket innebär 

att representationen blir subjektiv. 

 

1.4 Liu Xiaogongs Xiao Dou Hanging Out at the Pool Hall – en presentation  

 

 

  

Bild 3. Liu Xiaodong: Xiao Dou Hanging Out at the Pool Hall,  

2010, olja på duk, 150 x 140cm. 
 

Liu Xiaodongs Xiao Dou Hanging Out at the Pool Hall, är en av 26 oljemålningar som 

ingår i utställningen Hometown Boy. Xiao Dou (Lilla bönan) eller Liu Zhixin som är 

                                                 
34

 Liu, Yujie. "The boy is back in town." China Daily 2011.01.12, s. M4. 
35

 UCCA, 2010. s.38 
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hennes fullständiga namn, presenteras inte helt centrerad, i helfigur och trekvartsprofil. 

Hon är modeintresserad, gift, har barn, är snäll och verkar nöjd med sitt enkla liv som 

hemmafru, allt enligt Lius dagboksanteckningar. Samtidigt dras hon till händelsernas 

centrum och beter sig som om hon vore ensamstående.
36

 Denna kommentar, uppfattar jag 

som ofördelaktig, i synnerhet i kombination med representationen av Xiao Dou. Jag 

tanker främst på hennes klädval i förhållande till ålder och plats. Jag förmodar att hon 

själv valt klädseln medan biljardkön och cigaretten, liksom biljardhallen, är delar av Lius 

iscensättande. Kombinationen blir inte till hennes fördel. Liu har redan en bild av hur han 

vill avporträttera Xiao Dou när han besöker hennes hem. Han finner huset alldeles för 

välstädat, och bestämmer sig istället för en biljardhall då han finner en mängd intressanta 

geometriska former i lokalen. För några av sina målningar har Liu utgått ifrån ett av 

honom skrivet manus, Xiao Dou Hanging Out at the Pool Hall är en av dessa. Jag tolkar 

manuset mer som en reflektion, ett slutord.
37

  

 Genom filmen ser publiken hur Xiao Dou poserar i biljardhallen, först utan och 

sedan med en otänd cigarett och en biljardkö. Inget tyder egentligen på att hon röker och 

att hon inte spelar biljard vet vi redan genom Lius dagboksanteckning. Hou Hsiao-Hsien, 

filmens producent, kommenterar att allt vi ser i filmen är baserat på objektiva fakta.
38 

Själv uppfattar jag det som subjektivt då någon styr scentagningarna både genom regi, 

kameralins och sedan klippningen av filmen.  

Liu är inte nöjd med ljuset i biljardhallen, där blå fönsterglas silar dagsljuset. 

Detta påverkar hur han ser färgerna när han målar. Han upplever känslan av att befinna 

sig i underjorden, vilket kan tolkas symboliskt för miljön.
39

 Således är det inte ljuset, utan 

kombinationen av föremål som Liu finner intressant som gör att han väljer att fortsätta 

måla.
40

 Naturligtvis finns det en tanke bakom valet av biljardhallen som bakgrund då den 

symboliserar det enkla livet. ”It´s like living in the underworld where things happen that 

would never happen in the light of day.”
41

 Biljardhallen som miljö är ofta förknippad 

                                                 
36

 UCCA, 2010. s.207 
37

 UCCA, 2010. s.96 
38

 UCCA, 2010. s.208 
39

 UCCA, 2010. s.96 
40

 UCCA, 2010. s.96 
41

 UCCA, 2010. s.96 
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med verksamheter som balanserar på gränsen till det otillåtna, åtminstone om vi ser till 

filmens värld.
42

 Det är dessutom en manlig sfär. 

  Liu baserar sitt måleri på observationer. Ofta dokumenterar han dessa med 

kamerans hjälp, om inte annat för att kunna återkomma till detaljer.
43

 Han utgår ifrån en 

tunnare lösning av oljefärg som han först skissar med. Penseldragen är direkta, snabba 

och förhållandevis grova då han använder sig av en större pensel och ett omedelbart 

angreppssätt som nästan påminner om en performance. Liu målar snabbt och runt Xiao 

Dou fylls rummet på duken av geometriska former; ett rektangulärt bord, golvyta och en 

säng, triangulära lampor som accentueras av en röd biljardtriangel, som i sin tur anknyter 

färgmässigt till Xiao Dous klänning. Bollarna på biljardbordet är upplagda i en 

triangelformation. Cirkelfiguren återfinns hos bollarna varav två har mönster som följer 

Xiao Dous kroppsform. I cykeldäcken, lampöppningarna liksom på den prickiga 

klänningen hittar vi ytterligare cirklar, den symboliskt feminina formen. Udda föremål, 

där säng, soffa och cykel kan symbolisera vila och transport i livet, status quo och 

utveckling. Vad får åskådaren för bild? Att Xiao Dou för ett antal år sedan blev friställd 

från bygdens pappersbruk och det med avgångsvederlag är kanske inte vad vi som 

betraktare ser? Denna målning är också utställningens reklamaffisch. 

 

1.5 Liu Xiagongs Jincheng Airport – en presentation 

 

 

Bild 4. Liu Xiaodong, Jincheng Airport, 2010, olja på duk, 300 x 400cm.  

                                                 
42

 Exempel: The Hustler (1961) med Paul Newman, regisserad av Robert Rossen. Baserad på romanen The 

Hustler av Walter Tevis (1959). The Color of Money (1986) med Paul Newman och Tom Cruise, regisserad 

av Martin Scorsese. Baserad på romanen The Color of Money, också den av Walter Tevis (1984). The 

Accused (1988) med Jodie Foster, regisserad av Jonathan Kaplan. Filmen baseras på en verklig händelse. 
43

 Sans, 2009. s.51 
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Jincheng Airport, liksom Xiao Dou Hanging Out at the Pool Hall, ingår i projektet och 

utställningen Hometown Boy. Målningen är ett stort grupporträtt av Lius barndomsvänner 

som har samlats för att spela kort i den allmänna parken. Parken, men också det 

sönderrostade stridsflygplanet som tidigare varit parkens stolthet och mittpunkt, är 

symboliskt för Jincheng vars glansdagar också är över. Pappersfabriken håller på att 

läggas ner och arbetarna blir övertaliga med tid att göra annat, som att träffas och spela 

kort.  

Anledningen till att jag valt att beröra ytterligare ett verk, om än kortfattat, är för 

att representationen av Xiao Dou i Jincheng Airport är så olik den i Xiao Dou Hanging 

Out at the Pool Hall. Liu har skiftat miljön och Xiao Dou är mer påklädd. Hennes 

kroppshållning är sluten där hon står i utkanten av gruppen med armarna i kors som en 

buffert. (se detalj, bild 5) Xiao Dou är fullt upptagen med att följa vad som händer i 

spelet och möter därför inte vår blick. Här avporträtteras Xiao Dou på ett mindre 

iögonfallande sätt och inte alls lika utmanande. Jag har för avsikt att hänvisa till verket 

för att tydliggöra min diskussion kring representationen av Xiao Dou i verket Xiao Dou 

Hanging Out at the Pool Hall.  

 

Bild 5. Detalj: Liu Xiaodong, Jincheng Airport, 2010, olja på duk, 300 x 400cm.  

 

2. BAKGRUND   
 

Kina har en lång tradition av samlande, skrivande och konsumerande av konst, 

framförallt bland de övre samhällsskikten. Trots detta, var det först i 1800-talets Europa 

och Nordamerika som begreppet kinesisk konst tog form.
44

 Hegel, den tyske 1800-tals 

                                                 
44

 Clunas, Craig. Art in China. 1997. Oxford: Oxford University Press. s.9 
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filosofen, såg konsten som människans själ, vilken han i detta fall ansåg var lättare att 

beskriva som icke-kines.
45

 Han var också av åsikten att konsten utvecklades. Därför 

bidrog ett samlat konstbegrepp till att göra det lättare att tillskriva konsten olika 

värderingar och likaså att jämföra den kinesiska konsten med den västerländska. 

Framförallt så betonades skillnaderna mellan den kinesiska och västerländska konsten, 

inte skillnader och likheter inom konsten i Kina. I Kina däremot, förekom inget samlat 

konstbegrepp utan man hänvisade mer uppdelat och specifikt till t ex kalligrafi, textil, 

keramik och bläckmåleri. Vad som har definierats som konst har historiskt sett varierat, 

både med tid och vem som definierat begreppet.
46

 

 

2.1. Samtidskonsten i Kina 

 

Samtidskonsten i Kina har en betydligt kortare historia än Hegels samlade konstbegrepp, 

kinesisk konst. Den utvecklades först på åttiotalet efter att den politiska styrningen av 

konsten lättat något efter den dåvarande partiledarens bortgång 1976. Studenter som 

tidigare hade placerats ut från stadsmiljö till landsbygd, i syfte att lära av bönderna, fick 

nu återvända.
47

 Det dröjde inte länge innan det knakade i fogarna. Redan 1979, ställde en 

grupp konstnärer som kallade sig Star ut sitt västerländskt inspirerade måleri utanför 

China National Art Gallery i Beijing, Kinas största konstmuseum.
48

 Gruppen utmanade 

inte bara myndigheterna då de ställde ut utan tillbörliga tillstånd, utan också traditionerna 

när de experimenterade med nya former, material och teman.
49

 Framförallt så var det ett 

alternativt sätt att nå ut till allmänheten. Utställningen blev kortvarig och stängdes dagen 

därpå då myndigheterna konstaterat att den var olaglig.
50

 Detta tolkades inte på annat sätt 

än att trots allt reformarbete, så var regeringen fortfarande på sin vakt mot ideologiskt 

utmanande konst.
51

 Händelsen väckte aldrig något medialt uppseende i Beijing och Kina, 

                                                 
45

 Georg Friedrich Wilhelm Hegel (1770-1831) 
46

 Clunas, 1997. s.12 
47

 Clunas, 1997. s.217 
48

 Binks, Hilery. “The Stars Group of Artists”. Zee Stone Gallery, 

http://www.zeestone.com/article.php?articleID=16   
49

 An Archive of Chinese Avant-Garde 80s Art. Global Times, 2009.09.17                         

http://news.cultural-china.com/20090917162300.html 
50

 An Archive of Chinese Avant-Garde 80s Art, Global Times, 2009.09.17     
51

 Li, Xianting. “The Pluralistic Look of Chinese Contemporary Art Since the Mid-Nineties”. 

http://www.chinese-art.com/volume2issue2/image100/feature/feature1.htm (utan datum) 

http://www.zeestone.com/article.php?articleID=16
http://www.chinese-art.com/volume2issue2/image100/feature/feature1.htm
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utan det rapporterades främst i konstmagasin och pressen i väst.
52

   

 För avant-garde konsten var 1979-80 aktiva år med sexton utställningar i Beijing, 

Shanghai och Xi’an.
53

 Parallellt med Star-gruppen, föddes Scar Art eller Scar Painting, 

som en del av den mer rustika realismen. Mestadels handlade det om gruppscener där 

traumat från kulturrevolutionen och vilka konsekvenser den medfört för individen 

kommunicerades.  

Ett verk som däremot skulle komma att diskuteras flitigt inom landets gränser och 

påverka utvecklingen med sin starkt realistiska framtoning var Luo Zhonglis (1948-) 

oljemålning Father.
54 Målningen visades 1981 på Second National Youth Art Exhibition, 

där den vann första pris. Luo hade tagit intryck av Chuck Close, en  amerikansk 

fotorealistisk målare och valde en monumental dukstorlek (215 x 150cm) som 

reflekterade tillbaka på idolporträtten av Mao.
55

 Detta var ett nytt grepp som tidigare hade 

varit otänkbart. Kritiska röster menade att verket inte visade den utveckling som Kina 

genomgått, därav en kulspetspenna placerad bakom örat. Liu Xiaodong föredrar däremot 

en mer naturlig stil: ”I know who Luo Zhongli is – when did he paint Father? /…/ “I 

don’t like that kind of painting, I like a more natural kind of painting.”
56

 

 

Bild 6. Luo Zhongli: Father, 1980, olja på duk, 165 x 220cm.  

(The Chinese National Art Gallery)  

 

Ytterligare en utställning skulle komma att stängas. Den här gången var det dags för The 

Phase 1983 Painting Experimental Show eller Ten Painters Show på Fudan University i 

                                                 
52

 Clunas, 1997. s.217 
53

 Cape, Jonathan & The Saatchi Gallery. The Revolution Continues. 2008. London: The Saatchi Gallery. 

s.107 
54

 Clunas, 1997. s.217 
55

 Clunas, 1997. s.217 Chuck Close (1940-) verksam i New York, fotorealistiska stora porträtt  
56

 Liu, Xiaodong. Liu Xiaodong studio: http://www.xiaodongstudio.com/ (hemsida) 

intervju med Britta Erickson. 

http://www.xiaodongstudio.com/
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Shanghai att stängas av universitetets ledningsgrupp.
57

 Utställningen visade mestadels 

abstrakt konst i moderna material. Nu började den västerländska konsten göra sitt intåg 

på allvar med alla tänkbara stilar och genrer, vilket i sin tur ledde till ett kortare stilinslag, 

´85 New Trend, som påverkats helt av dessa influenser. Västerländska influenser var 

något helt nytt eftersom konstnärerna inte tidigare hade haft tillgång till västerländsk 

konstlitteratur och bilder. Det var främst Deng Xiaopings öppna dörren-politik som ledde 

till flödet av ny inspirerande litteratur.
58

   

1989 var det dags för ett nytt försök då China/Avant-Garde Art Exhibition, No U-

turn, presenterades på National Art Gallery i Beijing. Nu visades verk av de senaste årens 

mest uppmärksammade konstnärer, varav en var Liu Xiaodong. Tillställningen blev 

kortvarig då den hastigt stängdes på grund av skottlossning som senare tonades ner som 

en del av en performance.
59

 Här visades också verk som tillhörde genren Scar Art för 

första gången. Både China/Avant-Garde Exhibition liksom den tidigare Star Painting 

Exhibition (1979) förde med sig ökade restriktioner varpå många konstnärer lämnade 

landet. De som stannade kvar befann sig återigen i marginalen. China/Avant-Garde Art 

Exhibition kom att markera slutet på 80-talets moderna konstutveckling. Som vi kan 

notera var det inte bara en isolerad företeelse utan flera som förekom de protester som 

senare skulle äga rum på Tiananmen, Himmelska fridens torg.
60 

Demonstrationerna på Tiananmen hade föregåtts av en rad händelser och 

demonstrationer men själva kulmen kom 1989, året då folkrepubliken firade fyrtio år. Det 

började med en uppmaning från Beijings universitetsstuderande till de styrande 

politikerna att bevilja amnesti för en grupp dissidenter från 1978 års demokratirörelse. 

Det framfördes sedan en önskan om rätten att uttrycka sig fritt, vilket presenterades som 

en förutsättning för landets utveckling, liksom bättre utbildning. Plötsligt dog 

ungdomskommunistledaren Hu Yaobang , som tidigare blivit förtalad och förlorat sitt 

ämbete. Studenterna krävde upprättelse å hans vägnar och samlades i Beijing för att 

uttrycka sina åsikter. Man ville sätta fokus på 1978-9 års demokratimursproblem liksom 

                                                 
57

 Zhao, Chuan. “Birth of the Avant-Garde in Shanghai” Artzine, 2008. 

http://www.artzinechina.com/display_vol_aid249_en.html 
58

 Deng Xiaoping (1904-1997) reformvänlig politiker och ledare 1978-1997. 
59

 Li, Xianting. “The Pluralistic Look of Chinese Contemporary Art Since the Mid-Nineties” 

http://www.chinese-art.com/volume2issue2/image100/feature/feature1.htm  
60

 a.a. 

http://www.artzinechina.com/display_vol_aid249_en.html
http://www.chinese-art.com/volume2issue2/image100/feature/feature1.htm
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1986-7 års studentdemonstrationer.
61

 17 april, 1989, startade demonstrationerna på 

Tiananmen med studenter framförallt från Beijings olika universitet. Syftet var att sörja 

Hus död, återupprätta hans rykte, få slut på korruption i regeringen och framför allt få till 

stånd ett mer demokratiskt samhälle och bättre utbildning på universiteten.
62

 

Demonstrationerna tilltog och universitetsprofessorer och stadens invånare slöt upp i 

leden som räknades till över en miljon demonstranter. I början av juni följde en massaker 

på över 700 demonstranter när regeringen satte in tiotusentals militärer.
63

  

Ur denna reformens bakslag skulle sedan riktningarna Cynical Realism och 

Political Pop utvecklas, vilka idag betingar de högsta försäljningspriserna. Political Pop 

inspirerades och influerades av den västerländska popkonsten ledd av Andy Warhol.
64

 

Utmärkande för riktningarna var ofta de politiskt laddade händelserna som kulminerade 

1989. Lika ofta ställde konstnärerna kapitalism mot kommunism. Ett utmärkande drag 

var annars att de sällan tog politisk ställning, åtminstone öppet. Istället visade de den 

genom att reagera mot den sociala miljön och Kinas ekonomiska utveckling. Andra 

riktningar är t.ex. neo-expressionism och färgrik vulgärkonst.  

Konstklimatet har både utvecklats och kommersialiserats och efterfrågan har 

hittills varit god. Sedan 2001, har försäljningspriserna stigit med 780% och det varnas för 

överproduktion.
65

 Den kinesiska avant-garde konsten är inte så komplex i sin 

komposition utan snarare grafisk med dess stora platta färgfält. Detta har förklarats som 

influenser från bläckmåleriet och propagandakonsten.
66

 Kanske kan det också påverka att 

många utgår ifrån och målar av ett fotografi.  

 

 

 

 

                                                 
61

 Demokratimuren låg i Beijing. Syftet var att den fritt skulle kunna användas för att föra fram sina åsikter. 

Den var en del i Deng Xiaopings maktkamp. Muren flyttades sedan till Ritan Park och det behövdes 

legitimation för att komma in. Slutligen stängdes möjligheten att uttrycka sig då regeringen kritiserats. 
62

 Fairbank, John King & Goldman, Merle. China A New History. 2006. (1992) London: The Belknap Press 

of Harvard University. s.739-40 
63

 Fairbank & Goldman, 2006. (1992) s.743 
64

 Andy Warhol (1928-87) verksam i New York. Konstnär, grafiker, filmskapare, känd representant för 

popkonsten. 
65

 Vine, 2008. s.196 
66

 Vine, 2008. s.31 



17 

 

2.2  Konstnären Liu Xiaodong  刘小东 – inspiration och produktion 

    

Bild 7. Liu Xiaodong, Self Portrait, 2010, olja på duk, 38 x 33 cm. 

 

Liu Xiaodong föddes 1963 i staden Jincheng i Liaoning provinsen i nordöstra Kina. 

Liaoning var en av de första provinserna som industrialiserades, något som också märktes 

i Jincheng där japanerna, som ockuperade landet i slutet på trettiotalet, lät bygga ett 

pappersbruk som sedemera hela samhället skulle komma att kretsa kring. I övrigt 

dominerades provinsen av tung industri.  

I början av åttiotalet packade Liu och begav sig till Beijing och CAFA, Central 

Academy of Fine Arts. Här studerade han på CAFAs high school, klarade 

intagningsprovet till college och tog sedan sin BA 1988 med en efterföljande MFA 1995, 

båda i oljemåleri.
67

 Han studerade därefter vidare i Madrid.
68

 Numera är Liu professor i 

oljemåleri på CAFA och verksam konstnär.  

Redan 1989, ett år efter sin examen från CAFA, blev Liu utvald av en kommitté 

bestående av bland annat Fine Arts Magazine och China Fine Arts Daily för att visa sitt 

måleri på grupputställningen No U-Turn på The National Gallery i Beijing.
69 

Utställningen skulle komma att bli avgörande för den teknikmässigt västerländskt 

inspirerade samtidskonsten då den tänjde på gränserna för vad som kunde accepteras i 

konstväg och fritt uttryck av myndigheterna. Liu, som redan vid denna tid intresserade 

sig för att skildra människor på ett realistiskt sätt, utmärkte sig då han inte nyttjade den 

partipolitiska propagandagenren eller följde partirekommendationerna att hylla 

arbetarklass, bönder, och militär – grundbultarna i det reformerade samhället. Istället 

                                                 
67

 BA: Bachelor of Arts, MFA: Master of Fine Arts 
68

 Universidad Complutense de Madrid, 1998-99.  
69

 NAMOC, National Art Museum of China i Beijing, (Mei shu guan)  
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ville han skildra människor, gärna på ett naturligt sätt. På grund av en oförutsedd 

skottlossning, nedtonad som en del av en performance, stängdes utställningen hastigt.
70

 

Avantgardet splittrades, vissa åkte utomlands, andra drog sig tillbaka eller till och med 

bytte yrkesinriktning.
71

  

I efterdyningarna av studentrevolter och utställningen No U-Turn 1989, reste Liu 

utomlands för första gången 1993.
72

 Här stiftade han bekantskap med figurmålaren 

Lucien Freuds måleri, vilket skulle komma att påverka och inspirera honom både vad 

gäller stil och motiv. Förutom Freud har Liu jämförts med den amerikanske realisten Eric 

Fischl. Likheterna är framförallt synliga i måleritekniken men också hur de blandar till de 

färgnyanser de använder sig av när de återger hud.
73

 Liu håller till viss del med, men är 

samtidigt noga med att framhålla att han hoppas att hans egen stil talar mer för sig själv 

än att hans förebilder dominerar.
74

 Även om målningarna är spridda i tid, och 

konstnärerna runt om i världen, kan vi se att tekniken och färgnyanserna på kropparna 

uppvisar likheter. Fischl och Liu har ytterligare ett gemensamt drag då de i sina 

respektive kompositioner utelämnat delar av kroppen som i Fischls målning, en fot, en 

del av hundens svans, en del vad och halv fot, eller som hos Liu, strax under knäet:  

 

 

 

 

 

                                                 
70

 Ma, Maggie. "Memories of 1989." 2008. http://www.artzinechina.com/display_vol_aid252_en.html 

Utställningen öppnades kl. 9 och stängdes sedan, på order av myndigheterna, kl.15. 
71

 Ma, 2008. 
72

 Lin Jing. “Liu Xiaodong Interview ” L.J. Art Space.  

http://www.ljartspace.com/en/viewproduct.asp?id=78 (xxxx.11.09) (årtal saknas) 
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 Christie’s Sale 2602/Lot 179. 

http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=5078588 

Lucien Freud (1922-) hemvist England, figur- och porträttmålare, känd för sina lager av färg och kraftiga 

penseldrag; Eric Fischl (1948-) hemvist USA, känd konstnär och skulptör. Stil och färgpalett om än något 
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 Sans, 2009. s.47 

http://www.artzinechina.com/display_vol_aid252_en.html
http://www.ljartspace.com/en/viewproduct.asp?id=78
http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=5078588


19 

 

    
Bild 8. Lucian Freud,     Bild 9. Eric Fischl, 

David & Eli, 2003-2004, olja på duk,  The Old Man’s Boat and the Old Man’s Dog, 

163 x 174cm.     1981, olja på duk, 84x84 inches. 

 

  

Bild 10. Liu Xiaodong, 

Dream, olja på duk,  

1991, 146x112cm. 

 

 

Att vara konstnär och född på sextiotalet innebär att Liu Xiaodong inte växte upp under 

samma politiska förhållanden som den respekterade femtiotalistgenerationen Born in 

China, raised under the Red Flag.
75

 Kända femtiotalister är t ex Ai Weiwei, (1957-) 

grundare av konstnärsgruppen Stars, Sui Jianguo (1956-) och Zhang Peili (1957-). Hos 

femtiotalisterna är socialrealistiska teman vanligt förekommande men också en önskan 

om att bryta med historien. Sextiotalisterna, till skillnad från femtiotalisterna, upplevde 

aldrig hungersnöd och naturkatastrofer i samband med Det stora språnget (ca 1958-60), 

där syftet med satsningen var att att modernisera jordbruk och industri, likaså att bli 

jämbördiga med USA som ekonomisk stormakt. Sextiotalisterna var också för unga för 

att aktivt blandas in i den påföljande kulturrevolutionen (ca 1966-1976), vars målsättning 

var att, i mycket enkla och förkortade drag, värna om socialismen och avskaffa 

kapitalismen. Det senare påbörjade reformarbetet med att öppna upp Kina mot omvärlden 

har däremot både femtio- och sextiotalister upplevt. En del av sextiotalisterna tillhörde 

däremot en del av den generation som aldrig upplevt konst som inte hade ett 
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bakomliggande propagandasyfte då de växte upp i efterdyningarna av kulturrevolutionen 

och dagens konsumism.  

Också Liu Xiaodong intresserar sig för social realism. Hans tidigare verk 

karaktäriseras som cynisk-realism, en genre som tog form i Beijing på nittiotalet. Dess 

sociopolitiska teman behandlar ofta Kinas ekonomiska tillväxt och dess följder. Andra 

välkända representanter för genren är Fang Lijun (1963-) och Yue Minjun (1962-) vars 

måleriteknik mer kan karaktäriseras som political pop, en stil som influerats av 

sextiotalets västerländska popkonst. Liu benämns också som neorealist, en etikett som 

tyder på ett intresse för det dagliga livet. Människans vardag, men framförallt vilka 

följder Kinas ekonomiska tillväxt för med sig för den enskilda individen, i synnerhet för 

dem som lever i marginalen, är frågor som intresserar Liu. Många migrationsarbetare 

befinner sig just i utkanten då sociala och ekonomiska nätverk upphör då de lämnar sin 

hembygd. Detta är ett tema som Liu har utforskat i samband med projektet Hot Bed – a 

Painting Project by Liu Xiaodong.
76

 Projektet består av två delar, ett ifrån Fengjie, Kina, 

där Liu tillbringade en månad sommaren 2005. Här besökte han byggarbetsplatsen till 

dammbygget Three Gorges Dam och följde elva byggarbetare, vars tillvaro han 

dokumenterade. Del två av projektet, också den en månad, handlade om Bangkok, 

Thailand, där han lät elva barflickor eller prostituerade stå modell. Den gemensamma 

utgångspunkten för de båda delarna var en madrass, vilken kan symbolisera vila från 

vardagens slit eller början och slutet på livet.
77

 

En önskan om att måla realistiska, gärna socialrealistiska scener är fortfarande en 

drivkraft hos Liu, som hittills stannat kvar i genren. Idag är han känd framförallt som 

figurativ realist och han bemödar sig att genom sin konst ge de människor han anser vara 

bortglömda i dagens samhälle, som t ex arbetarklassen i Hometown Boy, en röst. Liu 

kombinerar sitt måleri med dokumentation som dagboksanteckningar med foton, skisser 

och text, samt dokumentärfilm. Han målar historia med en kommentar till vad som 

händer i förändringarnas Kina. Genom dokumentationen skildrar han inte bara sin egen 

och Kinas historia utan också sin egen skapandeprocess. Många gånger utgår Liu ifrån ett 

fotografi där han fångat någon som gör något vardagligt, eller så iscensätter han sina 
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motiv. Han målar snabbt och applicerar färgen med kraftiga penseldrag. För Liu får 

färgen gärna vara obalanserad då den gör målningen mer intressant och bidrar till 

stämningen.
78

 Liu inspirerades också tidigt av filmens värld något som tydligt framgår av 

dokumentärfilmen Hometown Boy där han regisserar och iscensätter sina motiv.
79

   

 Liu är en mycket produktiv konstnär som årligen har medverkat i både grupp- och 

soloutställningar sedan 1988. Några av hans teman som väckt uppmärksamhet genom 

hans karriär är t ex Eighteen Soldiers Between Mainland and Taiwan, som visades på 

Bunker Museum of Contemporary Art i Jinmen, Kina, 2005. Här avporträtterade Liu 

arton soldater målade i naturlig storlek, nio från vardera land, eller del. Battlefield 

Realism: The 18 Arhats såldes sedan 2008 av Sothebys, Hongkong, för 7.9 miljoner 

USD.
80

 Ett annat kontroversiellt tema var The Three Gorges Project som visades på 

Asian Art Museum i San Francisco, USA, 2006. Dammprojektet är världens största 

kraftstation och Lius avsikt var att visa hur projektet påverkade regionen och dess 

invånare. Ett av dessa verk auktionerades ut för 2.7 miljoner USD i Beijing.
81

  

 

3. DISKUSSION 

 
Xiao Dou Hanging Out at the Pool Hall och Jincheng Airport är båda del av ett 

tremånaders projekt där konstnären Liu Xiaodong besökte sin hembygd för att söka och 

återskapa det genuina. I samband med detta kan det vara värt att nämna att utställningar 

som har för avsikt att berätta en historia utifrån ett specifikt tema, kan ge sken av att 

förmedla en sanning, dvs. hur verkligheten är. Sällan inkluderas en kommentar till att det 

är en persons syn eller tolkning och att det kan finnas andra sätt att närma sig 
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materialet.
82

 I mitt diskussionsavsnitt har jag utgått ifrån ett marxistisktfeministiskt 

perspektiv med frågeställningar föreslagna av D’Alleva.
83

  

 

3.1 Var visades målningen? Vem/vilka fanns i publiken? Var det en allmän tillställning?     

 

Liu Xiaodongs utställning Hometown Boy visades på UCCA i Beijing, först för press och 

specialinbjudna, bl.a. Lius barndomsvänner, därefter för allmänheten.
84

 

Museiutställningar har som regel i uppgift att nå en bred publik, gärna i utbildningssyfte, 

vilket också är en målsättning för UCCA, om än ett galleri. På UCCA är torsdagar 

inträdesfria dagar. Barn, studenter, medlemmar, handikappade och pensionärer erbjuds 

alltid gratis inträde. Man har alltså från galleriets sida försökt att göra sin verksamhet 

tillgänglig för en bred publik, vilket är en institutions största utmaning, efter att 

marknadsföra sin existens.
85

   

Förmodligen upplever UCCA samma utmaningar som många andra institutioner 

när det gäller att locka en bred publik, men en mer regelbunden sådan kan gissningsvis 

vara studenter från CAFA som ligger i närområdet, liksom naturligtvis en mängd andra 

besökare. Vad som delvis styr är den intellektuella bekvämligheten, hur publiken kan 

associera innehållet med tidigare kunskap och erfarenheter.
86

 Självinlärning, det 

didaktiska, fungerar bäst om publiken befinner sig på samma nivå vad gäller utbildning, 

förståelse och intressen, helt enkelt kan relatera till det material som presenteras.
87

 Lord 

& Lord hänvisar till att marknadsanalyser har visat att den genomsnittliga 

museibesökaren i väst är kvinna, 40+ år och universitetsutbildad.
88

 Enligt Serrell är t ex 

en besökare en person som är mångkulturell, nyfiken, inte nödvändigtvis har 

förkunskaper men som tycker om att ägna fritiden åt att lära sig nytt om det går snabbt 
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och enkelt.
89

 Jag drar slutsatsen att Jinchengs befolkning och dess motsvarighet vanligtvis 

inte frekventerar UCCA. Detta för med sig att en allmän tillställning egentligen bara är 

teoretiskt sett allmän medan den i realiteten lockar en begränsad publik. Ur det 

perspektivet befinner vi oss inte så långt ifrån den historiska västerländska 

porträttkonsten där ett klassmöte, med en tredje part som beställare, kunde leda till att en 

publik gavs möjlighet att studera de avvikande.   

 

3.2 Vilken ideologi formade målningen och mottagandet?  

 

Utställningen Hometown Boy kom till som ett samarbete mellan konstnären Liu 

Xiaodong, UCCA och Minsheng Art Museum. Förmodligen var projektet både 

forsknings- och marknadsbaserat, dels för att det fanns ett uttalat stöd och intresse från 

Jérome Sans, intendent på UCCA, dels för att man från administrativt håll bedömde att 

det fanns en efterfrågan och ett allmänintresse.
90

 Utställningen Hometown Boy kan ses 

som en social kommentar som i sin helhet utmanar den dominerande kapitalistiska och 

politiska ideologin. Här presenteras konsekvenserna av den ekonomiska utvecklingen och 

de som blev lämnade därhän, på så sätt kan den också tolkas som en ikonisk visuell 

representation då den symboliserar vad som i framtiden förmodligen blir ett kinesiskt 

historiskt tema. Liu har skapat en kulturell ram med möjligheter för betraktaren att förstå 

omgivningens värden och vad som kommer att bli historia. Genom att jobba 

projektbaserat tillsammans med assistenter, dokumentärfilmare, galleri- och 

museipersonal, utmanar Liu den rådande ideologin med uppfattningen om konstnären 

som isolerat geni vars konst vilar på ideell grund.
91

    

I Xiao Dou Hanging Out at the Pool Hall laborerar konstnären med 

könsideologier och förstärker sociala hierarkier. Miljön med biljardhallen och cigaretten 

har påverkats av att Liu är man. Genom medvetna val, styr Liu representationen av Xiao 

Dou. Det innebär vidare att publiken påverkas av den rådande manliga ideologin och att 

subjektet hamnar i underläge om hon inte aktivt har kunnat påverka representationen. 

Jincheng Airport kan mer ses som en social kommentar, där ingen utmanar rådande 
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hierarkiska ordning utan var och en har sin plats. Hur vi uppfattar respektive motiv kan 

förklaras av hur dominerande grupper i samhället projicerar sin klassmedvetenhet och 

sina idéer om omvärlden vidare i samhället. Detta kommer så småningom att medföra att 

människor påverkas av och accepterar vad som anses naturligt, en form av 

socialiseringsprocess. Marx menade att ideologiska strukturer kan tyckas naturliga, likaså 

att de kan uppfattas som en naturlig följd av den historiska utvecklingen.
92

   

 

 

3.3 Vilken betydelse har omfattningen/storleken på verket? 

Xiao Dou Hanging Out at the Pool Hall mäter 140 x 150cm. Jincheng Airport med sina 

300x400cm är betydligt större. Samtidskonsten skapas ofta på stora dukar, kanske på 

grund av traditionen av idolporträtt, företrädelsevis av den tidigare partiledaren.
93

 Ett 

annat skäl kan vara att gallerilokalerna ofta är stora med flera meter högt i tak, något som 

också kan vara relevant för konstkonsumentens hem. För konstsamlaren spelar storleken 

troligtvis mindre roll då målningen många gånger hamnar i ett förråd i väntan på 

försäljning. Ytterligare en förklaring kan vara en påverkan från den västerländska 

moderna konsten vars utövare bröt med stafflimåleriet och började måla på större dukar.

 Storleken bidrar troligtvis till hur vi som betraktare påverkas av samt uppfattar 

motivet, framförallt genom att det naturliga perspektivet förändras. En stor duk utmanar 

perspektivet då den är för stor för att i sin helhet få plats i betraktarens synfält, vilket i sin 

tur lämnar rumsliga önskemål. Ett historiskt exempel skulle kunna vara genren history 

painting. Redan i 1600-talets Frankrike ansågs history painting vara den mest 

prestigefyllda genren, tätt följd av porträttmåleriet.
94

 Temat för history painting var ofta 

klassiskt och dukstorleken imponerande. Följaktligen dominerade målningen ett rum, 

eller kanske snarare en sal, på ett helt annat sätt än en mindre. Oavsett anledning, så har 

Liu valt en relativt vanlig dukstorlek för Xiao Dou Hanging Out at the Pool Hall men ett 

oväntat motiv. Detsamma gäller för konstnärens Jincheng Airport.   
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3.4 Varför valde Liu att måla just detta porträtt?  

Att Liu valt att avporträttera Xiao Dou på en större duk och i helfigur skulle kunna vara 

ett medvetet val att utmana och bryta mot konventioner då hon tillhör en socialgrupp som 

vanligtvis inte avporträtteras: ”/.../ they all belong to the group of people who are least 

socialized, and live at the bottom of society.”
95

 Det skulle också kunna tolkas som en 

genuin hyllning då Liu nämner att han vill synliggöra en bortglömd grupp i dagens 

samhälle, nämligen arbetarklassen: ”I was educated to believe that the working class was 

the dominant force in society.”
96

 Att synliggöra Xiao Dou som en representant för den i 

hans tycke bortglömda arbetarklassen, men också landsbygden, skulle kunna vara en 

anledning.          

 Detsamma gäller för verket Jincheng Airport som är ännu mer omfattande. Här 

har Liu samlat sina barndomsvänner i stadens allmänna park där de söker svalka och 

spelar kort. Xiao Dou är en i gruppen men hennes kroppsspråk och placering i utkanten 

tyder ändå på ett utanförskap i den mansdominerande sfären. Det är inte ofta man ser en 

ensam kvinna tillsammans med en grupp män då män och kvinnor tycks ha olika 

identiteter och sociala rum. Detta är något som skulle kunna bidra till att Xiao Dou 

Hanging Out in the Pool Hall väcker publikens intresse då den bryter mot vardagens 

oskrivna konventioner vad gäller rum och klädsel, båda tydliga klassmarkörer. Vi 

förväntar oss inte att se Xiao Dou i biljardhallen utan hon inkräktar på en  

mansdominerad sfär. Klädseln är opassande och för bar, inte bara för att hon befinner sig 

i en biljardhall utan snarare med tanke på kultur, ålder och civilstånd. Liu kommenterar i 

sin dagbok att Xiao Dou är fyrtiosex år, gift och har barn, men rör sig ute som om hon 

vore ensamstående. Kommentarer av detta slag bidrar till att ge betraktaren en onödigt 

negativ bild. Ingen av männen kommenteras på samma sätt.  

3.5 Vilka kvalitéer framhäver porträttet? På vilket sätt?  

Ett porträtt kan ha för avsikt att visa fysisk likhet men också den avporträtterades inre, 

karaktär, dygd eller klasstillhörighet.
97

 Att Xiao Dou Hanging Out at the Pool Hall visar 
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tydlig fysisk likhet lägger jag märke till då jag ser dokumentärfilmen Hometown Boy. 

Genom miljö, klädsel och frisyr tydliggör Liu Xiao Dous sociala position i samhället, 

vilken han förstärker ytterligare då han väljer biljardhallen, en typiskt manlig sfär, som 

bakgrund. De kvalitéer som Liu har valt att framhäva tycker jag inte överensstämmer 

med hans dagboksanteckningar där han noterar att Xiao Dou är modeintresserad, gift, har 

barn, är snäll och verkar nöjd med sitt enkla liv som hemmafru. Däremot passar de bättre 

då han kommenterar att hon beter sig som en ensamstående, liksom att hon har en 

fördelaktig figur.
98

           

 I den västerländska kulturen har det varit mannens roll att titta aktivt och bedöma 

det motsatta könet medan kvinnan har varit mer passiv.
99

 Denna passiva roll blir mer 

komplicerad då kvinnan är medveten om att hon blir observerad. Då är det inte längre ett 

passivt tillstånd. Freuds psykoanalytiska teori nämner blicken och framför allt den 

manliga. Förenklat går blicken ut på att vi uppskattar att titta på sådant som vi finner 

sexuellt attraktivt.
100

 Lius blick, kan vara en anledning till att han valt att avporträttera 

Xiao Dou på ett för honom sexuellt utmanande sätt. Xiao Dous blick däremot, skulle 

kunna förklaras som att Liu har gett henne en aktiv manlig roll och att hon därför äger 

blicken.
101

          

 Xiao Dou Hanging Out at the Pool Hall är ett utmanande porträtt och pose av en 

landsbygdens femme fatale. Hon utmanar betraktaren med sin sexualitet där hon står i 

helfigur med korsade ben, hållande i en biljardkö och cigarett. Hon lutar sig mot 

biljardbordet och möter betraktarens blick. I mitt tycke, är Xiao Dou iklädd en alltför 

kroppsnära, kort och bar klänning, men hur vi visar vår identitet påverkas till viss del av 

var vi befinner oss på samhällsstegen, vår grupptillhörighet, klass och kulturella 

omgivning.
102

 Det finns ingen universell definition av vad som anses vara en anständig 

klädsel utan olika samhällen har olika syn, därav varierar sambandet mellan klädsel och 

vad som uppfattas som anständigt. Historiskt sett kunde bäraren av en viss klädsel t ex 

råka ut för att förknippas med prostitution, något som till viss del kan vara relevant än 
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idag.
103

 Fysionomiska teorier lever vidare än idag och vi tenderar att döma eller gruppera 

människan efter klädsel, kropp och allmänt intryck.      

 Liu fokuserar på och nämner Xiao Dous fördelaktiga figur ett antal gånger i sin 

dagbok, något som kan ha bidragit till att han valt att avporträttera henne. Han noterar: 

“Xiao Dou retired while she was still young and she’s kept her figure really well.”
104

 

“She’s 46, but she’s still got a great figure.”
105

 Kanske är det Lius sätt att synliggöra Xiao 

Dou, att låta henne bryta gängse mönster då han även valt att framhäva kvalitéer som inte 

är så vanliga inom porträttkonsten. Naturligtvis kan man argumentera att konstnären bara 

avbildar det genuina, vad han ser, som t ex att Xiao Dou spelar biljard eftersom hon 

poserar med en biljardkö och befinner sig i biljardhallen eller att hon faktiskt röker 

eftersom hon är avbildad med en cigarett. Detsamma gäller för klädsel, då man kan 

argumentera att det är så här Xiao Dou verkligen ser ut. Istället har Liu komponerat 

scenen och det framgår tydligt i Jincheng Airport att Xiao Dou också har en annan sida 

att visa upp som inte för tankarna till att hon beter sig som en ensamstående eller, i mitt 

tycke, ser ut som en prostituerad eller transvestit.      

 Vad gäller klädsel är det inte ovanligt att bärarens och betraktarens uppfattningar 

skiljer sig åt.
106

 Detta medför, menar Barnard, att det inte bara är bäraren och betraktaren 

som skapar det budskap en klädsel sänder. Vore det så enkelt skulle det inte uppstå 

missförstånd eller råda oenighet om vad som passar.
107

      

 ”Xiao Dou can’t play pool. I couldn’t paint her at home because her place is too 

neat and tidy, so I asked her to come to the pool hall.”
108

 Redan innan Liu börjar måla har 

han en bild av vad han vill förmedla, “neat and tidy” ingår inte i den utan istället tar han 

fasta på Xiao Dous mer vågade sida och att hon uppskattar när det händer saker. Det blir 

biljardhallen som får symbolisera ett mer rebelliskt drag. Jag uppfattar det som att Liu 

accentuerar drag som att Xiao Dou beter sig som om hon vore ensamstående, i 

kombination med klädsel och plats, vilka tillsammans medför att min felaktiga 
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uppfattning om henne förstärks. Jag misstar Xiao Dou för en prostituerad kvinna eller en 

transvestit med drag som inte på något sätt framkommer i Jincheng Airport.  

3.6 Feministiska tankar  

Inte ens Mary Wollstonecraft hade någon rekommendation eller färdig lösning på hur 

kvinnor skulle vara eller bete sig, när hon gjorde sin röst hörd redan på 1700-talet.
109

 

Något hon lade märke till var däremot ”/.../ att män har stor personlig frihet, medan 

kvinnor måste passa in i givna mönster.”
110

 De skall ”/.../ stöpas i en och samma form och 

vara mjuka, fogliga, snälla och beskedliga.”
111

 Liu har noterat i sin dagbok att Xiao Dou 

är snäll och verkar nöjd med sitt enkla liv som hemmafru. Detta kontrasterar han mot 

hennes mer rebelliska sida när hon, enligt hans tycke, beter sig som en ensamstående. 

Detta uppfattar jag som ett motsatsförhållande till att vara snäll och nöjd. Istället blir 

Xiao Dou utmanande, kanske rent utav fallen, till skillnad mot att uppfattas som ofarlig, 

dygdig, som snäll och nöjd. Jincheng Airport sänder inte samma budskap som Xiao Dou 

Hanging Out at the Pool Hall. Istället visar den vardagen på ett realistiskt sätt där var och 

en vet sin plats i hierarkin, något som avslöjas både genom plats, klädsel och pose, där 

Xiao Dou står i utkanten av gruppen.       

 August Bebel konstaterade i Kvinnan och socialismen (1879) att vad som gällde 

för män inte nödvändigtvis gällde för kvinnor: ”/.../ många samhälleliga rättigheter eller 

friheter, som han äger, äro om hon följer dem, ett fel, ja, en förbrytelse.”
112

 Det må stå för 

1879, men när jag reagerar på att Xiao Dou poserar i en biljardhall med en cigarett i 

handen har jag som betraktare begränsat hennes möjligheter att förflytta sig in i en manlig 

sfär. Kanske är det för att Xiao Dou visar samma frihet som männen som hennes 

beteende väcker uppmärksamhet. Redan på 1800-talet tillskrevs kvinnor och män ”/.../ 

olika verksamhetsområden, sociala rum och identiteter/.../”
113

 Då förklarades rollerna 

med hjälp av biologin, inte yttre påverkan. Samtidigt började idéer om hur verkligheten 
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borde te sig att nå utanför hemmets sfär. Kvinnan symboliserade ”/.../ moral, känslor, 

tolerans och omhändertagande.”
114

 Idealet vid tiden var den anständiga, blyga och 

oskyldiga kvinnan.
115

 Ingen av dessa kvinnor hittar vi i biljardhallen.    

 Genusordningen är inte statisk utan förändras genom handling, både medveten 

och omedveten. Denna tes började drivas i slutet på 1900-talet. Representationen av Xiao 

Dou i biljardhallen synliggör egentligen våra föreställningar om en given könsidentitet 

och den som skapas.
116

  

4. SLUTLEDNING  

 

Liu intresserar sig för människors vardag och vilka följder Kinas ekonomiska tillväxt får, 

i synnerhet för dem som redan lever i marginalen. Hans verk karaktäriseras som cynisk-

realism, figurativ realism eller socialrealism då de ofta inbegriper social realism med en 

kritisk udd. Liu har brutit mot gängse porträttkonventioner då han valt att avporträttera 

sina barndomsvänner ur arbetarklassen i Jincheng. När sedan målningarna visas, med 

tanke på vilken samhällsgrupp som dominerar musei- och galleribesök, trots att dessa 

institutioner gör sitt yttersta för att attrahera en bredare publik, befinner vi oss inte så 

långt ifrån den historiska västerländska porträttkonsten där ett klassmöte, med en tredje 

part som beställare, kunde leda till att en publik gavs möjlighet att studera de avvikande 

eller annorlunda. Trots detta kan Hometown Boy ses som en social kommentar som 

utmanar de dominerande ideologierna som är kapitalistiska, politiska och könsrelaterade. 

Detta gör konstnären främst genom dukstorlek och teman, när han lyfter fram en i hans 

tycke bortglömd grupp i samhället och påminner stadens invånare om landsbygdens 

existens och livsvillkor. Genom att jobba projektbaserat har Liu dessutom utmanat den 

rådande ideologin med uppfattningen om konstnären som geni vars konst vilar på ideell 

grund.    

Då jag studerat representationen av Xiao Dou i Xiao Dou Hanging Out at the 

Pool Hall utifrån ett marxistisktfeministiskt förhållningssätt, för att synliggöra de 

ideologiska, sociala och ekonomiska faktorer som påverkat konstnären i hans arbete, har 

jag funnit att Liu oror sig över att hans barndomsvänner skall känna sig utnyttjade, eller 
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snarare vad de skall tycka om honom om han senare tjänar pengar på konsten. Det är den 

ekonomiska aspekt som samtidskonsten för med sig idag då den är kommersiellt driven. 

Detta påverkar i sin tur både socialt och ideologiskt. Är det försvarbart att tjäna pengar på 

sina vänner och i synnerhet en svagare grupp? Liu är medveten om problematiken. Han 

iscensätter motiven, medan barndomsvännerna rättar sig efter hans direktiv, vilket  

framgår av dokumentärfilmen. Resultatet blir Lius könsideologi, och numera 

medelklassyn på vad som skall dokumenteras och presenteras för en publik. En publik 

vars sammansättning förmodligen påminner mer om honom själv än subjekten. Både Liu 

och regissören Hou Hsiao-Hsien poängterar objektiviteten i arbetet, vilken jag finner 

eftersträvansvärd men näst intill omöjlig att uppnå.  

Varför har då Liu valt att framställa Xiao Dou på det sätt som han gjort, och hur 

har hans aktiva val, samt eventuella könsideologier, påverkat representationen? I Xiao 

Dou Hanging Out at the Pool Hall laborerar konstnären med könsideologier och 

förstärker sociala hierarkier. Genom medvetna val, styr Liu representationen av Xiao Dou. 

Ur ett feministiskt perspektiv, bidrar faktorer som kön, ålder och socialgrupp till att 

forma representationen, vilken anses vara både könsbunden och styrd av maktrelationer. 

Då Liu kommenterar Xiao Dous kropp i komplimenterade termer och sedan väljer 

biljardhallen, en typiskt manlig sfär som bakgrund, utmanar han publiken genom att bryta 

mot gängse konventioner för både porträttkonst och könsideologier. Han ger Xiao Dou 

manliga attribut, som kombinationen biljardhall, biljardbord, biljardkö och en cigarett 

med en soffa, säng och cykel i bakgrunden, hårt och mjukt, men också symboliskt för 

återhämtning och transport. Här har jag tappat bort Xiao Dou och ser istället en 

prostituerad eller transvestit, något som ålder, mitt kön, socialgrupp och kultur bidragit 

till, helt enkelt min bakgrund. Liu har också gett Xiao Dou mer subtila drag som hennes 

kroppsspråk, klädsel och den vilande blicken på åskådaren. Lika mycket som jag tittar på 

Xiao Dou, tittar hon på mig och det från en stor duk, vilket historiskt sett har signalerat 

att det är ett viktigt tema. Xiao Dou tillåts ta plats.  

Det gör hon däremot inte i grupporträttet Jincheng Airport. Här har Liu valt att ge 

henne en passiv roll där hon står mer påklädd, lite ihopsjunken i utkanten av gruppen med 

korslagda armar som en buffert mot omvärlden. Ingen i gruppen utmanar, alla vet sin 

plats och Xiao Dous plats är inte i männens rum. Om vi skulle förflytta Xiao Dou till 
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Jincheng Airport i samma klädsel som i Xiao Dou Hanging Out at the Pool Hall blir det 

lika ”fel”, medan en fullt påklädd Xiao Dou i biljardhallen förmodligen inte skulle väcka 

samma uppmärksamhet. På sätt och vis accentuerar Liu de karaktärsdrag han gett henne, 

dels som snäll och nöjd (maka och mor) i Jincheng Airport mot en Xiao Dou som är 

utmanande i stil och klädsel och uppskattar att roa sig i Xiao Dou Hanging Out at the 

Pool Hall, dvs hon uppvisar egenskaper som Liu förknippar med en ensamstående. 

Förmodligen läser publiken budskapet på snarlikt sätt, då hur vi avkodar styrs av faktorer 

som kulturell och social bakgrund, ålder och kön. Å ena sidan kanske Liu har haft för 

avsikt att rikta uppmärksamheten mot kvinnans situation på landsbygden och hur hon 

styrs av rådande ideologier, vad som är passande och inte, och hur det i sin tur begränsar 

hennes möjligheter. Å andra sidan undrar jag om vi som publik ser detta eller fastnar i 

den fysiska representationen av Xiao Dou med för kort klänning i fel rum, en 

representation som fallit offer för en mans öga. Jag konkluderar att det skulle vara lättare 

för en publik att enas om den konnotativa meningen av verket om alla kvinnor ”hängde” i 

biljardhallen.  

 

5. SAMMANFATTNING 

 
Hometown Boy eller Jincheng Xiaozi är ett projekt som genomfördes av konstnären Liu 

Xiaodong 2010. Tillsammans med en grupp medarbetare besökte han sin barndomsstad  

Jincheng i nordöstra Kina, en stad han lämnade för Beijing för trettio år sedan. Under tre 

månader var syftet att dokumentera Kinas ekonomiska tillväxt men också bygdens 

tidlöshet, liksom familj och barndomsvänner. Resultatet visades på UCCA, Ullens Center 

for Contemporary Art i Beijing, 2010.11.17 – 2011.02.20. Lius verk synliggjorde 

individer från en marginaliserad arbetarklass som inte ofta ges, eller har getts, utrymme 

inom porträttkonsten eller det figurativa måleriet. I sitt konstnärsskap strävar Liu efter 

objektivitet och målar i socialrealistisk anda, vilket innebär att motiven presenteras på ett 

realistiskt sätt och är av social karaktär. 

Mitt syfte har varit att tolka Liu Xiaodongs Xiao Dou Hanging Out at the Pool 

Hall bland annat utifrån ett marxistisktfeministiskt förhållningssätt för att därigenom 

synliggöra de ideologiska, sociala och ekonomiska faktorer som påverkat konstnären i 

hans arbete. Jag har även kontrasterat verket mot Lius grupporträtt Jincheng Airport. Jag 
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valde att utgå ifrån dessa två verk då de var de enda av 26 verk där en kvinna fanns 

representerad. Som metod har jag utgått ifrån bildanalyser av verken samt litteraturstudier.  

I mina studier fann jag att ur ett marxistiskt perspektiv så innebär dukstorleken att 

Xiao Dou får ta plats och att storleken tidigare var relaterad till idolporträtt i Kina och 

viktiga, gärna klassiska, teman i ett historiskt Europa. Liu bryter alltså mot gängse 

porträttkonventioner när han låter Xiao Dou ta plats i Xiao Dou Hanging Out at the Pool 

Hall. Detsamma gäller för barndomsvännerna i grupporträttet Jincheng Airport.  

Jag fann vidare en diskrepans mellan Lius barndomsvänner och de 

samhällsgrupper som dominerar musei- och galleribesök, trots att dessa institutioner 

vidtar åtgärder för att attrahera en bredare publik. Jag ser det som ett klassmöte där 

publiken ges möjlighet att studera de avvikande eller annorlunda. Trots detta uppfattar 

jag Hometown Boy som en social kommentar som utmanar de dominerande ideologierna 

som är kapitalistiska, politiska och könsrelaterade.  

En fråga som Liu återkommer till är om det är försvarbart att tjäna pengar på sina 

vänner och i synnerhet en svagare grupp? Han oroar sig över hur de ställer sig till om en 

målning skulle bli en ekonomisk framgång. Det är Liu som iscensätter motiven, medan 

barndomsvännerna rättar sig efter hans direktiv, vilket framgår av dokumentärfilmen 

Hometown Boy. Resultatet blir Lius könsideologi och numera medelklassyn på vad som 

skall dokumenteras och hur det skall presenteras. 

I Xiao Dou Hanging Out at the Pool Hall laborerar Liu med könsideologier och 

förstärker rådande sociala hierarkier. Genom medvetna val, styr han representationen av 

Xiao Dou. Han förflyttar henne till en manlig sfär då han avporträtterar henne i 

biljardhallen och ger henne manliga attribut, som biljardbord, biljardkö och en cigarett 

vilka kontrasteras mot en soffa och säng, hårt och mjukt. Liu har också gett Xiao Dou 

mer subtila drag som hennes kroppsspråk, klädsel och en oblyg blick. Jag ser i Xiao Dou 

en prostituerad eller transvestit, något mitt kön, ålder, socialgrupp och kultur bidragit till, 

dvs min bakgrund. Liu låter Xiao Dou ta plats och utmana betraktaren. I Jincheng Airport 

ser vi en passiv sida av Xiao Dou. Hon befinner sig i utkanten av gruppen där hon står 

med armarna i kors som en buffert mot omvärlden. Kroppsspråket är tillbakahållet och 

berättar något helt annat än i biljardhallen. Hon är också mer påklädd, något som 

påverkar representationen och vår uppfattning om henne.  
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Det tycks som om Liu accentuerar de karaktärsdrag han gett Xiao Dou, dels som snäll 

och nöjd (maka och mor) i Jincheng Airport mot en Xiao Dou som är utmanande i stil 

och klädsel och uppskattar att roa sig i Xiao Dou Hanging Out at the Pool Hall, dvs hon 

uppvisar egenskaper som Liu förknippar med att vara ensamstående. Att Liu valt att 

avbilda Xiao Dou på dessa sätt kan vara för att väcka publikens intresse genom att rikta 

uppmärksamheten mot kvinnans situation på landsbygden och hur hon styrs av rådande 

ideologier och hur det i sin tur begränsar hennes möjligheter. Ändå funderar jag om 

publiken ser detta eller om vi fastnar i den fysiska representationen av Xiao Dou med för 

kort klänning i fel rum, en representation som i Xiao Dou Hanging Out at the Pool Hall 

fallit offer för en mans öga.  
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