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Förord 

Teoretiker har redan uppmärksammat det faktum att multinationella filmproduktioner ofta tenderar till ett 

asymmetriskt åskådarmottagande, starkt varierande från kontinent till kontinent. Ett av de mest emblematiska 

exemplen på ett sådant fenomen är Ang Lees visuella fantasi om ett förflutet Kina, Wu ho cang long/Crouching 

tiger, hidden dragon (2000); i Väst hyllad som nyskapande och originell, i Kina mottagen som en ren deja vu-

upplevelse, ”been there, seen it, done that”. Sheldon H. Lu, som belyser hela problematiken runt filmens 

ambivalenta status i den rykande färska Chinese-language films, påpekar att influenserna från King Hu är 

tämligen uppenbara hos Lee, främst i den drömlika scenen i bambuskogen, men även i valet av rumsliga 

interiörer, t.ex. värdshuset, där Zhang Ziyi excellerar i en kinetisk explosion av balett och stridskonst. Denna 

observation tycks bara stärkas i sin giltighet genom att Lee i flertal intervjuer framhåller Hus mästerverk Xia 

nü/A touch of Zen (1971) som en av sina absoluta favoritfilmer. Detta faktum leder onekligen till spekulationer, 

som förvisso är tämligen malplacerade i en akademisk uppsats, men ändock: hade Crouching tiger, hidden 

dragon blivit samma fenomen i Väst om kritiker och åskådare varit bekanta med Hus filmer? 

Det känns viktigt att skriva om King Hu, av flera anledningar. För tillfället vill jag bara poängtera att jag 

tillhör en skara som inte anser att vetenskap med nödvändighet blir lidande av ett subjektivt förhållningssätt till 

analysobjektet. Det må vara en sak att inse det riskabla i ett sådant tillvägagångssätt – för det finns förvisso risker 

– men tanken på eventuella konsekvenser anser jag inte vara skäl nog att förse sig själv med ett ramverk som 

begränsar det kreativa utrymmet. Så, för tydlighetens skull vill jag påstå att Hu, tillsammans med den indiske 

regissören Subramanya Srini Vasan, är den största luckan i västerländsk filmhistorieskrivning. Om jag i någon 

mån kan bidra till att öka intresset för hans filmkonst, har det sannerligen varit mödan värt.  

Tack till min handledare Bo Florin för ett gott samarbete. 

Tack till Marja Kaikkonen och Ooi-Kee Beng på Östasiatiska institutionen för intressanta diskussioner 

genom årens lopp. 

Tack till Nina Lundborg på Dansmuséet som under resans gång försett mig med rörligt bildmaterial. 

Ett stort tack till mina kollegor på SFI:s bibliotek; Marie-Anne, Ursula, Ola, Mats S, Velitchka, ni är för 

många för att namnge här och nu. 

Till min kinesiske ”syster” Song Yanrong vill jag bara säga: Tack för att du är den du är! 

Ett retroaktivt tack till min ständige vapendragare Pelle Lind som hjälpte mig med stillbildsredigeringen till 

min C-uppsats. Pelle, enligt mig ligger du alltid ett halvt poäng före… 

Till alla mina vänner på GK, PK och MK; tack för att ni håller mitt intresse för detta ämne vid liv. 

Ett alldeles speciellt tack vill jag rikta till Trond Lundemo, som genom sina excellenta föreläsningar vidgade 

mina perspektiv, och inspirerade mig till en teoretisk iver och nyfikenhet jag tidigare inte ens snuddat vid. 
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      Mats Wahlqvist 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
“It is difficult to explain cinematic technique”1 – King Hu 

“It is, of course, difficult to reason with a common person about this”2 – Wang Jide 

Frågor som ”vem var först” brukar av senare generationers filmhistoriker behandlas med rött 

skynke. Den i sig tvivelaktiga ambitionen att fastställa filmens historia med kronologisk 

precision måste vägas mot det faktum att vi arbetar inom ett fält som lider av uppenbara 

begränsningar. Som Gerald Mast föreslår: ”the history of the cinema will never be written, we 

shall simply have to be satisfied with histories of the cinema.”3 Filmens historia vilar på 

skakiga grundvalar, och kan således lätt ruskas om. Det var trots allt inte särskilt länge sedan 

som David Wark Griffith påstods ha uppfunnit filmens närbild, i ett sällsynt inspirerat 

ögonblick. 

Just detta ”först” brukar ofta dyka upp i diskussioner kring King Hu. Hu hävdade själv att 

han var den förste kinesiske regissören som började experimentera med tagningar som 

underskrider åtta bildrutor, samt att han var den förste att utnyttja Pekingoperans konventioner 

i actionfilm.4 I en artikel utgiven strax efter Hus bortgång 1997 – vilket väl i viss mån kan 

ursäkta den närmast reservationslösa hyllningen – kan vi läsa att all martial arts-film före Hu 

betraktades som oseriöst skräp, och att han helt på egen hand introducerade kinesisk film till 

resten av världen.5 

Det finns all anledning att inta en skeptisk hållning gentemot ”sanningar” av detta slag, 

men ett faktum kvarstår – som jag i skrivande stund inte kan betrakta som annat än 

motsägelsefritt – om man jämför Hus filmer med samtida kinesiska martial arts-produktioner, 

är det bortom all tvivel att Hu skiljer sig markant från mängden. Medan t.ex. Zhang Che och 

Chor Yuen presenterar sina actionscener som ett uppdukat smörgåsbord, där ordningen sällan 

eller aldrig rubbas, där tid och rum präglas av kontinuitet, utgår Hu visserligen från 

smörgåsbordet, men behandlar det med ungefär samma varsamhet som de två nihilistiska 

hjältinnorna i Sedmikrasky/Tusenskönorna (Vera Chytílova, 1966). Jag är alltså beredd att 

hålla med David Bordwell om att Hu, inom kontexten för en kinesisk martial arts-film, 

                                                
1King Hu citerad i Stephen Teo, “The Dao of King Hu” i Li Cheuk-To (red), A study of Hong Kong cinema in 
the seventies (Hong Kong, Provisional Urban Council, 1984), s. 34. Ja, vilken filmstuderande håller väl inte med 
om detta? 
21600-talsdramatikern Wang Jide om kinesisk estetik. Wang Jide, ”Qu Lü” i Faye Chunfang Fei (red), Chinese 
theories of theater and performance from Confucius to the present (Ann Arbor, University of Michigan Press, 
1999), s. 65, översättning från kinesiska av redaktören 
3Gerald Mast, ”Film history and film histories” i Quarterly review of film studies (nr. 1/1976), s. 298 
4Teo, ”The Dao of King Hu”, s. 34, Tony Rayns, “Director: King Hu” i Sight and sound (nr. 1/1975-76), s. 9-10 
5Peggy Chiao Hsiung-ping, ”The master of swordplay” i Cinemaya nr. 39/40 (1998), s. 75  
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faktiskt skapade något helt unikt – en slags flytande, instabil, overifierbar diegetisk verklighet, 

genom att klippa elliptiskt, eliminera rumsliga positionsbilder, samt skära ner tagningar till ett 

gränsvärde av vad ögat är kapabelt att registrera. Bordwell kallar detta the aesthetics of the 

glimpse.6  

Det bör framhållas att the glimpse inte uteslutande är ett resultat av Hus klippteknik. 

Bordwell uppmärksammar också att Hu ofta väljer kamerapositioner i syfte att låta valda delar 

av mise-en-scene delvis eller fullständigt blockera skådespelarna. Nattscenerna i Xia nü/A 

touch of Zen (1971) är så sparsamt ljussatta att de skapar en känsla av kognitiv desorientering. 

Vad grundar sig Hus estetiska val på och vilka tänkbara läsningar stimulerar de till? Det 

känns viktigt att ställa sådana frågor, för filmhistorien har närmast uteslutande framhävt 

Pekingoperan som det självklara motivet till Hus säregna actionestetik – även om ytterst få 

tycks villiga att låta en sådan förklaring underkastas någon form av djupgående analys. En 

sådan förståelse tenderar att marginalisera Hu som förvaltare av en förment essens av 

traditionell kinesisk kultur, genom en fusion som Stephen Teo kallar cinema opera.7 Jag vill 

inte på något sätt förringa Pekingoperans betydelse för Hus actionestetik, men jag vill 

samtidigt tro att detta inte är den enda tänkbara läsningen. Bordwell lämnar faktiskt dörren 

helt vidöppen: “In sequences like these, Hu moves toward a kind of pure cinema, in which the 

pattern and pacing of the images command attention as much as the story action.”8  

Det är i en liknande kontext jag vill placera in Hus filmer. Jag vill påvisa att 

actionestetiken i Hus filmer kan ses som relaterad till två vitt skilda konstnärliga stilar som 

dock tycks ha en parameter gemensam: fokusering på rytmisk rörelse. 

Så, jag hoppas därmed att ytterligare en stilanalys av Hu må vara befogad. Hus filmer 

förtjänar verkligen att belysas i andra kontextuella sammanhang: narrativ teknik, användande 

av synvinkelbilder. Varför inte en feministisk studie, just nu kan jag inte se kvinnorna i Hus 

filmer som något annat än en ren provokation mot konfucianska diktum. Men allt detta 

överlåter jag, åtminstone i skrivande stund, till andra förmågor. 

1.2 Syfte och problemformulering 

Mitt arbete syftar till att bredda förståelsen för King Hus actionestetik genom att, på grundval 

av en tvådelad analys där den rytmiska rörelsen utgör det bärande temat, påvisa relationen till 

två olika konstyttringar och stilar. Med rörelse avses här intrycket av rörelse skapad genom en 

                                                
6Se David Bordwell, ”Richness through imperfection: King Hu and the glimpse” i Poshek Fu, David Desser (red), 
The cinema of Hong Kong: history, arts, identity (Cambridge, Cambridge University Press, 2000), s. 113-136 
7Se Stephen Teo, ”Only the valiant: King Hu and his cinema opera” i Law Kar (red), Transcending the times: 
King Hu and Eileen Chang (Hong Kong, Provisional Urban Council, 1998), s. 19-24 
8Bordwell, “Richness through imperfection”, s. 132 
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kombination av olika stilistiska parametrar; ett fenomen vi skall förstå som montage.  Den ena 

analysen avser den rörelsebetingade relationen till Pekingoperan (på kinesiska Jingju = 

huvudstadsteater) – jag vill redan här framhålla att Pekingoperan, som alltsedan slutet av 

1700-talet åtnjutit en alldeles unik status, och som i vissa officiella sammanhang får tjänstgöra 

som representant för all kinesisk teaterkonst, endast är en av c:a 300 olika varianter på 

kinesisk teater, som vi med ett samlat begrepp skall kalla traditionell teater.9 Med detta avses 

en inhemsk produkt som utvecklades under 1100-talet, som förändrats obetydligt sedan dess, 

och vars främsta karaktäristika är åskådarfrihet och stilisering (jag kommer att återknyta till 

dessa begrepp i kapitel 2.2). Det är att betrakta som ett delmål i sig att genom självständigt 

arbete och källkritisk granskning, om möjligt försöka nyansera bilden av Hus actionestetik 

som en ren återskapelse av Pekingoperans konventioner, och därmed inta en egen position 

gentemot begrepp som cinema opera. Min andra analysdel avser den rörelsebetingade 

relationen till den löst sammansatta, heterogena grupp filmer som brukar benämnas som 

cinéma pur. Fokuseringen på cinéma pur är egentligen bara resultatet av det direkt 

nödvändiga i att avgränsa analysmaterialet; egentligen är hela 20-talets modernism och avant-

garderörelse, såsom en vital epok inom filmhistorien där teoretiska diskussioner kring rörelse 

och rytm var centrala, av prekärt intresse eftersom teoretiker stundtals betonar det excessiva i 

Hus metoder att presentera rörelse; alltså ett slags egenvärde hos rörelsen som tenderar till 

dess abstrakta kvalité.10  

Före vidare artikulering av syfte finner jag det värt att belysa en fråga av mer komplex 

karaktär, som genom åren vållat kinesiska filmteoretiker stora bekymmer; huruvida filmen – 

såsom ett västerländskt medium, djupt rotat i en mekanisk tidsera, och vars ”grundsten” – den 

fotografiska bilden – ofta prisats för sin objektiva kvalité11 - verkligen är kapabel, eller kanske 

snarare lämpad, att approximatisera distinkta karaktärsdrag tillhörande en kultur med 

alternativa estetiska normer. Här tycks alltså föreligga dels en uppfattning om skarp dikotomi 

mellan det traditionella och det moderna, dels en fråga om mediaspecifitet. Den traditionella 

kulturens legat sätts på spel genom interagering med moderna konstformer. 1000 år av 

traditionella konstyttringar ställs mot drygt 100 år av inhemsk filmproduktion.  

                                                
9Liksom teaterforskaren Christina Nygren föredrar jag “traditionell” före ”klassisk” med i stort samma 
motivering; ”klassisk” grundar sig på ett västerländskt begrepp som förutsätter en strävan efter att återskapa 
antika ideal. Se Christina Nygren, Gastar, generaler och gäckande gudinnor (Stockholm, Carlssons Bokförlag, 
2000), s. 395 
10Se t.ex. Bordwell, ”Richness through imperfection”, Teo, ”The Dao of King Hu” 
11Se t.ex. André Bazin, ”On the ontology of the photographic image” i What is cinema? Volume 1 (Berkeley, 
University of California Press, 1967), s. 9-16, översättning från franska av Hugh Gray. Jag är väl medveten om 
att grundstenstanken utesluter all form av animerad film, och jag vill bara förtydliga att det inte rör sig av någon 
värdering från min sida.  
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Vad denna fråga anbelangar kan jag inte annat än hålla med Hector Rodríguez om att 

filmvetenskapen – vetenskapen i stort, skulle jag vilja tillägga – tenderar till en selektiv 

förståelse av kinesisk estetik, genom att fokusera på ett antal stilistiska drag som står i 

diametral motsättning till uppfattningen om en ”västerländsk realism”.12 Kinesiska teoretiker 

stämmer ofta in i en sådan generaliserande trend, förmodligen betingat av rent nationalistiska 

motiv.13 Inom målerikonsten upphöjs ofta landskapsavbildningen till normativ standard, och 

den är förvisso förenad med perspektiviska principer som kameraögats monokulära seende har 

svårt att återskapa.14 Landskapsavbildning är dock bara en genre inom kinesisk målning, och 

det är helt enkelt inte sant att kinesiska konstnärer aldrig försökt återge tingen såsom 

sinneserfarna. En rad målningar härstammande från Song-dynastin (960-1279) vittnar om en 

ambition att mästra och kontrollera omvärlden genom representation, geometrisk precision 

och distansering från objektet, tekniker som även är karaktäristiska för det matematiskt 

baserade system som utvecklades i Europa under tidig renässans.15 Under Yüan-dynastin 

(1279-1368) fördes bland konstnärer en diskussion, vars främsta tvistemål även var centralt 

för den brittiska filosofin efter Descartes, huruvida idéerna i våra medvetanden, såsom 

mentala storheter, verkligen överensstämmer med tingen utanför oss. Även om den 

kontraintuitiva uppfattningen tycks ha varit övervägande finns det ändå undantag.16 

Frågan är om det finns något kreativt att utvinna genom att behandla traditionell och 

modern kultur som två helt separata diskurser. Detta förutsätter i sig tanken på moderniteten 

som en rak linje med tydliga kausala samband. Ett modernt Kina måste i så fall förstås som ett 

fragmentariskt fenomen utan någon verifierbar startpunkt, som ofta bromsats upp på grund av 

                                                
12Hector Rodriguez, “Questions of Chinese aesthetics: Film form and narrative space in the cinema of King Hu” i 
Cinema journal (nr. 1/1998) s. 73-74 
13”Painting emphasizes formal expression and vivid temperament, not the imitation of reality. [---]. The 
difference between emphasis on expression and emphasis on representation is exactly where the boundary line is 
drawn between Chinese and Western traditional aesthetics.” Luo Yijun, “A review of part IV of Shao Mujuns 
article “Summary of casual thinking on film aesthetics”” i George S. Semsel, Xia Hong, Hou Jianping (red), 
Chinese film theory: a guide to the new era (New York, Praeger Publishers, 1990), s. 122, översättning från 
kinesiska av Hou Jianping  
14“The eye position is not thought of as fixed. Were it the painter´s aim to afford the illusion of an actual scene, 
he would necessarily have to establish a fixed eye position from which it must be viewed; but since he aims only 
to create a two-dimensional harmony “parallel to nature”, he is under no obligation to do this.” William Willetts 
om perspektiv i kinesisk landskapsmålning i Chinese art, volume 2 (Middlesex, Penguin Books Ltd, 1958), s. 
615 
15Richard L. Thorp, Richard Ellis Vinograd, Chinese art & culture (New York, Harry N. Abrams Inc, 2001), s. 
227-229 
16“Although painting is representational, the emphasis is on the expression of ideas […]. If the meaning is 
insufficient, one may say that a painting is not even representational. Nevertheless, ideas exist in visual forms; if 
one discards the forms, where can one find the ideas? [---]. In painting it is desirable that the painted images 
resemble the actual things. How can one paint things without actually knowing them?” 1300-talsmålaren Wang 
Lü citerad i Kathlyn Maurean Liscomb, Learning from mount Hua: a Chinese physician´s illustrated travel 
record and painting theory (Cambridge, Cambridge University Press, 1993), s. 61 
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rådande ideologisk situation, och som fastställdes enligt officiell politisk agenda först 1979. 

Men ponera över det faktum att boktryckarkonsten ofta omnämns som det moderna 

samhällets startskott i Väst. Hur ska vi då se på det faktum att tryckerikonsten är inlånad från 

Kina; startar det moderna Kina redan år 900?17 Om man med ett modernt Kina endast avser 

ett Kina under inflytande av västerländska tankematriser bör man påminnas om att 

Jesuitmissionärer var verksamma i Kina redan på 1600-talet (det skall dock påpekas att 

missionärernas kunskaper var förunnade en ytterst liten priviligerad skara, och det kan 

diskuteras om de överhuvudtaget hade något inflytande på den kinesiska eliten.)18 De allra 

flesta skulle dock räkna opiumkriget (1839-42) som startskottet för idén om ett modernt Kina, 

såsom en brutal manifestation i västmakternas tekniska överlägsenhet. Långt mer 

förödmjukande var troligen förlusten mot Japan – som i stor utsträckning redan genomgått 

förändringen från feodalsamhälle till modern industriell nation - i japansk-kinesiska kriget 

(1894-95). Till skillnad från västerlänningarna, som man i princip inte hade någon uppfattning 

om, hade japanerna alltid betraktats som ett underlägset grannfolk.19 Till detta kan tilläggas 

arrowkriget (1856-60) och kinesisk-franska kriget (1883-85), samtliga med samma 

katastrofala utgång. Det var alltså med starka krigsstrategiska och nationalistiska motiv – 

bevara nationens suveränitet genom att bekämpa fienden med dess egna medel – som Kina 

började skicka studenter över halva jordklotet för att absorbera västerländsk kultur. I denna 

historiskt mycket viktiga period introducerades också filmen i Kina.20  

Som Thorp och Vinograd påpekar är identitet ett ständigt återkommande tema i all 

kinesisk konst de senaste 200 åren. 21  Frågan om vad en traditionell kulturell identitet 

egentligen innebär i en tid av internationalism har förmodligen bidragit till en ambivalent 

inställning gentemot filmmediet; där den teoretiska diskussionen i stort kretsat kring frågor av 

mediaspecifik karaktär – skall filmen sträva mot sin egen logik eller skall den stödja sig på 

rådande estetiska normer? Yingjin Zhang menar att det är först i och med den femte 

generationen kinesiska filmskapare som man kan börja tala om films by film people, till 

skillnad från films by literature people, som Zhang ser som en ihållande trend från tidigt 30-

                                                
17För en uppräkning av olika alternativa startskott för moderniten, se Stephen Toulmin, Cosmopolis: the hidden 
agenda of modernity (New York, The Free Press, 1990), s. 5. Min tanke är inte helt tagen ur luften, många 
historiker hävdar att Kina var ekonomiskt och teknologiskt rustade för en industriell revolution redan år 1300. Se 
Eric Jones, The European miracle: Environments, economics and geopolitics in the history of Europe and Asia 
(Cambridge, Cambridge University Press, 2003), s. 202-203  
18För en skildring av europeiska konstnärer och vetenskapsmän i Kina under Qing-dynastin, se Thorp, Vinograd, 
s. 360-363  
19Björn Kjellgren, Kinakunskap, (Lund, Studentlitteratur, 2000), s. 64  
20Den 11:e september 1896 visade en fransk entreprenör xiyang yingxi (western shadowplay) på ett 
nöjeskomplex i Shanghai. Se Yingjin Zhang, Chinese national cinema (New York, Routledge, 2004), s. 14 
21Thorp, Vinograd, s. 369 
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tal och 50 år framåt. Enligt en sådan historiesyn var det alltså världsnamn som Chen Kaige, 

Tian Zhuangzhuang och Zhang Yimou som slutligen bröt med det estetiska arvet från 

litteraturen och teatern, genom att på ett mer komplext och subtilt sätt nyttja filmens 

audiovisuella möjligheter – visuell kvalité, icke-dramaturgisk struktur, off-screenljud, jump-

cuts istället för litterär kvalité, dramaturgisk struktur, diegetisk musik, linjär klippning etc.22 

Det första som slår mig efter att ha granskat den lista av kontrasterande stilgrepp som 

Zhang radar upp, är att det rör sig om i princip samma kriterier som brukar användas för att 

skilja klassisk Hollywood-stil från t.ex. franska nya vågen. Men min poäng är att om man 

försöker placera in Hu i en sådan här distinktion stöter man snabbt på problem (detta görs 

emellertid aldrig, av delvis förklarliga skäl, se kapitel 2.1). Hus filmer är narrativa, de berättar 

en historia från början till slut, de innehåller ett heterogent kluster av referenser till vad den 

genomsnittlige åskådaren säkert skulle godta som karaktäristiskt för kinesisk estetik – 

Pekingoperans stiliserade skådespeleri, landskapsmåleriets poetiska lyster, kalligrafins 

abstrakta form. Samtidigt är min tes att Hu, genom ett skickligt utnyttjande av cinematiska 

tekniker, skapar en alldeles unik version av kinesisk estetik, som måste förstås som specifik 

för filmmediet.  

Jag hoppas därmed att jag har uttryckt mig i klartext. Jag tror att Hus filmer bäst förstås 

som en generalisering av ett kulturellt förflutet, filtrerat genom en västerländsk apparatus. 

Därmed inte sagt att det ena nödvändigtvis förlorar i prestige genom interagering med det 

andra. Om jag skulle försöka skära ner mina avsikter med denna uppsats till en mening skulle 

det förmodligen bli: Att öka förståelsen för King Hus estetiska val genom att belysa vissa 

rytmiska rörelsetendenser, såsom en konstruktion av filmens montage, och dess relation till 

Pekingoperan respektive cinéma pur. Med dessa avsikter hoppas jag även kunna bidra till 

avmarginaliseringen av Hu som förvaltare till en förment essens av traditionell kinesisk kultur.   

Jag vill också förtydliga det faktum att min undersökning av den traditionella teatern 

kommer att präglas av en viss reservation gentemot eurocentrism. Detta bör inte förstås som 

en direkt attack på Europa, inte heller som en favorisering av människor med icke-europeiskt 

ursprung, utan snarare som ett försök att sätta eurocentriska idéer, och därmed också mina 

egna normativa uppfattningar, ”inom parentes”. ”Väst” som konceptuell idé förtjänar 

verkligen att problematiseras, vilket i skilda kontexter redan gjorts.23 Shobat och Stam 

redogör visserligen för en rad problem som är svåra att kringgå – var hamnar t.ex. 

                                                
22Zhang, s. 235-238 
23Se Ella Shobat, Robert Stam, Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the media (London, Routledge, 
1994), s. 13-15  
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Latinamerika i förhållande till ”Väst”? – men jag skulle ändå vilja påstå att de allra flesta 

historiker i någon mån accepterar idén om en homogen europeisk kultur – ofta kallad 

västerländsk - uppsprungen runt 1000, och som alltsedan upptäckten av den amerikanska 

kontinenten c:a 1500 ses som drivkraften för all progressiv utveckling.24 Jag tror däremot att 

ytterst få skulle acceptera idén om ett homogent ”Öst”, som i än högre grad måste avfärdas 

som en konstruerad myt. Vi behöver egentligen bara sätta in den så ofta förekommande 

dikotomin Öst/Väst i en teaterkontext för att belysa problematiken; en teateruppsättning eller 

en operaföreställning betyder rent formmässigt samma sak vare sig i Tjeckien, Spanien eller 

Sverige, det är egentligen bara lingvistiska barriärer som utgör hinder. En kinesisk 

kulturdelegat som för första gången fick uppleva smakprov på japansk Kabuki kommenterade 

upplevelsen, efter att ha återhämtat sig från chocken: ”It was so different, I didn´t know what 

to think!25 

Det är först då man konfronteras av något som negerar alla ens normativa uppfattningar 

om vad konst bör vara – mimesis, identifiering, objektsdistansering – som man inser vilka 

skakiga grundvalar de egentligen vilar på. Den traditionella teatern är verkligen en utmaning 

mot allt detta, och jag tror att varje försök att förstå den utifrån ett redan etablerat estetiskt 

ramverk är direkt dömt att misslyckas. Som Tao-Ching Hsü påpekar kan traditionell teater för 

den oinvigde jämföras med att lyssna på musik i en totalt annorlunda skala, ”and just as the 

only way to understand such music is to learn the new scale, so the only way to learn to 

understand Chinese dramas is to try to appreciate them as the Chinese do.”26 Jag hoppas 

därmed att jag har rättfärdigat det faktum att traditionell teater måste behandlas med 

varsamhet och respekt gentemot traditionella kinesiska normer. 

1.3 Metod 

Mitt primärmaterial utgår från skrivna källor som i skilda kontextuella sammanhang belyser 

King Hu, traditionell teater med fokusering på Pekingopera, 20-talets modernism och 

avantgarde-rörelse med inriktning på cinéma pur. Som filmvetare tycks det naturliga steget 

vara att från det skrivna ordet verifiera/falsifiera sina teser genom exemplifiering i form av 

rörliga bilder (i högsta grad då en uppsats vill tematisera rörelsebegreppet), men det som tycks 

                                                
24“Previous to the eleventh century, one cannot speak of European history.” Deitrich Gerhard, “Periodization in 
European history” i American historical review 61 (1956), s. 903. Se även David Gress, From Plato to Nato, the 
idea of the West and its opponents (New York, The Free Press, 1998), s. 213-218 
25Leonard Pronko, Theater East and West: perspectives towards a total theater (Berkeley, University of 
California Press, 1967), s. 4-5. Se även s. 170 för en hysteriskt rolig skildring gällande en japansk publiks första 
bekantskap med italiensk opera. Jag måste dock reservera mig mot den absoluta sanningshalten i historien, men 
nog tyder det på att centristiska idéer ingalunda är en enkelriktad gata.  
26Tao-Ching Hsü, The Chinese conception of the theatre (Seattle, University of Washington Press, 1985), s. 5. 
Min kursivering. 
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logiskt är inte alla gånger förenligt med praktiska förutsättningar. Jag minns en föreläsning på 

grundkursen i filmvetenskap, då en föreläsare, med någon form av odefinierad statistisk 

undersökning som underlag, påpekade att 90 % av alla uppsatsskribenter verkar inom ett 

mycket snävt område; västerländsk narrativ film. Det är möjligt att jag missförstod något i 

sammanhanget, men för mig framstod detta som grundat på ett medvetet val, utifrån 

studenternas personliga intressen. 

Jag tror inte att denna fokusering har sin grund i någon personlig intressesfär, snarare är 

det arkiven som sätter gränserna. Hus filmer är långt ifrån lättillgängliga, och att få tillgång 

till en adekvat mängd filmmaterial kräver ett detektivarbete, i sig värt en uppsats. Dock, med 

ovärderlig hjälp från Beijings filmakademi, via mailkontakter med Hong Kong och Malaysia, 

genom assistans från importbutiker från världens alla hörn, har jag lyckats överbrygga detta 

hinder. Dokumentärt filmmaterial om traditionell teater, samt filmade uppsättningar av 

Pekingopera finns bevarade på Dansmuséet, och dessa har jag fått i princip obegränsad 

tillgång till. Cinéma pur som begrepp är ingalunda skrivet i sten, och det medför att 

filmmaterialet naturligt avgränsas utifrån min förståelse och definition av cinéma pur. Detta 

kommer att belysas ytterligare i kapitel 1.4, men jag vill ändå framhålla att Dansmuséet även 

här varit en skänk från ovan. 

För att hålla diskussionen kring rytm och rörelse inom rimliga gränser krävs det att dessa 

begrepp förses med någon form av teoretisk styrning; jag vill tro att det rör sig om metod 

snarare än avgränsning. Vad gäller definition av rytm kommer jag att tillämpa professor 

Edward Adolf Sonnenschein, vars ontologiska beskrivning av rytmiska fenomen 

sammanfaller med diskussioner kring filmens visuella rytm, enligt min mening är den fullt 

adekvat än idag.27 Fördelen hos Sonnenschein, gentemot tidiga grekiska tänkare som t.ex. 

Aristoxenus, är att hans definition även innefattar rytm som ett visuellt fenomen. 

 Filmens rörelse kan givetvis undersökas på många olika sätt, dels beroende på vilken 

slags rörelse som avses – vilket jag härvidlag hoppas ha klargjort – dels vad man egentligen 

menar med rörelse. Definitioner av sådant slag vållade mig stora bekymmer i begynnelsen av 

vad som sedermera resulterade i min C-uppsats, och en bekant, dåvarande student vid 

Balettakademin, hade lösningen, även om jag till en början avfärdade en text om 

marionetteater från tidigt 1800-tal som direkt irrelevant. Idag vet jag få texter som på implicita 

grunder så exakt beskriver det ”urfilmiska” i att skapa ett artificiellt rörelsebegrepp genom 

sammanfogning av temporala successioner som Heinrich von Kleists märkliga essä från 

                                                
27Edward Adolf Sonnenschein, What is rhythm? (Oxford, Basil Blackwell, 1925) 
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1810.28 Som teoretisk ingång till rörelsebegreppet vill jag alltså föreslå Kleists marionett, och 

i dess förlängning även Sergei Eisensteins biomekaniska rakurs.29 Jag misstänker att läsaren 

till en början kommer att uppleva detta som en aning spretigt, men jag vill samtidigt tro att en 

desfokuserad syn i många fall leder fram till bästa möjliga förståelse av ett fenomen. Så, ha 

tålamod, perspektiven vidgas. 

Tillvägagångssättet för analysdelen kan beskrivas som en jämförande studie utifrån rörligt 

bildmaterial, där målsättningen är att finna gemensamma beröringspunkter mellan den 

montagekonstruerade rörelsen i Hus filmer och rörelse i Pekingopera respektive cinéma pur, 

med stöd utifrån skrivet material, och med rytm som ett nyckelord. Det skall här öppet 

erkännas att min idé, avseende Hus likheter med cinéma pur, tycks vara förekommen; 

Rodriguez nämner Lau Shing-hon (till vardags lärare på Hong Kong Academy of Performing 

Arts), som i den taiwanesiska tidsskriften Film appreciation jämför Hu och Fernand Léger. 

Jag måste därmed avdramatisera mina egna originalitetsanspråk som tämligen ringa.30  

1.4 Avgränsning   

Avgränsningen av studiematerial gällande King Hu är av enklast möjliga princip; den grundar 

sig på den mängd som jag för tillfället kan tillgodogöra mig. De essäer och tidsskriftsartiklar 

om Hu som finns översatta till engelska är så pass fåtaliga att de tenderar till självavgränsning, 

eftersom så gott som samtliga också i någon mån behandlar Hus actionestetik i förhållande till 

Pekingoperan – vissa undantag finns, se kapitel 1.5 - finner jag det också värt att inkludera 

samtliga i uppsatsen, utan någon påtaglig risk för överansträngning, så att säga. Dessvärre 

tvingas jag konstatera att det existerar en uppsjö skrivet material om Hu, som jag av rent 

lingvistiska skäl inte kan dra nytta av. Den första, och hittills enda fullängdsstudien om Hu 

skrevs i Japan 1997, och finns i dagsläge inte i översättning.31 Mary Farquhars essä om Hu 

grundar sig nästan uteslutande på kinesiskt material, endast ett fåtal av dessa finns i 

översättning.32 Eftersom mina kunskaper i det kinesiska språket är långt ifrån tillräckliga för 

tillgodogörande av akademisk litteratur, tvingas jag inse att mycket värdefull kunskap går 

förlorad och att slutresultatet förmodligen kunde sett helt annorlunda ut. De filmer av Hu som 

                                                
28Heinrich von Kleist, ”Om marionetteatern” i Om marionetteatern och två andra essäer (Stockholm, Bibliofila 
klubben, 1949), s. 3-11, översättning från tyska av Lisa Matthias och Egon Jonsson 
29Av den franska termen raccourci. Jag väljer, liksom Mikhail Iampolski, att behålla det ryska ordet av i stort 
samma skäl. Se Mikhail Iampolski, ”Rakurs and recoil” i Aura (nr. 1/1998), s. 14 
30Jag har dock, via mailkontakt med Shing-hon själv, fått bekräftat att artikeln aldrig översatts till europeiskt 
språk, och att den utgår från en film av Hu jag ännu inte sett. 
31David Bordwell, Planet Hong Kong: popular cinema and the art of entertainment (Cambridge, Harvard 
University Press, 2000), s. 260  
32Mary Farquhar, ”A touch of Zen: Action in martial arts movies” i Chris Berry (red), Chinese films in focus: 25 
new takes (London, British Film Institute, 2003), s. 167-174 
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kommer att behandlas i analysen är följande: Da zui xia/Come drink with me (1966), Long 

men ke zhen/Dragon gate inn (1967), Xia nü/A touch of Zen (1971), Yingchun ge zhi Feng 

Bo/The fate of Lee Khan (1973) och Kongshan lingyu/Raining in the mountain (1979). 

Samtliga innehåller exempel på de frenetiska actionscener som gjort Hu ryktbar och är därför 

högst relevanta. Alla dessa kan också sägas tillhöra den genre som brukar kallas wuxia pian 

(ungefär film om vandrande krigare).33 Shanzhong chuangqi/Legend of the mountain (1979) 

och Huapi zhi yinyang Fa Wang/Painted skin (1993) skiljer sig något från mängden, eftersom 

de är rena spökhistorier och inte lika dominerade av action. Dessa kommer jag således helt att 

utelämna från analysdelen.  

Skrivet material om traditionell teater och Pekingopera tenderar också till 

självavgränsning, eftersom få kineser haft ambitionen att beskriva sin teatertradition i ett 

ontologiskt perspektiv. Detta kan förklaras med att de som förstår och uppskattar traditionell 

teater ofta är lågutbildade och saknar kännedom om alternativa konsttraditioner. De som har 

akademiska ambitioner tenderar å andra sidan att hänge sig åt ”högre konst”, såsom poesi, 

kalligrafi och målning. Traditionell teater har alltjämt en väldigt låg status i Kina och 

skådespelare betraktas ofta som en samhällsklass för sig långt ner på den hierarkiska skalan.34 

Många kineser skulle förmodligen inte ens acceptera traditionell teater som ”konst”, men det 

finns två varianter som är vida berömda för dess respektive artistiska kvalité, och som 

beundras av alla samhällsklasser: Kunqu (melodier från Kunshan) och Pekingopera.  

Jag kommer i stora drag att följa Tao-Ching Hsüs The Chinese conception of the theatre 

som just har en ontologisk ambition, och som vänder sig direkt till en västerländsk läsare utan 

förkunskaper om kinesisk teater. Jag håller den fortfarande som den bästa bok som skrivits i 

ämnet, tillsammans med Cecilia S. L. Zungs Secrets of the Chinese drama.35 Den senare 

måste dock, med tanke på åldern, sättas in i ett historiskt perspektiv. Det sista kapitlet i Hsüs 

bok är en jämförelse mellan kinesisk och europeisk teater som med fördel kan läsas kursivt. 

En av svårigheterna med att studera kinesisk teater är att det inte existerar något som kan 

liknas vid en teoretisk referenspunkt; Kina har aldrig haft någon motsvarighet till Aristoteles 

Poetics, Bharatamunis Natyasastra eller Zeamis Fushikaden. Faye Chunfang Feis 

samlingsvolym från 1999 är den hittills enda i sitt slag, till största delen bestående av ett antal 

mycket korta texter, vars egentliga betydelse ofta döljs i metaforiska omskrivningar. Här finns 
                                                
33Forskare tycks oeniga om huruvida gongfu pian, som exploderade i popularitet efter Bruce Lees framgångar, 
skall betraktas som en del av wuxia pian.  Stephen Teo hävdar dock att wuxia och gongfu är två helt olika stilar, 
där wuxia främst kännetecknas av väpnad strid, medan gongfu fokuserar på kroppen som redskap. Se Stephen 
Teo, Hong Kong cinema: the extra dimensions (London, British Film Institute, 1997), s. 97-99    
34Hsü, s. 86 
35Cecilia S. L. Zung, Secrets of the Chinese drama (London, George G. Harrap & Co, 1937)  
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emellertid också en mycket central text av teaterregissören Huang Zoulin som berör konceptet 

xieyi, som introducerades av Zoulin själv på tidigt 60-tal, men som först på 80-talet 

stimulerade till nationell teoretisk diskussion (xieyi är i själva verket ett mycket gammalt 

koncept, som ursprungligen användes inom målerikonsten).36 Som ett komplement till Hsü är 

Zoulin ytterst förtjänstfull, och det är min uppfattning att hans tankar kring rörelsen i 

traditionell teater kommer att ha stor betydelse för analysdelen. Detsamma gäller Jo Rileys 

Chinese theatre and the actor in performance som är en högintressant – om än kanske något 

fantasifull – studie, i huvudsak inriktad på den kinesiske teaterskådespelaren i relation till 

exorcistiska ritualer och dockteater.37  

Därmed återstår endast att föreslå en lämplig definition av cinéma pur, och därmed också 

avgränsa filmmaterialet för uppsatsens analysdel. Som jag tidigare nämnt, är cinéma pur inget 

som en gång för alla är inlindat i gips, vanligtvis betraktat som en heterogen samling filmer, 

vars upphovsmakare rörde sig tämligen fritt mellan olika stilar, innefattade i ett nätverk av 

modernistiska konstyttringar, vars aktivitet tycks ha accelererat åren strax före första 

världskriget. Fernand Léger anses ofta vara en renodlad kubist, men Hans Richter hävdade 

ändock att Ballet mécanique (Fernand Léger/Dudley Murphy, 1924) var ”100 % Dada”38, 

samtidigt som den alltjämt betraktas som ett emblematiskt exempel på cinéma pur. Även om 

Germaine Dulac skapade ett fåtal filmer åren 1928-29 som hon själv kallade cinéma pur39, var 

det ingalunda den enda genre hon hängav sig till.  

Den möjliga existensen och värdet av en ”ren film” var en dominerande diskussion för 

franska filmteoretiker åren 1923-27, och såväl René Clair, Henri Chomette som Dulac bidrog 

med inlägg i debatten. Pierre Porte tycks ha kommit längst i strävan att artikulera cinéma pur, 

för Porte var cinéma pur något totalt originellt inom estetik, möjligheten att uttrycka sig 

genom harmoni och melodi i plastisk rörelse.40   Min förståelse av cinéma pur är en 

kombination av Porte och den definition som t.ex. Bordwell och Kristin Thompson föreslår; 

alltså en icke-narrativ film som tematiserar kinetiska och rytmiska kvaliteter hos vardagliga 

objekt i strävan att reducera ner filmens uttrycksmedel till ”ren form”.41 I och med en sådan 

                                                
36Huang Zoulin, ”On Mei Lanfang and Chinese traditional theater” i Fei (red), s. 154-158 
37Jo Riley, Chinese theatre and the actor in performance (Cambridge, Cambrige University Press, 1997) 
38Hans Richter, “Dada and the film” i Willy Verkauf (red), Dada: monograph of a movement (Taufen, Arthur 
Niggli Ltd, 1957), s. 68 
39”A cinema free from literary subjects, and whose only subject would be lines and volumes.” Germaine Dulac 
citerad i Standish D. Lawder, The cubist cinema (New York, New York University Press, 1975), s. 174. Det 
tycks dock som om Dulacs cinéma pur aldrig var “abstrakt” i samma mening som t.ex. Symphonie diagonale 
(Viking Eggeling, 1924).  
40Pierre Porte, “Pure cinema” i Richard Abel (red), French film theory and criticism: a history/anthology. Vol 1, 
1907-1929 (Princeton, Princeton University Press, 1988), s. 385, översättning från franska av redaktören 
41Se Kristin Thompson, David Bordwell, Film history: an introduction (New York, McGraw-Hill, 2003), s. 180  
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artikulering utelämnas alltså försök till en rent abstrakt film; som förvisso i lika hög 

utsträckning intresserar sig för filmens kinetiska möjligheter, men som till skillnad från det vi 

skall förstå som cinéma pur tematiserar en sådan dynamism uteslutande genom icke-

föreställande former och volymer. Karaktäristiskt för cinéma pur är således att de objekt som 

förevisas har haft en materiell existens a priori.  

Det finns mig veterligen endast ett fåtal filmer som verkligen överensstämmer med denna 

beskrivning, och jag kommer, trots risken att framstå som löjligt konventionell, att 

koncentrera mig på det kanske mest kända exemplet: Ballet mécanique. Denna film omnämns 

i någon utsträckning i närmast varje skrivet verk som behandlar 20-talets avant-garderörelse 

inom filmen; vare sig det rör sig om Dada, kubism eller surrealism. Jag kommer i stora drag 

att tillämpa Lawder – som innehåller en utmärkt stillbildanalys - samt essäsamlingar som 

French film theory and criticism och Film as film för en ökad förståelse för Ballet mécanique 

och för 20-talets modernistiska trender och avant-garderörelsen i stort.42  

1.5 Tidigare forskning 

King Hu var en av de första kinesiska regissörer som blev ett föremål för seriösa studier 

utanför Asien. A touch of Zen belönades med Grand Prix de Technique Supérieur i Cannes 

1975, vilket föranledde retrospektiver på filmklubbar runtom i Europa och intervjuer med Hu 

själv i Positif och Sight and sound – dessa utgör, tillsammans med en intervju i Cahiers du 

cinémas specialnummer om Hong Kong 1984, råmaterialet för citering av Hu.43 Hus bortgång 

1997 tycks ha startat en ny intressevåg, året efter utkom Rodríguez alldeles utmärkta essä om 

rumsbegreppet i Hus filmer i förhållande till den traditionella kinesiska estetiken; i min 

mening det bästa som skrivits om Hu, även om Rodríguez faktiskt motsäger sig själv på en 

punkt (se kapitel 2.1). 1998 publicerades också tre artiklar om Hu i Cinemaya, förutom 

Hsiung-ping ytterligare en odistanserad hyllning till ”det ensamma geniet”, och en som 

belyser olika aspekter rörande Dragon gate inn.44 Hong Kong International Film Festival 

utgav samma år Transcending the times: King Hu and Eileen Chang, i samband med en 

komplett retrospektiv av Hus filmer. Denna bok innehåller bl.a. mycket värdefulla intervjuer 

med Hus assistenter och skådespelare. Bordwells essä från 2000 tycks vara det första försöket 

att beskriva Hus actionestetik, utan traditionell kinesisk estetik som kontextuell bakgrund 

                                                
42Phillip Drummond (red), Film as film: formal experiment in film 1910-75 (London, Arts Council of Great 
Britain, 1979)  
43Michel Ciment, “Entretien avec King Hu” i Positif nr. 169 (1975), s. 28-35, Rayns, “Director: King Hu”, 
Charles Tesson, “Calligraphie et simulacres: Entretien avec King Hu” i Cahiers du cinema nr. 362-363 (1984), s. 
20-24 
44Roger Garcia, ”The Touch of Hu”, Tony Rayns, ”Laying foundations: Dragon gate inn” i Cinemaya nr. 39-40 
(1998), s. 77-79, 80-83 
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(något annat är inte att förvänta av Bordwell, pragmatiker som han är). Det råder inget tvivel 

om att Bordwell är ett stort fan av Hus filmer, vilket dock leder till att hans begreppsapparat 

stundtals blir något överansträngd, the glimpse är i viss mån användbart, men i många fall rör 

det sig om vad Bordwell i en annan kontext säkert skulle kalla jump cuts. Som jag redan har 

nämnt, blir Bordwells analys desto mer förtjänstfull då han beskriver Hus kameraplaceringar i 

förhållande till mise-en-scene, i sådana fall får åskådaren verkligen bara en ”skymt” av hela 

händelseförloppet. Det senaste tillskottet i forskningen kring Hu tycks vara Farquhars essä 

från 2003, där actionscener ur A touch of Zen analyseras i tre steg; som narrativ, spektakel och 

etisk princip. Av intresse är också en intervju med Zheng Peipei (legendarisk skådespelerska 

hos Shaw Brothers) som bitvis motsäger det mesta som tidigare skrivits om Hu.45  

Forskningsläget kring kinesisk film överlag bedömer jag idag som ytterst vitalt. Det har 

sedan mitten på 80-talet skrivits en mängd material om den Hong Kong-producerade filmen – 

som Hu haft en enorm betydelse för - förutom essäsamlingar av skiftande kvalité också 

utmärkta fullängdsstudier såsom Bordwells Planet Hong Kong och Teos Hong Kong Cinema. 

Till en början säkerligen en effekt av Cahiers du cinémas initiativ att tillägna Hong Kong en 

hel upplaga – ”at that time, when Cahiers spoke, Western film culture listened.”46 – men 

också i förlängningen beroende på den rådande internationaliseringen av Hong Kong-film, 

vars konventioner och genrer i någon mån bidragit till förändringen av den amerikanska 

filmkulturen, och även gått utöver också den gränsen. Charlie´s angels/Charlies änglar (McG, 

2000) är i botten en remake av Dongfang sanxia/The heroic trio (Johnnie To, 1993). Skaparna 

av TV-serien Xena: warrior princess/Xena - krigarprinsessan (MCA Television 

Entertainment Inc, 1995-2001) tycks vara uppfödda på filmer av Tsui Hark och Ching Siu-

Tung. Kill Bill, volume 1 (Quentin Tarantino, 2003) är Shaw Brothers i kubik. I sådana fall 

blir film en global smältdegel där olika stilar hybridiseras och till slut blir oskiljaktiga.  

I en era av globalisering, där transnationella marknadskrafter ständigt underminerar 

nationalstatens legitimitet47, är det kanske inte så märkligt att Kina åter börjat reflektera över 

den nationella identitetens ambivalenta status; de senaste publikationerna om kinesisk film 

ägnar helt logiskt stor möda åt att problematisera Kina som filmnation.48 Vi skall snart se hur 

Hu kanske mer än någon annan regissör personifierar problemet att fastställa Kina som 

                                                
45Peter Gravestock, Mike Walsh, ”The good fight: an interview with Zheng Peipei” i Metro nr. 138 (2003), s. 
118-120 
46Bordwell, Planet Hong Kong, s. 88 
47Se Masao Miyoshi, “A borderless world? From colonialism to transnationalism and the decline of the nation-
state” i Critical inquiry (nr. 4/1993), s. 726-751 
48Förutom Zhang, se även Sheldon H. Lu, Emilie Yueh-Yu Yeh (red), Chinese-language film: historiography, 
poetics, politics (Honolulu, University of Hawaii Press, 2005) 
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filmnation, och hur varje försök att beskriva hans visuella stil som någon yttring av 

Chineseness måste övervägas med stor försiktighet.  

Något oförtjänt tilldelas Taiwan ofta en undanskymd roll i den nya vågen av asiatisk film. 

Tyvärr måste jag erkänna att jag inte kan positionera mig själv som ett undantag från den 

regeln, då jag helt enkelt inte har tillräcklig överblick gällande forskningen runt taiwanesisk 

film. Det senaste rönet tycks vara en utmaning mot rådande queerteoretisk forskning, som 

redaktören Fran Martin upplever som alltför dominerad av eurocentriska idéer.49  

1.6 Disposition 

Med tanke på att en diskussion kring nationsbegreppet inom kinesisk film utomordentligt 

avspeglar det aktuella forskningsläget, kombinerat med en personlig uppfattning att varje 

ambition att i någon kontext skriva om Kina också bör föregås av en artikulation avseende 

vilket Kina som egentligen menas, kommer kapitel 2.1 att problematisera bilden av King Hu 

som en ”kinesisk” regissör, jag vill här även försöka omvärdera termen Chineseness som 

många teoretiker, bl.a. Rodríguez, enligt min mening använder alltför lättvinnligt. I kapitel 2.2 

följer en mycket översiktlig förklaring av den traditionella teaterns karaktäristika, kapitel 2.3 

är en studie i Pekingoperans rörelseprinciper med utgångspunkt i Huang Zoulins xieyi. Kapitel 

2.4 tillägnas en kortfattad historisk bakgrund till cinéma pur och tanken på en visuell rytm, 

här introduceras även Sonnenscheins definition av rytm. I kapitel 2.5 ämnar jag redogöra för 

hur Kleists marionettdocka och Eisensteins rakurs fungerar som illustrativ teoretisk modell 

för filmens unika möjligheter att skapa kontinuerlig rörelse som inte äger fysisk existens a 

priori, komplexiteten i denna modell motiverar att den tillägnas ett helt kapitel. Kapitel 3 är 

uteslutande en analysdel, uppdelad i två undergrupper: Pekingopera respektive cinéma pur. 

Kapitel 4 utgörs av en sammanfattning. 

2. Teoretiska förutsättningar 

2.1 King Hu och Chineseness 

Som jag redan ytligt berört är jag mycket positivt inställd till Rodríguez studie av 

rumsbegreppet i Hus filmer. Rodríguez uppfattning att traditionalismen ständigt måste skrivas 

om, såsom filtrerad genom den tidsepok som upphovsmannen – i detta fall filmskaparen – 

själv är verksam inom, tycks i sin tur vara starkt influerad av Bordwells verk om Yasujiro 

Ozu.50 Detta ter sig på ett sätt fullt logiskt, eftersom det faktiskt finns en rad beröringspunkter 

mellan Hu och Ozu. Båda har de upphöjts till förvaltare av någon slags nationell essens, i den 

                                                
49Fran Martin (red), Situating sexualities: queer representations in Taiwanese fiction, film and public culture 
(Hong Kong, Hong Kong University Press, 2003) 
50David Bordwell, Ozu and the poetics of cinema, (London, British Film Institute, 1988) 
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mån en sådan existerar. Även om Hu går till historien som en actionregissör, står han inte Ozu 

långt efter att skapa en poetiskt mättad stämning genom icke-diegetiskt bildmaterial. Dock, 

alltmedan vi har tillgång till en rad informationskällor som problematiserar Ozus förhållande 

till den nationella kulturen – det är välkänt att Ozu var en stor beundrare av västerländsk 

kultur i allmänhet och film i synnerhet, han motsatte sig även västerländska filmkritikers 

försök att se hans filmer som symboliska för något utpräglat japanskt51 - finns det inga källor 

som motsäger uppfattningen att Hu tycks ha varit besatt av Kina, eller snarare sin egen 

selektiva förståelse av Kina. Hans förhållande till filmen är svårt att uttala sig om, enligt 

filmhistorikern Law Kar såg Hu sig själv aldrig som en del av en rådande filmkultur, utan 

snarare som en del av Kinas konsttradition i ett större perspektiv.52 Dock kan man utläsa en 

beundran för Akira Kurosawa och i synnerhet Shichinin no samurai/De sju samurajerna 

(1954).53 Det enda uttalande gällande västerländsk film jag lyckats spåra är en vass kritik mot 

James Bond-filmerna, som Hu ansåg moraliskt förkastliga i glamouriseringen av 

underrättelseväsendet och spionen som hjälte (Dragon gate inn och A touch of Zen kan båda 

ses som en reaktion på Bond-filmernas immoralitet). Hu var även djupt oroad över den idé om 

vit överlägsenhet han såg avspeglas i Bond-filmerna.54  

Så det är förvisso sant att Hu var fascinerad av kinesisk kultur, och att hans filmer, såsom 

ett semiotiskt system, kan utläsas som en manifestation därutav. Men detta förklarar å andra 

sidan inte på något sätt varför filmhistoriker ständigt fascineras av Hus fascination. Denna 

fokusering på det unikt ”kinesiska” i Hus filmer måste delvis förstås med auteurismen som 

bakgrund. Under 1970-talet, som allmänt betraktas som Hus storhetsperiod, var han i mångt 

och mycket en enmansorkester, enligt New York Times recensent av A touch of Zen: ”[…] a 

Renaissance man also credited with the film´s art direction and costumes […].”55 Hus 

artistiska kontroll över sina filmer - kombinerat med den stilistiska signaturen i de 

mångfaldiga referenserna till traditionell kinesisk kultur, ett lågt produktionstempo, såsom ett 

utslag av perfektionism (Hu gjorde i snitt en film vart tredje år) och Hus egen erfarenhet av 

exil och hemlöshet, vilket avspeglas i den rotlöse vandraren som återkommer som en tematisk 

                                                
51”They don´t understand – that´s why they say it´s Zen or something like that.” Yasujiro Ozu citerad i Donald 
Richie, Ozu (Berkeley, University of California Press, 1974), s. 256 
52Richard James Havis, “King of swords”, 
http://web.archive.org/web/20000118144300/http://www.kamera.co.uk/features/kinghu.html 
53Se t.ex. Koyo Udagawa, Hirokazu Yamada, ”King Hu´s last interview” i Kar (red), s. 76, översättning från 
japanska till kinesiska av Lai Ho, översättning från kinesiska av Stephen Teo 
54Havis. Se även Ciment, s. 31 
55New York Times, 10 okt 1976, s. 75. Hu skrev även manus och klippte filmen. 
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knutpunkt i alla hans filmer56 - gör att Hu uppfyller alla kriterier för La Politique des auteurs. 

Alltså, Hus besatthet av Kina är till stor del en konstruktion av filmhistoriker, influerade av ett 

teoretiskt paradigm. Rodríguez är explicit på denna punkt, han betonar även det jag 

argumenterade för i kapitel 1.2; det finns ingen monolitisk kinesisk estetik, utan snarare en 

bred repertoar av olika stilar med skiftande medel och metoder. Ändå hänfaller han stundtals 

åt ett begrepp som Chineseness.  

Detta Chineseness kan anta många olika skepnader, å ena sidan tycks det nära besläktat 

med det som den muslimske medeltida filosofen Avicenna kallade horseness, en rent 

essentiell kvalité i neutral position, oberoende av såväl den aktuella hästens existens som 

universalien ”häst”. 57  På ett liknande sätt tenderar framför allt martial arts-filmen till 

projiceringen av något essentiellt kinesiskt, ett Kina där den ideologiska kontexten 

marginaliseras, och där nationella markörer manifesteras genom stridskonst, storslagna 

miljöer, orientalisk filosofi, gender-bending osv. Dessa filmer återger i stora drag ett Kina 

som förmodligen aldrig existerat och Chineseness som ett rent fantasifoster. Rey Chow förstår 

å andra sidan Chineseness som en världsuppfattning kinesiska intellektuella alltjämt har svårt 

att avsvärja sig från, en historiskt betingad paranoid reaktion på västerländsk imperialism; 

uppfattningen att allt kinesiskt är i någon form bättre: mer långlivat, mer intelligent, mer 

sofistikerat.58 Denna tendens till sinochauvinism slår stundtals över i svårartad arrogans och 

ett psykologiskt behov av att förödmjuka utlänningar, filmen är ingalunda förskonad från 

exempel på detta. Huang Feihong/Once upon a time in China (Tsui Hark, 1993) är en slags 

omvänd version av Kiplings Gunga din, där alla västerlänningar avbildas som onda och 

ociviliserade gweilos (kantonesiskt ord för ”främmande djävlar”), där huvudpersonen Huang 

Feihong slutligen står ensam mot resten av världen, såsom en förkroppsligad fantasibild av 

den ”äkta” kinesen, expert på såväl kung-fu, kokkonst som traditionell medicin. Tsui Hark, 

den kanske störste nationalisten inom kinesisk film och därtill också en del av den 

mångfasetterade kinesiska diasporan (Hark är född i Vietnam, uppvuxen i Hong Kong och 

utbildad i Texas), är i sig ett exempel på att det som kallas Chineseness ingalunda skulle vara 

ett fenomen knutet till fastlands-Kina, en diskussion som varit av avgörande betydelse för 

senare års sinologstudier.59 

                                                
56”I envy those who have their own land. That feeling has been almost completely absent throughout my life 
[…].” Hu citerad i Rodríguez, s. 75. 
57Se Anthony Kenny, A brief history of Western philosophy (Malden, Blackwell Publishers, 1998), s. 117-118  
58Rey Chow, ”Introduction: On Chineseness as a theoretical problem” i Boundary 2 (nr. 3/1998), s. 6 
59Se t.ex. Allen Chun, “Fuck Chineseness: On the ambiguities of ethnicity as culture as identity” i Boundary 2 
(nr. 2/1996), s. 111-138 
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Här har vi alltså två olika förståelser av Chineseness, dels såsom ett system av markörer 

innefattade i ett symboliskt nätverk; ”vad man förväntar sig se i en film från Kina”, dels 

såsom en narcissistisk och megalomanisk uppfattning om Kina som världens mittpunkt. 

Listan kan förmodligen göras längre. Men jag har svårt att acceptera Chineseness som ett 

användbart begrepp, på grundval av att jag inte kan se någon tillfredsställande definition av 

vad som skulle vara ”kinesiskt”. Kina består idag av tre olika politiska och territoriella 

system: Folkrepubliken Kina (fastlands-Kina) – styrt av kinesiska kommunistpartiet, Hong 

Kong – sedan 1997 självstyrande autonom region, Republiken Kina (Taiwan) – sedan 2000 

styrt av ett demokratiskt framstegsparti. Förutom detta är Kina också splittrat på en rad andra 

punkter: (1) etniskt; fastlands-Kina består av en majoritet Han-kineser och femtiosex officiellt 

klassade minoritetsfolk, Taiwan har en lång historia av aboriginer, Hong Kong har en 

multietnisk befolkning, (2) kulturellt; många kineser väljer förvisso att identifiera sig med en 

tusen år gammal civilisation, men de är fullt medvetna om stora regionala skillnader mellan 

t.ex. norra och södra fastlands-Kina. Enligt en undersökning utförd i Hong Kong 1988 

beskrev 80 % av de tillfrågade sig som Hong Kongers snarare än engelsmän eller kineser.60 

(3) lingvistiskt; det kanske mest uppmärksammade fenomenet. Skillnaden mellan 

rikskinesiska (putonghua) och kantonesiska är i princip likvärdig skillnaden mellan svenska 

och holländska, för att bara nämna ett exempel. Kort sagt, problematiken att fastställa vad det 

egentligen innebär att vara ”kinesisk” – för en Han-kines från Beijing säkert något helt 

annorlunda än för en shandi ren (aborigin, ordagrant bergsmänniska) från Taiwan – borde 

vara tillräckligt för att avfärda Chineseness som direkt obestämbart.61  

Hur har då den nationella instabiliteten påverkat Kina som filmnation och var passar Hu in 

i en sådan kontext? Den ideologiska och institutionella asymmetrin mellan fastlands-Kina, 

Hong Kong och Taiwan alltsedan 1949 har bidragit till att skapa vad många anser som tre 

distinkta filmnationer. Så om vi för ett ögonblick, utan att förledas in i någon diskussion 

gällande vad en filmnation är alternativt bör vara, godtar en sådan indelning, står det snart 

klart att Hu är ett exempel på hur förvirrat det kan bli.   

Hu föddes i Beijing 1931, försattes i ofrivillig exil efter ett besök i Hong Kong 1949 

(gränsen stängdes i och med kommunisternas övertagande av Kina) och skrev kontrakt med 

Shaw Brothers 1958 efter diverse ströjobb som set decorator, skådespelare och 

                                                
60Dick Wilson, Hong Kong! Hong Kong! (London, Unwin Hyman, 1990), s. 43-44 
61Frånsett ovanstående not är stycket en sammanfattning av Zhang, s. 1-5 
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radioproducent.62 Hu återvände till Beijing först 1991 och Painted skin, som blev hans sista 

film, är också den enda som i en produktionskontext kan sägas ha någon anknytning till 

fastlands-Kina. Sett ur ett sådant perspektiv är det alltså djupt motsägelsefullt att kalla Hu 

en ”kinesisk” regissör. Detsamma gäller Hus koppling till Hong Kong och dess filmindustri. 

Som Teo menar har Hu haft en enorm betydelse för Hong Kongs actionfilm, och flera av hans 

stilistiska ingredienser är idag närmast emblematiska.63 I detta fall överskrider rent estetiska 

kvalitéer filmnationella gränser. För det paradoxala i att Teo ägnar Hu ett helt kapitel i en bok 

uteslutande om film från Hong Kong, är att vad som anses vara Hus mest banbrytande filmer 

– Dragon gate inn och A touch of Zen – är inspelade i Taiwan, producerade av det 

taiwanesiska bolaget Union Film Company, och mycket löst kopplade till Hong Kong.64 

Bordwell nämner scenen i bambulunden ur A touch of Zen som ett av sina absoluta 

favoritögonblick i Hong Kong-film, men inte någonstans framgår det att filmen uteslutande är 

en taiwanesisk produktion.65 Av Hus samtliga 13 filmer är endast 4 av dem övervägande 

Hong Kong-produktioner, vilket gör att fokuseringen på Hong Kong också känns missledande. 

Zhang nämner i sin bok Hu 5 gånger i samband med taiwanesisk film och endast 2 gånger i 

samband med film från Hong Kong, vilket kanske på ett mer tillfredsställande sätt avspeglar 

sanningen. Men hela denna förvirring kan också klargöras genom en undersökning av den 

inbördes relationen mellan Hong Kong och Taiwan. En rad historiska, politiska och 

ekonomiska faktorer har resulterat i ett nära samarbete på flera nivåer, och under flera 

decennier skilde man inte ens respektive filmproduktioner åt; de tillhörde båda det som i 

Taiwan kallas national films. Denna princip har dock på senare år omreviderats, men film från 

Hong Kong har fortfarande rätt att ställa upp i Golden Horse Awards (Taiwans filmgala) och 

är, till skillnad från filmer gjorda i fastlands-Kina, skyddad mot importrestriktioner.66         

Det är sannerligen inte lätt att placera in Kina inom en filmnationell kontext, och den 

senaste trenden inom filmforskningen tycks vara att helt överge benämningen kinesisk film 

till förmån för kinesspråkig film, ett försök att täcka in all film som domineras av någon form 

                                                
62Hus födelsedatum varierar, enligt Law Kar uppgav Hu i sin sista intervju att han i själva verket föddes 1932. 
Hus motiv att lämna Beijing varierar också, enligt Rayns i syfte att vidga perspektivet på den rådande politiska 
situationen i Kina. Se Law Kar, ”King Hu biographical notes” i Kar (red), s. 125 resp Rayns, ”Director: King 
Hu”, s. 9  
63Teo, Hong Kong cinema, s. 87 
64Eftersom Hu fortfarande var kontraktsbunden till Shaw Brothers distribuerades Dragon gate inn av dem i Hong 
Kong, Singapore och Malaysia. Shaw Brothers eventuella inblandning i A touch of Zen är okänd. Se Law 
Kar, ”Remembering King Hu” i Kar (red), s. 80  
65Bordwell, Planet Hong Kong, s. 1-2. Det skall erkännas att jag gick i exakt samma fälla när jag skrev min C-
uppsats, se Mats Wahlqvist, ”Det fixerade ögonblicket: en kinetisk studie av A touch of Zen”, kandidatuppsats, 
Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet, vårterminen 2004. 
66GIO (Government Information Office), ”The Taiwan Film Industry”, http://www.gio.gov.tw/taiwan-website/7-
av/film_industry/mframes_eg.htm 
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av kinesisk dialekt, som är gjord i fastlands-Kina, Hong Kong, Taiwan och diasporan, och 

som är producerad genom multinationella samproduktioner med andra filmindustrier.67 Här 

tillåts alltså lingvistiska faktorer överstiga nationsstatens territoriella gränser, vilket medför att 

en diskussion kring filmnationen i sig kan tyckas malplacerad. Kinesspråkig film är förvisso 

en bredare term, men det kan verka missledande att språket skulle vara det enda som knyter 

samman kinesisk film. Det skrivna kinesiska tecknet anses ofta vara något universellt och 

oföränderligt, men inte ens detta är sant. Tan See Kam har beskrivit hur Hong Kong, efter 

massakern på Himmelska fridens torg, införde en hybridform av klassisk och förenklad 

kinesiska i undertexterna, vilket för en Han-kines i vissa fall framstår som förvirrande, 

förmodligen som ett sätt att markera regional skillnad och politiskt motstånd.68 Tsui Harks 

produktionsbolag, Film Workshop, har sedan millenieskiftet gjort film i Hong Kong med 

engelsk dialog, vilket är en svår utmaning för kinesspråkig film som paradigm.69   

Jag skulle sammantaget vilja föreslå att det är missvisande att beskriva Hu som en kinesisk 

regissör, och hans visuella stil som en yttring av Chineseness, på grundval att det ambivalenta 

och till synes obestämbara i dessa begrepp. Hus filmer svarar på ett tillfredsställande sätt upp 

mot kinesspråkig film, men som jag påpekat är inte ens detta koncept problemfritt, och det 

krävs förmodligen en långt mer avancerad begreppsapparat för att täcka in hela ”faunan” av 

kinesisk filmproduktion. Hur som helst skall vi ha allt detta i minne under analysdelen. 

2.2 Traditionell kinesisk teater – en extremt förutsägbar teater 

Västerländska skribenter har alltsedan mitten av 1700-talet i olika kontexter uppmärksammat 

traditionell kinesisk teater, och det stora problemet har alltjämt varit hur man skall hantera det 

faktum att traditionell teater visar upp kvalitéer som inte överensstämmer med vår normativa 

uppfattning om teater. I äldre kurslitteratur finner man ofta svårartade exempel på ett 

paradigmatiskt perspektiv.70 Vissa har tagit fasta på likheterna med antik grekisk teater och 

försökt argumentera för den traditionella teatern som en importerad produkt.71 Vissa beskriver 

traditionell teater som en pyttipanna, vilket inte ens känns värt att kommentera.72  

                                                
67Sheldon H. Lu, Emilie Yueh-Yu Yeh, “Introduction: Mapping the field of Chinese-language Cinema” i Lu, 
Yeh (red), s. 1.  
68Tan See Kam, ”The Hong Kong Cantonese vernacular as cultural resistance” i Cinemaya nr. 20 (1993), s. 12-
15 
69Zhang, s. 268 
70”Obviously, this is all very odd, outlandish, and absurd. It seems far too remote from our own theater for any 
Westerner to accept and enjoy.” Kenneth MacGowan, William Melnitz, The living stage: a history of the world 
theater (New York, Prentice-Hall Inc, 1955), s. 305  
71”The whole idea of the Chinese play is Greek. The mask, the chorus, the music, the colloquy, the scene and the 
act, are Greek. [...] The Chinese took the idea and worked up the play from their own history and their own 
social life.” J. Dyer Ball, Things Chinese (Shanghai, Kelly & Walsh, 1925), s. 659 
72Göran Leijonhufvud, Agneta Engqvist, Kineserna (Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1985), s. 145  



 

 

20 

Det finns all anledning att handskas varsamt med konceptet realism. Som suffixet –ism 

antyder är realismen blott en möjlig specifik definition av representation, och som sådan 

omsluten av komplexa värderingar, motiveringar och ideologier. Man bör också tänka på att 

realism bara kan vara möjlig i en kultur där ”det verkliga” har en konceptuell mening och 

anses äga betydelse och relevans. Men oavsett vilken förståelse man än hänger sig, är realism 

direkt oförenligt med traditionell teater. Huang Zoulin – som vi skall behandla närmare i nästa 

kapitel – går så långt att han hävdar det direkt smaklösa i att framställa livet, ”såsom det är”, 

på en scen.73 Hsü visar på en mängd exempel hur minsta antydan till realistisk illusion i 

traditionell teater avsiktligt bryts ner. I The story of the black pot – som traditionsenligt 

utspelas på en tom scen – leder mördaren en besökare genom sitt hus, varpå han pekar ut dess 

olika delar: ”Du har just passerat huvudgrinden, nu entrar du innergården, detta är portalen.” 

Besökaren tittar förvånat upp: ”Jag ser ingenting, bara en tom scen.” Hsüs tolkning är att 

pjäsförfattaren i fråga insåg att mördarens beskrivning av huset potentiellt kunde leda till en 

visuell bild av ett hus i åskådarens medvetande, illusionsbrottet är alltså motiverat för att 

påminna åskådaren om att skådespelarna fortfarande rör sig på en tom scen.74 

Det finns två karaktäristiska som är gemensamma för alla former av traditionell teater: 

åskådarfrihet och stilisering. En traditionell teaterföreställning består vanligtvis av ett flertal 

olika dramatiska episoder ur legender och litterära verk, och det förutsätts att åskådaren redan 

kan dessa historier utantill, vilket är en grundläggande förutsättning för ett slags disruptivt 

seende; åskådaren äter, dricker, för ofta högljudda samtal och koncentrerar sig på den episod 

han/hon finner intressant alt. den aktör/aktris som är föremål för beundran. Således finns alltid 

en psykologisk distans mellan teaterns värld och åskådarens värld som aldrig överskrids. Det 

är i sig tvetydigt att i sammanhanget tala om distansering, för den kanske mest fundamentala 

av idéer i traditionell kinesisk estetik är att dikotomin subjekt/objekt är falsk och fullt möjlig 

att överbrygga.75 Men när Hsü talar om känslor i sekundär mening, menar han att den 

kinesiske åskådaren visserligen förstår skådespelarnas känslor, men han/hon delar dem aldrig, 

d.v.s. åskådaren identifierar sig inte med det aktuella skeendet på scenen. Det är däremot 

vanligt förekommande att under föreställningens gång visa sin uppskattning genom att 

adressera skådespelarna med kommentarer. Som Hsü också påpekar, är avståndstagandet från 

realism till stor del en konsekvens av att emotionell agitation anses gå rakt emot den kinesiske 

åskådarens smak. Vissa pjäser kan visserligen vara mycket grymma och våldsamma, men 

                                                
73Zoulin, s. 156 
74Hsü, s. 99 
75Tu Wei-Ming: ”The idea of the human in Mencian thougt: an approach to Chinese aesthetics” i Susan Bush, 
Christian Murak (red), Theories of the arts in China (New Jersey, Princeton University Press, 1983), s. 57 
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detta kamoufleras alltid genom konventionellt skådespeleri. Passionerade kärleksscener 

förekommer aldrig, ett gift par som återses efter år av separation vidrör inte ens varandra, de 

faller istället på knä och torkar sina tårar.76 

Den traditionella teaterscenen är till en början helt tom, så när som på en mycket 

sparsmakad rekvisita i form av abstrakta ornament, utan relation till pjäsens innehåll.77 I 

traditionell teater finns alltså ingen strävan att, genom mise-en-scene, fastställa en objektiv 

situation i tid och rum, en sådan dimension skapas uteslutande av skådespelarna genom en 

syntes av sång, deklamation, rörelse och kostym. Då skådespelarna åter lämnar scenen 

representerar den ingenting, på så sätt kan scener avlösa varandra utan avbrott och utan behov 

av ridå. Skådespelarens fysiska gestalt och uppträdande är uteslutande en teatral konstruktion, 

d.v.s. det existerar ingen motsvarighet utanför teaterns värld. Dialogen är en blandning av 

sång och deklamation, röstläget är så ansträngt att ytterst få kan låta naturliga, speciellt i 

kvinnoroller. Rörelser och gester är strängt kodade och ackompanjerade av musik, vilket 

skänker skådespelandet en slags danslik kvalité. Dräkter, hattar, skor är en hybrid av olika 

modestilar från Tangdynastin (618-906) till Qingdynastin (1644-1911), även om här finns en 

tendens till historisk precision hindrar inte detta att kostym tillhörande olika tidsepoker bärs i 

en och samma pjäs. Ingen skådespelare ser någonsin skabbig ut på scenen, t.o.m. en tiggare 

bär en svart dräkt med eleganta mönster. 

Den bästa analogin till traditionell teater jag funnit lånar Hsü från Turner, som en gång 

fick frågan varför han använder färger i sina landskap som inte tillhör naturen, varpå han 

svarade: ”Önskar du inte att de fanns?”78 Den traditionella teatern visar på liknande sätt en 

förskönad version av verkligheten, frammejslad genom århundraden av åskådarpreferenser, 

livet såsom många önskar att det vore. 

2.3. Pekingoperan och xieyi – rörelsens essens 

Pekingoperan är i korthet en sammansmältning av den mjuka, följsamma musiken från södra 

Kina och norra provinsers musiktradition som betonar klapper, gonggong och stråkinstrument. 

Även om den innehåller alla karaktäristika jag beskrivit i föregående kapitel, skiljer den sig 

från många andra former av traditionell teater genom starkt framhävande av akrobatik, 

stridskonst och jonglering, benämningen ”opera” är egentligen en kraftig estetisk reducering 

som stämmer dåligt överens med faktiska förutsättningar. Eftersom Pekingoperan i hög grad 

associeras med artistisk briljans medför detta att tablåestetiska tendenser här blir än mer 

                                                
76Hsü, s. 103-104 
77Ett bord och två stolar är standard. 
78Hsü, s. 134. Källans ursprung redovisas aldrig, men jag tar för givet att Hsü åsyftar den brittiske målaren 
Joseph Mallord William Turner. 
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påtagliga, även om dygd och rättrådighet alltid övervinner ondskans makter i kinesiska 

berättelser är det i Pekingoperan ytterst sällsynt att sådant klimax överhuvudtaget uppnås. 

Pekingoperans publik söker estetisk upplevelse, snarare än moralisk instruktion.79 

Pekingoperan var av ett avgörande intresse för teaterregissören Huang Zoulin, men han 

kan för den skull knappast kallas traditionalist. I själva verket tillhörde Zoulin den första 

generation kineser som studerade teater i Väst, och han var starkt pådrivande i utvecklingen 

av det västerländska taldramat i Kina.80  Han hade även en fragmentarisk karriär som 

filmregissör – mig veterligt gjorde han endast 6 filmer mellan åren 1947 och 1980 – och 

Biao/The watch (1949) beskrivs av Zhang som nära besläktad till den italienska neo-

realismen.81 Men huvuddelen av sitt liv ägnade Zoulin till försök att integrera traditionell 

teater med taldrama. En sådan eklektisk estetik kallar Zoulin xieyi, ursprungligen en term 

inom målerikonsten som betyder ungefär ”att avbilda mening”.  

Xieyi är fortfarande i hög grad ett motsägelsefullt och kontroversiellt begrepp, till saken 

hör att Zoulin aldrig var nöjd med den ursprungliga betydelsen, och sökte ständigt efter en 

mer passande ekvivalent i det engelska språket. Men om vi tillsvidare lämnar den lingvistiska 

aspekten därhän, vad kan vi säga om xieyi? Zoulin insåg mycket riktigt att man inte kommer 

långt genom att beskriva traditionell teater som konventionell, då all förståelse av konst 

oavsett form är förenad med konventioner. Xieyi är, i Zoulins förståelse, å andra sidan en grov 

totalisering; för Zoulin är all kinesisk konst xieyi, medan västerländsk konst är realism. Föga 

överraskande väljer Zoulin exemplifiering utifrån målerikonsten: 
Take, for instance, the horses drawn by the Italian artist Giuseppe Castiglione exhibited at the Palace 
Museum in Beijing. His horses are as good as real. But take a look at those horses painted by Xu Beihong; 
they are over and above the real. Being well versed in anatomy, Xu, when he painted, did not go too far 
away, anatomically speaking, from the real horse, and yet, with those few bold touches of his brush, he 
made his horses not only appear physically true, but at the same time he made them seem spiritually alive.82 
 

Zoulin menar vidare att den traditionella teatern består av fyra kvalitéer som är xieyi, i tur och 

ordning: liv, rörelse, språk och dekor. Alla dessa kvalitéer är förvisso samtliga förenade med 

vissa problem, men vi skall här uteslutande ägna oss åt rörelsen. 

I sin essä föreslår Zoulin att xieyi bäst översätts med essentialism, med motiveringen att 

den kinesiske konstnären i huvudsak är intresserad av tingens essens. Zoulin om rörelse i 

Pekingoperan; ”the essentialism of movements, that is, human movements eurythmicized to a 

                                                
79Ibid, s. 16-17 
80Faye Chunfang Fei, Huang Zoulin: China´s man of the theatre (Ann Arbor, University Microfilms 
International, 1991), s. IV 
81Zhang, s. 105  
82Zoulin, s. 158. Giuseppe Castiglione (1688-1766); italiensk katolsk präst som anlände till Peking 1715 och 
anlitades som hovkonstnär. Xu Beihong (1893-1953); framstående kinesisk målare. 



 

 

23 

higher plane.”83 Enligt Fei var detta ingalunda Zoulins enda förslag till översättning; länge 

höll han fast vid det mer obskyra ordet intrinsikalistisk. Sent i karriären ändrade sig Zoulin 

åter och föreslog istället ideografisk. 84  Dessa försök att samla ett omfattande och 

mångfasetterat fenomen i ett ord illustrerar vad som tycks vara det stora dilemmat för 

konceptualismen överlag – ”ettordsförklaringen” kommer ofta i form av vad som metaforiskt 

skulle kunna beskrivas som ”trollkarlens hatt”, vid noggrannare undersökning tenderar alltid 

en och annan duva eller kanin att hoppa upp ur hatten. Intrinsikalistisk – existerar verkligen 

något som är sin egen sanna natur? Essentialism – enligt vilken förståelse av essens? 

Ideografisk – som en direkt motsats till fotografisk? Zoulin var explicit endast avseende den 

sista punkten; för honom framstod ideografisk inte som marginaliserat till en rent filosofisk 

kontext, och i sig även relaterat till ordet ideograf som löst brukar användas för att 

karaktärisera kinesiska skrivtecken – bilder som indikerar mening. Enligt den senare 

definitionen kan man fråga sig vad som blir av den rent rytmiska kvalitén som Zoulin starkt 

betonar som essentialism. Och hur skall man argumentera för en ideografisk rörelse? Man 

kommer inte speciellt långt genom att beskriva rörelsen i Pekingopera som pantomim.  

Att rörelsen i sig är en så viktig stilistisk faktor i Pekingoperan leder oss på sätt och vis 

tillbaka till en över 2500 år gammal världsuppfattning. Medan det västerländska tänkandet 

under en lång period, alltsedan Parmenides från Elea, kännetecknades av föreställningen om 

en oförstörbar substans bakom skiftande egenskaper, har det kinesiska tänkandet å sin sida 

förutsatt en värld av ständig förändring, av evig tillblivelse, konstituerat genom det 

symmetriska cirkulära arrangemanget av det komplementära motsatsparet yin och yang. Det 

enda oförstörbara är alltings kontinuerliga flöde och förändring, allting befinner sig i ett stadie 

av rörelse. Många författare tillämpar denna analogi för att illustrera den cirkulära rörelsens 

princip i Pekingoperan.85 Raka linjer är i Pekingoperan ytterst sällsynt förekommande, och 

eftersom motsättningar i sig anses äga ett estetiskt värde, blir skådespelaren ett medium som 

förkroppsligar motsättning, och som genom cirkulära rörelser enar och återskapar harmoni, 

enligt principen att varje rörelse bör inledas med en antydan till motsatt riktning. I och med 

den traditionella teaterscenens plasticitet kan rörelsen även skapa temporala begrepp. Då en 

skådespelare i en vid cirkelrörelse går runt på scenen med en ridpiska i handen skall det 

förstås som att han/hon färdats en lång sträcka till häst, d.v.s. rörelsen indikerar en dimension 

i tid. Var det då detta Zoulin åsyftade med ideografisk rörelse? Det är svårt att dra några 

                                                
83Ibid, s. 158 
84Fei, s. 193 
85Se t.ex. Elizabeth Halson, Peking opera, (Hong Kong, Oxford University Press, 1966), s. 44, Riley, s. 297-298 
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slutsatser, men det förefaller mer förtjänstfullt att istället rikta blicken mot den kanske mest 

iögonfallande av Pekingoperans stilistiska parametrar; dess stridskonst. 

Pekingoperan kan grovt delas in i två kategorier: civilt drama och militärt drama. Det 

militära dramat mynnar alltid ut i en furiöst dynamisk uppvisning av akrobatik och 

vapenexercis, där alla likheter med en realistisk strid tycks upphöra. Hsü menar visserligen att 

denna tendens till exhibition till stor del faktiskt vilar på mimetisk basis, men jag vill ändå tro 

att detta är av uteslutande akademiskt intresse.86 Åskådaren uppfattar denna uppvisning dels 

som en slags cadenza för skådespelarna, dels som ett sammantaget intryck av ett fruktansvärt 

slagfält; representationen av våldsam strid. Eisenstein uppmärksammar detta fenomen i en 

essä från 1935, en tidpunkt då Eisenstein ägnade stor möda åt att utreda vad som skiljer en 

avbildning från en bild.87 I detta fall skulle man eventuellt kunna argumentera för en 

ideografisk rörelse, men det är bara en del av sanningen.  

Eisensteins citat leder oss vidare till den rytmiska kvalitén i Pekingoperan. Rörelse utan 

musikaliskt ackompanjemang är så gott som obefintlig i Pekingoperan, och Hsü föreslår att 

teaterscenen med fördel kan uppfattas som ett dansgolv.88 Den frusna rörelsen, ögonblicket av 

punktuation – det vi under kapitel 2.5 skall stifta bekantskap med som Eisensteins 

biomekaniska rakurs – sammanfaller alltid med någon form av musikalisk accentuering. 

Enligt Riley, vars teorier enligt egen utsago grundar sig på mångåriga studier vid Beijings 

dramaakademi, bör rörelsen i Pekingopera förstås som en passage mellan dessa frusna 

ögonblick, ett slags ”byggstenar” som dikterar rytmen och markerar kroppens rekonstruktion i 

tid.89 Just denna tanke på kroppens upplösning i samband med rörelse är också starkt knuten 

till en världsbild som bygger på tanken om kontinuerlig förändring, urkunden I Ching säger: 
Denna kroppsliga tillvaro är förhållandevis konstant, så länge de uppbyggande krafterna befinner sig i 
jämviktens vilotillstånd. Råkar de i rörelse tar nedbrytningen sin början. Det själsliga strömmar ut – det 
högre själsliga stiger uppåt, det lägre själsliga sjunker till jorden – och kroppen löses upp.90  
 

Så det tycks som om Eisenstein hade rätt, då han i sina memoarer beskriver den kinesiske 

teaterskådespelaren som ett dansande skelett, vars armar och ben springer ifrån varandra och 

                                                
86Hsü, s. 134 
87”The depictions of battles and fights are characterized by the following key feature: the art of single combat on 
stage consists primarily in not touching the opponent at all. Thus a fight consists of a mad succession of strictly 
synchronized rhythmic movements giving a conventional representation of single combat.” Sergei Eisenstein, 
“To the magician of the Pear Orchard” i Selected works. Volume 3, Writings 1934-1947 (London, British Film 
Institute, 1996), s. 61, översättning från ryska av William Powell 
88Hsü, s. 132 
89Riley, s. 178 
90I Ching: förvandlingarnas bok (Stockholm, Berghs Förlag AB, 1981), s. 270-271. Notera att vilotillståndet inte 
skall förstås som motsats till rörelse, utan snarare som en latent rörelse. 
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sedan återförenas igen91, en utsaga som i sig är ett eko av senare teorier om filmens montage. 

Men vi tenderar att gå händelserna i förväg. 

Om man nu skall argumentera för något rent essentialistiskt i rörelse dikterad av musik, 

skulle man eventuellt kunna peka på det faktum att rörelse till musik i sig förutsätter rytm, 

balans och accentuering, något som i princip alla potentiellt behärskar, men det skulle te sig 

som en onödig mental ansträngning att anpassa rörelsen i vardagslivet efter sådana kvalitéer. 

Vår vardagliga rörelse regleras enligt principer om utilitet och ekonomi, i jämförelse med 

dans är den också strängt irreguljär och tämligen uttryckslös. Eisenstein återigen, från en tidig 

text om biomekanik: ”Man is distinguished from the marionette by the fact that he can 

consciously make movements, but still he makes them incorrectly.”92 Jag skulle då vilja påstå 

– Hsü och Riley instämmer båda i detta - att den kinesiske teaterskådespelaren i 

sammanhanget kan förstås som marionetten och marionettspelaren i en och samma person, 

och att rörelsen således – i dess mest fulländade ögonblick – positionerar sig någonstans 

mittemellan estetisk-emotionell (intuitiv) och målorienterad (rationell) verkan. Det är svårt att 

beskriva detta i ord, och ärligt talat har jag, trots ett mångårigt intresse för Pekingopera, bara 

sett ett enda exempel.93   

Kan vi för ögonblicket föreslå att xieyi i första hand åsyftar rörelsens rytmiska kvalitéer 

och i andra hand dess ideografiska kvalitéer, och att dessa båda sammanfaller i Pekingoperans 

actionestetik? Zoulins knapphändiga manual lämnar mycket åt fantasin, och något som 

ytterligare skulle kunna problematisera hela diskussionen är att hans syn på realism överlag 

tycks grundas på en kinesisk förståelse av begreppet, enligt vilken betoningen ligger på 

ideologisk övertygelse snarare än på stil. Men det är av marginell betydelse för sammanhanget. 

2.4 Cinéma pur och den visuella rytmen 

I The cubist cinema kan vi läsa att år 1913 var något av en milstolpe inom konsthistorien, ett 

år präglat av en accelererande aktivitet inom såväl målning, poesi, musik som teater. Moderna 

konstyttringar såsom Vorticismen och Suprematismen grundlades under detta år. 1913 var 

också det år då Europa bokstavligen översvämmades av ett kulturellt fenomen av till synes 

ohejdbar karaktär, enligt flera samtida skribenter hade den moderna västvärlden vid denna 

                                                
91Sergei Eisenstein, Yo: mina memoarer (Lund, BookLund, 1992), s. 486 
92Sergei Eisenstein, ”Principles of movement in our theatre” i Alma Law, Mel Gordon (red), Meyerhold, 
Eisenstein & biomechanics: actor training in revolutionary Russia (Jefferson, McFarland, 1996) s. 167, 
översättning från ryska av Alma Law 
93Skådespelerskan Ma Li som Den vita ormen i Den magiska örten; i all sin grace och elegans närmast 
nonchalant.   



 

 

26 

tidpunkt entrat l´âge du cinéma.94 Någonstans i trakterna kring detta uppenbarligen mycket 

händelserika år började också moderna konstnärer med stor nyfikenhet närma sig filmen som 

uttrycksmedel. 

Modernisternas fascination för filmen tycks vara en tudelad historia. För futurister och 

kubister låg filmens attraktion främst i dess kinetiska dynamism, det faktum att filmen är en 

rörlig bild. Frågor gällande rörelse och temporalitet var onekligen av stort intresse för den 

intellektuella miljön i Europa tiden strax före 1:a världskriget – futurismens chefspolemiker 

Filippo Tommaso Marinetti hade redan 1909, i en aggressiv uppgörelse med västerländsk 

konsttradition, proklamerat hastighetens skönhet och efterlyste en konst som visuellt gav 

uttryck för den moderna tidens universella dynamism95 – och filmen måste förstås som en del 

i ett nätverk av vetenskapliga rön i olika kontextuella sammanhang; fysiologi (Jules-Etienne 

Mareys chronofotografi), filosofi (Henri Bergsons cinematografiska kunskapsmodell), fysik 

(Albert Einsteins relativitetsteori).   

För dadaisterna låg filmens potential snarare i montaget som en metod att övervinna ögats 

tyranneri; subjektet berövas den perceptuella kontrollen över objektet. För Walter Benjamin 

var Dada den institution som ersatte borgerlighetens försjunkenhet med en ny form av taktil 

åverkan, en åverkan som sedermera övertogs av filmen.96 Det kan vara svårt att idag tänka sig 

att t.o.m. den kommersiella filmen hade denna chockverkan på publiken, men citaten är 

flertaliga som överensstämmer med Benjamins utsagor; bilderna mästrar ögat.97 

Tanken om en förening mellan rörelse och montage är karaktäristisk för uppfattningen 

om ”den rena filmen”, eller kanske snarare för en av flera uppfattningar. Marcel L´Herbier 

beskriver sökandet efter mediaspecifitet som en förenande punkt mellan 20-talets franska 

filmskapare, tillika teoretiker: 
None of us – Dulac, Epstein, Delluc or myself – had the same aesthetic outlook. But we had a common 
interest, which was the investigation of that famous “cinematic specificity”. On this we agreed completely.98 

                                                
94Lawder, s. 1-4. L´âge du cinéma syftar främst tillbaka till René Doumic, fransk litteraturhistoriker och 
dramakritiker, som 1913 skrev en essä med samma titel. 
95Se F.T. Marinetti, ”The Founding and Manifesto of Futurism 1909” i Umbro Apollonio (red), Futurist 
manifestos (London, Thames and Hudson, 1973), s. 19-24, översättning från italienska av R.W. Flint 
96”Från att ha varit lockande för ögat eller övertygande för örat blev konstverket för dadaisterna en projektil. Det 
träffade betraktaren. [---]. Därmed har den främjat efterfrågan på film, vars distraktionskvalitet också i första 
hand är taktil, alltså beroende av skiften i spelplatser och kamerainställningar, vilka verkar som stötar på 
betraktaren.” Walter Benjamin, ”Konstverket i den tekniska reproduktionens tidsålder” i Astrid Söderbergh-
Widding (red), Sätt att se: texter om estetik och film (Stockholm, T. Fischer & Co, 1994), s. 140-141, 
översättning från tyska av redaktören  
97Franz Kafka om film: ”[…] filmen stör seendet. Rörelsernas snabbhet och den hastiga bildväxlingen tvingar 
människan till ett ständigt övervakande. Blicken bemäktigar sig inte bilderna utan dessa bemäktigar sig blicken. 
De översvämmar medvetandet.” Gustav Janouch, Samtal med Kafka (Stockholm, Wahlström & Widstrand, 
1957), s. 94 
98Marcel L´Herbier citerad i Ian Christie, ”French Avant-garde film in the twenties: from Specificity to 
Surrealism” i Drummond (red), s. 38 
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 Cinéma pur, liksom Photogénie, är alltså blott ett försök att artikulera det unik ”filmiska”, i 

form av en estetik kvalité som placerar filmen i autonom status gentemot andra konstformer. 

Men medan photogénie till stor del är relaterat till bilden i sig, skulle jag vilja föreslå att 

cinéma pur snarare handlar om relationen mellan bilder. Jag vill även föreslå att cinéma pur i 

högre utsträckning handlar om rörelse och rytm.  

Idén om en visuell rytm hade visserligen föregåtts redan 1914 av den kubistiske målaren 

Léopold Survage och realiserades senare i den abstrakta filmen99, men Abel Gances djärva 

klippexperiment i La Roue (1923) tycks ha utlöst den teoretiska diskussionen. Det torde vara 

drastiskt att tala om ett definitivt skifte i teoretisk fokusering, men tiden strax efter La Roue 

dominerades till stor del av ett intresse för rytm inom och mellan bilder. Léon Moussinac 

skrev en mycket inflytelserik essä om intern och extern rytm i anslutning till Gances film och 

René Clair följde upp med en text på ett liknande tema.100  

Det kan vara värt att uppehålla sig vid filmens anspråk på rytm. Vad är egentligen rytm? 

Ursprungligen en grekisk term, nära besläktad engelskans ”stream”, förmodligen med 

ursprunglig åsyftan till havets reguljära vågrörelser. Sonnenschein beskriver rytm som ”en 

sekventiell temporal händelsekedja som producerar intrycket av en proportion mellan 

varaktigheter av händelser, enligt vilken sekvensen komponerats.” 101  Sonnenscheins 

beskrivning försöker alltså förklara vad rytm är, snarare än vad rytm gör, men det avgörande 

för vår undersökning är att rytm, enligt Sonnenschein, endast kan förstås som mätbara 

händelser i tid, även inkluderade intervall som separerar olika former av sensationer. En 

tickande klocka separeras sekventiellt genom intervall av tystnad, och även dessa intervall 

skall förstås som rytm. På liknande sätt skulle man kunna påstå att klippen i en film – på 

liknande sätt som frusna rörelser i kinesisk teater - utgör en slags rytm, förutsatt att man 

ignorerar varaktigheten för respektive tagning som separeras genom klipp.102  

Något som ställer till problem, speciellt för en Clair, är det faktum att filmen är både 

temporal och spatial. Clair menar, med åsyftan till Sonnenscheins beskrivning av rytm, att 

man i en diskussion kring filmens rytm även måste ta hänsyn till den spatiala aspekten.103 

Men om Clair studerat Sonnenschein med större noggrannhet kanske han hade insett hur fel 

                                                
99Survages filmexperiment gick under arbetsnamnet Le Rythme coloré, se Lawder, s. 21-26  
100Léon Moussinac, ”On Cinegraphic rhythm”, René Clair, “Rhythm” i Abel (red), s. 280-283 resp. s. 368-370, 
översättning från franska av redaktören. 
101Sonnenschein, s. 16 
102Det bör tilläggas att Sonnenschein är mycket influerad av ett axiom, som går tillbaka till Aristoxenus 
rytmteori; tid är inte självsöndrande. Se Aristoxenus, Elementa rhythmica (Oxford, Clarendon Press, 1990), s. 5  
103Clair, s. 369 
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han resonerade; rytm kan omöjligt vara en spatial konstruktion. Visserligen är det fullt möjligt 

att ”scanna” ett rumsligt objekt enligt en rytmisk princip, men det handlar fortfarande om en 

temporal process. Rytm motsvaras i den spatiala dimensionen av symmetri, och det är i och 

för sig fullt möjligt att i film kombinera rytm och symmetri (detta är också vanligt 

förekommande i Hus filmer). Clair har således också helt fel när han talar om rytmen i 

tagningens varaktighet. Rörliga objekt upptagna av kameralinsen samt kamerarörelser kan 

förvisso konstituera en rytm inom ramen för en tagning, men tagningen i sig kan aldrig utgöra 

en rytm eftersom den inte innehåller temporala intervall.104  

Rytm är något de allra flesta av oss associerar med musik och dans; förmenta analogier till 

cinéma pur och visuell rytm är på så vis fullt förståeliga. Moussinac betonade det nära 

sambandet mellan cinematisk rytm och musikalisk rytm, och som vi sett innefattar Portes 

förståelse av cinéma pur både harmoni och melodi.105 Den som gick allra längst i strävan att 

knyta samman film och musikaliska element var dock Germaine Dulac.106     

Man kan fråga sig vilken status pur egentligen uppehåller i Dulacs visuella symfoni, som 

tycks vara rotad i synestetiska idéer, långt från modernistiska. Kombinationen av musik och 

ljus kan t.ex. spåras tillbaka till Isaac Newton, som jämförde spektrala färger i solens ljus med 

tonerna i en musikalisk oktav. Ljusorgeln i dess olika skepnader var en populär audiovisuell 

företeelse i slutet av 1800-talet.107 

Den musikaliska analogin finns förvisso också hos en Fernand Léger – titeln förkunnar 

vad hans film i grund och botten handlar om; en mekanisk balett – men Ballet mécanique är 

samtidigt ett fulländat exempel på syntesen mellan just de två filmiska kvalitéer som 

attraherade modernisterna: rörelse och montage. Att Richter förstod filmen som ett dadaistiskt 

verk är inte svårt att förstå – förutom montaget, notera även ögats och seendets betydelse – 

men jag vill ändå mena att den visuella rytmen är det övergripande temat hos Léger, en rytm 

som konstitueras genom något Léger sökte under hela sin ”mekaniska period”(1919-24): 

objektets råhet.108 Ballet mécanique kan på ett sätt förstås som det logiska slutsteget i detta 

                                                
104Uppfattningen om det omöjliga i en spatial rytm är dock långt ifrån oemotsagd. Vår svenska konstprofessor 
Osvald Sirén argumenterar för en sådan, främst inom arkitektur. Se Osvald Sirén, Essentials in art (London, 
William Clowes and sons, 1920), s. 14 
105Moussinac, s. 281. För Porte, se not 40. 
106“The integral film which we all hope to compose is a visual symphony made of rhythmic images, coordinated 
and thrown upon the screen exclusively by the perception of an artist.” Dulac citerad i “The essence of cinema: 
The visual idea” i P. Adams Sitney (red), The avant-garde film: A reader of theory and criticism (New York, 
New York University Press, 1978), s. 25, översättning från franska av Robert Lamberton 
107Wulf Herzogenrath, ”Lightplay and kinetic theatre as parallels to absolute film” i Drummond (red), s. 22-23, 
översättning från tyska av Paddy Bostock  
108Lawder, s. 70 
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sökande, men det är samtidigt oklart vad Léger egentligen åsyftade med ”objektets råhet” (se 

kapitel 3.2). 

2.5 Von Kleists marionett och Eisensteins biomekaniska rakurs 

Heinrich von Kleists Om marionetteatern kan läsas på flera olika sätt, beroende på läsarens 

bakgrund och preferenser. I grunden är den en utveckling av Rousseaus och Kants tankar, 

men den pekar även fram mot något som liknar en ny världsåskådning, vars vidd och 

omfattning vi endast kan spekulera i (Kleist begick självmord strax efter han skrev essän). 

Rörelsetematiken i sig var förmodligen av underordnad karaktär för Kleist, men likheten med 

cinematiska principer är så påfallande att Eisenstein, i en tidig text om biomekanik som kan 

förstås som ett embryo till senare texter om filmens montage, i stället för Rudolf Bodes 

Ausdrucksgymnastik (1922) likväl kunnat använda Kleist som teoretisk utgångspunkt 

(Eisenstein uppmärksammar också likheterna mellan Bode och Kleist).109 

Kleist berättar i korthet hur han en kväll i en park träffar Herr C, som till vardags är 

premiärdansör vid stadens opera. Kleist drar sig till minnes att han vid flertal tillfällen sett 

Herr C besöka den marionetteater som spikats ihop på stadens torg och uttrycker sin förvåning 

över detta. Herr C svarar att en dansör, som verkligen vill förkovra sig, har mycket att lära av 

marionetten. Kleist, som länge förundrats över marionettens rörelser, frågar hur det är möjligt 

att styra dockans leder utan en myriad av trådar fästa vid fingrarna. Herr C förklarar för Kleist 

det felaktiga i antagandet att varje led under dansens olika moment styrs direkt av 

marionettspelaren. Varje rörelse har sin tyngdpunkt, och genom att manipulera denna punkt i 

dockans inre följer lederna naturligt utan assistans. Alltså, när tyngdpunkten utgör ett lodrätt 

tvärsnitt rakt genom dockan krävs bara en slumpmässig rörelse av marionettspelaren och 

resultatet blir en slags rytmik som kan liknas vid dans. Hemligheten ligger i att tillgodogöra 

sig tanken att varje rörelse innefattar hela kroppen, och att varje rörelse således utgör en 

temporal succession.110 

Vilket naturligtvis rent fysionomiskt kan ifrågasättas. Men som ett strikt teoretiskt verktyg 

har denna uppfattning stora förtjänster, i tvärestetisk inramning. Tänk bara Eisensteins 

biomekaniska rakurs. Den bygger på människokroppen som analog till marionetten. Rörelsen 

har sin utgångspunkt i bålen, gravitationskraften utsöndrar rörelseenergi till kroppen, energin 

förvandlas till en impuls som sätter bålen i rörelse. När rörelsen nått sin gräns i bålen 

                                                
109Sergei Eisenstein, Sergei Tretyakov, ”Expressive movement” i Law, Gordon (red), s. 182-183, översättning 
från ryska av Alma Law. Bodes bok har jag förgäves försökt spåra i över ett års tid. 
110Förutom sista meningen, som är min egen slutledning med härledning till Kleists resonemang, är detta en 
sammanfattning av Kleist, s. 3-4 
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transfereras den till lemmarna som fortsätter rörelsen medan bålen är immobil. Men det är 

fortfarande samma rörelse som ursprungligen skapades i bålen. 

Lederna spelar för hela processen en avgörande roll, eftersom de markerar gränserna som 

fragmenterar upp kroppen i bitar av temporalitet. Varje gång en del av kroppen markerar en 

avvikelse från den initierade impulsen, visar den – i egenskap av en distinkt fas i en successiv 

rörelse – framåtskridande i rörelseenergi och tid. Rakurs är, för Eisenstein, ett stycke frusen 

dynamik, till skillnad från posen som är idealisk för kontemplation och utan relation till en 

övergripande rörelse.  
”Hämta en fotograf!” 
Pose… 
Förlåt: ”rakurs”. 
(Hur mycket glöd, hur mycket lidelse lades inte på differentieringen av dessa begrepp: rakurs är 
mellanstadiet i en rörelse till skillnad från posens döda orörlighet!)111 
 

Vi återgår för ett ögonblick till marionetten, före en vidare diskussion kring frusen 

dynamik. Ett stycke längre fram i texten frågar sig Kleist vilka fördelar dessa dockor kan 

tänkas ha framför levande dansörer. Herr C svarar först med vad han kallar en ”negativ 

fördel”; det faktum att dockan aldrig kan förställa sig eller göra sig ”vacker”. Dockans själ 

kan endast befinna sig i rörelsens tyngdpunkt, därav följer naturligt att lemmarna inget utgör 

annat än döda pendlar, d.v.s. dockan är inte kroppsmedveten, en egenskap som dansören 

aldrig kan uppnå. 
Titta på den unge F när han, som Paris, står bland de tre gudinnorna och räcker Venus äpplet! Hans själ sitter 
– o ve och fasa – i armbågen!112 
 

Vidare är dockan antigrav, d.v.s. den har ingen vetskap om materians tröghet, ”denna dansens 

fiende nummer ett”. Medan dansören behöver golvet för att återhämta sig från dansens 

påfrestningar, behöver dockan endast snudda vid marken för att lemmarna skall få 

ny ”schwung”.113 

Häri ligger alltså en grundläggande skillnad mellan marionetten och människan, då 

människan är kroppsmedveten. Människan kan alltså – till skillnad från marionetten – styra 

rörelsen i önskad riktning då den transfererats från bålen, och t.o.m. helt bromsa rörelsen. På 

denna punkt är Eisensteins hegelianska förståelse av biomekaniken helt unik, Eisenstein 

menar att varje mänsklig rörelse är en konflikt mellan reflex och vilja, där reflexen utgör 

                                                
111Eisenstein, Yo, s. 223 
112Kleist, s. 6 
113Ibid, s. 7 
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råmaterialet. Rakurs är i själva verket den ultimata illustrationen av en sådan konflikt mellan 

två motsatta krafter.114  

Ponera då att vi med hjälp av en kamera med slutartid på X tusendels sekund lyckas fånga 

Kleists marionett i ett fragment av rörelse som beskriver ett mellanstadie, d.v.s. det ögonblick 

som direkt föregår lemmarnas sammandragning tillbaka mot tyngdpunkten. Vad skulle vi 

uppnå genom en sådan bild, om inte ett fulländat exempel på Eisensteins rakurs; olika 

temporala delar i ett fixerat ögonblick av representation uttrycker en skenbar rörelse, samtidigt 

som ett samlat intryck av helhet i den totala figuren bevarats intakt. Principen är välbekant; vi 

känner igen den från lagen om pars pro toto. Rakurs, i Eisensteins förståelse, är ett temporalt 

fenomen, inskriven i själva kroppen, till skillnad från t.ex. Vsevolod Meyerholds spatiala 

rakurs, som tycks svår att överhuvudtaget realisera.115   

Så, vad har då allt detta med film att göra? Det torde inte vara svårt att inse rakursens 

betydelse för Eisensteins montageteori såsom en modell för klippning; kroppens leder som 

separationspunkter i en successiv rörelsefas är i själva verket en prototyp för intervall mellan 

bildrutor och, i förlängningen, mellan tagningar. Ett klassiskt exempel är naturligtvis 

stenlejonet i Bronenosets Potyomkin/Pansarkryssaren Potemkin (Sergei Eisenstein, 1925), tre 

olika avbildningar av ett stenlejon i olika temporala stadier sammansmälter till en bild av ett 

lejon som reser sig och ryter ut folkets vrede. Således, en rörelse som skapas genom montaget, 

en cinematisk produkt i kombination med den psykologiska process som kallas eidetik.116 

Vad kan då Kleist säga oss angående detta? Vi bryter kontinuiteten och går baklänges i 

texten. Herr C har gjort sitt bästa för att övertyga Kleist om att marionettspelarens uppgift 

ingalunda är ett själlöst uppdrag utan snarare något ganska konstfärdigt, och det tycks som om 

han lyckats i sin argumentation. Samtidigt, menar Herr C, skulle marionetteaterns vidare 

konstnärliga utveckling kunna bestå i att helt eliminera detta sista själsliga inslag och således 

hänföra marionettens dans till den mekaniska världen. Ty den mekaniker som kan konstruera 

en marionett, enligt de fordringar som man rimligt kan ställa på den, skulle få fram en dans 

som ingen dansör är i stånd att utföra.117  

                                                
114Eisenstein, Tretyakov, s. 173 
115”[…] the rakurs has a meaning only in relation to the spectator´s position, it is calculated from the point of 
view of the observer. Meyerhold was convinced that an actor must develop the ability to see himself from the 
point of view of the spectator, and this ability was manifest in a practice of rakurs. Meyerhold called this ability 
the “self-mirroring” [zazerkalivanie] of an actor.” Iampolski, s. 5. Hur skulle detta kunna uppnås på en 
teaterscen? Denna ideala horisontella linjen kan ju troligen endast konstrueras genom filmen. 
116Förmågan att bibehålla bilden av ett föremål efter att föremålet har försvunnit ur synfältet. 
117Kleist, s. 5 
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Vi lämnar för tillfället Kleists förbryllande utsaga och eventuella konklusioner, och 

återknyter istället till den i analysdelen. Men fundera under tiden på om det kan betraktas som 

en slump att Ballet mécanique börjar med en bild av en marionett…  

 

3. Analys 

3.1 Pekingoperan 

Att King Hu, i och med Come drink with me, skulle ha startat hela den nya wuxia-trenden, som 

till stor del dominerade Hong Kongs och Taiwans filmproduktion åren 1966-71, är en grov 

överdrift. Det var i själva verket Hus kollega Zhang Che som föreslog Shaw Brothers 

överhuvud Run Run Shaw att bolaget med full kraft borde satsa på actionfilm, främst för att 

möta hotet i chambarans popularitet.118 Ches första wuxia-film, Hu xia jian chou/Tiger boy 

(1966), förekom också Come drink with me med två månader.119 Emedan denna kronologiska 

diskussion är av marginell betydelse – jag vill bara påvisa att Hus biografiska legend ständigt 

måste ifrågasättas – kan det vara intressant att kort utreda vad som skilde den nya wuxia-filmen 

från t.ex. 30-talets wuxia-filmer från Shanghai. Odiskutabelt är att den japanska filmen 

medförde en tonvikt på realism, som tidigare saknats. Kroppsstympning, användande av blod 

och make-up effekter, var onekligen något nytt i wuxia-film. Man skulle alltså kunna säga att 

den nya wuxia-filmen tog ett steg bort från den traditionella teatern, vars historier förvisso 

innehåller än värre manifesteringar i våld och grymhet, men där tanken på realistisk illusion är 

direkt otänkbar. När en krigare faller offer för ett svärd är svärdet i själva verket långt ifrån att 

ens nudda kroppen. 

Helt i sin ordning visar också Hus tidiga filmer upp ett flertal influenser från den japanska 

filmen. I Come drink with me tar det endast 5 minuter innan en mindre begåvad krigare får 

handen avhuggen. Dragon gate inn mynnar ut i halshuggningen av den onde eunucken Cao. I 

dessa två filmer är också kamerans rörlighet i actionsekvenserna av sådant slag man ofta ser i 

chambara; kameran följer vår huvudperson i halvbild genom en åkning i sidled, alltmedan 

han/hon gör processen kort med kombattanter som dyker upp i rutan. Denna teknik har många 

fördelar; den ger en känsla av kontinuitet samtidigt som den befriar filmskaparen från att 

behöva specificera antalet kombattanter samt deras respektive rumsliga position, och Hu 

behärskade allt detta till fullo. Liksom sina samtida förstod också Hu att behålla rörelsen intakt 

                                                
118Chambara = japansk motsvarighet till wuxia. Zatoichi introducerades i Hong Kong 1965 med episod 9, 
Zatoichi sekisho yaburi/The adventures of Zatoichi (Kimiyoshi Yasuda, 1964), som blev en enorm succé. Se 
Law Kar, ”The origin and development of Shaws´ colour wuxia century” i Wong Ain-Ling (red), The Shaw 
screen: a preliminary study (Hong Kong, Provisional Urban Council, 2003), s. 143 
119Lee Chun-wai, Yu Mo-wan, Angel Shing, ”The Shaw filmography” i Ibid, s. 368 
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genom klipp. Ett kort exempel från Come drink with me: Jade-Faced Tiger utkämpar en väpnad 

kamp mot Golden Swallow. Vi ser Jade-Faced Tiger i halvbild rakt framifrån, av vad som skett 

dessförinnan förstår vi att Golden Swallow står mittemot honom, alltså i likvärdig position med 

kameran. Jade-Faced Tiger rusar plötsligt mot vänster bildkant – klipp – kameran har nu vänt 

180 grader, vi ser nu Golden Swallow tillsammans med Jade-Faced Tiger, vars rörelse 

bibehållits över klippet; en enkel variant av temporal rörelsesuccession, dock inget unikt för 

Hu. 

När det gäller visuella analogier till Pekingoperan är det kanske mest iögonfallande rytmen 

inom tagningen, i form av skådespelarnas rörelsemönster. Farquhar kallar detta ”en rytmisk 

interagering mellan yang (rörelse) och yin (stillhet)”, enligt Bordwells västerländska 

modifiering ”the pause-burst-pause-pattern”.120 Det handlar i korthet om moment av rörelse 

som alterneras med moment av stillhet, kontrastverkan mellan momenten gör att rörelsen 

upplevs som förhöjd i explosiv verkan. Skillnaden ligger i att Hus skådespelare aldrig fullt ut 

intar rakurs (låt oss behålla begreppet, medan vi ändå stiftat bekantskap med det) – kroppens 

rekonstruktion till skillnad från kroppen i rörelse, som skall förstås som upplöst; 

kontrastverkan mellan rörelse och stillhet är än mer markant på en teaterscen. Helt klart är 

dock att Hu hade en fascination för rytm i dess olika former, och det är kanske inte för inte som 

Teo kallar honom den mest musikaliska av alla martial arts-regissörer.121 Jag skulle vilja fästa 

uppmärksamhet på ett exempel på hur Hu förenar rörelse och rytm på ett sätt som är nära 

besläktat med Pekingoperan, men som förmodligen bara kan skapas genom filmens specifika 

uttrycksmedel.  

Sekvensen är hämtad ur Dragon gate inn. Antagonisterna är den yngre av bröderna Chu – i 

själva verket en kvinna i förklädnad, spelad av Shangguan Lingfeng – och fem av 

medlemmarna tillhörande underrättelsetjänsten Dong Chang (Eastern Group). Chu är utsänd 

för att skapa kaos och förvirring på värdshuset Dragon Gate Inn, där Dong Chang ligger i 

bakhåll för att eliminera överlevande medlemmar av familjen Yu. Hon har med lätthet undvikit 

den svärm av pilar som just avlossats mot henne. Agenterna ur Dong Chang gömmer sig 

bakom en ruin. Sekvensen ser ut som följer (musikalisk accentuering indikeras med *M*): 

1. Närbild Chu mot blå bakgrund *M* 

2. Halvbild Agent 1 slänger undan sin pilbåge, drar sitt svärd 

3. Närbild Samma som 1 *M* 

4. Halvbild Agent 1 hoppar fram från ruinen 

                                                
120Farquhar, s. 169, Bordwell, Planet Hong Kong, s. 221 
121Teo, Hong Kong cinema, s. 88 
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5. Halvbild Agent 2 hoppar fram från ruinen *M* 

6. Närbild Samma som 1 

7. Halvbild Agent 3 hoppar fram från ruinen *M* 

8. Närbild Samma som 1 

9. Halvbild Agent 4 hoppar fram från ruinen *M* 

10. Närbild Samma som 1 

11. Halvbild Agent 5 hoppar ned från ett tak *M* 

12. Helbild Chu omringas av sina motståndare 

Farquhar analyserar en scen ur A touch of Zen enligt samma manér och når samma slutsats som 

jag vill dra av sekvensen ovan; den rytmiska interageringen mellan yang och yin låter sig i Hus 

filmer inte begränsas till rytmen inom en tagning, den manifesteras även genom rytmen mellan 

tagningar. Bilderna av Chu är arrangerade enligt grafisk matchning, i samtliga tagningar 

befinner hon sig i bildens vänstra kant och hennes agerande präglas av minimal rörlighet; lätta 

huvudvridningar, snabba ögonkast122 – till dess kontrastverkan bild 2, 4, 5, 7, 9, 11 som 

samtliga visar explosiv rörelse. 

Notera även det faktum att den musikaliska accentueringen i denna sekvens sammanfaller 

med varannan tagning. Bild 1 & 3 sammanfaller med ljudet av en clapper, medan bild 5, 7, 9, 

11 sammanfaller med en clapper, förstärkt av stråkar och blås. Rodríguez menar i 

sammanhanget att musiken i Hus filmer tenderar till en radikalt annorlunda funktion än t.ex. 

musik i klassisk Hollywood-film. 123  Denna uppfattning bygger i sig på Noël Carrolls 

beskrivning av musikens dominerande modus i Hollywood-film såsom uppbyggd kring ett 

förhållande mellan två symboliska system; ”film” indikerar vad en scen handlar om, ”musik” 

förstärker scenens betydelse och emotionella kvalité.124 Jag är inte säker på huruvida man gör 

Hu rättvisa genom jämförelser med klassisk Hollywood-film – för övrigt använder Hu 

symfonisk musik som emotionell förstärkning i betydligt högre grad än Rodríguez antyder - 

men det finns en klar poäng här; i sekvensen ovan är inte ”film” och ”musik” separerade enligt 

Carrolls förståelse, ”film” och ”musik” fungerar här som två stilistiska parametrar som i 

egenskap av likvärdig betydelse sammanfaller och samverkar för att skapa intrycket av ett 

rytmiskt mönster. Enligt denna princip behandlar Hu den mänskliga kroppen som ett plastiskt 

redskap, som kan kombineras med andra element, detta svarar på ett tillfredsställande sätt upp 
                                                
122Ögonrörelser är viktiga i Pekingoperan, men de är svåra att upptäcka från långt avstånd och förstärks därför 
ofta med annan form av rörelse. Filmens förmåga till skalförändring gör dock att ögonen kan användas på ett 
synnerligen effektivt sätt. Zheng Peipei har beskrivit hur Hu lärde henne att ”agera med ögonen”. Se 
Kar, ”Remembering King Hu”, s. 90  
123Rodríguez, s. 81 
124Noël Carroll, Mystifying movies (New York, Colombia University Press, 1988), s. 221 
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mot Pekingoperans estetik, där den rytmiska strukturen bygger på ett synkronistiskt 

sammanfallande mellan manifesteringar i fysisk aktivitet och musik. Den stora förtjänsten hos 

Hu är att han inte låter detta estetiska uttryck begränsas till synkronicitet mellan kropp och 

musik, tänk t.ex. sammanfallandet mellan huvudrörelser och kamerapanoreringar i A touch of 

Zen.   

Den rytmiska komplexiteten i vår sekvens uppenbarar sig om vi studerar den enligt 

Sonnenscheins beskrivning. Pekingoperans rytmiska betydelse struktureras i huvudsak enligt 

proportionen mellan två sekventiella händelsekedjor; rörelse och stillhet. Vi minns att Riley 

beskriver rörelsen i Pekingoperan som en passage mellan rakurser, och precis som sådan 

passage kan förstås som rytm måste även rakurser – i egenskap av intervall som separerar 

sensationer – förstås som rytm. Detta är även giltigt för vår sekvens; både rörelse och stillhet 

utgör sekventiella händelsekedjor, men filmen innefattar även en tredje form av rytmisk 

struktur: klippningen. Så bör det också med nödvändighet vara, om filmen skall kunna göra 

anspråk på någon form av visuell rytm i extern mening – rytm mellan tagningar. Liksom 

marionettens leder i Kleists modell är direkt avgörande för den temporala successionens 

framåtskridande är klippen i vår sekvens direkt avgörande för att rörelse respektive stillhet över 

huvudtaget producerar intrycket av proportion i varaktighet. Så, även om denna sekvens är 

uppbyggd enligt samma princip man ofta ser i Pekingoperan – Den magiska örten slutar med 

att Den vita ormen omringas av sina fiender som i olika sekvenser rusar fram över scenen – är 

den ändå av unik filmisk karaktär, såsom konstituerad genom tre former av sekventiella 

temporala händelsekedjor. Notera vidare att Hu i denna sekvens inte presenterar någon 

etableringsbild; vi kan därför inte på något sätt utesluta att det mellan bilderna av Chu skiljer 

en dimension i tid från resten av sekvensen. Hu har själv uppgett att hans actionsekvenser 

bygger på ett rikt bildmaterial, ofta filmat utan hänsyn till kontinuitet, för att sedan fogas 

samman vid klippbordet.125 Denna aspekt tycks i viss mån ge Eisenstein rätt; filmmontaget, likt 

den kinesiske teaterskådespelaren, är ett slags dansande skelett.   

Den akrobatiska och antigrava rörelsen i Hus filmer har naturligtvis starka likheter med 

rörelsen i Pekingoperan. Medan vajertekniken idag – framför allt i Hong Kong - närmast är 

standard för att skapa gravitationstrotsande rörelser tillämpade Hu aldrig denna teknik; den 

antigrava rörelsen hos Hu är uteslutande ett montagefenomen. Ett kort exempel från The fate of 

Lee Khan; Peony, en av fyra servitriser, tillika martial arts-experter, spelad av Angela Mao, 

hålls gisslan på värdshuset Spring Inn av mongolhärskaren Lee Khan och skall nu stjäla ett 

                                                
125Tesson, s. 22 
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hemligt dokument förvarat på värdshusets övervåning. Medan hennes kollega avleder 

uppmärksamheten hos den vaktpost som bevakar trappan till övervåningen måste hon nu 

blixtsnabbt i vertikalt led avverka en sträcka som pulveriserar gällande världsrekordnotering i 

höjdhopp. Hu löser detta på följande sätt:  

1. Halvbild. Peony tar ansats och lyfter från marken 

2. Helbild. Peony i jämnhöjd med räcket till övervåningen. Vad vi ser är i själva verket Angela 

Mao som hoppar på en trampolin, kameran har fångat upp hennes rörelse i den vertikala 

brytpunkten. 

3. Halvbild. Peony kastar sig över räcket till övervåningen. Denna tagning har förmodligen 

skapats med hjälp av en ramp, som Angela Mao hoppar från. 

Denna korta sekvens skulle med lätthet även kunna skapas i Pekingoperan enligt följande; en 

skådespelare slår en frivolt och landar på det bord som finns utplacerat på scenen. Förutsatt att 

åskådaren är införstådd med att den tomma scenen föreställer ett värdshus kan han/hon lätt 

fylla i resten; frivolten symboliserar ett jättelikt språng och bordet symboliserar värdshusets 

övervåning. Många kinesiska teaterstycken utspelas just på ett värdshus och Hu visade också 

ett stort intresse för dess rumsliga interiör och dramaturgiska potential.126  

Alltså, medan Pekingoperan endast kan skapa intrycket av en antigrav rörelse genom en 

kombination av skådespelarens fysiska manifestering och åskådarens fantasi, skapar filmen, på 

basis av dess unika möjlighet att bryta loss tid och rum från ett kontinuerligt sammanhang, 

snarare illusionen av en antigrav rörelse som inte äger existens a priori. Kleists marionett kan 

hjälpa oss förstå ovanstående sekvens; tagningarna uppbär här samma funktion som 

marionettens lemmar; de är blott döda pendlar som endast äger betydelse såsom passager i en 

kontinuerlig rörelse, bitar av temporalitet som fragmenteras upp genom den gränsdragning som 

konstitueras genom marionettens leder (filmens klipp). Detta, i kombination med människans 

förmåga till eidetiskt minne, skapar en helhetsupplevelse av tagning 1, 2 & 3; en kontinuerlig 

rörelse.127  

Så långt, allt väl. Men Hus filmer innefattar även en annan form av antigrav rörelse som 

ställer det mesta på huvudet, emedan den presenterar kroppen som uppbruten enligt 

diskontinuitet. För den sakens skull skall vi belysa ett exempel från A touch of Zen, 

                                                
126”I always feel that the inns of ancient times, especially those in the middle of nowhere, are the most dramatic 
of locations. Few places can squeeze time and space together like them, where all kinds of conflict can occur.” 
Hu citerad i Hsiung-ping, s. 74 
127Under arbetets gång har jag börjat fundera på om inte all form av perception grundas på en eidetisk princip.  
Men det är en helt annan diskussion 
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uppgörelsen i bambulunden som vanligtvis betraktas som Hus tour de force.128 I slutet av 

denna scen jagas filmens huvudperson Yang Huizhen, spelad av Xu Feng, och hennes 

kompanjon genom lunden av två förföljande fiender. Plötsligt stannar båda två upp – 

utzoomning – Yang vänder och springer rakt mot sin kompanjon, tar spjärn mot hans händer 

och slungas rakt upp i luften. Mig veterligt är detta den enda teknik i Hus filmer som har en 

direkt mimetisk motsvarighet i Pekingoperan; Hsiung-ping omnämner den som lift heel, och 

den är vanligt förekommande i finalen av en teaterföreställning, där scenen förvandlas till ett 

kakofoniskt slagfält. Naturligtvis skall denna rörelse förstås som en fantastique-effekt i 

förstorad skala; genom lift heel når krigaren omänskliga höjder.129 I A touch of Zen åtföljs lift 

heel av en furiös montagesekvens i elva tagningar som visar Yangs luftfärd mot toppen av en 

bambustam, där hon för en sekund stannar upp för att sedan handlöst störta ner mot marken. 

Bordwell beräknar här varje tagnings varaktighet till mellan 8 och 16 bildrutor, vilket verkar 

fullt rimligt.130 Till skillnad från vår sekvens ur The fate of Lee Khan, som visar upp en ganska 

konventionell konstruktiv klippning i tre steg – upphopp, rörelsens brytpunkt i vertikalt led, 

landning – har Hu här eliminerat det första och tredje steget och ger oss här endast en rytmisk 

succession av tagningar i andra steget. Tagningarna är dessutom sammanfogade utan hänsyn 

till kontinuitet, vilket delvis döljs genom det snabba klipptempot, men om man närmar sig en 

projektionshastighet på c:a 3 bildrutor/sekund syns det uppenbart att rörelsen hela tiden byter 

riktning, den är fysiskt omöjlig. 

Det är märkligt att ingen av mina källor nämner Hus förkärlek till rörelseåtergivning av 

detta slag – Hu upprepar samma rörelse bl.a. i Raining in the mountain, denna gång i 14 

tagningar och än mer rapid klipprytm – i samband med traditionell teater, eftersom den visar en 

slående likhet med Eisensteins reflektion över Pekingoperans stridskonst: en galen succession 

av synkroniserade rytmiska rörelser…. 

 Farquhar menar att rörelse aldrig kan vara abstrakt, möjligen kulturellt överkodad.131 Det 

är möjligen sant, men det kräver å andra sidan en fullvärdig definition av abstrakt. För även om 

Hus filmer bygger på universella teman som makt, moral och religion får man ibland känslan 

av att han inte är intresserad av allt detta; det han egentligen önskar uppnå är rörelsens 

ofjättrade tillstånd. Den fem minuter långa inledningen till Raining in the mountain, där White 

Fox, återigen Xu Feng, och hennes ”side-kick” likt möss i en labyrint forcerar genom ett 

                                                
128Song Yanrong, lärare vid Beijings filmakademi, berättade för mig förra året att filmstuderande i Kina får finna 
sig i att plugga in denna scen utantill. 
129Hsiung-ping, s. 75 
130Bordwell, ”Richness through imperfection”, s. 130 
131Farquhar, s. 167 
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gigantiskt tempel för att stjäla en handskriven buddistisk sutra, är egentligen helt omotiverad, 

den tycks bara vara en förevändning för att visa upp Hus färdigheter i kamerakoreografi. Vid 

upprepade tillfällen hävdar han att film kan ses som en rent stilistisk övning, i likhet med 

musikalisk komposition.132 

Rörelsen i sekvensen ur A touch of Zen tycks, liksom rörelsen i Pekingoperans stridskonst, 

vara motiverad enligt två principer; dels kan vi förklara den enligt Kleists marionett - en 

temporal succession av en och samma rörelse som beskriver Yangs luftfärd upp mot 

bambustammen – dels fångar bildmontaget i sig vår uppmärksamhet och tycks stimulera till 

reflektion över filmmediets teknologi. Detta bör tjäna som en perfekt övergång till nästa kapitel, 

låt mig först bara tillägga att något liknande den diskontinuerliga rörelsen hos Hu realiserades 

av Leni Riefenstahl redan 1938 i Olympia 2 – Fest der schönheit/Den stora olympiaden, del 2. 

Men medan den långsamma suggestiva rytmen i Riefenstahls rörelse gör simhopparna närmast 

idealiska för kontemplation enligt estetisk-emotionell verkan, vill Hu genom sin frenetiska 

rytm snarare – för att använda en beskrivning jag tror Walter Benjamin inte hade motsatt sig – 

kasta bilderna i ansiktet på åskådaren, det finns helt enkelt inte tid för kontemplering. Hus 

diskontinuerliga rörelse positionerar sig någonstans mellan estetisk-emotionell och 

målorienterad verkan. Xieyi? 

3.2 Cinéma pur 

Låt oss först återknyta till Légers sökande efter ”objektets råhet”. Detta kan lätt förstås som ett 

sökande efter någon form av unik status hos objektet, vilket tycks bekräftas genom det faktum 

att Léger i sina texter ofta och gärna talar om objektivitet. Samtidigt beskriver han ett 

kameraexperiment som i tid föregår Ballet mécanique och som pekar mot en helt annan 

objektsförståelse. För en utställning fotograferade Léger en kvinnas nagel och förstorade upp 

bilden 100 gånger, med effekten att publiken som för första gången konfronterades med denna 

bild tyckte sig se en plan yta i form av ett månlandskap snarare än en förstorad nagel. Av detta 

lärde sig Léger att objektet i sig egentligen inte innebär någonting alls, det är effekten som 

räknas, alltså hur objektet manipuleras.133 Detta rimmar illa ihop med tanken på objektivitet, 

men stämmer på ett tillfredsställande sätt överens med den visuella tematiken i Ballet 

mécanique, och jag menar att det främst är här vi finner likheter med Hus actionestetik; likt 

Léger behandlar Hu ofta objektet som ett instrument för rörelse.  

                                                
132”There are many musical pieces that are devoid of content and are composed purely for expression of 
technique.” Hu citerad i Teo, “The Dao of King Hu”, s. 34  
133Fernand Léger, ”Ballet mécanique” i Functions of painting (London, Thames & Hudson, 1973), s. 48-49, 
översättning från franska av Alexandra Anderson 
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En med all rätt berömd sekvens ur Ballet mécanique är den Sisyfos-liknande tvättgumman 

som klättrar uppför en trappa utan att någonsin nå toppen, i samma ögonblick hon tar ansats till 

sista trappsteget befinner hon sig åter vid startpunkten. Kopieringen av samma bildrutor 

möjliggör att detta moment upprepas 23 gånger enligt en starkt rytmisk struktur som bara bryts 

vid två tillfällen; bilden av en leende mun som tycks road av den märkliga sekvensen, och 

bilden av en maskin som tycks förstärka det repetitiva och mekaniska mönstret i tvättgummans 

rörelse. Siegfried Kracauer fäster alldeles extra uppmärksamhet vid denna sekvens: 
Actually, what we are watching is not so much a real-life figure mounting a nightmarish flight of stairs as the 
movement of climbing itself. The emphasis on its rhythm obliterates the reality of the woman executing it so 
that she turns from a concrete person into the pale carrier of a specific kind of motion.134   
 

Enligt Kracauer är detta alltså ett exempel på en slags filmisk motsvarighet till Cheshire-katten 

i Alice i underlandet. För var gång tvättgumman upprepar den mardrömslika klättringen, vittrar 

hennes fysiska gestalt alltmer bort tills endast rörelsen återstår, likt det hånfulla flinet hos 

Cheshire-katten.  

Detta är naturligtvis ett extremt exempel, och Léger har berättat att avsikten med denna 

sekvens var att pröva åskådarens tålamod och rent av väcka känslor av olust.135 En liknande 

avsikt att provocera åskådaren fanns förmodligen aldrig hos Hu, men man kan inte låta bli att 

slås av det faktum att Hu gång på gång konstruerar rörelse enligt en rytmisk succession av 

bilder som visar en eller flera karaktärer utförandes närmast identiska rörelser, vilket starkt 

påminner om tvättgumman i Ballet mécanique. Enligt Bordwell är detta mönster ständigt 

förekommande i Chung chung lieh tu/The valiant ones (1975) – en film jag ännu inte sett – här 

finns bl.a. en flygande spark som upprepas tio gånger, filmad från olika vinklar (förmodligen är 

det denna sekvens Shing-hon tagit fasta på).136 Men vi behöver inte känna oss begränsade till 

detta exempel, för som jag sagt; detta mönster upprepas vid åtskilliga tillfällen. Ett enkelt 

exempel i starkt förminskad skala, från Raining in the mountain: White Fox kastar sig ned från 

ett träd. Just före det att hon slår i marken klipper Hu, och White Fox störtar åter ned från 

trädtoppen.  

För ett mer intrikat exempel, låt oss återvända till bambulunden ur A touch of Zen. Hu visar 

i närbild Yang och hennes kompanjon som med en blandning av förvåning och skräck inser att 

de, likt insekter i ett spindelnät, är infångade av sina fiender. Från närbilden klipper Hu ut till 

en symmetriskt arrangerad etableringsbild som fastställer rumsliga koordinater och 
                                                
134Siegfried Kracauer, Theory of film: the redemption of physical reality (Oxford, Oxford University Press, 1960), 
s. 185 
135“[…] I wanted to amaze the audience first, then make them uneasy, and then push the adventure to the point of 
exasperation.” Léger, “Ballet mécanique”, s. 51 
136Bordwell, Planet Hong Kong, s. 258 
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kombattanternas avstånd till varandra. Vad som sedan sker är högst intressant med tanke på 

vad vi i kapitel 2.4 omnämnde som en länk mellan film och Dada; att genom montaget 

övervinna ögats tyranniska kontroll över objektet. Hu styckar nämligen upp denna 

etableringsbild i fyra halvbilder genom en diagonal klippning där linjerna korsar varandra 

enligt successionen 1 – 3 – 4 – 2, vilket inte motsvarar det konventionella sättet att avläsa en 

sådan bild. För Rodríguez, å andra sidan, är denna mystiska montageteknik menad att 

återskapa perspektiviska principer i kinesisk landskapsmålning (Rodríguez är dock föredömligt 

reserverad gällande sin iakttagelse, förmodligen med all rätt).137 

Hu klipper åter ut till etableringsbilden. Våra kombattanter närmar sig varandra försiktigt, 

vilket följs av några sekunders stillastående. Stillheten bryts abrupt genom en explosiv 

succession i fyra tagningar, där alla fyra drar sina svärd i samma svepande rörelse och med 

samma distinkta ljud av svärdseggen som separerar från slidan. Den rytmiska innebörden av 

denna sekvens konstitueras genom tre tempobärande element och sekventiella händelsekedjor; 

rörelse, ljud och klipp. Det finns all anledning att tro att Eisenstein, som förespråkade en 

monistisk ensemble – en strategi där olika stilistiska parametrar utgör element av likvärdig 

betydelse i syfte att skapa ett enat estetiskt intryck138 – hade beundrat denna rytmiska precision 

hos Hu. 

Även om den repetitiva rörelsen i Hus filmer aldrig når samma extremer som i Ballet 

mécanique vill jag ändå hävda att en gemensam beröringspunkt mellan Hu och cinéma pur är 

just tillämpningen av materiella fenomen för ett rent kompositionellt syfte, som Kracauer 

menar; självbärande sekvenser av rytmisk rörelse. 139  Skillnaden mellan de båda ligger 

naturligtvis i dess respektive kontextuella sammanhang. Léger var, liksom Abel Gance, besatt 

av la poésie des machines, och tvättgummans identiska rörelsesuccession kan tolkas som ett 

försök att fastslå en symbiotisk relation mellan människan och maskinen; likt en maskin 

upprepar tvättgumman samma moment om och om igen tills någon helt enkelt bryter strömmen. 

Denna tendens att manipulera objektet tills det närmast antar en ny skepnad är ständigt 

återkommande i Ballet mécanique. Hu, å andra sidan, presenterar också rörelse som en identisk 

succession, men han skiftar hela tiden kamerainställning och bildbeskäring, vilket medför att 

rörelsen aldrig framstår som en maskinell studie, utan snarare som en rent estetisk övning. 

Enligt vår marionettmodell är tvättgumman i Ballet mécanique marionetten som inte kommer 

förbi en ledpassage och således hakar upp sig i sin egen temporala succession. Hos Hu, 

                                                
137Rodríguez, s. 88 
138Sergei Eisenstein, ”An unexpected juncture” i Selected works. Vol 1, Writings 1922-34 (London, British Film 
Institute, 1988), s. 117, översättning från ryska av Richard Taylor  
139Kracauer, s. 184.  
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däremot, blir intrycket av de fyra olika tagningarna, just tack vare den starka rytmiska 

strukturen och skifte i kamerainställning och bildbeskäring, att de snarare smälter samman till 

en rörelse, där klippen utgör temporala intervall i successionen.  

Ständigt återkommande i Ballet mécanique är också principen om kontrastverkan i rörelse, 

men med en rytmisk struktur intakt genom montaget. Léger själv delade upp sin film i ett 

schema bestående av sju olika delar, varav redan den första delen, ”Mechanical movement of 

objects in motion”, visar på ett mästerligt arrangemang av intern och extern rytm.140 Här hittar 

vi följande passage: 

1. Ett antal geometriska objekt mot en svart bakgrund. Mellan dessa och kameran, en stor 

glaskula som pendlar från sida till sida. Samma rytm överförs till: 

2. Kvinna på en gunga, filmad rakt uppifrån och nära kameran, pendlar i diagonal. Samma 

rytm överförs till: 

3. Glaskulan, nu pendlades mot kameran och tillbaka. 

Hu visar ofta upp sekvenser av liknande slag, men i form av kryssklippning och han lägger 

gärna till en kontrastverkan mellan rörelse och stillhet. I The fate of Lee Khan har nu gisslan 

brutit sig ut från värdshuset och jagas av Lee Khan och hans syster genom ett ökenlandskap. 

Lee Khan står vid ett brant stup och uppmärksammar en av servitriserna (namnges aldrig) som 

går omkring på marken nedanför. Lee Khan hoppar nedför stupet, servitrisen upptäcker detta, 

och försöker nu förflytta sig sidledes till rätt position för att kunna parera attacken, samtidigt 

som hon behåller Lee Khan i blickfånget. Hu kryssklipper i tio tagningar mellan två olika 

moment: 

1. Lee Khan korsar vertikalt rutan i nedåtgående rörelse, statisk kamera 

2. Servitris, filmad snett uppifrån, mitt i bildrutan, löpandes i sidled, kameran följer. 

(Moment 1 varierar i bildbeskäring och kamerainställning, medan moment 2 är närmast 

identisk). 

I ett opublicerat dokument beskriver Léger sin films själva modus operandi; konstruerade 

objekt, spegeleffekter, förstorade detaljer, mekaniska element – ”all of this in constant 

opposition to violent contrasts.”141 Liksom Léger valde att illustrera denna kontrastverkan i 

cinematisk form genom en förening av rörelse och montage, skulle man även kunna påstå att 

Hu – om än med helt andra motiv än Léger – gjorde detsamma. Här föreligger dock en 

avgörande skillnad som måste tas i beaktning; Léger var djupt rotad i den analytiska kubismen, 

för honom var Ballet mécanique även en metafor för själva seendets process och i likhet med 

                                                
140Légers arbetsschema finns återgivet i Lawder, s. 134 
141Ibid, s. 130 
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andra regissörer som i någon mån tillhörde cinéma pur var hans inställning till den narrativa 

filmen närmast fientlig.142 Således är det svårt att i Ballet mécanique finna ett enda klipp som 

skulle kunna hamna innanför mallen för den klassiska Hollywood-stilen. Hus filmer 

positionerar sig snarare någonstans mittemellan narrativ och ren kinetisk sensation. Det är 

närmast uteslutande i actionscenerna som denna form av kontrastverkan återges, i övrigt är 

klippningen relativt ordinär, enligt Hollywood-standard. Att kontrasten mellan rörelse och 

stillhet tycks vara så viktig för Hu kan visserligen förklaras genom det estetiska arvet från den 

traditionella teatern men, som jag försöker påvisa, Hus relation till traditionell teater är filtrerad 

genom en västerländsk apparatus och en medvetenhet om dess unika uttrycksmöjligheter.   

Enligt Lawder, som tycks rannsakat allt som över huvud taget finns dokumenterat om 

Ballet mécanique, talar Léger ofta om horisontal penetrering. Det är fortfarande oklart vad 

Léger egentligen menade med detta, men jag tror att det avser den furiösa kaskad av objekt 

som dyker upp vid olika tillfällen. Redan i filmens första minut återfinns en sådan kaskad; en 

stråhatt, tre vinflaskor, en vit triangel, ett huvud o.s.v. – i ursinnig kontrast till den reguljära 

metronomiska pulsen som just etablerats av en kvinna på en trädgårdsgunga - samtliga 

tagningar uppskattningsvis med en varaktighet av 4 bildrutor.143  

Gemensamt för denna kaskad av objekt är att samtliga är filmade mot en platt yta – svart 

objekt mot vit bakgrund och vice varse - och ger således ingen känsla av dimension och djup, 

detta, i kombination med kamerans och objektens immobilitet, framhäver känslan av att 

bilderna närmast lagras ovanpå varandra, montaget skapar en skikteffekt. Istället för den 

temporala successionen på en horisontell linje har vi här snarare en temporal succession i 

horisontal penetrering, i den mening att linjen snarare pekar inåt. Det är som att marionetten 

rasar ihop och dess lemmar staplas ovanpå varandra. När objekten manipuleras i så hög grad 

som i den horisontala penetreringen tenderar det slutligen till berövandet av dess autonoma 

status; objekten ”betyder” inte längre någonting, de reduceras ned till ren form. I detta fall blir 

Ballet mécanique inget annat än en visuell rytm. 

Det finns tillfällen då Hus actionestetik når nästan samma abstrakta grad som Légers 

horisontala penetrering. Som vi har sett kan man föreslå Yangs luftfärd upp mot toppen av 

bambustammen i A touch of Zen som motiverad enligt två principer; estetisk-emotionell och 

målorienterad verkan. Men senare i filmen upprepas en liknande montagesekvens, denna gång 
                                                
142”Subject, literature, and sentimentality are all negative qualities which weigh down the current cinema – in 
sum, qualities which bring it into competition with the theater.” Fernand Léger, “Painting and cinema” i Abel 
(red), s. 373, översättning från franska av redaktören  
143Här förlitar jag mig till Lawders stillbildsanalys, som grundas på en 16 mm-kopia förvarad på Museum of 
Modern art, projicerad på 16 bilder/sekund. Det förefaller vara densamma som visades i samband med 
dokumentärfilmen Jakten på den mekaniska baletten.  
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med fyra personer involverade. På samma sätt som beskrevs i förra kapitlet arbetar Hu här med 

elliptisk klippning och ger oss bara en succession av steg två enligt den konstruktiva modellen, 

men här tycks det inte längre handla om att beskriva en sträcka från punkt A till punkt B. Hu 

visar sina kombattanter i olika temporala stadier mitt i luften, fragmenten av rörelse slår mot 

varandra och skiftar ständigt riktning. I en ofta citerad stillbild möts Yang och en av hennes 

fiender högt upp bland trädtopparna, utan att vidröra varandra flyter de helt sonika bara förbi 

varandra.144   

   Det är svårt att förklara cinematisk teknik, menade Hu. Och i detta fall finns det all 

anledning att ge honom rätt. En intressant tänkbar förståelse för denna typ av excessiva kvalité 

i Hus rörelseåtergivning är att tolka den såsom betingad av Hus fascination för 

Zenbuddismen.145 Liksom Zenbuddismen stoltserar med att vara utan vare sig förklaringar, 

instruktioner eller kunskap, såsom uteslutande koncentrerad kring upplysningserfarenheten, 

skulle man kunna argumentera för att Hus actionestetik på liknande sätt syftar till en omedelbar 

visuell upplevelse som inte kräver – eller som rent av motverkar – förklaring. Hu beskrev 

också actionscenerna i A touch of Zen som ”beyond description.”146 Så även om jämförelser 

mellan Hu och Eisenstein stundtals är svåra att motstå, pekar denna förståelse ändå mot en 

avgörande skillnad dem emellan; omedelbarheten i Hus actionestetik står ofta – inte 

nödvändigtvis alltid - i diametral motsättning till Eisensteins intellektuella montage. 

Zenbuddism i all ära, det tycks mig som att Hu och Léger egentligen önskar uppnå samma 

effekt; ett slags objektets ”avobjektifiering”. Men medan objekten i Légers horisontala 

penetrering övergår i ren form finns i Hus filmer en kvalité som aldrig fullt ut skalas bort från 

objektet; objektets rörelse. Skådespelaren blir hos Hu ett plastiskt objekt, en stilistisk parameter 

som manipuleras för att uppnå rörelsens ofjättrade tillstånd, likt objekten i Ballet mécanique 

manipuleras för att uppnå ren form och visuell rytm. Det är därför man hos Hu aldrig finner 

den i gong fu-filmen så vanligt förekommande långa tagningen, för Hus intresse för rörelse 

låter sig inte begränsas till skådespelarnas rörelse, han är snarare intresserad av rörelsen som ett 

konstitutionellt fenomen. Denna tendens mot rörelsens abstraktion medför att skådespelarna 

aldrig ges utrymme att briljera i stridskonst, de blir aldrig artister i samma rang som 

Pekingoperans aktörer.  

                                                
144Se t.ex. Bordwell, Planet Hong Kong, s. 2 
145”I´m not a Buddhist myself, but I was fascinated by the challenge of showing something that cannot be 
explained by the logical processes of Western philosophy.” Hu citerad i Rayns, “Director: King Hu”, s. 10 
146Teo, ”The Dao of King Hu”, s. 34 
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Hu hade mycket bestämda åsikter gällande skillnaderna mellan västerländsk och kinesisk 

konst, och många av hans tankar är faktiskt ganska intressanta, om än paradigmatiska. Så här 

säger han vid ett tillfälle: 
In China (or in Japan even), art is between realism and surrealism, somewhere between these two extremes. 
There has never been in Chinese painting realism that might be an imitation of the nature. Chinese painting 
leads to express art itself. [---]. I don´t believe in realism of cinema, what the eyes see must cross the lens, 
[…], every step means a transformation that makes the filmed object something close to reality but 
different.147   
 

Det förefaller mig som att flera av de distinktioner som Hu här föreslår snarare överbryggs 

genom en jämförande studie med cinéma pur. Likt Hus filmer befinner sig Ballet mécanique 

nära verkligheten men samtidigt långt ifrån den; Léger använder materiella fenomen med 

existens a priori, men isolerar dessa från ett normalt kontextuellt sammanhang, för att istället 

genom manipulering skapa en objektssituation som är högst overklig. En levande kvinna 

transformeras till en staty, stålvispar transformeras till dansörer. I mest extrema fall har vi sett 

att Léger manipulerar objekten i så hög grad att de blir ”objektslösa”. Som vi också sett 

använder Hu människokroppen som basis, och skapar på likvärdigt sätt någonting overkligt av 

någonting verkligt. 

Ett av Hus mest hypnotiska ögonblick är finalen i Raining in the mountain, där tolv älvor 

droppar ner till synes direkt från skyn, i en vildsint elliptisk montagesekvens. Hsiung-ping 

liknar denna scen vid en ”grand ballet production”.148 Om man nu skall betrakta detta som en 

ballet, vore inte mekanisk balett en lämpligare beskrivning? En balett som lösgör rörelsen från 

dess referens i form av skådespelarens fysiska gestalt. I en sådan kontext förefaller jämförelsen 

med cinéma pur vara fullt adekvat. 

Så, för att knyta ihop säcken, tänk över vad Kleist sade om marionetteaterns vidare 

utveckling som konstart; att utmaningen ligger i att skapa en marionett anpassad till den 

mekaniska världen. Som jag nämnt tidigare kan det inte betraktas som en slump att Ballet 

mécanique både börjar och slutar med bilden av en marionett, och att marionetten, som en 

accentuering på den mekaniska balettens slut, går i upplösning; utan leder ingen temporal 

succession. Det är djupt misskrediterande att beskriva Hus actionestetik som dans, med 

hänvisning till Pekingoperan. Det rör sig i själva verket om en mekanisk dans; den mekaniska 

dans som Kleist eftersökte, den dans som ingen levande dansör är i stånd att utföra, och som 

endast kan bringas till liv genom den mekaniska sfärens marionettspelare: filmprojektorn.  

 

                                                
147Hu citerad i Tesson, s. 21 
148Hsiung-ping, s. 75 
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4. Sammanfattning 

För att vidga perspektivet på den teoretiska diskussionen kring filmen i Kina skall vi slutligen 

kortfattat behandla shadowplay, som teoretiskt koncept nära förbundet med den ursprungliga 

kinesiska benämningen för film –”västerländskt skuggspel” (xiyang yingxi) - i sig vittnandes 

om någon slags ambition att förstå filmen som historiskt relaterad till den nationella 

traditionen.149 Chen Xihe hävdar i en essä från 1986 att Kinas förhållande till filmmediet och 

den närmast besatta fokuseringen på filmens dramatiska och litterära kvalitéer, måste förstås 

mot bakgrunden att filmen allmänt betraktats som en variant av skuggspel, där ”spelet” (drama, 

narrativ, tema) är överordnat ”skuggan” (bild, teknik, struktur). Xihe föreslår således följande 

differentiering avseende prioriteter i cinematisk form; kineser betraktar ”spelet” som essentiellt 

medan västerlänningar betraktar ”skuggan” som essentiell.150  

Svagheterna i Xihes resonemang är flertaliga, han undviker t.ex. notoriskt den fråga som 

håller på att luckras upp av filmteoretiker idag; huruvida territoriella gränser verkligen bör 

tjäna som en avgränsande faktor för filmnationens status. Men om Hu nu skall betraktas som 

en ”kinesisk” regissör – vilket jag försökte framställa som ett problem i kapitel 2.1 - stämmer 

han samtidigt väldigt illa överens med shadowplay, i Hus filmer är snarare ”skuggan” 

överordnad ”spelet”. Hus filmer är förvisso narrativa, men i starkt underordnad mening; 

narrativet blir ofta bara en förevändning för att uppnå det ofjättrade tillståndet av rörelse. 

Karaktärsutveckling är så gott som obefintlig hos Hu; av de fyra huvudpersonerna i The Fate of 

Lee Khan är det endast Peony vi över huvud taget får veta någonting om, de övriga tre 

reduceras till kinetiska karikatyrer. Samtliga fyra dör i filmens slut, men vi vet helt enkelt för 

lite om dem för att vi över huvud taget skall bli berörda. 

Att Hu undviker all form av emotionell agitation, genom konsekvent undanhållande av 

information, stärker naturligtvis också uppfattningen om förhållandet mellan den traditionella 

teatern och hans filmer. Ett sådant förhållande finns förvisso där, men är inte risken uppenbar 

att man i ett begrepp som cinema opera läser in de prioriteringar som tycks rymmas inom 

shadowplay? Att opera i Hus filmer skulle vara en konstant kan jag absolut inte hålla med om. 

Snarare än en förvaltare, skulle jag vilja påstå att Hus medvetenhet om och utnyttjande av 

cinematiska tekniker snarare gör honom till en nyskapare av den traditionella teaterns estetik. 

Hus version av Pekingoperan är i sig grundad på ett högst selektivt urval, medan Pekingoperan 

bygger på ett system av konventioner som man helt enkelt måste lära sig utantill, behöver man 

                                                
149Skuggspelet uppfanns i Kina c:a 140 f.Kr och kan förstås som en slags föregångare till filmen – om man med 
film endast avser rörliga objekt på en vit duk. Se Zhang, s. 15 
150Chen Xihe, ”Shadowplay: Chinese film aesthetics and their philosophical and cultural fundamentals” i Semsel, 
Hong, Jianping (red), s. 196 
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inte sådan förkunskap för att förstå och uppskatta Hus filmer. Som vi tidigare nämnt, rakursen, 

som är så estetiskt grundläggande i Pekingoperan, realiseras aldrig någonsin hos Hu. 

Tvärtemot vad Teo påstår kliver Hus skådespelare aldrig ur sina ”diegetiska” karaktärer, vilket 

den kinesiske teaterskådespelaren ofta gör för att etablera en situation i tid och rum, den tomma 

scenen kräver ett sådant förfarande.151 Hu väljer alltså ut vissa stilistiska element från den 

traditionella teatern, ommodifierar dessa enligt de förutsättningar – begränsningar likväl som 

möjligheter - som erbjuds av en västerländsk apparatus, och når en slags estetisk jämvikt 

mellan filmen och teatern, där legatet hos ingendera går förlorad. För att knyta an till 

uppsatsens titel; i den meningen kan han anses vara både en traditionalist och modernist.   

Jag har i min uppsats studerat King Hus actionestetik och dess rörelse och rytm såsom en 

konstruktion av filmens montage. Jag har även försökt att påvisa dess likheter med två helt 

skilda konstyttringar: Pekingoperan och cinéma pur, och jag menar att likheterna är starka i 

båda riktningar. De resultat jag uppnått genom analysen är stundtals av föga originalitet, men 

jag hoppas och tror att jag bidragit med nya iakttagelser som kan stimulera och inspirera till 

vidare studier, främst avseende förhållandet mellan Hu och cinéma pur. Jag har valt att förklara 

filmens montagekonstruerade rörelse med hjälp av Kleists marionett, vilket jag hoppas läsaren 

funnit spännande och intressant. Att jag uteslutande valt att fokusera på actionscener kan i sig 

tyckas vara en marginalisering av Hu, för att i viss mån uppväga detta vill jag bara säga att jag 

för närvarande håller Legend of the mountain som Hus främsta prestation, en film som, jämfört 

med tempot i Hus wuxia-filmer, liknar en Nozinan-påverkad snigel och som är så gott som 

kliniskt ren från stridsscener.   

Jag tror man kan lära sig mycket om senaste 20 årens filmproduktion genom att studera 

Hus filmer. Jag har idag t.ex. svårt att se Lashou shentan/Hardboiled (John Woo, 1992) utan 

att direkt uppmärksamma likheterna med Xu Fengs till synes ändlösa rusher genom det 

labyrintliknande templet i Raining in the mountain. Och varför tror ni Woos skådespelare tycks 

så roade av att kasta vapen till varandra…? Hus filmer kan kritiseras för att de i extrema fall 

inte är något annat än en övning i visuell stil som bombarderar sinnena och lämnar intellektet 

oberört, men det vore i princip detsamma som att kritisera Pekingoperan, en konstform som 

trots allt väcker beundran och häpnad världen över.        

 

 

 

                                                
151Teo, ”Only the valiant”, s. 22. Jag har här valt att sätta diegetisk inom parentes, eftersom det egentligen inte är 
ett adekvat begrepp att tillämpa på traditionell teater 
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Kongshan lingyu/Raining in the mountain (King Hu, 1979) 

Lashou shentan/Hardboiled (John Woo, 1992) 

Long men ke zhen/Dragon gate inn (King Hu, 1967) 
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