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AF HUGO GÅRDEN

SHANGHAI – Minimum 
50.000 dollar for et stort 
oliemaleri og 100.000 dollar 
for en farvestrålende, glat-
sleben skulptur i glasfi ber.

Det er de priser, som den 
36-årige fremadstormende 
kinesiske kunstner Yang 
Mian opererer med.

Han formår bedre end de 
fl este at tolke de kulturelle 
strømninger i den unge ge-
neration i storbyerne, og han 
har samtidig skabt sig en 
rigtig god forretning. Han 
er et supereksempel på den 
nyrige mellemklasse i Kina – 
økonomisk og kulturelt.

Ægthed mangler

Flere af hans værker kan ses 
på udstillingen »Posing« på 
Today Art Museum i Beijing 
under OL.

Han forsøger med sine 
værker at få befolkningen til 
at se fl ere nuancer i tilværel-
sen end »det rigtige og det 
forkerte«, som han udtryk-
ker det over for dagbladet 
Børsen under en rundgang 
i hans værksted, som ligger 
tæt ved det frodige galleri- 
og kunstnerkvarter 798 mel-
lem Beijing og lufthavnen.

En af hans mest kendte 
skulpturer er af en halvt af-
klædt og sexet Madonna. 
Skulpturen delte folk i til-
hængere og modstandere.

»Folk går lynhurtigt efter 
det nyeste – efter et idol – og 
så smider de det gamle væk. 
Der er intet mellem det nye 
og gamle. Det er et problem, 
at så få bekymrer sig over 
overgangsperioden mel-
lem det gamle og det nye. 
Dermed bliver kulturen for 
overfl adisk. Der mangler en 
ægthed. Det rammer kunst-
nerne, når kunstmarkedet 
ikke interesserer sig for bed-
re kunst,« siger Yang Mian.
Han laver hvert år en tem-

peraturmåling hos unge for-
brugere. Hvilke idoler har 
de? Hvilken mode er in net-
op nu? Han omdanner det 
til billeder og skulpturer og 
viser det i et katalog, han 
kalder en standard, altså en 
standard for popkulturens 
udvikling år for år i det mo-
derne Kina.

Glimmer og overfl ade

Han udgiver hvert år sin 
standard i bogform. Han 
går systematisk frem med et 
ensartet snit over billederne: 
De er alle malet i pastelfar-
ver.

Han siger, at moden i høj 
grad præges af fi lmstjerner 
og popstjerner eller manne-
quiner, altså noget, der plud-
selig skyder op, og som hur-
tigt kan forsvinde igen. Der 
er mere glimmer og over-
fl ade end dybde i den slags 
strømninger, siger han, og 
det præger også kulturen.

Yang Mian mener, at den-
ne sammenblanding af 
kunst, mode og forbrug er 
mere udpræget i Kina end i 
Vesten.

Klassiske værker

Han laver også nogle store 
malerier med historiske mo-
tiver, men det er efterlignin-
ger af klassiske værker, men 
placeret på Den Himmel-
ske Freds Plads med en an-
tydning af muren med Mao-
portrættet i baggrunden. 
Det er hans forsøg på at ska-
be et perspektiv, men det er 
også hans forsøg på at vise de 
besøgende, at de kigger efter 
det uvæsentlige i kunst.

»Folk spørger: »Hvor er 
Judas,« når de ser mit bille-
de »Den sidste Nadver«. Det 
viser, at de slet ikke forstår 
billedet og historien bag,« 
siger han med en latter og en 
beklagelse.
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Ung kunstner forsøger  at fi nde en 
mere ægte kunst mellem det gamle  og 
den moderne højglans-verden

Idoler og forbrugsjagt i 

den kinesiske kunst


