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Brukernavn
Presentasjonsnotater
五牛图Fem okser, tusj og farger på papir, Tang-dynastiet (618-907 e. Kr.), 20.8 x 139.8 cmKunstner: Han Huang (723-787 e. Kr.)Maleriet Fem okser er et av de tidligste maleriene som ble malt på papir i Kina, men kvaliteten på papir er ikke særlig god, det ble laget av lin, og er typisk papir fra tidlig periode. Det er ingen bakgrunn i bildet, men vi kan se at det finnes flere stempler og en liten kalligrafi. Stemplene kommer fra senere eiere av maleriet, bl.a. keisere, embetsmenn, kunstnere. Det finnes ikke signatur eller stempel fra kunstneren selv.Kunstneren Han Huang var statsminister under keiser Dezong. Noen mener de fem oksene representerer kunstneren selv og brødrene hans. Det er ikke tilfeldig at han maler brødrene forkledd som okser. Dette symboliserer at de er klare for å hjelpe keiseren og landet sitt, uansett hvor vanskelig og lang veien kan bli. Han Huang la stor vekt på jordbruket i sin politikk. Oksefiguren er et motiv vi ofte ser i kinesisk kunst. Oksen er kjent for å arbeide hardt og trofast, og er et dyr som sjelden klager. Dette er egenskaper og kvaliteter som kinesere setter pris på, og som også mennesker bør tilegne seg. Oksene er malt fra forskjellige vinkler og avstanden mellom dem er jevnt fordelt. De har forskjellige uttrykk. Blikket til oksene er viktig. Kunstneren ønsker gjennom blikket å vise at oksen kan være sta og vennlig. Maleriet er nøyaktig malt, og dette kan vi for eksempel se av hårene rundt snuten.I dag er ca. 66 % av befolkningen i Kina bønder. Tradisjonelt sett har Kina alltid vært et typisk bondesamfunn. De hadde ikke maskiner som kunne hjelpe til med arbeidet å dyrke jorden i gamle dager. Oksen var derfor en stor hjelp og betydde mye for bøndene i Kina. �
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韩熙载夜宴图卷Fest hos statsminister Hanxizai, tusj og farger på silke, Fem dynastier (907-960 e. Kr.), 28.7 x 335.5 cmKunstner: Gu Hongzhong (ca.910-980 e. Kr.)Kunstverket er basert på en sann historie fra 900-tallet. Det er et langt maleri på over tre meter, som er delt i fem deler med hvert sitt motiv. Historien er hentet fra statsminister Hanxizais liv, og hans person kan du se i alle de fem delene. Hanxizai kom fra en rik familie nord i Kina, men måtte søke tilflukt i sør på grunn av krig. Da han fikk tilbud om å bli statsminister av den daværende keiseren ville han takke nei, men ingen kunne si nei til keiseren og Hanxizai ble statsminister. Uten interesse og motivasjon for stillingen, endte han opp med å holde fest i huset sitt hver kveld. Av uttrykket hans ser det ut som om han verken nyter drikkingen eller festingen, men egentlig er full av bekymring. De fem delene viser ulike sider ved festen. Her lytter de til musikk, danser, spiser og gjør seg klare til å sove. Kunstneren Gu Hongzhong ble sendt til statsministerens hus av keiseren for å spionere på ham. Oppdraget hans var å lage et maleri som skulle beskrive hvordan statsministeren levde og festet hver dag. Hver kveld dro Gu Hongzhong til huset. Han gjemte seg på utsiden, observerte alt som skjedde innenfor, og prøvde å huske hva han så. Maleriet ble til etter mange netters "spionasje", og er dermed malt etter hukommelsen og ikke etter modeller. Dette er det eneste kunstverket vi kjenner av Gu Hongzhong. Den gjennomførte komposisjonen og dyktige tekniske utførelsen har gitt maleriet en viktig posisjon i det kinesiske maleriets historie.
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文苑图卷De intellektuelle, tusj og farger på silke, Fem dynastier (907-960 e. Kr.). 37,4 x 58,5 cmKunstner: Tilskrevet kunstner Zhou Wenju (ca. 907-975 e. Kr.)Maleriet beskriver hvordan de intellektuelle levde i gamle dager. En viktig sosial aktivitet for disse personene var å komme sammen, diskutere med hverandre og på den måten inspirere både seg selv og de andre. To av personene på bildet snakker sammen og holder i et stykke papir med et dikt skrevet med kalligrafi. De andre to ser tankefulle ut, som om de var i sin egen verden. Den lille tjenestegutten nederst til høyre i bildet forbereder blekket for han som sitter og skal skrive. Det er ingen kvinner i dette bildet. Kvinnenes jobb var i hjemmet, der de skulle passe barn og gjøre husarbeid. Det er få farger i dette maleriet. De sorte strekene og feltene er malt med tusj. Tusjen er et viktig redskap i det kinesiske maleriet. Den er grunnlaget for alle typer maleri, og mange av maleriene er malt kun med tusj. Teknisk sett er det krevende med tusjmaleri, fordi du ikke kan rette opp hvis du gjør en feil. En dråpe for mye eller en skjev strek, kan ødelegge hele bildet. Dette forteller om hvor dyktig en kunstner må være for å male med tusj. Det er usikkert hvem som har malt bildet. Det finnes ingen signatur eller stempel fra kunstneren. På venstre side av bildet står det en tekst skrevet av keiser Song Huizong som sier at bildet er malt av kunstner Han Huang. Noen eksperter har sammenlignet maleriet med et som er nesten helt likt malt av Zhou Wenju, og de mener derfor at han er kunstneren bak dette verket.



Brukernavn
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潇湘图Landskap, tusj og farger på silke, Fem dynastier (907-960 e. Kr.). 50 x 141,4 cmKunstner: Dong Yuan (ukjent fødselsår-962 e. Kr.)I den tidlige perioden av kinesisk landskapsmaleri er naturen ofte malt på lang avstand. Som vi kan se her, går landskapet langt innover i bildet. Motivet er et typisk landskap fra den sørlige delen av Kina, hvor folk levde av å fiske. Selv om fjellene ikke er like bratte som fjellene i nord, har de sin kraft likevel. På avstand kan vi se noen hvite flekker. Når vi kommer nærmere, ser vi mennesker som fanger fisk. Dette sier noe om størrelsen på menneskene i forhold til naturen.Maleriet har vært i keisernes samling i Den forbudte by, og den siste keiseren tok det med seg da han ble jaget ut fra palasset i 1924. Maleriet ble borte under andre verdenskrig, men i 1952 kjøpte Kina kunstverket tilbake. I dag blir det tatt vare på i The Palace Museum i Beijing.
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层楼春眺图Landskap, tusj og farger på silke, Song-dynastiet (960-1279 e. Kr.). 23,7 x 26,4 cmKunstner: ukjentLandskapsmaleriet utviklet seg fra å gjengi naturen på lang avstand, til senere å avbilde den nære naturen. I bakgrunnen i dette bildet kan vi se lave fjell og i forgrunnen vakker kinesisk arkitektur. Arkitekturen er forskjellig fra andre kulturer, ved at takene til paviljongen ikke er flate, men bøyer seg oppover. Dette gjør at husene ser lettere ut enn de egentlig er. Tradisjonell kinesisk arkitektur er påvirket av taoismen, som er en av de tre hovedreligionene i Kina. I følge taoismen kan mennesket komme til paradiset etter døden. Derfor skal alt være lett og peke oppover. Det doble taket på paviljongen symboliserer rikdom og makt.Inne i paviljongen står det en dame med tjenestepiken sin og nyter utsikten. Folk på denne tiden likte tydeligvis godt å stå høyt og å kikke langt. Det samme skjer også for eksempel i diktene. Dikteren tenker ofte store tanker og ser langt, et blikk kan for eksempel ”se mange tusen meter”, og i fantasien kan han reise ”mange tusen kilometer” i løpet av en dag.�
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秋兰绽蕊页Orkidé, tusj og farger på silke, Song-dynastiet (960-1279 e. Kr.), 25,3 x 25,8 cmKunstner: ukjentPlomme, orkidé, bambus og krysantemum er de mest populære motivene blant kinesiske kunstnere. De kalles "si jun zi" som betyr "fire dannede mennesker". Blomstermotivene er ofte enkelt malt og har kun få blad, slik som vi kan se her. Selv om bildet ser enkelt ut, er det nøye planlagt og komponert. Komposisjon, antall blader og måten bladene er malt på, er ikke tilfeldig. Teknisk sett er maleriet mer avansert enn vi kanskje tror. Bladene er malt lag på lag med tynn tusj og vannbasert maling i forskjellige farger. Alle lærer seg å male "si jun zi" i løpet av kunststudiene. Studentene kopierer samme bilde gang på gang for å lære seg teknikken, for deretter å male et selvstendig motiv når de er blitt flinke nok.Legge merke til den spesielle formen til maleriet. Formen er egentlig typisk for den kinesiske håndviften, men ble etter hvert eget format for maleriet. Størrelse på denne type maleri var relativt liten, som for eksempel dette bildet som måler 25,3 x 25,8 cm. 
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疏荷沙鸟页Blomster og fugler, tusj og farger på silke, Song-dynastiet (960-1279 e. Kr.). 25 x 25,6 cm.Kunstner: Ma Xingzu (1131-1162 e. Kr.)Under Song-dynastiet utviklet maleriet seg i flere retninger. Forskjellige uttrykksformer ble synligere enn før, og grensen mellom ulike typer maleri enda tydeligere. Blomster og fugler, kalt "Hua Niao Hua", er det mest kjente motivet i kinesisk kunsthistorie. "Hua" står for blomster og "Niao" står for fugler. "Hua" er også et ord for maleri. Motivene kan være hva som helst innenfor blomsterriket eller fugleverden. Malerne var nøye med komposisjon og opptatt av å ha en poetisk stemning i sine kunstverk.  Lotusblomster er særlig populære og sees ofte i kinesisk maleri som her. Den har en symbolsk betydning og står for renhet. Lotusblomsten forbindes også med buddhismen. �
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牡丹单页Peon, tusj og farger på silke, Song-dynastiet (960-1279 e. Kr.). 22 x 24,8 cmKunstner: ukjentPeoner er en favorittblomst blant mange kineser. Den har symbolsk betydning og representerer velstand, skjønnhet og fullkommenhet. Hvorfor er kinesere så glade i peoner? Dette må vi gå tilbake til det gamle Kina, helt til 600-tallet, for å finne svaret på. Da var det keiserinne Wu Zetian, den eneste offisielle kvinnelige keiseren i hele Kinas historie, som styrte landet. Det var mye handel mellom Kina og utlandet på denne tiden, og samfunnet var veldig åpent. Det estetiske forbildet var "den som er rund og stor, er vakker". Peonen har en fullkommen form med varierte, vakre farger. Den var keiserinnens yndlingsblomst. Dette kan være grunnen til at peonen er så populær i Kina. Det finnes mange fortellinger og eventyr om peonen, og ikke minst poesi og maleri som beskriver hvor vakker den er. I dag er peonen den blomsten som representerer byen Luoyang i provinsen Henan. Luoyang var økonomisk senter i en lengre periode og var Kinas hovedstad i perioden 25 e. Kr til 220 e. Kr..�
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纺车图卷Spinnehjul, tusj og farger på silke, Song-dynastiet (960-1279 e. Kr.). 26,1 x 69,2 cmKunstner: Wang Juzheng (ukjent fødselsår)Det figurative maleriet har alltid vært opptatt av mennesket som motiv. Tidligere var det personer med høy status som dominerte i bildene. Senere opptrer også borgerlige figurer i motivet. Vanlige folks hverdagsliv blir presentert oftere enn før.  Det er fire personer i dette maleriet. En ung dame sitter på høyre side. Hun både snurrer spinnehjulet og ammer barnet sitt, og utfører dermed to oppgaver på samme tid. En gammel kvinne står på venstre side og uttrykker omsorg og forståelse. En liten gutt leker på høyre hjørne med en frosk. Det var ikke så mye leketøy å velge mellom for barn som tilhørte arbeidsklassen på denne tiden. Vi ser bare hodet til babyen, og legger merke til at han har en spesiell frisyre. Den blir kalt ”ferskenstil”. Fersken er symbol for et langt liv.Komposisjonsmessig er dette bilde litt annerledes, fordi sentrum i bildet er helt tomt og hovedfigurene er plassert på sidene. Dette bilder viser at kunstneren har erfaring fra hverdagslivet. Kunstneren levde under Song-dynastiet, men det er usikkert når han ble født. 
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秋郊饮马图卷 Hestene drikker vann, Tusj og farger på silke, Yuan-dynastiet (1279-1368), 23,6 x 59 cmKunstner: Zhao Mengzhao (1254-1322)Dette maleriet er fra 1313, og motivet er av hester som drikker vann. Landskapet viser karakterisk natur fra nordlige deler av Kina. Noen av de kinesiske dynastiene ble dannet av minoriteter, som f. eks. Yuan-dynastiet som bestod av det mongolske folket. De var en minoritetsgruppe fra nord i Kina som kom til innlandet. Etter mange harde kamper, samlet de et område større enn det Kina vi kjenner i dag og dannet sitt eget keiserrike. Mongolene tok med seg sin kultur og påvirket Han-folket.Mongolene levde av jakt og bodde i telt. Hesten hadde stor betydning for dem, og var dermed et naturlig motiv. På maleriet ser vi hester i mange ulike positurer, og hvordan mongolene steller hestene sine. De hadde egen avdeling med profesjonelle hestepassere som sørger for at hestene hadde det godt og ble stelt ordentlig.Kunstneren Zhao Mengzhao har malt flere bilder med hest som motiv. Han var en dyktig og allsidig kunstner som mestret alle typer kinesisk maleri, f eks kalligrafi. Han kunne også lage steinstempler og skrev dikt. Kunstneren har selv signert maleriet og var 59 år gammel da han malte det. 
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幽居图卷 Landskap i blått og grønt. Tusj og farger på papir. Yuan-dynastiet (1279-1368 e. Kr.). 27 x 115,9 cmKunstner: Qian Xuan (1239-1301 e. Kr.)Det var mennesket som var hovedmotivet i kinesisk maleri. Landskapsmotiver var i begynnelsen bare bakgrunnen i bildene. Etter hvert utviklet landskapsmaleriet seg til et eget fag.I dette maleriet dominerer fargene blått og grønt. Dette er en type kinesisk maleri som vi kaller for ”blått/grønt landskap”. Mange landskaper er malt med disse fargene, og de ser ofte like ut. Det er mange forskjellige fargenyanser i bildene, noen har dype og mørke nyanser, andre er lette og lyse. Fargenyansene varierer fra bilde til bilde, og her er et eksempel på et lyst blått/grønt landskap.  Symboliserer blått/grønt landskap våren? Nei, det har ikke noe med sesongen å gjøre, det er bare et uttrykk for det kinesiske landskapet. Uansett hvilken årstid man maler, er det disse to fargene som brukes.
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华山图册 Landskap fra Huafjellet, tusj på papir. Ming-dynastiet (1368-1644). 34,5 x 50,5 cmKunstner: Wang Fu (1332 -?)Gjennom tid og utvikling har landskapsmaleriet blitt en viktig del av kinesisk malerihistorie. Nordmenn er stolte av sitt vakre land og natur, noe vi kan se i malerier fra nasjonalromantikken. Kinesere er også stolte av landet sitt, og vil gjerne male det. Geografisk er Kina et stort land med vakker og særegen natur i de forskjellige landsdelene.Kinesisk landskapsmaleri finnes i mange uttrykk og variasjoner. Malerier på papir gir ofte et rikere uttrykk enn malerier på silke, som her fra det kjente Huafjellet. Kunstneren har kun brukt tusj. Den sorte tusjen er en viktig farge i det kinesiske malespråket, og utgangspunktet for alle typer maleri. Ved å blande den med vann, kan tusjen gi utallige nyanser av sort. Motivet er malt etter at kunstneren Wang Fu besøkte fjellet. Han brukte et halvt år på å planlegge ulike komposisjoner og endte med å male en serie på 40 malerier. Her ser vi ett av dem. Motivet er en blanding av et realistisk landskap og fri fantasi. Som den norske kunstneren Peder Balke, skapte Wang Fu et landskap ut fra sin egen fantasi. Kanskje kan vi finne fellestrekk mellom norsk og kinesisk kunst?  Kinesisk maleri kalles også litterært maleri. Dette bilde er et godt eksempel fordi det har kalligrafi. Teksten er en poetisk beskrivelse av fjellet. 
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剑阁图轴 Landskap fra Jangefjellet i Sichuanprovinsen, tusj og farger på papir, Qing-dynastiet (1644-1912). 27,4 x 100,3 cmKunstner: Luo Pin (1733—1799)Her er en annen versjon av landskapsmaleriet med et mer fargerikt uttrykk. Maleriet er inspirert av et dikt skrevet av poeten Libai, en mann alle i Kina kjenner til. Bildet ble malt som en tjeneste for en god venn av kunstneren, som skulle reise til Sichuanprovinsen for å jobbe. Den eneste veien til provinsen går over Jangefjellet, som er kjent for å være bratt og ufremkommelig. Bildet er malt vertikalt og viser fjellets dybde og vanskelige stier. Selv om naturen kan være tøff og vanskelig, er den samtidig vakker og storslått. Kunstneren Luo Pin hadde aldri vært i Jangefjellet, så motivet må være malt etter fri fantasi. Luo Pin var veldig opptatt av fjell og hadde besøkt mange av de mest kjente fjellene i Kina. Flere av maleriene er malt etter hukommelsen. Ved å male den vanskelige veien til Sichuan symboliserer han hvor tøft livet kan være, noe han selv fikk oppleve i oppveksten da han mistet faren som liten gutt. Luo Pin begynte å male da han var 24 år gammel. Han gikk i lære hos en meget kjent kunstner. Fordi han var så talentfull, fikk han lov hjelpe mesteren sin med å male hans bilder.I bildet ser vi dikt skrevet med kalligrafi. Det er forskjellige mennesker som har laget diktene, som beskriver følelser og tanker de har fått av bildet. 
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沈曾植书法Kalligrafi, tusj på papir, Qing-dynastiet (1644-1912). 40 x 145,8 cmKunstner: Shen Zengzhi (1850-1922)Kinesisk språk er svært forskjellig fra europeiske språk. Skriftspråket kommer egentlig fra piktogram. Mange synes det ser ut som tegning og er et vakkert uttrykk i seg selv.Her er et nærbilde av kalligrafi. Det finnes mange forskjellige skrifter på kinesisk, akkurat som det finnes forskjellige skriftfonter i for eksempel Word. "Gresskalligrafi" kalles det du ser her, fordi det skrives slik som gresset vokser.  I gamle dager skrev og leste man ovenfra og ned, og begynte fra høyre side. Kalligrafi har utviklet seg på samme måte som det kinesiske maleriet. Fra å tilhøre det litterære maleriet, ble det etter hvert et eget fag. Det er mange kunstnere som fokuserer kun på kalligrafi, som er blitt mer og mer populært frem til i dag. I dag er kalligrafi en vanlig hobby for kinesere, og mange begynner med det etter at de har gått av med pensjon. I Kina kan du oppleve at folk bruker store pensler og vann i gatene som en øvelse i kalligrafi.
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万国来朝图轴Besøkende fra titusen land, tusj og farger på silke. Qing-dynastiet (1644-1912). 207 x 299 cmKunstner: ukjentDet var ikke uvanlig at folk kom fra hele verden for å besøke keiseren i hans palass. Dette maleriet er en slags dokumentasjon på det. Qing-dynastiet var det siste keiserrike i Kina, og varte i ca. 300 år. De første 150 årene hadde dynastiet en stabil økonomisk utvikling på grunn av handel med mange land, og samfunnet fungerte bra. Folke levde et rikt og behagelig liv. Keiserpalasset var stort og fargerikt på denne tiden. Det lå i det vi kaller Den forbudte by i dagens hovedstad, Beijing. Nesten alle husene var malt i sterke farger. Hovedbygningen i midten av bildet har dobbelt tak og er den berømte Taiheporten. Tidligere var det strenge regler for hvordan husene skulle se ut og hvilke farger du kunne bruke på huset ditt. Vanlige folk fikk bare lov å bygge hus med enkelt tak og hadde få farger å velge mellom, stort sett grått og sort. Kun overklassen fikk lov å bruke sterke farger. Jo høyere status du hadde, desto flere farger fikk du lov til å bruke. Hvis vanlig folk brukte farger som tilhørte de rikere klassene, kunne de sette sitt liv i fare.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
湘溪 Nærnatur, tusj og farger på papir, 1989, 100x150 cm.Kunstner: Hu Bo (1942 - )Kina har forandret seg mye etter det siste dynastiet, som varte til 1912. Dagens Kina er mer moderne og internasjonalt. I kunstverden har samtidskunsten fått mye oppmerksomhet de seneste årene, både i inn- og utlandet, men det er fremdeles den tradisjonelle kunsten som dominerer kunstmarkedet. Tusenvis av kunstinteresserte følger etter de gamle mesterne og lærer seg tradisjonell malekunst. Den nye generasjonen kunstnere skaper kunstverk ved å kombinere tradisjon og eget uttrykk, slik vi kan se på dette bilde.Bildet er malt av en kjent professor som underviser på Kunstakademiet i Beijing i dag. Han er spesialist i å male mennesker, men er også en allsidig kunstner. Alle detaljer er nøye malt, lag på lag. De små bladene har kunstneren malt ved å bruke tynne pensler for å få frem uttrykket. Inspirasjonen er hentet fra en studietur i Sør-Kina. Kunstneren har fotografert den vakre naturen, og deretter malt maleriet med en kombinasjon av foto og egen fantasi. �
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塞外之春 Vår i Indre Mongolia, Tusj og farger på papir, 2005, 68x68 cm.Kunstner: Hu Bo (1942 - )Maleriet er malt av samme kunstner som forrige maleri, men uttrykksformen er helt annerledes. Denne metoden kalles ”free sketch”. Kunstneren bruker ingen forhåndstegning på papiret. Idealet og komposisjonen er tydelig planlagt i tankene før han begynner å male. Han maler direkte på papir med tusj og farger. Selve maleriet tar ikke så mange timer å gjøre ferdig, men det krever mye praktisk øvelse og mange års erfaring for å kunne male et slikt maleri. Motivet er hentet fra en mongolsk minoritetertsgruppe i Nord-Kina. Kunstneren har bodd i provinsen Indre Mongolia i mange år hvor han har studert og undervist. Han er blitt begeistret for mongolsk kultur og den åpenheten og gjestfriheten det mongolske folket har. Han har malt mange bilder av samme motiv.



Kunsthåndverk 



Jade 
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青玉大琮 Cong av jade, Zhou-dynastiet (1027-256 f.Kr.), 7,2x31,9 cm.Jade er en vakker, hard stein. I eldre tider laget man seks forskjellige gjenstander av jade med ulike form, som representerte seks retninger. Disse var nord, sør, vest, øst, himmel og jord. ”Cong” symboliserte jorden, og ble tilbedt under rituelle offerhandlinger. De fleste varianter av ”Cong” har en ytre kvadratisk form og en rundt form inni. Det finnes også andre variasjoner og størrelser av denne formen. Den første ”Cong” ble funnet for 5000 år siden. Da visste ikke kineserne at jorden var rund. De trodde jorden besto av fire kanter og at hver kant pekte i sin retning. Hva ”Cong” egentlig ble brukt til, er det ingen som vet med sikkerhet. Den vanligste oppfatningen i dag er at ”Cong” er et symbol for jorden, men noen tror også at den var tilbehør til en vev eller at den var en miniatyr av kinesisk arkitektur. Hvordan klarte man å lage flotte kunstverk uten hjelp fra maskiner eller andre metaller? Dette er fremdeles et interessant tema som blir diskutert og undersøkt i dag. Antageligvis brukte kineserne et naturlig materiale som var hardere enn jade, for eksempel tannen til en hai. Det krevde mye tålmodighet og tok lang tid å lage en slik gjenstand.
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青玉谷纹璧 Bi av jade, Østlig Han-dynastiet (25-220 e. Kr.), 12,5 x 18,6 cmI yngre steinalder (4000–1800 f.Kr.) ble det laget mange typer av denne gjenstanden som kalles ”Bi”. Vi har nevnt tidligere at kineserne trodde jorden var firkantet. De mente at himmelen var rund, akkurat som solen. ”Bi” symboliserer derfor himmelen. Det finnes mange variasjoner av ”Bi”, med og uten mønster, med og uten håndtak, osv. Den største ”Bi”-gjenstanden i verden er 5 cm tykk og mer enn 70 cm i diameter. I forhold til ”Cong” er ”Bi” en tynn skive. De tidligste jadegjenstandene var laget av et tynt lag av jade, fordi det var vanskelig å finne og ikke minst veldig kostbart. Derfor ville man utnytte steinen på mest mulig effektiv måte. Den ble ofte skåret i tynne skiver, og restene som ble igjen etter at man har skåret ut den runde formen, ble også brukt. Dette er grunnen til at det er funnet så mange jadegjenstander med ulike former. ”Bi” ble brukt som pyntegjenstand, gravgods, gave eller som minnesmerke. Kun de som har små hull i midten kalles ”Bi”. Av alle jadegjenstandene, er det denne formen som oppsto først og er blitt brukt mest. Den utviklet seg fra å være en gjenstand som ble tatt fram til høytider, til senere å være mer uformell. To drager er skåret i håndtaket på denne gjenstanden og det finnes to tegn i midten som symboliserer evig lykke.
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青玉猪 Griser av jade i grønt og gråhvitt, Han-dynastiet  (206 f. Kr. – 220 e. Kr.), 2,9 x 11,2 cm, og 2,6 x 11,7 cmJadesteinen har høy status blant kineserne. Den har vært populær gjennom alle tider og er fremdeles favoritt i dag. For kineserne inneholder jade de beste kvaliteter som et edelt menneske kan ha. Det å bruke jade og alltid ha det på seg, uansett om du var levende eller død, var veldig vanlig i de tidligere dynastier. Jade brukt som gravegods var vanlig mellom 200 f.Kr. og 200.e.Kr. Det finnes mange gjenstander fra denne perioden. Gravegods av jade kunne for eksempel være klær, dyr eller øyemaske. På denne tiden trodde man at ved å bruke jade for å dekke alle hullene i kroppen, dvs. munn, nese, øye, osv., kunne man bevare kroppen i det hinsidige. Disse to jadegrisene i grønt og gråhvitt ble plassert i hånden til den avdøde. Grisen symboliserte velstand og rikdom. Håpet var å kunne leve like godt videre i den neste verden. Teknisk sett har de to kunstverkene enkle snitt. Det kalles "Han ba dao"-teknikken. "Ba dao" betyr åtte knivkutt, og et flott kunstverk trengte ikke mer enn åtte kutt med kniven. Dette viser hvor enkle og samtidig forseggjorte kunstverkene fra den tiden er. 
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茶晶梅花花插 Krystallvase, Ming-dynastiet (1368-1644). 4,2 x 11,4 cm.Kunstner: Lu Zigang (fødselsdato er usikker)Vasen er et sjeldent kunstverk som er skapt av kunstneren Lu Zigang. Den er laget av krystall og skåret ut av et helt stykke. De hvite blomstene er naturlige farger fra den samme steinen. Kunstneren hadde et stort navn i Kinas kunsthåndverkshistorie. Han var nøye med å plukke ut det riktige råmaterialet, og brukte lang til på å planlegge og bestemme seg for hva han skulle lage. Lu Zigang er kjent for å utnytte steinens naturlige farger, og passet på at de rette fargene ble brukt til den rette gjenstanden. Han var spesielt flink til å bruke flerfarget stein.  Håndverkere hadde ikke særlig høy status i det gamle Kina, men Lu Zigang fikk respekt på grunn av sitt talent. De fleste kunsthåndverkere ”signerte” ikke gjenstandene, og Lu Zigang var dermed en av de få kunsthåndverkerne som skar inn navnet sitt på de arbeidene han laget. Dette var veldig upopulært hos overklassen, som syntes han var alt for arrogant, men de aksepterte det fordi de elsket kunstverkene hans. En gang fikk han oppdrag fra Keiseren å lage en vase, og samtidig fikk han streng beskjed om forbudet mot signatur. Etter mange år klarte folk allikevel å finne navntrekket, en liten ”zigang” som er skåret på innsiden av vasen.�



Brukernavn
Presentasjonsnotater
碧玉福寿云纹四矮足洗 Vannbolle av spinatjade, Qing-dynastiet (1644-1912 e. Kr.), 10,5 x 16,9 cmVanligvis ville vannbollen ha vært i porselen, men vannboller av jade ble populært etter hvert. De hadde ofte planteform. Denne vannbollen står på et separat stativ som er laget av tre, og fungerer både som ben og som dekorasjon. Jade har alltid vært dyrt og kun de rike hadde råd til å skaffe seg gjenstander i jade, spesielt store objekter som f. eks. denne vannbollen her. Antakeligvis ble den brukt i studiekammeret der keiseren studerte og malte. Bollen er laget av såkalt spinatjade på grunn av den grønne fargen, og ble brukt til å vaske penselen i. Tradisjonelt kinesisk kalligrafi og maleri er skrevet og malt med pensel. Penselen blir laget av hår fra forskjellige typer dyr og er ofte festet samme på bambuspinne. Ulike typer hår har forskjellig hardhet, som f. eks. myk saueull og hardere ulvepels. Penslene gir varierte utrykk til maleriene. De kan brukes mange ganger, men for å holde dem veldike må de vaskes hver gang etter bruk.Vi har nevnt før at jade ble skåret slik at steinen ble utnyttet mest mulig effektivt. Etter hvert ble dette mindre viktig, og det ble lagt mer vekt på kvalitet, perfeksjon og verdi.
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白玉双耳嵌宝错金碗Bolle av jade og gull, Qing-dynastiet, keiser Qianlong (1736-1795 e. Kr.), 4,8 x 14,1 cmBollen i hvit jade tilhørte keiser Qianlong fra 1700-tallet. Den ble laget i 1786 og ble brukt til å oppbevare keiserens egen mat. Den er dekorert med gull og rubiner. Kunstverket er utrolig flott, og representerer skjønnhet, perfeksjon og makt. Håndtakene er formet som to ferskener, som symboliserer et langt liv. Inne i bollen er det skåret inn et dikt.Hvit jade er en av de fineste typer som finnes i Kina. Den beste kvaliteten kommer fra Xinjiang provinsen som ligger i vest Kina, mot grensen til Afghanistan. Den er ren og uskyldig, nesten like hvit som fettet på sauen, og blir derfor kalt ”sauefettjade”. Jade var en av favorittsteinene til Keiser Qianlong. Produksjonen under hans periode var meget stor, og kvaliteten på jadegjenstandene var Kinas absolutt høyest både teknisk og kunstnerisk. Kunstverk av jade ble nøye skissert før de ble fremstilt. Det var ikke uvanlig at hundrevis av håndverkere var involvert i ett arbeide, og noen ganger ville Keiseren selv gjerne være med på prosessen. Et kunstverk kunne ta flere år å lage. Hvert enkelt arbeid skulle være det beste og det eneste.�



Bronse 
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商父乙鼎 Dingkar av bronse, Shang-dynastiet (1600-1028 f. Kr.), 24 x 28,7 cm Bronsekunsten dukket opp i Kina antakeligvis før 18. århundre f. Kr., og dominerte kunsten i ca. 1500 år gjennom dynastiene Xia, Shang og Zhou. Bronsegjenstander fra denne perioden ble brukt ved offerhandlinger og til rituelle seremonier. De fungerte som beholdere for mat og vin for åndene og deltagerne i seremonien. Alle bronsegjenstandene vi ser i dag er rustet og har fått en grønn farge. De har ligget i gravene i mange år, og oksygenet i lufta gjør overflaten grønn når de blir gravet opp. Da de var nye, var de blanke og skinnende. Dingkaret er et kokekar og ble brukt til oppbevaring av mat. Bronsegjenstander var noe de rike og folk med høy status anskaffet seg. Mange av dem har en signatur eller et stempel på innsiden som tilhører den familien som eide dem. Rike folk ga gjerne bronsegjenstander til datteren sin som medgift før de giftet seg, for å ønske dem en god start på det nye ekteskapet. Mønsteret på karet er såkalt "Taotie-mønster”. "Taotie" er et kjent mønster med en nese i midten, to store øyne på sidene og to store horn over øynene. Det er sannsynligvis et bilde av en gammel gud. Selve Dingkaret er ikke så stort, men mønsteret gjør at det ser mer kraftig ut enn det egentlig er. 



Lakkarbeid 
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彩绘涡纹漆耳杯 Lakkarbeid med håndtak, De krigende Staters periode (475 f. Kr. - 221 f. Kr.), 5,5 x 10-17,5 cmLakken kommer fra sumactreet. Det er interessant at de fleste lakkarbeider er malt i sort og rødt. Grunnen til dette er fremdeles usikker. I følge fargeeksperter er sort den første fargen som ble brukt av mennesket, og rød farge symboliserer livet i følge kinesisk tradisjon. Lakkarbeid er perfekte til servering. De kan bevare temperaturen på maten enten den er varm eller kald, og samtidig kan man ta i skålene og bollene uten å brenne seg.Lakkarbeider ble populært mellom 770 og 221 f. Kr. og var den mest brukte dagligvaren etter bronsetiden. Lakkarbeider ble tatt opp igjen fra 1200-tallet e.Kr. I forhold til jade og porselen har produksjonen av lakkarbeid vært lavere gjennom tidene.Japanere elsker lakkarbeider og de har beholdt den kinesiske tradisjonen og utviklet den videre frem til i dag. �



Keramikk og porselen 
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蛙纹双系罐 Keramikkrukke, Neolittisk tid Majiayao-kulturen, Banshan (3190-1715 f. Kr.), 13,1 x 42 cm.De første keramikkgjenstandene ble brukt til å oppbevare vann og mat i. Det er funnet keramikk som er laget så langt tilbake som for 8000 år siden. Disse var lokalisert nordvest i Kina hvor Yellow-river ligger, og hvor Majiayaokulturen kommer fra.Keramikk blir laget av leire og brent på lav temperatur. Ovnen som ble brukt til brenning på denne tiden, hadde form som liknet på en bolle. Åpningen på toppen, der verkene ble tatt inn og ut, hadde et liten hull for å holde på varmen.Mønsteret på gjenstandene fra neolittisk tid var enkelt, ofte geometrisk som for eksempel sagbladsmønster eller spiralmønster. Fargene ble hovedsakelig holdt i rødt og sort. Denne krukken har et froskemønster som er relativt sjeldent.
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三彩骆驼Leirgodsfigur av en kamel, Tang-dynastiet (618-907 e. Kr.), høyde: 87cm.Det er funnet mengder av denne type leirgods i graver. Disse kalles ”Tang sancai”. ”Tang” står for dynastiet og ”sancai” betyr tre farger. Egentlig finnes det flere enn tre farger på disse gjenstandene, og uttrykket brukes også om flere farger.”Tang sancai” er kjent for glasuren som gir den vakre fargen. Ved å tilsette jern, kobber og kobolt ved brenning får man de sterke fargene. Leirgods brennes på en lav temperatur rundt 800 grader. Tusenvis av figurer av for eksempel hester og kameler er laget. Hester og kameler var nødvendige transportmiddel og spilte en viktig rolle i handel med utlandet. Bly ble brukt som et hjelpemiddel under brenningen for å få de andre metallene til å smelte. Bly er giftig, og dette er grunnen til at det var lite kjøkkenutstyr som ble laget av denne type leirgods.”Tang sancai” er populære samleobjekter blant de intellektuelle i Kina i dag, men da det ble laget, var disse gjenstandene først og fremst brukt som gravgods. Gravgods hadde stor betydning for kinesere. Folk hadde med seg mange ting i graven sin, særlig de rike, jo mer, desto bedre. Gjenstandene skulle ha samme kvalitet som de man ellers brukte.
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三足炉 Celadon fra Longquan-verkstedet, Song-dynastiet (960-1279 e. Kr.), 12,4 x 14,5 cmUnder Song-dynastiet fikk man tilgang til flere keramikkovner. Den type gjenstand som du ser her ble brukt til røkelse som sto på bordet foran Buddha-figurer, både i private hjem og offentlige templer. Beholdere til røkelse med tre ben var et viktig produkt fra Longquanverkstedet. Dette verkstedet hadde en stor produksjon av ”celadon”, produkter med grønn glasur. Det er en krevende teknikk å lage celadon, som skal brennes på høy temperatur. Produktene hadde sjelden mønster, men et tykt lag glasur med blågrønn farge. Fargen ble også kalt plommegrønn. På grunn av skjønne farger og høy kvalitet har det fått en viktig plass hos kineserne. Celadon er ikke bare populært blant kinesere. De er også favorittprodukter i Japan. Vi kan se likhet fra japansk porselen, som har hatt stor påvirkning fra Kina. Japanere har lært teknikken for å lage celadon og bruker den fortsatt i dag.
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青花缠枝莲大梅瓶Vase av porselen med underglasurmaleri i blått, Ming-dynastiet (1368-1644 e. Kr), Keiser Xuande (1426-1435 e. Kr.), 16,5 x 53,1 cm.Som du kan se har vasen en liten munning, tynn hals og stor lang kropp. Kinesere kaller denne type vase for ”Plommeblomstflaske”. En av grunnene til dette er at munnen er så liten at den kun kan få plass til en kvist av en plommeblomst. Formen var kjent lenge før vasen, og da ble den brukt som en vinflaske. Vasen mistet den praktiske funksjonen som vinbeholder, og ble etter hvert satt på hyller for dekorasjon. Vasen er malt i koboltfarger, en blå farge, og er et typisk eksempel på blåtthvitt porselen. Den kraftige blå fargen kom fra muslimsk kultur og ble fort populær overalt i Kina. Først ble porselenet malt med farge, deretter dekket med et lag av gjennomsiktig glasur. Etter å ha blitt brent i høy temperatur i ovnen er det blåhvite porselenet klart til bruk. Det tidligste blåhvite porselenet kommer fra Tang-dynastiet (618 – 907 e. Kr), og ble populært under Yuan-dynastiet (1279-1368 e. Kr.). Det var først under Ming-dynastiet at dette fikk sin første blomstringstid. Blåtthvitt porselen ble så populært at det ble laget kopier over hele verden. På 1300-tallet ble det produsert svært få vaser høyere enn 50 cm. Bare noen få slike gjenstander er bevart, og de er et ettertraktet samlerobjekter både i Kina og i resten av verden.
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五彩云鹤八宝罐 Vase med Wucai-teknikk, Ming-dynastiet (1368-1644). Keiser Jiajing (1522-1566 e. Kr.). 13,2 x 19,3 cmTidligste dokumentasjon av "Wucai-teknikk" kommer antakeligvis fra Ming-dynastiet. "Wucai" står for fem farger. Fem farger er nok en gang et symbolsk uttrykk for flere farger. Grunnlaget for Wucaiporselenet er det blåhvite porselenet, og rød farger er malt på alt Wucaiporselen. Kunsthåndverkeren maler fargene direkte på ferdig brent blåtthvitt porselen. Deretter brenner de porselenet en gang til på en lavere temperatur. Vasen er fra det berømte stedet Jingdezhen som ligger i provinsen Jiangxi i sørøst-Kina. Her fantes det flere verksteder som keiseren eide, og som produserte tusenvis av gjenstander i porselen. Jingdezhen er et kjent navn for mange kinesere. De var ansett for å ha det beste kaolinet, et materiale man bruker for å lage porselen, og for tilgang til alle typer transportmiddel. Keiserne og overklassen hadde sine private porselensverksteder og ovner gjennom flere dynastier. Verkstedene produserte porselen når de fikk bestilling fra sin eier, og sto tomme i rolige perioder. Wucaiporselenet ble laget under Keiser Jiajing på 1500-tallet. Han arvet tronen da han var 16 år gammel og styrte landet i 45 år. I denne perioden var landet fredelig, og hadde en stabil økonomisk vekst. Keiseren Jiajing hadde stor interesse for jade, porselen og kunst. I løpet av de 45 årene han regjerte, brant keiserens private ovn i Jingdezhen over 600.000 porselensgjenstander.
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粉彩开光山水盖罐Porselenspotte med lokk. Famille verte-palett, Qing-dynastiet (1644-1912), Keiser Qianlong (1736-1795 e. Kr.), ca. 19,2 cm høy.Porselenspotten med lokk er malt med en spesiell teknikk som kalles "Famille verte-palett". Det finnes dessverre svært få slike gjenstander i verden i dag. Teknikken startet under Qing-dynastiet. Ser vi litt nærmere på maleriet på potten, gjenkjenner vi den europeiske oljemalingstradisjonen. Motivet er mer tredimensjonalt og har en dybde som tradisjonelt kinesisk maleri ikke har. Årsaken til inspirasjonen fra andre kulturer var keiserne, for eksempel Keiser Qianlong. Han var en flott keiser som hadde interesser på mange felt, som f. eksempel kunst og arkitektur, både fra Kina og Europa. Interessen var så stor at han hadde laboratorium inne i palasset sitt. Hit inviterte han utenlandske kunstnere for å lage europeisk kunst. De brukte for eksempel oljemalingsteknikk og malte direkte på hvitt porselen. Deretter brant de det ferdigmalte kunstverket en gang til i ovnen. Kineserne lærte etter hvert teknikken med "Famille verte-palett". På denne måten påvirket kinesisk og europesk kultur hverandre, og resultat av dette ser man tydelig i denne porselenspotten. 





Gull 
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金佛Buddhafigur i gull, Qing-dynastiet (1644-1912 e. kr.), 18 x 48 cm.Gjenstander laget av gull og sølv har ikke vært særlig dominerende i Kinas historie. Han-kinesere hadde lenge foretrukket materialer med varme og glød, fremfor de mer kalde materialene som gull og metall. Likevel var gull og sølv mye brukt hos de forskjellige minoritetsgruppene, som laget praktfulle gullgjenstander. Både gull og buddhisme kommer fra utlandet. Buddhisme kom til Kina fra India rundt 221 f. Kr. Gjennom tidene har keisere brukt buddhistiske prinsipper som hjelp for å styre landet. Buddhisme er en av de tre største religionsgruppene i Kina i dag. Gull og jade bruker man gjerne sammen for å lage smykker og kunstverk. Det er blitt sagt at dette er den perfekt kombinasjonen. Det finnes også mange uttrykk i det kinesiske språket som setter ordet gull og jade sammen, og som representerer ”det beste”.
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