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Siden sin debutfilm Pickpocket (Xiao Wu, 1997) har den kinesiske 
filminstruktør Jia Zhangke (f. 1970) markeret sig som sin genera-
tions vigtigste samfundsdiagnostiker. Jias film dokumenterer et 
samtidens Kina, der både strukturelt og kulturelt har travlt med at 
slette fortiden og – bogstavelig talt – bygge sig vej ind i fremtiden. I 
en epoke formet af fart og forandring, globalisering, gennemgriben-
de industrialisering og en snørklet overgang fra statssocialisme til 
en post-socialistisk, kapitalistisk markedsøkonomi, ser Jia sammen-
hængskræften i det kinesiske samfundsfundament løsne sig og give 
efter for rodløsheden, uligheden og ustabiliteten.

Jia interesserer sig ikke for det Kina, der er i rivende øko-
nomisk udvikling og i stigende grad orienterer sig mod Vesten. Med 
undtagelse af The World (Shijie, 2004) foregår Jias film langt fra Kinas 
globale megabyer, langt fra centrale netværksnoder og økonomiske 
magtmonopoler, som Shanghai og Beijing, der forbinder Kina til Wall 
Street, Canary Wharf og de øvrige skyskraberdistrikter i den vertika-
le verden. Filmene foregår i stedet i mindre storbyer, som Dongguan, 
Fengjie og Datong, eller i små samfund, som Fenyang, Jias egen hjem-
by i den nordlige kulmineprovins Shanxi. Her, i Kinas forsømte kroge, 
fæstner Jia sit blik på det, der går tabt, når fremtiden ankommer for 
hurtigt. Han viser os de oversete liv og de fællesskaber, der forsvinder, 
mens Kina konsoliderer sin position som global supermagt. Hos Jia 
finder man hverken entydig pessimisme eller en naiv nostalgisk hung-
ren efter de gode gamle dage med Formand Mao. Man møder ingen 
konventionelle helte eller rendyrkede skurke. I stedet konfronteres man 
med det moderne Kinas frustrerende og komplekse tvetydigheder. 

Jias film spænder på tværs af genrer og tæller kortfilm, spil-
lefilm, dokumentarer og genrebøjende hybridfilm, som 24 City (Èrhísí 
chéng jì, 2008). En film, der sammenblander fiktion og dokumentar, 
og undlader at differentiere mellem skuespil og vidneberetninger i 
fortællingen om nedrivningen af en statsejet fabrik til fordel for et hy-
permoderne lejlighedskompleks i storbyen Chengdu. Ligesom 24 City 
beskæftiger Still Life (San xia hao ren, 2006) sig med Kinas omsiggri-
bende industrialiserings- og moderniseringsproces, der har igangsat 
en radikal nedrivning og omstrukturering af infrastruktur siden Mao 
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Zedongs død. Maos efterfølger, Deng Xiaoping, indførte fra 1978 og 
frem en række samfundsreformer, som reelt dræbte kulturrevoluti-
onen og varslede en ny gylden kinesisk tidsalder. Landbruget blev 
afkollektiviseret, økonomien åbnede sig for omverdenen og i særde-
leshed for udenlandske investorer, mens Kinas industrier omfavnede 
privatisering og markedsøkonomiens grundvilkår. Med til denne 
udvikling hører den fortsatte omstrukturering af urban infrastruk-
tur og de massive investeringer i banebrydende bygningsprojekter, 
der skulle løfte Kina ind i modernitetens gyldne haller. Det har ikke 
været uden omkostninger for en substantiel del af Kinas befolkning, 
for hvem den industrielle udvikling hverken har betydet økonomisk 
profit eller moderne progression, men i stedet har tvunget dem fra 
deres hjem og ødelagt deres lokale verden. 

Still Life foregår i den 2000 år gamle by Fengjie, der un-
der optagelserne til filmen er ved at blive jævnet med jorden og 
oversvømmet for at gøre plads til den enorme De Tre Slugters 
Dæmning. I Fengjies ødelagte byrum, blandt murbrokker og fal-
defærdige bygninger, følger filmen de to hovedkarakterer, Han 
Sanming og Shen Hong, der begge ankommer til Fengjie fra Jias 
hjemprovins Shanxi. De to karakterer møder aldrig hinanden, men 
bindes sammen af et fælles anliggende. Begge leder efter deres for-
svundne ægtefæller i en by, der er ved at forsvinde.

Han Sanming og Shen Hongs forsøg på at navigere sig vej 
gennem Fengjies destruerede infrastruktur, giver Jia anledning til 
at udstille de destruktive og oversete konsekvenser af Kinas omfat-
tende industrielle revolution. I Still Life fokuserer Jia på de prekære 
forhold, der opstår, når en by med 1,3 millioner indbyggere og mere 
end 2000 års kulturhistorie omdannes til en ruin og inden for få år 
vil ligge begravet under Yangtze-floden. 

LANGSOM MODSTAND

Still Life er, som flere af Jias film, kendetegnet ved en langsom og 
kontemplativ stil. Kameraet tager sig tid til at dvæle ved de sidste 
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rester af Fengjie og følger karaktererne med rolige, glidende be-
vægelser, mens de går, står stille eller venter i et håbløst landskab. 
Langsomheden bliver for Jia et våben mod den ubegribelige fart, 
hvormed Fengjies byrum demonteres og oversvømmes. Netop af 
den grund insisterer Jia på at dokumentere det ødelagte byrum, 
mens det er i færd med at forsvinde. Med langsommeligheden til-
deler Jia sig selv tidens gave, og bruger den til at vise os den lokale 
befolkning, der fordrives fra deres hjem og gøres til noget så pa-
radoksalt som “udviklingsflygtninge”. I flere scener i Still Life ses 
turister ankomme i hobetal på cruiseskibe for at se De Tre Slugters 
Dæmning og få et sidste glimt af Fengjie, før byen endegyldigt er 
væk. Men “udviklingsturisternes” tilstedeværelse fremstår pervers 
i relation til de lokale liv, der med dæmningens tilblivelse ofres 
på moderniseringens og udviklingens alter. Mens turisterne sejler 
oven på det, der engang var de lokales hjem, retter Jia sit kamera 
mod Fengjies snart fortidige beboere, der langs Yangtzes bredder 
ser modløst til.

Still Life er gennemsyret af en apokalyptisk undertekst, 
der ser en uomtvistelig sammenhæng mellem den intensivere-
de destruktion af fortiden og dystopiske visioner for fremtiden. 
Den massive ødelæggelse af Fengjie er ikke blot destruktionen af 
fysisk rum, men også af en historisk fortid. Når De Tre Slugters 
Dæmning forvandler Fengjie til sediment, har den også på voldelig 
vis separeret nutiden fra fortiden og ikke bare omdannet Fengjie-
området til et katastrofalt, ustabilt og skrøbeligt fysisk rum, men 
skabt et decideret tidsligt kollaps. Destruktionen af Fengjie får 
konsekvenser for fremtiden, der manifesterer sig som en radikal 
usikkerhed i nutiden. Denne usikkerhed er mest markant i ad-
skillige besynderlige og overnaturlige sekvenser, der bryder med 
filmens ellers nøgterne og næsten dokumentariske stil og står 
i skærende kontrast til de ganske virkelige billeder af Fengjies 
nedrivning. 

Filmen balancerer på grænsen mellem virkelighed og fik-
tion, mellem dokumentationen af de reelle ødelæggelser i Fengjie 
og fremstillingen af Han Sanmings og Shen Hongs fiktive færden 



39 38 (05)BALTHAZAR

Still Life (2006), Jia Zhangke. BFI
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i byen. Med introduktionen af overnaturlige elementer bevæger 
filmen sig i spektret mellem det virkelige og det uvirkelige. De mest 
iøjnefaldende og perplekse øjeblikke i filmen opstår med ankom-
sten af fartøjer fra det ydre rum. Både Han Sanming og Shen Hong 
kigger ud over et smogfyldt landskab, da en lysende UFO-lignende 
genstand ganske pludseligt suser over himlen. Ingen af karakterer-
ne reagerer dog med frygt eller nævneværdig forbavselse. De synes 
ude af stand til at forstå og afkode denne verden i fuldstændigt fy-
sisk og temporalt opbrud. 

I en anden sekvens er natten faldet på, og Shen Hong 
står på en balkon i færd med at hænge en T-shirt til tørre. Da hun 
vender sig om og går tilbage ind i lejligheden, lyser bunden af en 
mærkværdig skulptur i billedets baggrund op, letter fra jorden som 
en rumraket og forsvinder ud af billedet. Den dystopiske fremtid 
ankommer med rumvæsenernes maskiner til en nutidig virkelighed, 
der omdannes og ødelægges på ganske uvirkelig, og næsten over-
naturlig, vis. I Still Life er Jia skånselsløs i sin kritik af Kinas hang 
til eksplosive og uhæmmede samfundsforandringer. Men kritikken 
af Kinas udvikling udmønter sig ikke i en elegisk nostalgi. I stedet 
for at ty til nostalgiens eller mismodighedens entydigheder, holder 
Jia fast i områdets betændte tilstand, i tvivlen og ustabiliteten, der 
karakteriserer begivenhederne i Fengjie. 

Shen Hong udvikler et venskab til Wang Dongming, der 
overser den arkæologiske udgravning af Fengjie, og er den eneste 
karakter, som interesserer sig for at redde og bevare bare en brøkdel 
af Fengjies kulturhistorie. Mens Wang Dongming viser Shen Hong 
rundt i sin lejlighed, fanges kameraets opmærksomhed af en ræk-
ke armbåndsure, der hænger over en tørresnor. Armbåndsurenes 
visere er gået i stå, deres tid er stoppet, og de hænger slapt som 
livløse kroppe over ståltråden i en indstilling, der tager sig ud som 
et stilleben. Indstillinger som denne kondenserer skrøbeligheden og 
filmens dirrende og vaklende tidsfornemmelse. Indstillingerne er 
stille og eftertænksomme ophold i en flygtig og forgængelig verden 
af larmende bevægelse, men bærer også mere bekymringsfulde an-
tydninger af et bestandigt ophør i tid og rum med sig. 
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VERDEN OG INGENTING

Mens Still Life fokuserer på mikrokosmosset Fengjie, beskæftiger 
andre af Jias film sig i højere grad med Kinas relation til resten af 
verden, og undersøger det komplekse forhold mellem det lokale og 
det globale, mellem forestilling og virkelighed. I The World følger vi 
ansatte i Beijing World Park, en forlystelsespark, hvor en forsimplet 
verden står genskabt i miniatureudgave. Udenlandske og kinesiske 
turister bevæger sig fra Manhattan til Colosseum på få sekunder 
og ser på, mens plastikparkens ansatte optræder som stereotypiske 
borgere fra alle verdenshjørner. Hovedkarakteren Tao, spillet af Jias 
kone Zhao Tao, danser i en grøn sari foran Taj Mahal, alt imens hun 
drømmer om at se den virkelige udgave af den verden, hun imiterer. 
Taos møde med verden forbliver en illusion, og Beijing World Park 
kommer snarere til at virke som et fængsel end en portal til resten 
af verden. Globaliseringen har muligvis gjort den virkelige verden 
uden for Beijing World Parks klaustrofobiske indesluttethed lettere 
at drømme sig til, men Jia vil minde os om, at de reelle muligheder 
for at opleve og begå sig i denne verden stort set er uændrede for 
Kinas arbejdende klasse. 

I åbningsscenen i Mountains May Depart (Shan he gu ren, 
2015) er en dansetrup, heriblandt hovedkarakteren Tao (endnu 
engang spillet af Zhao Tao), i fuld gang med at fremføre en ko-
misk koreografi til sangen “Go West” af Pet Shop Boys. Året er 
1999. Bevægelsen mod vest, i en fysisk såvel som kulturel forstand, 
bliver afgørende for karaktererne. Tao står overfor valget mellem 
to romantiske bejlere: Hendes bedste ven Liangzi, der arbejder i en 
lokal kulmine i deres hjemby Fenyang, og Jingsheng, en nyrig og 
fabulerende profitjæger, hvis armbevægelser er blevet for store til 
det lille industrielle landsbysamfund. Den sympatiske, men apatiske 
Liangzi repræsenterer det lokale og gængse, men også den stagnati-
on, der rammer Kinas små samfund, som i voksende grad ignoreres 
af stormagtens tendens til at “Go West”. Og rigtig nok efterlades 
Liangzi i røgen fra Fenyangs døende kulmineindustri, alt imens 
Tao ræser med den påståelige og selvtillidsfulde Jingsheng mod 
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Shanghais guld og grønne skove i en rød Volkswagen yuppie-mobile. 
Jingshengs økonomiske storhedsfantasier kulminerer med fødslen 
af deres søn, der opkaldes efter kapitalismens kernevaluta. Sønnen 
Dollar, eller Daole som det udtales i Kina, får drømmeboblen til at 
briste, og Tao og Jingsheng mærker virkeligheden trænge sig på. 

Mountains May Depart udspiller sig over tre tidsperioder 
og præsenterer i modsætning til Still Life en langt mere konkret og 
detaljeret vision for, hvordan den umiddelbare fremtid kan komme 
til at se ud. I slutningen af Mountains May Depart er vi i år 2025. 
Daole bor med Jingsheng i Australien og er fuldstændig afskåret fra 
sit kinesiske ophav. Han taler et globaliseringsengelsk som modersmål 
og går til basal mandarinundervisning med andre kinesiske unge, 
for hvem Kina er et unyttigt kulturelt påhæng, som de påtvinges 
af deres forældre. Jingsheng kan ikke et ord engelsk, drikker te og 
snakker nostalgisk om de gamle dage med jævnaldrende, utilpasse-
de kinesiske immigranter, der aldrig har fundet sig til rette uden for 
Kinas grænser. Tao er flyttet tilbage til Fenyang og har mistet kon-
takten til Daole. I filmens sidste scene står hun alene på en sneklædt 
mark i Fenyang. Med røgen fra kulminen i baggrunden, bevæger 
hun sig igennem “Go West” koreografien fra filmens begyndel-
se. Ensomheden er total. Ikke kun for Tao, men for samtlige af de 
karakterer, der dristede sig til at drømme stort. Drømmernes en-
somhed bunder i den blinde tro på globaliseringens tomme løfte om 
at bringe mennesker tættere på hinanden og verden tættere på Kina. 

JIAS PARALLELUNIVERS(ER)

Med fare for at reducere de enkelte film til de ligheder og forskel-
le, der unægtelig indfinder sig mellem dem, har jeg valgt at se Jias 
œuvre som et samlet filmunivers. Eller snarere som et paralleluni-
vers. Jia kredser om de samme temaer, de samme problematikker 
og dilemmaer i samtlige film, og flere af Jias spillefilm er decideret 
palimpsestiske i deres omskrivninger af bestemte karakterers liv og 
genskrivninger af begivenheder. I Still Life spilles hovedkarakteren 
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Han Sanming af Jias fætter, Han Sanming, der ligesom karakteren 
er kulminearbejder fra Shanxi-provinsen. Han Sanming spil-
ler denne alternative udgave af sig selv i flere af Jias film, både i 
Platform (Zhantai, 2000), The World (2004) og igen i A Touch of Sin 
(Tian zhu ding, 2013). 

Jias kone Zhao Tao spiller samtlige kvindelige hovedroller 
i Jias film. Som Shen Hong i Still Life og Tao i både The World og 
Mountains May Depart, synes Zhao Tao at være epicentret for Jias 
univers. Zhao Taos roller går ligeledes igen som genfærd i Jias film, 
som spektrale variationer af liv i uendelige parallelle virkeligheder. I 
Jias seneste spillefilm Ash Is Purest White ( Jian hu er nü, 2018) spiller 
Zhao Tao rollen som Qiao, der er kærester med den lokale gang-
ster Bin i byen Datong. Efter en voldelig aften viser Qiao både sin 
ukuelige handlekraft og sin kærlighed og troskab til Bin. Hun ofrer 
sig selv ved at nægte at udlevere Bin til politiet og ender i et dy-
stert og isoleret kvindefængsel. Da hun løslades, opsøger hun Bin, 
som aldrig besøgte hende i fængslet. Og med et vender vi tilbage 
til Fengjie anno 2006. Qiao leder efter Bin i Fengjies ustabile rum, 
iført den samme gule trøje, som Shen Hong bar i Still Life. I sin tid 
i Fengjie udvikler Qiao sig som en antitese til Shen Hong; hun er 
målrettet, hvor Shen Hong var lettere handlingslammet, og mens 
Shen Hong var afventende og mismodig, er Qiao skrupelløs og sne-
dig i sit opsporingsarbejde. 

Hvor den strukturelle vold var dominerende i Still Life, 
er Jias senere film karakteriseret af en fysisk og langt mere grafisk 
vold. A Touch of Sin tager udgangspunkt i fire ganske virkeli-
ge og på hver sin måde ganske voldelige hændelser i nutidens 
Kina. Filmen åbner med tre tilfældige og bestialske mord begået 
af en mystery-man på motorcykel. Senere i filmen har endnu en af 
Fenyangs mange kulminearbejdere fået nok af korruptionen i de 
øverste magtgeledder, og med en jagtriffel over skulderen går han 
på et målrettet og blodigt hævntogt. Og så er der den unge fa-
briksarbejder, som efter en række uheldige hændelser synker ned i 
en dyb depression og hopper ud fra en bygning, som mange andre 
unge gjorde det i en regulær selvmordsbølge i 00’ernes Kina.
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  Modsat den apatiske passivitet hos karaktererne i Still Life, 
har karaktererne i A Touch of Sin og Ash Is Purest White fået nok. De 
små, stille liv begynder at larme. Denne udvikling er ikke en hyl-
dest til volden, som Jia har været ganske uinteresseret i igennem det 
meste af sit filmiske virke. Akkurat som apatien, befrier volden ikke 
karaktererne fra magtens jerngreb, der fastholder dem i kæder af 
ond optimisme eller blind pessimisme. I Jias film findes håbet ikke i 
ekstremerne. Konturerne af en mulig modstand indfinder sig i stedet 
i det tvetydige og usikre spektrum mellem modpolernes entydighed. 
 På trods af karakterernes umiddelbare inerti i Still Life er 
det alligevel her, man finder aftegninger af strategier, der går de 
verdensomvæltende begivenheder i møde ved hverken at overgive 
sig til overmodig messianisme eller absolut afmagt. Igennem Still 
Life leder Jia og hans karakterer efter nye og alternative måder at 
overleve på, og måske endda leve med den massive ustabilitet og 
forandring, der hersker i Fengjie. Både Han Sanming og Shen Hong 
udvikler subtile og personlige versioner af traditionelle ritualer, der 
for en stund finder sig til rette i retningsløsheden. Han Sanming 
erstatter de traditionelle røgelsespinde ved sin vens begravelsescere-
moni med de cigaretter, der dannede grundlaget for deres venskab, 
og Shen Hong modificerer den sociale te-ceremoni og tilpasser den 
en ny dissocieret tid. Disse rituelle innovationer har potentialet til at 
genskabe de sensitive forbindelser mellem fortid, nutid og fremtid, 
og give nyt liv til de lokale fællesskaber, der er faretruende tæt på 
radikal opløsning. Det er ved at indfinde sig i mellemrummene mel-
lem apati og vold, optimisme og pessimisme, stilhed og larm, at man 
kan stå imod den fart og forandring, som drukner de mange små liv, 
der lever i det store Kinas periferi. 
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