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Att kalla sig fotograf var i princip omöjligt i Kina för 20 år sedan. Så kom 
plötsligt en liten tidning som hette New Photo tryckt på kopieringsapparat. 

Sedan dess har hela den fotografiska scenen ritats om.
 En huvudfigur i förändringen är fotografen Rong Rong. I fjol öppnade han 

Three Shadows, Kinas första centrum för konstfotografi.

den nya kinesiska fotografin
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Taxichauffören har den oroliga blicken 
som är typisk för folk som inte vill 
erkänna att de tappat bort sig. Han 

kryper fram längs smågatorna i Caochangdi, 
den kulturby i miniatyr som börjat växa upp en 
dryg halvtimme nordöst om centrala Peking. 
«Be taxichauffören ringa när ni närmar er, 
antagligen kommer han att köra fel» var beske-
det tidigare på dagen från galleriets reception. 
När taxichauffören stått still någon minut i 
en korsning och förgäves viftat åt förbipas-
serande, sväljer han stoltheten och ringer. Det 
visar sig att entrén till Three Shadows bara är 
tio meter bort.

rong rong är bara 39 år, hans första bok East 
Village gavs ut 1999, ändå är han en av Kinas 
absolut största namn inom konstfotografi. 

Inte konstigt på en scen som har vuxit upp 
på så kort tid, men svårt att tro för en europé 
där «contemporary photography» omdefi-
nierats genom åtminstone sju decennier. Å 
andra sidan är Kina ett land där allt går så 
fort just nu att ett decennium gott och väl kan 
betraktas som ett sekel.

Att Rong Rong av många betraktas som en 
nestor inom den samtidiga fotografin är ännu 
svårare att tro när han kommer stegande över 
galleriets innergård. En 39-åring som, med 
undantag för ett par gråa hår i den långa frisy-
ren, på asiaters vis snarare ser ut som 25.

– Det här är den plats jag önskade fanns när 
jag började fotografera, säger han, snurrar ett 
varv och slår ut med armarna.

Intill kaféet där vi just serverats hett vatten 
ligger biblioteket, en samling som i Sverige kan 

mäta sig med Moderna Museets fotoboksbib-
liotek. En bit bort ligger biografen där bildspel 
och kortfilm kan visas upp. I ett annat hörn 
ligger de analoga och digitala mörkrummen, 
liksom några lägenheter där unga fotografer får 
bo genom ett nyinstiftat stipendium. Genom 
hela byggnaden ringlar sig galleriet med sina 
1 300 kvadratmeter väggyta.

– När jag började fotografera fanns ingen-
stans i Kina att lära sig, foto som konstform 
fanns inte. Den som inte ville jobba på tidning 
eller bildbyrå hade ingenstans att ta vägen. 
Vi var flera stycken som hade en passion att 
uttrycka oss, en lust att dela med oss av våra 
bilder. Det var upprinnelsen till New Photo. 

Den stencilerade tidskriften i a3-format 
utkom i fyra nummer med omkring trettio 
exemplar vardera, responsen bland inhemska 

jag har en son nu, och varje dag jag inte fotograferar 
honom är en förlorad dag.
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Inri och Rong Rong.
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gallerister och redaktörer blev tigande.
– Folk var chockade, den här sortens fotografi 

hade inte funnits i Kina förut. Bland de gallerier 
som fanns ville ingen ställa ut fotografi. Å andra 
sidan fanns det bara tre gallerier i hela Kina på 
den tiden.

när utländska gallerister fick syn på tidningen 
blev responsen en annan. Plötsligt började bilderna 
sälja och ställas ut i rask takt i Berlin, Tokyo och på 
flera platser i usa. Men trots den internationella 
hajpen kring New Photo visades bilderna inte i 
Kina förrän 2007, då på Three Shadows invignings-
utställning.

– Allt har förändrats på bara några år. Fotografi 
har inte bara blivit en accepterad del av Kinas konst-
marknad, plötsligt kan alla bilder vara konst. Det 
finns nästan för mycket fotografi i Kina i dag, säger 
Rong Rong och vinkar in mer hett vatten.

Att konsten kan vara så fri under en diktatur 
som annars inte drar sig för att censurera bygger 
på att kommunistiska Kina även är världens mest 
kapitalistiska land. Det som genererar pengar är 
tillåtet. Och när Kina i fjol klev förbi Frankrike 
som världens tredje största konstmarknad med 7,3 
procent av världens konstförsäljning gavs grönt 
ljus till det mesta med etiketten Konst. Trots den 
skenbara friheten vill gärna regeringsföreträdare 

Eastvillage 1994.
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vara inne och pilla på otympliga verk. Som när 
Anders Petersen under 2007 ställde ut i landet och 
valde att inkludera en del bilder med naken hud 
och sexuella inslag. Resultatet blev att 14 av hans 
drygt 40 bilder plockades ner med motiveringen 
opassande.

– Vi skulle förmodligen också bli censurerade om 
vi hade någon sort statligt stöd, men vårt koncept 
bygger på att vara fria från både företag och staten. 
I stället är det konstnärerna själva som är med och 
betalar. De fotografer som ställer ut här eller har 
jobbat här låter en del av inkomsterna från sin 
försäljning gå tillbaka hit. Hittills är det jag och 
min fru Inri som gått in med våra egna pengar, 

men på sikt hoppas vi att det ska bli självgående. 
Jag ska försöka jobba mindre och få mer tid att 
fotografera. Jag har en son nu, och varje dag jag 
inte fotograferar honom är en förlorad dag.

rong rong har ett annat namn i sitt pass. Vad det 
är viftar han bort som obetydligt. Detsamma gäller 
många fotografer och konstnärer i Kina. En tradi-
tion som kommer från kinesiska författare gör att 
de jobbar under pseudonym. De senaste åren har 
Rong Rong fotograferat allt han gjort tillsammans 
med sin fru Inri, varför upphovsmän för hans 
böcker numera är «Rong Rong & Inri».

– Vi möttes när jag ställde ut East Village i Tokyo 

allt har förändrats på bara 
några år. fotografi har inte 
bara blivit en accepterad del av 
kinas konstmarknad, plötsligt 
kan alla bilder vara konst.

Eastvillage 1994.
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1999. Hon är japanska och kunde ingen kine-
siska så när hon besökte vernissagen förstod 
vi inte varandra. När hon kom tillbaka dagen 
efter hade hon med sig sina egna bilder. Jag 
kände igen mig i dem fullständigt och förstod 
att hon kände igen sig i mig. Vi blev kära, men 
den första tiden kunde vi bara kommunicera 
genom vårt fotograferande.

rong rong bor i Peking sedan många år, men 
växte upp på landet, i provinsen Fujian. Efter 
tre års hårt arbete hade han sparat ihop till-
räckligt för att 1992 resa till huvudstaden.

– När jag reste var målet tydligt; jag skulle 
bli fotograf. Jag hade målat och drömde om 
att försörja mig som konstnär. Det fanns en 
orolighet i mig, ett sorts press på mig själv att 
uttrycka mig. När jag hyrde en kamera och 
fotograferade min vardag släppte allt. Det var 
ingen självklarhet för mina föräldrar att jag 

skulle flytta. De grät och bad mig att inte åka. 

den som med konstnärliga ambitioner kom 
till Peking i början av 1990-talet hade stor 
chans att hamna i vad som senare kom att 
kallas East Village. Det var en konstnärsby i 
stadens utkant där tanken var fri och hyrorna 
låga. Det var också där Rong Rong flyttade 
in med sin kamera. Livet i East Village blev 
också mer lärorikt än den statliga akademin 
för konsthantverk där han studerade. Innan 
stadskärnan med sina skyskrapor vältrat sig 
ut över platsen där East Village stod hade det 
gått två år och Rong Rong hade tillräckligt 
med material för sin första bok. Inte minst 
hade han ingående porträtt av de konstnärer 
som snart stod som huvudnummer på Kinas 
explosionsartade konstmarknad. 

Nu, drygt tio år senare, står han som direktör 
och försöker hjälpa fram Kinas generation två 

av unga lovande fotografer. Förutom så kall-
lat «artist in residence», att erbjuda plats att 
skapa och spis för själen, instiftade han nyligen 
ett stipendium. Årligen ska 80 000 rmb, cirka 
70 000 svenska kronor, delas ut till en lovande 
ung fotograf. En hisnande summa i land där en 
svensk student har vittnat om att han överlevt 
på 26 000 kronor under två terminer.

– Fortfarande är fotograferande viktigast 
för mig. Jag stjäl lite tid här och där, och till 
hösten kommer jag ha en utställning med mina 
bilder från de senaste fyra åren. Jag är nyfiken 
och därför måste jag fotografera. Byn där jag 
växte upp var omgiven av berg och jag kunde 
spendera dagar med att fundera över vad som 
fanns bortom de bergen, säger han, tystnar en 
stund och lägger till:

– Nu har jag förstått att det alltid finns nya 
berg att ta sig förbi. n
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jag är nyfiken och därför 
måste jag fotografera. 
byn där jag växte upp var 
omgiven av berg och jag 
kunde spendera dagar med 
att fundera över vad som 
fanns bortom de bergen.

Det arkitektritade tegelkomplexet rymmer 1 300 kvadratmeter utställningsyta, 
mörkrum och bibliotek, bland annat. Rong Rong, som snart fyller 40 år, hoppas 
att Three Shadows snart ska bli mer självgående så att han själv kan satsa mer på 
fotografin.
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