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Handling
Vid inspelningens början har Kina just stått värd för de
olympiska spelen och Weiwei, som varit med om att skapa
den spektakulära idrottsarenan ”fågelboet”, bojkottar hela
evenemanget som han anser vara ”ett falskt leende” mot
omvärlden. Vanliga fattiga människor har motats bort
från sina hem för att ge plats åt skrytbyggen i ett stort
propagandajippo för regeringen. 
Tidigare i maj samma år har mer än sjuttiotusen män-

niskor, varav drygt femtusen skolungdomar, omkommit i
den enorma jordbävningen i Sichuanprovinsen. Weiwei
anser att myndigheterna mörkar dödsiffrorna. Dessutom
menar han att de har låtit bygga undermåliga skolbyggna-
der, så kallade tofu-hus. Weiwei sjösätter sin egen
undersökning och genom sin blogg, och med hjälp av
volontärer, manifesteras sedan resultatet i en namntavla
med alla de döda barnens namn. Arbetet skildrar han i

dokumentären ”Hua Lian Ba’er” (på engelska ”Dirty
Faces”).
När listan lades ut på Internet 2009 på årsdagen av

händelsen, stängde myndigheterna ner konstnärens blogg
och satte upp övervakningskameror utanför hans hem.
Men medan myndigheterna ser rött fortsätter konstnären
att planera för kommande internationella utställningar på
Tate Modern i London och Sao Paulobiennalen. Han far
åter till Chengdu I Sichuan för att vittna till jordbävnings-
aktivisten Tan Zourens försvar. Denne har också genom-
fört sina egna undersökningar kring jordbävningen.
Weiwei och hans entourage utsätts för ett polistillslag.

Weiwei misshandlas av en konstapel och hålls i förvar på
sitt hotell i flera timmar så att han förhindras att vittna.
Tan Zouren döms till fem års fängelse för att ha undermi-
nerat den kinesiska staten. Weiwei börjar nu ett febrilt
twittrande och lägger ut bilder från händelserna. Det gör
han också från sjukhusvistelsen i Tyskland där han opere-
ras för en livshotade blodutgjutning i skallen efter poli-
sens slag. Vid utställningen på Haus der kunst i München
2009 låter han uppföra en gigantisk fasad av niotusen fär-
gglada barnryggsäckar till minne av de jordbävningsdö-
dade barnen.
Han framhärdar i sin kamp för att försöka få polisen

som slog honom fälld medan dessa å sin sida framhärdar i
en kombination av strikt byråkrati och rättsröta. Självfal-
let blir det ingen utredning. Den internationella konstvärl-
den däremot omfamnar Weiwei som 2010 reser till Lon-
don och Tate Modern för att presentera sitt mastodont-
projekt bestående av 100 miljoner handmålade solrosfrön
av porslin.
Weiwei emottar beskedet att Liu Xiaobo, en annan

Ai Weiwei: Never sorry

Den amerikanska journalisten och filmaren Alison Klay-
man följer den kinesiske konstnären, frihetsaktivisten
och dissidenten Ai Weiwei mellan 2008 och våren 2011.
Hans vardagsliv bland fyrtio katter, några hundar, familj,
vänner och volontärer i sitt hem med adressen ”258
FAKE” och Zuoyou studion i Peking. Numera i en av
myndigheterna övervakad husarrest där han, sedan
han på allvar gjort sig obekväm, fortsätter sitt
oförtrutna arbete för yttrandefrihet, demokrati och rätt-
visa genom sin konst. 
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bord sågs redan det som utmanande. Men i takt med hans
ökade samhällsengagemang där han bokstavligen gör
fingret åt det politiska etablissemanget har hans konst än
mer kommit att bli en nagel i ögat på den kinesiska mak-
teliten. 
Verkligheten är det som inspirerar Weiwei och den

stora jordbävningen i Sichuan med dess många unga offer
gjorde honom mållös innan han omsatte ilskan i konst.
Förutom det gedigna researcharbetet med att kartlägga
alla namn manifesterade han händelsen senare vid
utställningen So sorry på Haus der Kunst i München
2010. So sorry syftar på de många undanflykter och
dåliga ursäkter som myndigheter och politiker kom med
istället för att axla sitt ansvar. I installationen Hågkomst
kläddes konsthallens fasad med niotusen färgglada barn-
ryggsäckar som bildade meningen ”Under sju år levde
hon lycklig i denna värld.” Ett citat från en mor som förlo-
rat sin dotter och en fullkomligt hjärtskärande symbolik.
Weiwei har en unik position som konstnär och numera

är han inte direkt involverad i själva produktionen av
verken. Han kommer upp med idén som sedan genomförs
av en mängd volontärer eller skänks till någon som vill
genomdriva den. En av hans medhjälpande skulptörer
säger att han är Weiweis ”händer”, och aldrig ifrågasätter
varför han ska göra på ett särskilt sätt.

• Lu Qing, Weiweis hustru sedan sexton år, menar att för
dem har jobbet och livet alltid gått hand i hand. Att
uttrycka en åsikt har handlat om allt från att hunger-
strejka i New York till att skapa verk med symbolisk
sprängkraft. Som de 100 miljoner solrosfrön i porslin som
målats för hand. Vilka utryck tar sig hans konst? Vad vill
han uppnå med den? 

• När Weiwei tillfrågas om hur han ser på sin roll som
konstnär säger han: ”Jag ser mig mer som en schackspe-
lare. Min motståndare gör ett drag och jag gör ett drag.”
Det kan handla om videon Fuck you motherland, ett
finger framför en bild av Himmelska fridens torg eller att
förstöra eller förvanska antikviteter. Weiwei utmanar
både den goda smaken och den politiska makten i sitt
hemland med olika uttryck. Kritiken finns både bras-
kande konkret men lika ofta subtil i hans verk. Något som
också kan göra det svårare för makten att komma åt
honom eftersom de inte kan peka på exakt vad han egent-
ligen kritiserar. Konsten som provokation har visat sig
vara ett effektivt men farligt vapen för Weiwei. På vilket
sätt utmanar han makten genom sin konst? 

• Att konst får provocera råder det en konsensus kring i
Sverige. Men även här har det stormat kring konsten de
senaste åren. Lars Vilks rondellhund, Anna Odells iscen-
satta psykos eller Makode Lindes tårta av en svart kvinna
på Moderna Museet är några exempel som debatterats fli-
tigt i medierna. Hur tänker ni kring konstens roll som
estetisk upplevelse kontra dess ställning som provokatör?
Var går gränserna för vad man ska tillåtas göra? Eller bör
konsten vara gränslös? Finns det moraliska, estetiska eller
etiska gränser man inte får överträda? 

• ”Art is no big deal”. ”What the hell is art?” Samtidigt
som konsten är ett livsviktigt redskap, är han den förste
att avdramatisera den. När han får frågan, efter att ha
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regeringskritisk och för tillfället fängslad dissident, har
fått Nobels fredspris och skriver genast sina gratulationer
på nätet. Men att makten inte ger sig när det gäller
frispråkigheten kommer han snart bli varse. 
Under den tid han gillades av makten (före OS) hade

han erbjudits mark i Shanghai för att låta bygga en studio.
När han efter sin bojkott föll i onåd bestämdes att byggna-
den, som stod klar 2011, skulle rivas, då den var ”olaglig”.
Weiwei lät då via nätet bjuda in människor att hålla en
rivningsfest. Själv sitter han i husarrest i Peking men
dokumenterar i efterhand rivningen och lägger ut den på
nätet.
Den 3 april 2011 när han är på väg att kliva på planet

till Hong Kong arresteras han och försvinner fullständigt.
Omvärlden protesterar och till och med Hilary Clinton
uttrycker sin oro. Efter åttioen dagar dyker Weiwei upp
påtagligt tagen och förtegen. Han varken kan eller vågar
säga något om sin tid i fängelse. 
Fem månader därpå anklagar myndigheterna honom

för skattefusk och skickar en räkning på 2,4 miljoner dol-
lar. Han förbjuds lämna staden i ett år samt att ge inter-
vjuer gällande hans fångenskap. Tiotusentals människor
engagerade sig i Weiweis skuld och började skicka honom
små och stora bidrag.
Art review magazine (en av världens äldsta och mest

renommerade konsttidskrifter) utser 2011 Ai Weiwei till
årets mest inflytelserika konstnär.

Konst och samhällsengagemang
”There are no outdoor sports as graceful as throwing

stones at a dictatorship.”

Ai Weiwei utbildade sig 1978-81 vid Beijings filmhög-
skola. Under studietiden var han med och bildade avant-
gardekonstgruppen Stars. En grupp självlärda konstnärer
som utmanade den gamla kommunistiska ideologin och
dess ikoner. Därefter lämnade han Kina för USA där han
studerade vid Parsons School of Design och Art Students
League of New York. Han stannade drygt tio år och tiden i
New York kom att prägla hans syn på hemlandet när han
sedan återvände hem 1993.
Weiweis konst kan beskrivas som konceptuell. Det vill

säga att själva konstbegreppet i traditionell mening utma-
nas och utvidgas. Konstriktningen har sitt ursprung i
avantgardistiska rörelser som dadaism och en förgrunds-
figur är Marcel Duchamp. Rörelsen tog fart under 1960-
talet, inte minst i USA med happenings, minimalism och
Fluxuskonst. Andy Warhol är utan tvekan en av Weiweis
stora förebilder. 
Formmässigt kan konceptkonsten ta sig alla tänkbara

uttryck. Mer eller mindre konkreta avbildningar, installa-
tioner, rena iscensättningar eller performance. Det viktiga
är att konceptet och budskapet är överordnat det estetiska
och Weiwei har alltid ett socialt och politiskt underlig-
gande budskap.
Weiwei arbetade tidigt med Ready-mades. Det vill säga

ett användande av vanligt förekommande och bekanta
föremål belysta ur nya perspektiv och i annorlunda, nya
sammanhang. Han hade tidigt en förkärlek för att korsbe-
frukta olika föremål med varandra. 
Ai Weiwei skiljer sig från de flesta konstnärer i Kina

som verkar inom systemet. Som när han på ett triptykfoto
släpper en dyrbar kruka från Handynastin i marken. Hans
användande av antikviteter, som gamla dörrar och Ming-
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skrivit coca-cola på en antik urna, om detta är förstörelse
av en ovärderlig vas, eller ett ovärderligt konstverk som
han själv skapat, svarar han att det är varken eller. Han
verkar bortom konsten säger en curator. Frågan om vad
konst egentligen är ställs på sin spets. Vad anser ni? Vem
avgör vad som ska betraktas som konst?

• Det är konstnärens skyldighet att stå upp för alla former
av ”uttryckandefrihet” (freedom of expression), säger
Weiwei. Fundera över konstnärens roll i samhället. Vad
kan denne uppnå? Kan konst göra skillnad, hur?

Yttrandefriheten är begränsad i många länder runt oss. I
Vitryssland försöker Belarus Free Theatre utöva sin konst
genom underjordiska föreställningar. Flera av medlem-
marna befinner sig i exil i väst och de som är kvar och
deras familjer riskerar att fängslas när som helst. Att de
tar upp känsliga ämnen som korruption eller trafficking
är tillräckligt för att göra dem obekväma. De har ett stort
internationellt stöd men kan inte verka inom det egna
landet. Pussy Riots Putin-kritiska aktioner är ett annat
exempel på konstnärer som har fått betala ett högt pris,
likaså kinesiske filmregissören Lou Ye som visade sin
regimkritiska ”Summer Palace” i Cannes men nekades att
återvända hem efter visningen. Listan över misshagliga
konstnärer kan göras lång.

• När Weiwei fängslas är det dock inte för sin konst utan
för påstådda skatteskulder. Det vill säga, man hittar olika
förevändningar som ska verka legitima. Han är nu dessu-
tom föremål för en utredning om pornografibrott. Han
har, vilket vi också ser i filmen, fotograferat sig själv och
några kvinnor nakna tillsammans. Till detta kan tilläggas
att supportrar över nätet engagerat sig i ett upprop där de
lagt ut bilder på sig själva nakna. Fundera över vilken
sprängkraft det kan ligga i olika kulturyttringar. Vad är
det som skrämmer och provocerar makten i exempelvis
Ryssland, Vitryssland eller Kina?

Kamp mot systemet
Många kritiska röster har tystats och tystas fortfarande i
Kina. Liu Xiaobo, en av kinas mest kända dissidenter som
var med och formulerade det politiska manifestet Charta

’08  som Ai Weiwei och många andra kinesiska intellektu-
ella stod bakom, dömdes i dec 2009 till elva års fängelse
för  anstiftan till undergrävande av statsmakten. Att han
tilldelades Nobels fredspris påverkade föga Kinas reger-
ing. Tvärtom fördömde man Norge som gett honom pri-
set.
”If we didn’t push, there’s nothing happening.”

Wei wei kämpar för ökad transparens och rätten för all-
mänheten att få reda på sanningen. Något han gjort
genom sin konst, sina inlägg och sina manifestationer.
När han tänker ställa upp som vittne i rättegången mot
jordbävningsaktivisten Tan Zuoren blir han själv vid en
inspektion angripen av polisen som misshandlar honom. I
och med detta gör han en polisanmälan i hopp om att
denna brutalitet ska utredas och de skyldiga ställas inför
rätta. Man kan inte säga att rättsystemet är korrupt utan
att testa det, menar han.
”If there is no judical independence, everyone is put

in jeopardy; If there is no free speech, every single life

has lived in vain.”

Mötet med rättsapparaten bekräftar det han redan vet.
Att det inte finns något intresse av att skipa rättvisa, sna-
rare dölja felen hos den maktmissbrukande och korrupta
polisen och de enskilda konstaplarna. På plats i Chengdu
försöker han nå polisernas samvete, berätta vad han hål-
ler på med och få ett ärligt svar från dem. De fortsätter
trots det hårdnackat att hänvisa till regelverk och formali-
teter. Det värsta var inte att han blev slagen utan att syste-
met tar förövarna i försvar.

• ”Life is much more interesting when you make a

little bit of effort.”Weiwei ville vittna till förmån för en
aktivist men blev själv ett rättsoffer. Vi bevittnar hans
kamp för att få till stånd en rättssak av misshandeln han
utsattes för. Hur skulle ni beskriva denna fruktlösa kamp?
Vad vill Weiwei komma fram till? Med vilka metoder
undergräver de hans anmälan?

Weiwei säger att det värsta med myndigheterna är deras
totala brist på logiska resonemang och förutsägbarhet.
Episoden kring tvångsrivningen av studion blir också en
signal om hur snaran dras åt allt hårdare kring honom. En
journalist frågar om han inte är rädd. Hans mor gråter
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och säger att han inte kan rädda världen. Vännerna oroas
att en viktig röst skall tystas. 

• Internationellt hyllas Ai Weiwei för sin frispråkighet och
sitt mod. Många sätter sitt hopp till vad hans kamp kan
betyda i form av förändring och framsteg för demokrati.
Men vi blir lika ofta påminda om hur Kinas styrande väl-
jer att slå dövörat till eller hänvisa till att det är deras inre
politiska angelägenheter. ”Jag känner mig inte alls mäk-
tig”, säger Ai Weiwei. Hur tänker ni kring hans position i
hemlandet och internationellt, kan en person skapa
förändring och påverka makten? Hur ser spelet ut mellan
Weiwei och makten? Vad driver honom? 

Kommunikation = frihet
”Har man en gång upplevt frihet stannar den kvar i

ditt hjärta. Inget kan ta bort det.”

Allt sedan Internets begynnelse i Kina har Weiwei blog-
gat och skrivit artiklar. Därtill har han gjort närmare fem-
ton dokumentärer som han delat med sig över nätet. När
regeringen lät stänga ner hans blogg varade hans tystnad
inte länge. Istället började han twittra. Sedan dess har
han kringgått myndigheternas förbud på olika sätt. Ibland
med hjälp från omvärlden. Via Skype har han både haft
kontakt med konstkuratorer och gett intervjuer.
Det tidskrävande jordbävningsprojektet hade varit när-

mast omöjligt utan nätet och sociala medier. När han bju-
der in till rivningsfest är det genom ett upprop på twitter,
och när han fängslas mobiliserar hans supportrar en
insamling för att hjälpa honom med hans skatteskuld. Allt
organiserat via digitala nätverk.
Weiwei hoppade tidigt på det digitala kommunika-

tionståget och kom att behärska mediet snabbare än
många andra i Kina. Han betonar med emfas kommunika-

tion som ett nyckelord i kampen för frihet och han sätter
sitt hopp till den unga generationen som snabbt lärt sig att
hitta och sprida alternativa sanningar till den bild som
makten pumpar ut. Han menar att twittrandet rent av är
nyckeln till demokrati. ”Vi måste få tillåtelse att tala fritt”.
Han understryker också bildens makt att förändra och

påverka. Han dokumenterar både själv och har en kame-
raman med när han besöker polisen i Chengdu. I en lätt
surrealistisk sekvens filmar polisen honom medan han
äter middag på en uterestaurang med några vänner och
tillströmmande beundrare. Detta filmas i sin tur av
Weiweis fotograf. Det fångas på en tredje nivå av doku-
mentärfilmens fotograf. Både en bild över de olika doku-
mentationernas verklighetslager men också en bild av
kraften i en vardagshandling som av regimen uppfattas
som en provokation. Bilderna kommer givetvis användas
för helt olika syften.

• Fundera över hur Weiwei använder de digitala och soci-
ala medierna i sitt konstutövande och för att väcka opi-
nion?

Ai Weiwei verkar som konstnär och aktivist i en ny digital
värld med oändliga möjligheter att sprida sina idéer och
åsikter. Men tekniken handlar givetvis om vad man fyller
den med och vem som i förlängningen har makten över
den. Erfarenheten från totalitära regimer har kommit att
visa att makten lätt kan stänga ner eller förhindra att nätet
används av oppositionella röster. Den regimkritiske förfat-
taren och människorättskämpen fängslades ju enligt
taleskvinnan från det kinesiska inrikesministeriet, inte för
sina idéer, utan för själva publiceringen på nätet. Weiwei
började twittra för att ta sig förbi Kinas ”stora brandvägg”
och internetcensorer. 

• Digitala nätverk innebär en större yttrandefrihet och har
underlättat för den enskilde medborgaren att engagera sig
och mobilisera till protester och demonstrationer. Kraften
i den arabiska våren har av många tillskrivits nätet och
mobiltelefonerna. Å andra sidan kan länder med begrän-
sad yttrandefrihet utnyttja tekniken i precis motsatt syfte.
För att avslöja, avlyssna, censurera och i förlängningen
stoppa politiska motståndare. Weiwei uttrycker att han är
rädd, men att han betvingar sin rädsla genom att fortsätta
vara öppen. Vad ser ni för möjligheter respektive risker
med det ökande användandet av sociala medier?

• Yttrandefriheten är något vi i Sverige tar för självklart,
men även här finns en debatt kring vilken roll de sociala
medierna spelar. Hur tänker ni kring dessa frågor? Hur
används Internet och vem har makten över medierna?
Men den digitala dimensionen har också gjort att Weiwei
effektivt har kunnat bygga upp sitt eget varumärke. Han
ger hundratals intervjuer om året och har kommit att bli
den internationella konstvärldens älskling och
omslagspojke. Han poserar gärna i spektakulära poser,
som mystiker i svart kåpa, naken eller varför inte i en
gryta på spisen. Han är givetvis mycket medveten om
detta. Men hoppas att hans varumärke ska vara något som
står för liberala tankegångar, frihet och optimism.

• Ai Weiweis framgångar kan också tillskrivas hans per-
sonlighet och karisma. Hans beundrare och medhjälpare
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kallar honom vördnadsfullt ”lärare Wei”, och det finns
onekligen en aura kring honom där han behåller ett lugn i
stormens öga med tanke på allt som händer kring hans
person. Hur uppfattar ni Weiwei som person och
varumärke? Hur befäster dokumentären själv denna inta-
gande kombination av clown och Buddha?

Historia & nutid, individ & kollektiv
Mycket av Weiweis konst handlar om en uppgörelse med
hemlandet Kina. Dess historia, med kulturrevolutionen
som mer eller mindre utraderade den äldre kulturen och
därmed berövade Weiweis generation rätten till en
gemensam historisk plattform. Dess roll idag som lågpris-
paradis som levererar varor till hela världen. Men framför
allt ifrågasätter och utmanar han medborgarnas strypta
yttrandefrihet. I grunden dock med en optimism om att
Kina är ett land fullt av möjligheter för varje ny genera-
tion.
Att leva under förtyck och övervakning har varit en

naturlig del av Weiweis liv. Hans far var den berömde
poeten Ai Qing som stämplades som högervriden av regi-
men 1957, året då Weiwei föddes. Vilket ledde till att
familjen tvingades leva i arbetsläger under nitton år. När
han fick möjlighet att åka till USA i början av åttiotalet
kunde ingenting stoppa honom. Åren där gav honom en
ny syn på frihet och demokrati som kom att påverka och
forma hans syn på hemlandet. Genom sin konst kom han
att starkt ifrågasätta den kollektiva förträngningen av den
kinesiska historien. Att använda, krossa och förvränga
antikt gods blev en del i det ifrågasättande.
”We can destroy an old world but we can also build a

new world.”. Citatet var Maos och ideologin en del av kul-
turrevolutionen. Weiwei menar att detta har gjort hans
generation historielös. I sökandet efter sitt ursprung
utmanar han själv det gamla för att skapa något nytt. Det
han gör är vad de styrande ägnar sig åt i en ofantligt
mycket större skala.

• Historien färgar vår nutid. Weiwei menar att han aldrig
fick någon kunskap om sitt lands historia när han växte
upp. Efter vistelsen i USA blev det därför viktigt för
honom att söka efter den. Vad vill Weiwei utforska med
sitt sökande i historien? Hur vill han att historien ska
överbrygga till nuet och framtiden? Hur tänker ni kring er
egen och vår gemensamma historia? Vad betyder den och
varför bör man känna till den?

Somliga kritiker menar att Weiwei reducerar Kina till
något svart och vitt och bortser från dess komplexitet. Det
finns nya möjligheter i Kina. Bara att en sådan som
Weiwei finns visar på ett nytt Kina. Och Weiwei säger sig
vara en optimist som tror på nyfikenhetens, möjligheter-
nas och förändringens kraft.
Kina som världens näst starkaste ekonomi håller på att

bli en dominerande faktor i en globaliserad värld. Dess
enorma folkmängd och historia av totalitärt styre har
kommit att handla om kollektivets intressen kontra indivi-
dens frihet. Detta är något som i högsta grad sysselsätter
Weiwei och manifesteras i hans konst. För att åter nämna
jordbävningens offer handlade det, förutom en kritik av
korruption och maktmissbruk, om att lyfta fram individen
i katastrofen. 
Genom att nämna alla 5 212 vid namn, ålder och skola

gav man deras familjer en viss upprättelse i ett land där

dödssiffror i samband med katastrofer avrundas utan
respekt för den enskildes liv. För att sammanställa verket
krävdes å andra sidan en kollektiv arbetsprocess. Och
Weiwei kan konsten att engagera volontärer för en gemen-
sam sak.
Till Documenta 12 i Kassel bidrog han med projektet

Fairytale där en del var konceptverket 1001. Där inbjöd han
1001 vanliga kineser, som aldrig varit utomlands, att få resa
till Kassel. De försågs med pass, kläder och resväskor desig-
nade av Weiwei och fick sova i stora sovsalar. Summan av
deras sammanlagda erfarenheter var det centrala, liksom
att detta samtidigt betonade just 1001 individer inom ett
kollektiv. Liknande tankar manifesterades i Sunflower seeds
på Tate Modern i London, där 100 miljoner handmålade
solrosfrön i porslin fyller en enorm sal (en betydligt mindre
mängd frön fanns med på den utställning med Ai Weiwei
som visades på Magasin 3 i Stockholm våren 2012). Indivi-
den i kollektivet, och kollektivet för att skapa något större
ställs på sin spets både utifrån skapandeprocessen och
utifrån det färdigställda konstverket.

• Individen kontra kollektivet utgör en grundbult i Weiweis
skapande. Men han blir samtidigt själv en person som i
egenskap av ledare och inspiratör samlar kollektivet för att
uppnå saker. Ofta är han inte ens med själv, utan är den
som sår ett frö. Det sägs i filmen att han trampar upp en väg
och sedan följer hans sympatisörer honom i fotspåren. Fun-
dera över hans roll som individ och förhållandet till kollek-
tivet.

• Vi sägs leva i en allt mer individualiserad värld. Hur tän-
ker ni kring synen på individ och kollektiv i vårt eget sam-
hälle? Kan dessa två yttringar samspela, på vilket sätt? 
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