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Izvleček
Oglaševalni plakati na Kitajskem v 21. stoletju – Analiza in vloga oglaševalnih plakatov
»ohranjanja civiliziranosti in ustvarjanja novih trendov«
V magistrskem delu bom obravnavala oglaševalne plakate serije »kitajskih sanj« (Zhongguo
meng 中国梦) političnega programa »ohranjanja civiliziranosti in ustvarjanja novih trendov
(jiang wenming shu xinfeng 讲文明树新风), ki so se začeli pojavljati po letu 2013 na
Kitajskem. S pomočjo literature in virov, lastne raziskave in analiziranja, bom raziskala
začetek politike »kitajskih sanj«, zgodovino oglaševalnih plakatov na Kitajskem, njihovo
sporočilnost, krajevni izvor, prisotnost tradicionalne (konfucijanske, budistične in daoistične)
in sodobne simbolike ter politično vlogo. V analizo bo zajetih 176 oglaševalnih plakatov, ki
so na podlagi sporočilnosti naslovnih sloganov in slikovne vsebine razdeljeni v tri kategorije:
politika »kitajskih sanj«, tradicionalne in sodobne vrednote ter okoljevarstvena problematika
in oskrba s hrano. Plakati prihajajo iz 24 različnih lokacij, ki jih delimo na sedem geografskih
območij: (S, SV, SZ, osrednja Kitajska, J, JZ in V). V nalogi bo prikazana vsebina plakatov,
različni slogi (kmečko slikarstvo, rezljanke, glinene figure, karikature in redukcija
lesoreznega printa) ter vplivi posameznih krajev na izdelavo plakatov. Cilj magistrskega dela
je torej predstaviti izvor oglaševalnih plakatov, analizirati simboliko, politično vlogo in rabo
oglaševalnih plakatov po letu 2013.
Ključne besede: kitajska simbolika, kitajska tradicija, kitajska umetnost, oglaševalni plakati,
vloga oglaševalnih plakatov
Abstract
Public Service Advertisement Posters in China in the 21st Century - Analysis and Role
of PSA Posters Used in the Program "Stress Civilization and Cultivate New Trends"
In the Master's thesis, the public service advertisement posters of the "Chinese Dream" series
(Chin. Zhongguo meng 中国梦) of the political program "Stress Civilization and Cultivate
New Trends" (jiang wenming shu xinfeng 讲文明树新风) that began to emerge after 2013 in
China are analysed. Later on, with the help of literature, research results and analysis, the
history of the "Chinese Dream" policy and PSA posters are examined, as well as the posters'
messages, place of origin, traditional (Confucian, Buddhist and Daoist) and modern
symbolism and their political role. The analysis concentrates on 176 PSA posters divided into
three categories based on the slogans' message and pictorial content: the "Chinese Dream"
policy, traditional and contemporary values, and environmental issues and food supply. The
posters originate from a total of 24 different places that can be found in seven geographical
regions of China (N, NE, NW, central China, S, SW and E). Further analysis focusses on the
number of PSA posters that each region contributed, as well as on the themes displayed and
the artistic style used, that is farm painting, papercutting, clay figures, caricatures or reduction
woodcut print. The aim of the Master's thesis is therefore to present the source and origin of
PSA posters, analyse their symbolism, their political role and the use of PSA posters after the
year 2013.
Key words: Chinese symbolism, Chinese tradition, Chinese art, public service advertisement,
role of PSA

摘要
中国 21 世纪的公益广告——“讲文明树新风”公益广告的分析与作用
在本硕士论文我将以“讲文明树新风”为例分析“中国梦”系列的公益广告。我研究
在 2013 年后在中国出现的公益广告。我将使用文学材料、我自己的研究与分析来探索
“中国梦”概念的历史、公益广告的本土来源、传统（儒、佛、道）和现代象征及其
政治角色。我将分析 176 个公益广告，并将其分为三类：“中国梦”概念、传统和现
代象征以及环境问题和食品供应。与此同时，我将把 24 个公益广告的来源分为中国的
七个地理地区（华北、东北、西北、华中、华南、西南及华东）。我将分析每个地区
公益广告的数量、它们展示的主题以及使用的艺术风格：农民画、剪纸、泥人、漫画
或绝版木刻。最后，本论文旨在介绍公益广告的来源和起源、分析 2013 年后公益广告
的象征及其政治作用。
关键词：中国象征；中国传统文化；中国艺术；公益广告；公益广告的作用

KAZALO VSEBINE

1 UVOD .................................................................................................................................................... 1
2 METODOLOŠKO OZADJE ....................................................................................................................... 3
2.1 Predmet in cilj raziskovanja ........................................................................................................... 3
2.2 Raziskovalno vprašanje ................................................................................................................. 4
2.3 Uporabljene metode in struktura naloge ...................................................................................... 4
3 ZAČETEK POLITIKE »KITAJSKIH SANJ« NA KITAJSKEM .......................................................................... 7
3.1 Xi Jinpingove ideje o vlogi »kitajskih sanj« in umetnosti .............................................................. 8
3.2 Dojemanje koncepta »kitajskih sanj« s strani kitajskega ljudstva............................................... 11
4 IZVOR OGLAŠEVALNIH PLAKATOV NA KITAJSKEM ............................................................................. 14
5 VSEBINSKA RAZČLENITEV OGLAŠEVALNIH PLAKATOV ....................................................................... 16
5.1 Oglaševalni plakati iz kategorije politike »kitajskih sanj« ........................................................... 17
5.2 Oglaševalni plakati iz kategorije »kitajskih tradicionalnih in sodobnih vrednot« ....................... 20
5.2.1 Konfucijanske vrednote ........................................................................................................ 21
5.2.2 Patriotizem in nacionalizem ................................................................................................. 25
5.3 Oglaševalni plakati iz kategorije »okoljevarstvena problematika in oskrba s hrano« ................ 27
6 KRAJEVNI IZVOR IN SLOG IZDELAVE OGLAŠEVALNIH PLAKATOV ....................................................... 31
6.1 Kmečko slikarstvo ........................................................................................................................ 34
6.2 Rezljanke ..................................................................................................................................... 39
6.3 Glinene figure .............................................................................................................................. 40
6.4 Karikature .................................................................................................................................... 43
6.5 Redukcija lesoreznega printa ...................................................................................................... 44
7 SIMBOLIKA OGLAŠEVALNIH PLAKATOV.............................................................................................. 46
7.1 Tradicionalna simbolika ............................................................................................................... 46
7.1.1 Konfucijanska simbolika ....................................................................................................... 48
7.1.2 Budistična simbolika ............................................................................................................. 49
7.1.3 Daoistična simbolika ............................................................................................................. 53
7.2 Sodobna simbolika ...................................................................................................................... 54
8 POLITIČNA VLOGA OGLAŠEVALNIH PLAKATOV .................................................................................. 56
9 ZAKLJUČEK .......................................................................................................................................... 59
10 POVZETEK ......................................................................................................................................... 61
11 论文提要 .......................................................................................................................................... 63
VIRI IN LITERATURA ............................................................................................................................... 65
SLIKOVNI VIRI ........................................................................................................................................ 68

Priloga 1: Glosar terminoloških izrazov ................................................................................................. 74
Priloga 2: Seznam kratic in okrajšav ...................................................................................................... 77
Izjava o avtorstvu .................................................................................................................................. 78
Izjava kandidata / kandidatke ............................................................................................................... 79

KAZALO SLIK
Slika 1: Zhuti kouhao: »tong yi ge shijie, tong yi ge mengxiang«. [主题口号：»同一个世界
同一个梦想«] Glavni slogan: »En svet, ene sanje«. ............................................................ 7
Slika 2: Največji javni pano oglaševalnih plakatov v Pekingu 2002. ................................. 15
Slika 3: Oglaševalni plakat prikazan na avtobusu. .............................................................. 15
Slika 4: Oglaševalni plakat prikazan na sodu...................................................................... 16
Slika 5: Zhongguo meng, wo de meng [中国梦我的梦] Kitajske sanje, moje sanje. ......... 18
Slika 6: Zhonghua yuanmeng wanmabenteng [中华圆梦万马奔腾] Deset tisoč konj drvi proti
sanjam Kitajske. .................................................................................................................. 19
Slika 7: Ben meng lushang zi fen ti [奔梦路上自奋蹄] Na poti do sanj si sami utrjujemo
kopita. .................................................................................................................................. 19
Slika 8: Quanmin gong ben meng Zhongguo hao qiju [全民共奔梦中国好棋局] Vsi hitijo
proti sanjam - dobra kitajska šahovska igra. ...................................................................... 19
Slika 9: Ben meng lushang xishi duo [奔梦路上喜事多] Na poti do sanj je veliko srečnih
stvari. ................................................................................................................................... 20
Slika 10: Zhongguo shaonian, laorenzhilao [中国少年，老人之老 ] Kitajski mladostniki,
skrbniki starejših ljudi. ........................................................................................................ 20
Slika 11: Laowulao yijirenzhilao [老吾老以及人之老] Spoštujmo starejše v enaki meri kot
lastne stare starše. ............................................................................................................... 23
Slika 12: Xiaodao, Zhongguoren de xuemai [孝道，中国人的血脉] Filialnost je v krvi
Kitajcev................................................................................................................................ 23
Slika 13: He man Zhonghua [和满中华] Kitajska, dežela polna harmonije. ..................... 24
Slika 14: Chunguang zhenghao xu dang dushu [春光正好需当读书] Spomladansko ozračje
je ravno pravo za študiranje................................................................................................ 25
Slika 15: Qin shan zhi jia fu manmen [勤善之家福满门] Družine delavnih in prijaznih ljudi
so polne sreče. ..................................................................................................................... 25
Slika 16: Da ai Zhongguo [大爱中国] Velika ljubezen do Kitajske. .................................. 26
Slika 17: Chang zhi shange gei dang ting [唱支山歌给党听] Zapoj partiji gorsko pesem.27
Slika 18: Diqiu zhi you yi ge [地球只有一个] Obstaja samo ena Zemlja. ......................... 28
Slika 19: Tian qing shui lü shengming qieyi [天晴水绿生命惬意] Nebo je jasno, voda zelena
in življenje prijetno. ............................................................................................................. 28
Slika 20: Baohu huanjing ni wo de fu [保护环境你我得福] Skrb za okolje prinaša srečo vsem.
............................................................................................................................................. 29

Slika 21: Aihu dongwu baohu ziran [爱护动物保护自然] Poskrbimo za živali in obvarujmo
naravo.................................................................................................................................. 29
Slika 22: Liangshi ming genzi [粮食命根子] Žito, vir življenja. ........................................ 29
Slika 23: Yi dun fan mang yi nian [一顿饭忙一年] En obrok dela dá dela za eno leto. .... 30
Slika 24: Yi dui dui liangshi yi di di hanshui [一堆堆粮食一滴滴汗水] En snop žita, ena
kapljica znoja. ..................................................................................................................... 30
Slika 25: Chuancheng jiejian chuancheng fubao [传承节俭传承福报] Prenašanje vrlin
varčevanja in sreče.............................................................................................................. 31
Slika 26: Lao jing enshen yinshuisiyuan [老井恩深饮水思源] Hvaležnost staremu vodnjaku,
viru pitne vode. .................................................................................................................... 31
Slika 27: Prva slika kmečkega slikarstva na Kitajskem Pritožbe starega bika. ................. 34
Slika 28: Women ben meng ren rizi duo tianmei [我们奔梦人日子多甜美] Za nas, ki hitimo
proti sanjam, so dnevi sladki in lepi.................................................................................... 37
Slika 29: Ren jing lao, ji de fu [人敬老，己得福] Spoštovanje starejših prinaša srečo nam
samim. ................................................................................................................................. 37
Slika 30: Laodong zui mei de xuanlü [劳动最美的旋律] Delo, najlepša melodija. .......... 38
Slika 31: Zhongguo meng fei jiu tian [中国梦飞九天] Kitajske sanje letijo v devetih nebesih.
............................................................................................................................................. 39
Slika 32: Glinena figura prašiča iz neolitske kulture Hemudu. ........................................... 41
Slika 33: Glinena figura psa čuvaja iz dinastije Han. ......................................................... 41
Slika 34: Ženska s pekinezerjem iz dinastije Tang. ............................................................ 41
Slika 35: Zhongguo, qianjin! [中国，前进！] Kitajska, vnaprej! ..................................... 42
Slika 36: Zhonghua wenming shengshengbuxi [中华文明生生不息] Kitajska civilizacija živi
naprej, brez premora. .......................................................................................................... 44
Slika 37: Najstarejši primer slike lesoreznega printa z naslovom Diamantna sutra. ......... 44
Slika 38: Baohu shidi baohu ziji [保护湿地保护自己] Zaščiti mokrišča, zaščiti sebe. ..... 46
Slika 39: Zhongguo longteng Zhonghua yuanmeng [中国龙腾梦中华圆梦] Kitajski zmaj se
dviga in Kitajska uresničuje sanje. ..................................................................................... 46
Slika 40: Surya na vozu, ki ga vodi konj s sedmimi glavami. ............................................ 47
Slika 41: Zhonghua meide xiao [中华美德 孝] Kitajska vrednota: filialnost. ................... 48
Slika 42: Junzi yu yu yi [君子喻于义] Plemenitnik poseduje vrlino pravičnosti. .............. 49
Slika 43: Budistične podobe na gori Kongwang. ................................................................ 50
Slika 44: Zhongguo meng jixiang meng [中国梦吉祥梦] Kitajske sanje, srečne sanje. .... 51

Slika 45: Krotenje vola, ki predstavlja četrti od desetih korakov razsvetljenja v Chan budizmu.
............................................................................................................................................. 52
Slika 46: Zhonghua yuanmeng he xiang jiu tian [中华圆梦鹤翔九天] Sanje kitajske dežele,
žerjav leti v devetih nebesih. ............................................................................................... 54
Slika 47: Zhongguo chun yi dao gai shi yuanmeng shi [中国春已到该是圆梦时] Kitajska
pomlad je prišla in čas je za uresničenje sanj. .................................................................... 54
Slika 48: Zhaoxi ben meng [朝夕奔梦] Tek proti sanjam se začne ob sončnem vzhodu. . 55
Slika 49: Tongxin xiang dang [童心向党] Otroško srce stremi k partiji............................ 55
Slika 50: Baixing xin xiang gongchandang [百姓心向共产党] Ljudska srca stremijo h
komunistični partiji. ............................................................................................................ 56
Slika 51: Yuanmeng ren zaige-zaiwu [圆梦人载歌载舞] Uresničevalci sanj pojejo in plešejo
(etnična skupina Yao, ki pleše »ples ognjenih psov« wuhuogou 舞火狗). ......................... 57
KAZALO GRAFOV:
Graf 1: Število objav na Weiboju, ki povezujejo koncept »kitajskih sanj« z državo, ljudstvom
ali z nečim drugim. .............................................................................................................. 12
Graf 2: Število objav na Weiboju, ki izražajo koncept »kitajskih sanj« kot del osebnega
življenja, političnega življenja ali obojega. ......................................................................... 13
Graf 3: Kakšno konotacijo vsebuje koncept »kitajskih sanj«? ........................................... 13
Graf 4: Razporeditev oglaševalnih plakatov glede na kraj izvora. ..................................... 31

KAZALO TABEL:
Tabela 1: Krajevni izvor oglaševalnih plakatov glede na geografsko lego. ........................ 32

1 UVOD
Tema magistrskega dela so oglaševalni plakati iz serije »kitajskih sanj«, težnje, ki jo je na 12.
nacionalnem ljudskem kongresu v Pekingu leta 2013 izpostavil predsednik LRK Xi Jinping
习近平(rojen 1953). Vsi plakati so del političnega programa »ohranjanja civiliziranosti in
ustvarjanja novih trendov« (jiang wenming shu xinfeng 讲文明树新风). Povezavo s serijo
»kitajskih sanj« na oglaševalnih plakatih jasno nakazuje beseda za sanje (meng 梦 ) v
naslovnem sloganu ali žig s pripisom »kitajske sanje« (Zhongguo meng 中国梦). Poleg tega
ima vsak plakat izpisana merila za ustvarjanje. To so: kitajski duh, kitajska podoba, kitajska
kultura in kitajsko izražanje1. Nazadnje je na vsakem oglaševalnem plakatu napisan krajevni
izvor in v večini primerov tudi avtor slike.
Oglaševalni plakati obsegajo oglaševalske dejavnosti, ki družbi zagotavljajo brezplačne
promocije storitev z namenom izgraditve boljše in bolj civilizirane družbe ali z namenom
ustvarjanja dobička. (Liu in Wang 2013) Daniela Stockmann jih je v svojem članku Greasing
the Reels: Advertising as a Means of Campaigning on Chinese Television iz leta 2012
opredelila tudi kot sodobno različico kitajskih propagandnih plakatov, ki jih je za dosego
svojih ciljev uporabljal Mao Zedong 毛泽东 (1893–1976), vendar se bistveno razlikujejo
glede na način podajanja informacij, sloga in vsebine. Propagandni plakati so plakati, ki
odražajo politične teme, medtem ko so oglaševalni plakati bolj usmerjeni v življenja ljudi in
med drugim vključujejo starodavne konfucijanske koncepte in podobe, ki so bili v času
vrhunca propagandnih plakatov zatirani. Se ne osredotočajo toliko na komunistične vrednote,
temveč bolj na moralistične, pri čemer je uporabljena pozitivna konotacija.
Cilj dela je predstaviti izvor politike »kitajskih sanj«, izvor in slog oglaševalnih plakatov,
analizirati simboliko oglaševalnih plakatov, politično vlogo in rabo po letu 2013. Z analizo
oglaševalnih plakatov se želim dotakniti tudi kitajskega filozofskega in religioznega področja,
predvsem konfucijanstva, budizma in daoizma. Namen naloge je postaviti temelje in
oblikovati izhodišča za nadaljnje raziskovanje oglaševalnih plakatov v 21. stoletju na
Kitajskem iz različnih perspektiv (filozofska, politična, sociološka, psihološka itd.) in
prikazati, da imajo oglaševalni plakati serije »kitajskih sanj« tudi umetniško vrednost.
Xi Jinping, ki je nastopil kot predsednik LRK leta 2012, je že nekaj mesecev kasneje začel
močno promovirati »kitajske sanje«, veliki preporod kitajskega naroda in njihovo veliko
združitev, pri čemer je umetnost ponovno igrala eno ključnih vlog: Šole in univerze so
organizirale tekmovanja v pisanju esejev, ki promovirajo sanje; priredili so mednarodno
fotografsko tekmovanje v najboljšem prikazu »mojih kitajskih sanj«; pevci so začeli ustvarjati
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pesmi s takšnim naslovom itd. 2 (The Economist 2014) Xi Jinping je tako zelo kmalu po
izvolitvi pokazal, da umetnosti ne bo pustil prostih rok. Na to kaže tudi Xi Jinpingov javni
poziv umetnikom na forumu o literaturi in umetnosti iz leta 2014, da naj raje promovirajo
socializem, kot da bi še naprej bili »sužnji« trga ali nadaljevali z »vulgarnimi« deli. (Xinhua
wang 2015) Istega leta so prav tako začeli pozivati umetnike, režiserje in televizijske
osebnosti, da naj preživijo več časa na podeželju z namenom »oblikovanja pravilnega pogleda
na umetnost.« (The Economist 2014)
Nadalje je Xi Jinping na tem istem forumu o literaturi in umetnosti v Pekingu predstavil
smernice za nadaljnji razvoj kitajske literature in umetnosti. Poudaril je, da so največje sanje
kitajskega ljudstva v sodobnem času uresničitev velikega preporoda kitajskega naroda, zato je
treba ustvarjati izjemna dela, ki so zmožna prodora v duhovni svet ljudi, odražajo kulturno
ustvarjalnost, stopnjo države ter naroda, kitajski kulturni duh, širijo kitajske vrednote in
prispevajo k boljšim meddržavnim odnosom. Nadalje morajo umetniška in literarna dela
služiti ljudstvu in socializmu, pri čemer mora kitajski duh predstavljati dušo socialistične
literature in umetnosti in nazadnje, vodstvo stranke nad literarnimi in umetniškimi deli je
nujno potrebno in je temeljno jamstvo za razvoj kakovostne socialistične literature in
umetnosti. (Xinhua wang 2015) Izpostavil je pomen teh smernic za doseganje političnih ciljev
in tako pokazal na pomembnost umetnosti v političnem svetu.
Nadzoru kitajske vlade nad literaturo in umetnostjo lahko sledimo skozi dolgo kitajsko
zgodovino. Literatura, poezija, slikarstvo, dramske predstave, pesmi in druge umetniške zvrsti
so bile ustvarjene za zabavo, hkrati pa so imele tudi pomembno didaktično funkcijo
izobraževanja ljudi o pravilnih in napačnih dejanjih, ki jih je velikokrat določevala vlada.
(Landsberger 2003, 16) V državi s toliko nepismenimi ljudmi, kot jih je imela Kitajska v
štiridesetih in petdesetih letih 20. stoletja, je ta način vizualnega prikazovanja abstraktnih idej
in s tem izobraževanja ljudi imel posebej dober učinek. (Landsberger 2003, 16) To vizualno
prikazovanje na plakatih je doseglo vrhunec v obliki propagandnih plakatov v času kitajske
kulturne revolucije (Zhongguo wenhua da geming 中国文化大革命) (1966–1976). S koncem
tega desetletnega obdobja propagandni plakati niso popolnoma izginili, vendar so na neki
način le spremenili tematiko in slog. Propagandni plakati iz časa kulturne revolucije so
izražali predvsem revolucionarne ideje, pozivali ljudstvo k boju proti reakcionarjem,
nasprotnikom revolucije itd., medtem ko novodobni oglaševalni plakati pozivajo k boju za
boljše življenje, pri čemer je poudarek na pozitivizmu. Prav tako je bilo v času kulturne
revolucije celotno kitajsko ljudstvo pozvano k ustvarjanju propagandnih plakatov, medtem ko
2
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so ustvarjalci oglaševalnih plakatov profesionalni umetniki ali amaterji, ki prihajajo iz
različnih krajev na Kitajskem. Posamezni izvorni kraji oglaševalnih plakatov so na svojem
območju razvili svojevrsten slog ustvarjanja. To so kmečko slikarstvo, rezljanke, glinene
figure, karikature in redukcija lesoreznega printa, ki jih bom tudi opisala v magistrskem delu.

2 METODOLOŠKO OZADJE
2.1 Predmet in cilj raziskovanja
V magistrski nalogi bom oglaševalne plakate analizirala glede na krajevni izvor, slog
umetnosti, ki jo posamezni kraji uporabljajo, konfucijansko, budistično in daoistično
simboliko in politično vlogo.
S krajevnega vidika me bo zanimal krajevni izvor oglaševalnih plakatov. Raziskala bom, iz
katerih krajevnih območij na Kitajskem oglaševalni plakati izvirajo, koliko jih je določeno
območje prispevalo, kakšne tematike je določeno območje največkrat prikazalo na
oglaševalnih plakatih in kakšne umetniške sloge so pri izdelavi oglaševalnih plakatov
uporabljali. Iz umetniškega vidika bom nadalje izpostavila pet slogov na oglaševalnih plakatih:
kmečko slikarstvo, rezljanke, glinene figure, karikature in redukcijo lesoreznega printa, vsak
slog opisala in izpostavila tiste kraje, ki so prispevali največ slik za oglaševalne plakate.
Hkrati želim raziskati prisotnost tradicionalne in sodobne simbolike na oglaševalnih plakatih.
V skladu s tem se oglaševalni plakati lahko delijo na tri večje kategorije: politika »kitajske
sanje«, kitajske tradicionalne in sodobne vrednote ter okoljevarstvena problematika in oskrba
s hrano. Glede na sporočilnost oglaševalnih plakatov kategorije kitajskih tradicionalnih in
sodobnih vrednot jih delimo na dve podkategoriji: konfucijanske vrednote ter patriotizem in
nacionalizem. Simbolika oglaševalnih plakatov bo nadalje analizirana iz dveh zornih kotov:
tradicionalna simbolika, ki jo bom razdelila na konfucijansko, budistično in daoistično
simboliko ter sodobna simbolika. V slednjo spadajo simboli, ki se pojavljajo v zadnjih
desetletjih v kitajski umetnosti in se večinoma nanašajo na politično področje. Eden takih
primerov je simbolika sonca, ki v večini primerov ponazarja komunistično partijo Kitajske3.
Analiza simbolike na oglaševalnih plakatih je še dodatno pomembna, ker so še nedavno (npr.
v času kulturne revolucije) tradicionalni elementi veljali za stvari, ki se ne smejo upodabljati.
Na začetku 20. stoletja se je odprla debata med intelektualci in umetniki na Kitajskem do
kakšne mere in na kakšen način lahko tradicionalne elemente prepletejo z zahodno
miselnostjo in tehnologijo. V času avantgardnega gibanja sredi 80. let so nadaljevali dialog iz
začetka 20. stoletja ter še v večji meri začeli težiti za zahodnimi koncepti iz umetnosti, z željo
imeti zelo aktivno vlogo v oblikovanju kitajske družbe. (Vampelj 2014, 11) V ospredju
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nalogo bo zato tudi vprašanje, katere tradicionalne elemente »umetniki« uporabljajo na
oglaševalnih plakatih in katere kitajska vlada preko politike »kitajskih sanj« promovira.
S političnega vidika me bo zanimal začetek politike »kitajskih sanj« in kakšno vlogo ima v
umetnosti. V ta namen bom analizirala tri Xi Jinpingove govore: govor na 12. nacionalnem
ljudskem kongresu o »kitajskih sanjah« leta 2013, na forumu o literaturi in umetnosti leta
2014 in na konferenci za propagando in ideologijo leta 2018. Podala bom analizo govorov in
izpostavila dele, ki se tičejo politike »kitajskih sanj« ali njihove vloge v umetnosti. S tem bom
dobila vpogled, v kakšni meri so oglaševalni plakati politike »kitajskih sanj« vpeti v sodobni
kitajski politični svet in kakšno vlogo imajo po mnenju Xi Jinpinga v sodobnem kitajskem
umetniškem svetu. Poleg tega me bo zanimala politična vloga obravnavanih oglaševalnih
plakatov, kar bom ugotavljala že tekom analize simbolike, naslovnih sloganov in slik.
Cilji magistrskega dela so predstaviti splošne značilnosti oglaševalnih plakatov s poudarkom
na krajevnem izvoru, analizirati prisotno simboliko, njihovo število in ugotovitve umestiti v
sodobno družbenopolitično dogajanje na Kitajskem ter raziskati politično vlogo in način rabe
oglaševalnih plakatov v sodobni Kitajski.
Z magistrsko nalogo želim postaviti temelje za nadaljnje raziskovanje oglaševalnih plakatov
politike »kitajskih sanj«, saj je ta vrsta »umetnosti« še zelo »mlada« in posledično relativno
malo raziskana. Hkrati želim že tekom magistrske naloge razvijati idejo, da je raziskovanje
oglaševalnih plakatov mogoče še iz drugih perspektiv in da imajo določeno umetniško
vrednost.
Nazadnje pričujoča raziskava lahko pripomore k poglobljenemu razumevanju sodobne
kitajske umetnosti, vzrokov za vpeljevanje tradicionalnih elementov v plakate in njihovo
politično vlogo.

2.2 Raziskovalno vprašanje
Osrednje raziskovalno vprašanje magistrske naloge o oglaševalnih plakatih v 21. stoletju na
Kitajskem je: Kakšna je prisotnost tradicionalnih in sodobnih vrednot na oglaševalnih plakatih
in kakšna je njihova politična vloga? Pri tem bo poudarek tudi na izvoru oglaševalnih
plakatov, slogih, ki se jih poslužujejo ter tradicionalni in sodobni simboliki.

2.3 Uporabljene metode in struktura naloge
Raziskava oglaševalnih plakatov temelji na analitičnem študiju oziroma na metodi
razčlenjevanja celote na posamezne dele in na deskriptivnem oziroma opisno-pojasnjevalni
metodi, kar ponuja širšo sliko značilnosti oglaševalnih plakatov različnih tematik. Ker se v
magistrskem delu ne bom posvečala zgolj čisti analizi oglaševalnih plakatov, ampak bom
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hkrati iskala tudi pomen in vlogo posamezne simbolike, bo raziskava delno temeljila tudi na
interdisciplinarnih metodah sociologije, politične analize, estetike in tudi psihologije. Poleg
tega, bom v začetnih poglavjih magistrske naloge, kjer bom predstavila začetek politike
»kitajskih sanj« na Kitajskem in izvor oglaševalnih plakatov, uporabila opisno metodo, ki se
bo hkrati prepletala z zgodovinsko analizo.
Primarne vire v magistrski nalogi predstavljajo oglaševalni plakati, ki sem jih črpala iz
Kitajske strani za civiliziranost 4 (Zhongguo wenming wang 中国文明网) in govorov Xi
Jinpinga na 12. nacionalnem ljudskem kongresu o »kitajskih sanjah« 2013, govor o literaturi
in umetnosti 2014 ter govor propagandi in ideologiji leta 2018. Zaradi razmeroma kratke
zgodovine oglaševalnih plakatov in posledično manjšega števila raziskav sem ostale podatke
črpala iz sekundarnih virov v slovenskem, angleškem in kitajskem jeziku. Uporabila sem
knjige, članke in literaturo referenčnih avtorjev, ki so opravljali raziskave na obravnavano
temo.
V magistrskem delu se bom najprej posvetila analizi treh Xi Jinpingovih govorov na temo
umetnosti in »kitajskih sanj«, izpostavila definicijo »kitajskih sanj« in glavne smernice
govorov. Nadalje bom v tretje poglavju predstavila začetek politike »kitajskih sanj« na
Kitajskem, Xi Jinpingove ideje o vlogi umetnosti in s pomočjo raziskav med kitajskim
ljudstvom, ki jih je izvedla Harvardska fakulteta za poslovanje, predstavila predstave
uporabnikov Weiboja o »kitajskih sanjah«. Četrto poglavje bo služilo analizi zgodovine
oglaševalnih plakatov na Kitajskem, ki sega v leto 1986 v obliki televizijskega oglasa za
oglaševanje in v leto 2002 v obliki velikega uličnega panoja. (Liu 2014) V nadaljevanju se
bom lotila vsebinske analize oglaševalnih plakatov, ki jih bom razdelila na tri kategorije:
politika »kitajske sanje«, tradicionalne in sodobne vrednote (podkategoriji konfucijanske
vrednote ter patriotizem in nacionalizem) ter okoljevarstvena problematika in oskrba s hrano.
V tem delu bom izpostavila skupne značilnosti oglaševalnih plakatov določene kategorije,
njihove posebnosti in analizirala naslovne slogane. Šesto poglavje bo služilo analizi
krajevnega izvora in sloga izdelave oglaševalnih plakatov. Vseh 24 izvornih krajev
oglaševalnih plakatov bom razdelila na sedem geografskih področij (S, SV, SZ, osrednja
Kitajska, J, JZ in V) in v tabeli 1 prikazala število oglaševalnih plakatov, ki so jih različni
izvorni kraji prispevali za določeno kategorijo. Poleg tega bom izpostavila pet glavnih slogov,
ki se kažejo na oglaševalnih plakatih. To so: kmečko slikarstvo, rezljanke, glinene figure,
karikature in redukcija lesoreznega printa. V sklopu tega bom še izpostavila sedem izvornih
krajev oglaševalnih plakatov, katere sem določila na podlagi števila prispevanih oglaševalnih
plakatov. V sedmem poglavju bom nadalje analizirala simboliko oglaševalnih plakatov iz
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dveh vidikov: tradicionalna in sodobna simbolika, pri čemer bom tradicionalno razdelila na
konfucijansko, budistično in daoistično simboliko. Tekom analize bom izpostavila prisotno
simboliko in poskušala ugotoviti ali se Kitajska s pomočjo plakatov vrača k tradiciji in če ja, h
kateri. Magistrsko delo bom zaključila s prikazom politične vloge oglaševalnih plakatov, kar
bom ugotavljala že tekom celotne analize oglaševalnih plakatov v magistrski nalogi.
V magistrskem delu uporabljam poenostavljene pismenke, ki jih dodajam le ob prvi omembi
določenega pojma. Pri latinizaciji kitajskih imen in besed se držim sistema pinyin 拼音 brez
oznak besednih akcentov oziroma tonov. Izjema so nekatera že poslovenjena osebna in
geografska imena, kot so Konfucij (Kongzi 孔子), Peking (Beijing 北京), Šanghaj (Shanghai
上海) ipd.
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3 ZAČETEK POLITIKE »KITAJSKIH SANJ« NA KITAJSKEM
Ko je konec leta 2012 postal predsednik Kitajske, je Xi Jinping napovedal vodilo njegove
vlade rekoč: »Kitajske sanje, veliki preporod kitajskega naroda.« (Mitchell 2015) Z njegovo
izvolitvijo na mesto generalnega sekretarja KPK in šestega komunističnega vodje Kitajske
leta 2013 se je hkrati začelo novo obdobje, ki je privedlo do izvajanja politike »kitajskih sanj«.
(Mirra 2016, 3) Nadalje je Xi Jinping leta 2014 na forumu o literaturi in umetnosti v Pekingu
izpostavil nove smernice umetnosti v prid politike in jih povezal s »kitajskimi sanjami«. Že
leta 1942 je Mao Zedong na konferenci o literaturi in umetnosti v Yan'anu nakazal smernice
ustvarjanja, pri čemer je poudaril prepletanje literature, umetnosti in političnega življenja. Bil
je prvi vodja, ki je v kitajski politiki in družbi razvil celovito teorijo umetnosti za potrebe
politične propagande, po 72 letih, pa je »nove« smernice podal Xi Jinping na prej omenjeni
konferenci.
Vendar pa koncept »kitajskih sanj« ni bil prvič omenjen s strani Xi Jinpinga, saj prva
razširjena sodobna uporaba izraza »kitajskih sanj« sega v leto 1932, ko je revija Vzhod
(Dongfang zazhi 东 方 杂 志 ) izdala poziv bralcem, da pišejo na temo »kitajskih sanj«.
(Mitchell 2015) »Sanje« so kasneje, kot del slogana, uporabljali še v času olimpijskih iger v
Pekingu leta 2008: »En svet, ene sanje« (tong yi ge shijie tong yi ge mengxiang 同一个世界
同一个梦想), kar je nakazovalo na združeno mednarodno skupnost in pomembnost Kitajske
v tem. (Lee 2014)

Slika 1: Zhuti kouhao: »tong yi ge shijie, tong yi ge mengxiang«. [主题口号：»同一个世界
同一个梦想«] Glavni slogan: »En svet, ene sanje«.
Koncept »kitajskih sanj« se zaradi različnih in številčnih interpretacij včasih lahko zdi kot
dvoumen koncept, ki pa v svoji osnovi poudarja preporod kitajskega naroda na nivo blaginje
in moči (fu qiang 富 强 ). (Hart 2016) Petega aprila 2013 je Xi Jinping na srečanju z
mladostniki v Pekingu »kitajske sanje« opredelil kot brezčasne (obsegajo ves časovni prostor),
vseobsegajoče (obsegajo ves krajevni prostor) in kot odgovornost vsakega posameznika
(obsegajo vse ljudi):
- »Kitajske sanje so zgodovinske, sedanje in prihodnje. Kitajske sanje zgoščajo stalna
prizadevanja dobronamernih ljudi, ki si prizadevajo za dobrobit kitajskega ljudstva in
omogočajo možnosti za blaginjo države, nacionalni preporod in srečo ljudi.« (Xinhua net
2013)
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- »Kitajske sanje so nacionalne, manjšinske in od vsakega Kitajca. Samo pod pogojem, da je
država v dobrem stanju in so ljudje zadovoljni, lahko vsi živimo srečno življenje. Šele ko se
bomo vsi pripravljeni boriti za sanje, bo končno zbrana veličastna moč za uresničitev kitajskih
sanj.« (Xinhua net 2013)
- »Kitajske sanje so naše in še posebej od vas, mlajše generacije. Velik preporod kitajskega
naroda bo sčasoma postal resničnost po zaslugi prizadevanj velike večine mladine.« (Xinhua
net 2013)
Na različnih konferencah, ki se jih je udeleževal, je podajal še bolj razširjene interpretacije
»kitajskih sanj«, kar je prikazano v podpoglavju »Xi Jinpingove ideje o vlogi umetnosti«. Xi
Jinping je koncept »kitajskih sanj« poudaril z namenom spodbuditi državljane Kitajske pri
doseganju veličine in blaginje Kitajske. V zadnjih dveh stoletjih do izpred nekaj desetletij je
Kitajska počasi spoznavala, da ni v centru sveta in da politika zaprtosti ne ustreza sodobnim
časom. Zahodne države so ji začenši s koncem 19. stoletja začele zadajati udarec za udarcem
(opijske vojne, vojna z Japonsko itd.), dokler ni začela počasi odpirati svojih vrat. Po
ustanovitvi LRK se zdi, da so vsi kitajski voditelji vodili politiko reform, ki so bile v veliki
meri uspešno izvedene. Kitajska je postala svetovna velesila s ciljem, da bi ponovno prišla na
vodilni položaj na svetu. Zaradi tega se pri uresničevanju tega cilja zdi koncept »kitajskih
sanj« več kot primerno orodje, saj omogoča domišljijsko predstavljanje veličastnosti Kitajske
in blaginje vsakega posameznika, do katerih je mogoče priti s trudom in delom. Poleg tega se
zdi ta koncept odličen pripomoček za vizijo združenega naroda v časih, ko na območju
kitajskega ozemlja vzhajajo ideje neodvisnosti (primer Tajvana, Hong Konga) in ideje
individualizma.
Za boljše razumevanje koncepta »kitajskih sanj« bodo v naslednjem podpoglavju analizirani
trije Xi Jinpingovi govori o umetnosti in izpostavljeni deli, ki se tičejo »kitajskih sanj«.

3.1 Xi Jinpingove ideje o vlogi »kitajskih sanj« in umetnosti
Analize Xi Jinpingovih govorov, ki jih je podal na 12. nacionalnem ljudskem kongresu leta
2013, na forumu za literaturo in umetnost leta 2014 ter na konferenci za propagando in
ideologijo leta 2018, se mi zdijo pomembne za boljše razumevanje koncepta »kitajskih sanj«
in politične vloge oglaševalnih plakatov. Hkrati želim bralcu predstaviti Xi Jinpingove
»nove« smernice za umetnost in njegov odziv na propagandno ter ideološko delo.
V govoru na 12. nacionalnem ljudskem kongresu leta 2013 v Pekingu je Xi Jinping na
začetku svojega govora izpostavil dolgo trnovo pot Kitajske do svetovne velesile, izpostavil
prizadevanja in dosežke Mao Zedonga, Deng Xiaopinga 邓小平 (1904–1997), Jiang Zemina
江泽民 (rojen 1926) in pri tem še posebej izpostavil Hu Jintaoja 胡锦涛 (rojen 1941),
kateremu je naklonil posebne zahvale za vztrajnost in prispevek pri razvoju socializma s
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kitajskimi značilnostmi. Nadalje je v govoru izpostavil veličastnost kitajske zgodovine, lepoto
56 etničnih skupin na Kitajskem, moč 1,3 milijarde Kitajcev pri izgraditvi demokratične,
civilizirane in harmonične moderne socialistične države in le-to povezal z uresničevanjem
»kitajskih sanj«. Izpostavil je, da je za uresničitev »kitajskih sanj« treba še naprej hoditi po
poti socializma s kitajskimi značilnostmi, spodbujati kitajskega duha in združiti moč Kitajske,
ki je moč velike enotnosti kitajskega ljudstva rekoč: »Ljudje vseh etničnih skupin v državi
morajo nadaljevati s spodbujanjem velikega nacionalnega duha in duha časa, nenehno krepiti
duhovno vez enotnosti in samoupravljanja ter nenehno stremeti k boljši prihodnosti.« (Xinhua
wang 2013)
V nadaljevanju je izrecno poudaril, da so »kitajske sanje«, sanje ljudi, da morajo biti
uresničene s strani ljudstva in morajo ljudstvu hkrati koristiti, a je pri tem poudaril politično
vlogo, saj morajo ob tem ljudje podpirati vodstvo stranke in spodbujati socialistično
gospodarsko, politično in kulturno izgradnjo, gradnjo ekološke civilizacije in znanstveni
razvoj. Na tak način morajo nenehno utrjevati materialne in kulturne temelje »kitajskih sanj«.
Izpostavil je tudi, da so pri uresničitvi »kitajskih sanj« pomembne pravice ljudstva, socialna
pravičnost, pravice do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenih storitev itd. Za konec je še
izpostavil Tajvan in Hong Kong, glede katerih je omenil, da si želi miroljubnega razvoja
medsebojnih odnosov in izgradnjo nove prihodnosti za celoten kitajski narod. (Xinhua wang
2013)
Nadalje je oktobra 2014 na forumu o literaturi in umetnosti v Pekingu predstavil »nove«
smernice umetniškega ustvarjanja. Zatem ko je Mao Zedong leta 1942 v Yan'anu predstavil
smernice za umetniško ustvarjanje in po koncu kulturne revolucije, ko se je število
propagandnih plakatov zmanjšalo, se zdi, da so avantgardni umetniki bili tisti, ki so imeli v
kitajski družbi velik vpliv na umetnost. Takrat so namreč poskušali transformirati umetnost,
ki bi bila bolj racionalna in znanstvena, ter bi pomagala pri modernizaciji Kitajske. (Vampelj
2014, 70) Zaradi preveč liberalnih in demokratičnih idej je bilo njihovo delovanje zatrto,
skupaj z nasilnim zatrtjem študentskih demonstracij na Trgu nebeškega miru leta 1989. Na
drugačen način je Xi Jinping nekaj let kasneje vzpostavil in oblikoval nove smernice za
nadaljnji razvoj umetnosti in na tak način vzpostavil teoretične temelje, katerim naj bi sledili
umetniki. Tako umetniki pri umetniškem izražanju nimajo več toliko svobode, kot jo je bilo
mogoče čutiti v obdobju avantgardne umetnosti.
Njegov govor lahko povzamemo v petih točkah:
(1) Uresničitev velikega preporoda kitajskega naroda, kar predstavlja največje sanje
kitajskega ljudstva v sodobnem času, zahteva blaginjo kitajske kulture. Pri tem igrata
pomembno vlogo umetnost in literatura, kar izpostavi z naštevanjem več kot stotih zahodnih
in kitajskih filozofov, pisateljev, pesnikov itd. in zaključi z Lu Xunovo 鲁迅 (1881–1936)
mislijo, da je treba preoblikovati duhovni svet kitajskega ljudstva. (Xinhua wang 2015)
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(2) Pomembno je ustvarjanje izjemnih del primernih času (internetna tehnologija), pri čemer
dela ne smejo imeti le površinskega učinka, ampak morajo biti zmožna prodora v duhovni
svet ljudi. Takšna odlična literarna in umetniška dela odražajo kulturno ustvarjalnost, stopnjo
države ter naroda, kitajski kulturni duh, širijo kitajske vrednote in prispevajo k boljšim
meddržavnim odnosom. (Xinhua wang 2015)
(3) Umetniška in literarna dela morajo služiti ljudstvu in socializmu, kar je ključ do cvetoče
prihodnosti kitajskega literarnega in umetniškega področja. To točko so poudarjali tudi Mao
Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin in Hu Jintao. Kot razloge je podal, da ljudje potrebujejo
literaturo in umetnost za duhovno zadovoljitev, da literatura in umetnost potrebujeta ljudi, ki
so njun vir in da morajo literarna in umetniška dela odražati ljubezen do ljudi. (Xinhua wang
2015)
(4) Kitajski duh mora predstavljati dušo socialistične literature in umetnosti, saj lahko do
uresničitve »kitajskih sanj« pride le s posedovanjem mogočnega kitajskega duha obdobja, ki
ga mora posedovati celotno ljudstvo. Poleg tega je pomembna tudi samokultivacija moralnih
vrednot, pri čemer kot temeljnega izpostavi patriotizem, saj so dela te vrste tista, ki lahko
najbolj pritegnejo kitajsko mladino k združitvi in prizadevanju za boljšo prihodnost. (Xinhua
wang 2015)
(5) Krepitev in izboljšanje vodstva stranke nad literarnim in umetniškim delom je nujno
potrebno, saj je vodstvo stranke temeljno jamstvo za razvoj kakovostne socialistične literature
in umetnosti. Temeljni namen stranke je služiti ljudem, temeljni namen literature in umetnosti
pa je tudi ustvarjanje za ljudi, s čimer je Xi prikazal pravilno razmerje med stranko, literaturo
in umetnostjo. (Xinhua wang 2015)
V zadnjem pomembnem govoru na konferenci za propagando in ideologijo, ki je potekala
novembra 2018, je Xi Jinping poudaril svoje dotedanje zadovoljstvo s propagandnim in
ideološkim delom in nadaljeval, da je v zadnjih letih propaganda bila uspešno izvajana še
posebej na področjih socializma s kitajskimi značilnostmi, »kitajskih sanj«, socialističnih
temeljnih vrednot in promocije kitajske kulture. (Xi 2018) Glede tega je povedal: »Opravljeno
propagandno in ideološko delo je dokazalo, da so odločitve partijskega centra o propagandi in
ideološkemu delu popolnoma pravilne in da so obširne množice uradnikov propagande in
ideološkega polja popolnoma vredne zaupanja,« je dodal Xi, ne da bi izpostavil kakršnokoli
kritiko. (Xi 2018) Boljše življenje ljudstva je oklical za enega glavnih ciljev in hkrati
izpostavil, da je tudi ljudstvo pomembno za dobro delovanje propagandnega in ideološkega
sistema. Na koncu je še poudaril, da je treba še dodatno okrepiti delovanje vodstva
propagandne stranke in ideološkega sistema in se pri tem nenehno prilagajati novim
razmeram. (Xi 2018)
Iz analize treh Xi Jinpingovih govorov lahko sledimo napredku oziroma stopnjevanju v
smislu smernic njegove politične usmeritve, vloge umetnosti in koncepta »kitajskih sanj«. V
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prvem govoru, ki ga je podal kmalu po nastopu na mesto predsednika LRK, je izpostavil
koncept »kitajskih sanj«, ga povezal s socializmom s kitajskimi značilnostmi, izpostavil vlogo
stranke in pozval k enotnosti celotne Kitajske. V drugem je predstavil »nove« smernice za
umetnike, izpostavil številne tuje in kitajske filozofe, pisatelje in politike, kot največje sanje
kitajskega ljudstva pa omenil uresničitev velikega preporoda kitajskega naroda. V zadnjem
govoru je potrdil, da je bil z dotedanjim propagandnim in ideološkim delom zelo zadovoljen
in da izvajalcem popolnoma zaupa pri njihovem delu.
Iz njegovih govorov je razvidno, da se obrača na vse: politike, intelektualce, znanstvenike,
tujce, različne etnične skupine, delavce, kmete itd. in da prihodnost Kitajske polaga na ramena
vsakega posameznika. Medtem ko je Mao Zedong poudarjal, da mora biti umetnost
namenjena in hkrati služiti delavcem in kmetom, se Xi Jinping naslanja prav na vsakega
posameznika in na vse družbene sloje ter pri tem nenehno poudarja, da je vsak posameznik
odgovoren za prihodnost Kitajske in da je vodstvo stranke temeljno jamstvo za uresničitev
velikega preporoda kitajskega naroda, uresničitev »kitajskih sanj« in za nadaljnjo uspešno
delovanje propagandnega in ideološkega sistema. Iz tega sledi, da politika »kitajskih sanj«
zaseda pomembno mesto v sodobnem kitajskem političnem in umetniškem svetu in
predstavlja neke vrste možne cilje za prihodnost Kitajske in za življenje vsakega posameznika.

3.2 Dojemanje koncepta »kitajskih sanj« s strani kitajskega ljudstva
Xi Jinping je v obravnavanih govorih podal široko in številčno definicijo koncepta »kitajskih
sanj«. Čeprav se zdi, da je definicija dokaj jasna, vseeno ne določa točnih nalog
posameznikov pri prizadevanju za izpolnitev sanj, zato je odvisno od vsakega posameznika,
da se odloči, kako njegove »kitajske sanje« izgledajo. To ne omogoča le osebne povezave z
vladno propagandno kampanjo, temveč hkrati daje posameznikom občutek svobode, da
delujejo v svoji različici »kitajskih sanj« in da imajo možnost proste izbire. Po tem takem ta
politika moč črpa ravno iz slednjega: ker je tako širok pojem, lahko pomeni karkoli in ga
ljudje posledično lažje sprejmejo. Lee (2014) v svojem članku pripiše učinkovitost in moč
uporabe koncepta »kitajskih sanj« ravno tej dvoumnosti interpretacije, ki vsakemu
posamezniku daje občutek potencialnosti. Zaradi različnih interpretacij »kitajskih sanj« je
strokovnjake na Hardvardski fakulteti za poslovanje zanimalo, kakšen pogled imajo na
koncept »kitajskih sanj« Kitajci.
Izvedli so raziskavo na način, da so s pomočjo orodij za analiziranje internetnih objav na
spletnem portalu Weibo, analizirali kitajske objave na temo kitajskih sanj. Pri tem so analizo
izvedli glede na objave, ki »kitajske sanje« povezujejo z državo in tiste, ki jih povezujejo z
ljudmi. Glede na analizo so objave nadalje razčlenili na tiste, ki vsebujejo propagandno
konotacijo in posledično podajajo »uradne« interpretacije »kitajskih sanj« in so največkrat
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povzete po govorih političnih vodij in na tiste, ki ne vsebujejo propagandne konotacije in
podajajo politično »neodvisne« interpretacije »kitajskih sanj«.
Rezultate raziskav sta objavila Christopher Marquis in Zoe Yang v članku A Tale of Two
Dreams (2013), kjer se predvsem posvečata primerjavi med konceptoma »kitajskih« in
»ameriških sanj«.
V glavnem so jih zanimale naslednje postavke:
- Koliko objav povezuje koncept »kitajskih sanj« z državo, ljudstvom ali z nečim drugim.
- Koliko objav izraža koncept »kitajskih sanj« kot del osebnega življenja, političnega življenja
ali obojega.
- Kakšna čustva prevevajo uporabnike Weiboja ob omembi koncepta »kitajskih sanj«:
pozitivna, negativna ali nevtralna.
Najprej so poskušali ugotoviti, koliko objav na Weiboju izraža povezavo koncepta »kitajskih
sanj« z državo, ljudstvom ali z nečim drugim. Pri 41% objavah je opazno povezovanje
»kitajskih sanj« z ljudstvom (uresničitev sanj predstavlja uresničitev sanj vsakega
posameznika in za njihovo uresničitev je odgovoren vsak posameznik), pri 23% objavah pa z
državo (prizadevanje za uresničitev ciljev Kitajske kot države – večji poudarek na skupnosti,
kot na posamezniku; država je odgovorna za uresničitev sanj). Iz 36% objav niso uspeli
ugotoviti točne naravnanosti.

Graf 1: Število objav na Weiboju, ki povezujejo koncept »kitajskih sanj« z državo, ljudstvom
ali z nečim drugim. (Avtoričino delo glede na Marquisovo in Yangovo raziskavo)
V nadaljevanju so raziskovali razumevanje koncepta »kitajskih sanj« pri Kitajcih. Zanimalo
jih je, ali »kitajske sanje« vidijo kot del osebnega življenja, kot del političnega življenja ali
obojega. S tem so poskušali ugotoviti, ali kitajsko ljudstvo vidi koncept »kitajskih sanj« kot
element za uresničitev političnih ali osebnih ciljev.
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Pri 61% objav je opazno dojemanje koncepta »kitajskih sanj« kot skupek osebnih in političnih
prizadevanj. To kaže na dejstvo, da se Kitajci zavedajo, da se »kitajske sanje« ne tičejo le njih
kot posameznike, ampak tudi stranke in države same. Brez dvoma je, kot je bilo skozi analizo
Xi Jinpingovih govorov prikazano, politika »kitajskih sanj« neposredno vpeta v kitajsko
sodobno politiko in odraža dva vidika: izpolnitev »kitajskih sanj« v prid Kitajske in v prid
vsakega posameznika. Izrazito politično sporočilo v okvirju »kitajskih sanj« podajajo tudi
številni oglaševalni plakati, ki jih bom analizirala v kasnejših poglavjih.

Graf 2: Število objav na Weiboju, ki izražajo koncept »kitajskih sanj« kot del osebnega
življenja, političnega življenja ali obojega. (Avtoričino delo glede na Marquisovo in Yangovo
raziskavo)
Nazadnje so poskušali ugotoviti, kakšna čustva prevevajo uporabnike Weiboja ob omembi
koncepta »kitajskih sanj«: pozitivna, negativna ali nevtralna. Rezultati so pokazali, da koncept
»kitajskih sanj« pri kar 53% uporabnikov vzbuja pozitivna čustva, pri 18% negativna, pri
ostalih 29% pa nevtralna.

Graf 3: Kakšno konotacijo vsebuje koncept »kitajskih sanj«? (Avtoričino delo glede na
Marquisovo in Yangovo raziskavo)
Iz zgoraj prikazanih grafov in analize je razvidno, da objave o »kitajskih sanjah« na spletni
strani Weibo kažejo na povezavo med »kitajskimi sanjami« z državo in ljudstvom. Po analizi
treh Xi Jinpingovih govorov bi tak rezultat lahko upravičeno pričakovali, saj je v vsakem
izmed njih izpostavil, da se »kitajske sanje« tičejo tako celotnega ljudstva in s tem vsakega
posameznika, kot tudi države oziroma stranke, ki je v tem procesu vodilo in spodbuda.
Nadalje je razvidno, da kitajsko ljudstvo v večini vidi koncept »kitajskih sanj« kot element za
uresničitev osebnih in političnih prizadevanj, kar je Xi Jinping izpostavil s poudarkom na
vlogi stranke pri izpolnjevanju »kitajskih sanj«. Nazadnje prikazani grafi in analiza
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prikazujejo, da večina objav prikazuje pozitiven odnos do koncepta »kitajskih sanj«. Politika
»kitajskih sanj« je osnovana na pozitivnem pristopu, saj posreduje možnosti za boljšo
prihodnost, do katere se lahko prebije vsak posameznik z vloženim trudom in neutrudno
zagnanostjo. Dovoljuje domišljijo, v kateri ni ovir in meja in pri tem skorajda ni opaziti
neposredne negativne konotacije.

4 IZVOR OGLAŠEVALNIH PLAKATOV NA KITAJSKEM
Začetki sodobnih oglaševalnih plakatov na Kitajskem segajo v leto 2002, ko so v Pekingu
postavili prvi oglaševalni plakat v obliki panoja (slika 2), vrhunec pa so dosegli po letu 2013,
zatem ko je Xi Jinping poudaril politiko »kitajskih sanj«. Tedaj se je v številnih kitajskih
mestih začela pojavljati nova vrsta »propagande« - veliki panoji in velikanski plakati s
svežimi vzorci, oblikami in grafikami. Ti so se začeli množično pojavljati v parkih, na
gradbenih območjih, na šolskih zidovih in drugih javnih prostorih. Tovrstni plakati so bili
različnih velikosti, lahko so bili veliki zgolj nekaj centimetrov, srednje veliki (širine 1 m in
dolžine 2 m) ali večji plakati v obliki panojev (širine 4 m in dolžine 5 m ali širine 4 m in
dolžine 11 m). Na plakatih so ljudje lahko začeli spremljati tematike KPK, nacionalizma,
»kitajskih sanj«, tradicionalnih vrednot, okoljevarstvene problematike itd.
Kitajsko poimenovanje oglaševalnih plakatov, t.j. gongyi guanggao 公 益广告 , se poleg
natisnjenih plakatov nanaša tudi na televizijske oglase in zato bom le-te v magistrski nalogi za
boljše razlikovanje poimenovala oglasi javnih storitev. Za oboje je značilno, da prikazujejo
sporočilo o boljšem življenju, s to razliko, da oglaševalni plakati to prikazujejo skozi slikovni
prikaz, oglasi javnih storitev pa skozi video prikaz.
Prvi kitajski oglas javnih storitev je bil prikazan leta 1986 na televizijskem kanalu Guizhou.
(Liu 2014) Prikazoval je problematiko porabe vode in zagovarjal, da bi morali ljudje razumeti
pomembnost vode za življenje. Po objavi oglasa se je naslednje leto poraba vode na
Kitajskem zmanjšala za 700.000 ton, kar nakazuje na njihovo visoko začetno učinkovitost.
(Liu 2014) Od takrat je televizijski program Closed-circuit television (CCTV) na Kitajskem
začel redno predvajati oglase javnih storitev. Na uspešen vpliv oglasov javnih storitev kaže
tudi podatek, da so leta 1997 osrednji Oddelek za propagando, državna uprava za industrijo in
trgovino, ministrstvo za radiofuzijo in televizijo ter uprava za tisk in publikacijo objavili
»obvestilo o dobrem oblikovanju oglasov javnih storitev« in določili, da jih bodo televizijski
mediji predvajali med sedmo in osmo uro zvečer. (Liu 2014) Hkrati so začeli promovirati
razne dejavnosti in tekmovanja za izdelovanje oglasov javnih storitev.
Po letu 2002 so se v okviru gongyi guanggao začeli pojavljati tudi natisnjeni oglaševalni
plakati. Takrat so v Pekingu postavili prvi oglaševalni plakat v obliki panoja (slika 2), ki je bil
hkrati največji javni pano oglaševalnih plakatov na svetu in je bil zapisan v Guinnessovo
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knjigo rekordov. (Liu 2014) V ta pano so vložili 1,3 milijona yuanov in tri mesece dela. (Liu
2014) Predstavlja »tri predstavniške vloge« (san ge daibiao 三个代表) Jiang Zemina in 44
pismenk (vsaka izmed pismenk je velika in široka približno dva metra) 5 . (Liu 2014) Tri
predstavniške vloge je bila vodilna družbenopolitična teorija, ki jo je izpostavil Jiang Zemin
leta 2002 in predstavlja tri zahteve: prva je razvoj naprednih proizvodnih sil, druga usmeritev
k bolj napredni kulturi in tretja interesi velike večine na Kitajskem.

Slika 2: Največji javni pano oglaševalnih plakatov v Pekingu 2002.
Kljub tako velikemu projektu je kitajska vlada še naprej dajala večji pomen oglasom javnih
storitev, dokler leta 2013 Xi Jinping ni izpostavil politike »kitajskih sanj«. Takrat so se po
različnih mestih na Kitajskem v večji meri začeli pojavljati oglaševalni plakati. Ti plakati so
se pojavili pod vodilom političnega programa »ohranjanja civiliziranosti in ustvarjanja novih
trendov«, kar še dodatno poudarja kulturno konotacijo oglaševalnih plakatov. Svoje takratno
opažanje Javier C. Hernandez opiše na naslednji način: »Med polurnim sprehodom do službe
v Pekingu sem videl več kot 70 kosov propagande,« nanašajoč se na oglaševalne plakate.
(Hernandez 2018)
Oglaševalni plakati sčasoma niso bili več samo na uličnih stenah in gradbiščih, temveč so se
začeli pojavljati še na mnogih drugih javnih površinah (avtobusi, kuhinjski pripomočki,
okrasni predmeti itd.) (slika 3 in 4) kot tudi na socialnih omrežjih.

Slika 3: Oglaševalni plakat prikazan na avtobusu.

5

Pano vsebuje več kot 120 ton jekla, 1600 ton betona, več kot 70 sodov snovi proti rjavenju in 1 kW projektorske žarnice, ki

vsebuje več kot 70 luči. Naložba se ocenjuje na več kot 1,3 milijona juanov. (Liu 2014)
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Slika 4: Oglaševalni plakat prikazan na sodu.
Liu Guangchao (2014) jih je povzel na naslednji način: »Oglaševalni plakati so okno
nacionalne kulture, medtem ko so vrednote, etične in moralne konotacije, duhovni občutki,
norme vedenja, običaji ljudi, kulturni odnosi in estetika, ki jih ti prikazujejo, senca narodne
kulture.«

5 VSEBINSKA RAZČLENITEV OGLAŠEVALNIH PLAKATOV
V analizi vsebinske razčlenitve so zajeti vsi oglaševalni plakati serije »kitajskih sanj«
političnega programa »ohranjanja civiliziranosti in ustvarjanja novih trendov«, ki so
objavljeni na strani o kitajski civilizaciji/civiliziranosti6 (Zhongguo wenming wang 中国文明
网7).
Stran o kitajski civilizaciji/civiliziranosti je spletna stran osrednjega Oddelka za propagando
in osrednjega urada za civilizacijo (t.j. oddelčni urad osrednjega odbora za gradnjo duhovne
civilizacije, ki se nahaja znotraj oddelka za propagando osrednjega odbora KPK) in
pomemben člen pri izgraditvi nacionalne propagande, gradnje civilizirane družbe ter
ideološkega in kulturnega dela na Kitajskem. Spletna stran objavlja predvsem pomembne
informacije o propagandi, kulturi in oblikovanju civilizirane družbe.
Vsem oglaševalnim plakatom je skupno, da vsebujejo pečat z napisom »kitajske sanje« ali
besedo sanje v naslovnem sloganu (meng 梦). Nadalje vsak izmed plakatov vsebuje QR kodo,
slog umetnosti, izvorni kraj in vladni organ, ki je odgovoren za oblikovanje plakatov (Odbor
za umetnost javnega oglaševanja, ki je pod okriljem Civilizacijskega urada osrednjega odbora
stranke). (Lee 2016) V analizo je bilo zajetih 176 oglaševalnih plakatov, ki so na podlagi
sporočilnosti sloganov in vsebine razporejeni v naslednje tri kategorije: politika »kitajske
sanje«, tradicionalne in sodobne vrednote ter okoljevarstvena problematika in oskrba s hrano.
6

Spletna stran Zhongguo wenming wang se lahko prevaja kot stran o kitajski civilizaciji ali kot stran o kitajski civiliziranosti.

7

Vir do spletne strani: http://www.wenming.cn/syjj/gyggzpz/index.shtml.
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V kategoriji tradicionalnih in sodobnih vrednot so nadalje posebej izpostavljene
konfucijanske vrednote ter patriotizem in nacionalizem.
Za plakate kategorije »kitajskih sanj« je značilno, da preko sloganov in slik ponazarjajo težnjo
delovanja za izpolnitev sanj in imajo v naslovnem sloganu okrepljeno pismenko za »sanje«
(meng 梦). Za plakate kategorije kitajskih tradicionalnih in sodobnih vrednot je značilno, da
preko sloganov in slik poudarjajo tradicionalne vrline (filialnost, harmonija, trdo delo itd.),
ponazarjajo pripadnost Kitajski, KPK in izražajo ideje patriotizma in nacionalizma. Od
kategorije »kitajskih sanj« se razlikujejo po tem, da je že iz naslovnega slogana razvidno
poudarjanje kitajskih (tradicionalnih in sodobnih) vrednot, ki se izražajo tudi skozi sliko. Za
plakate kategorije okoljevarstvene problematike in oskrbe s hrano pa je značilno, da skozi
naslovne slogane in slike poudarjajo sodobno okoljevarstveno problematiko, pomen zaščite
okolja in živali, pomembnost varčevanja s hrano in pridelave hrane.
V kategorijo »kitajskih sanj« spada 60 oglaševalnih plakatov, v kategorijo tradicionalnih in
sodobnih vrednot 86 ter v kategorijo okoljevarstvene problematike in oskrbe s hrano 30
oglaševalnih plakatov (glej tabelo 1).

5.1 Oglaševalni plakati iz kategorije politike »kitajskih sanj«
V kategorijo politike »kitajskih sanj« sodi 60 oglaševalnih plakatov, na katerih je kot del
slogana zapisana beseda »sanje« (meng 梦). Na vsakem oglaševalnem plakatu te kategorije se
beseda sanje pojavlja v okrepljeni, povečani in rdeče pobarvani obliki. Naslovne slogane
kategorije politike »kitajskih sanj« lahko glede na uporabo koncepta »sanj« razdelimo v tri
skupine: Oglaševalni plakati, ki v naslovnem sloganu vsebujejo besedi »kitajske sanje«
(Zhongguo meng 中国梦), oglaševalni plakati, ki v naslovnem sloganu vsebujejo besedo
izpolnjevanje sanj (yuan//meng 圆 梦 ) in oglaševalni plakati, ki v naslovnem sloganu
vsebujejo besedo tek proti sanjam (ben meng 奔梦). Te tri skupine so podrobneje razložene v
nadaljevanju:
(1) Najštevilčnejši so oglaševalni plakati, ki v naslovnem sloganu vsebujejo besedi »kitajske
sanje« (Zhongguo meng 中 国 梦 ). Sem spada na primer plakat na sliki 5 z naslovnim
sloganom »Kitajske sanje, moje sanje«. Na njem vidimo glineno figuro mlade deklice v
sedečem položaju, z obrazom, naslonjenim na roke in s sproščenim pogledom. Ta »lutka
sanj« (meng wa 梦娃) predstavlja simbol, ki naj bi mu sledili ljudje. Spodbuja in sodeluje pri
razširjanju kitajskih temeljnih vrednot, kitajskega duha, nacionalne blaginje in sreče ljudi.
Naslovni slogan nadalje sporoča, da so kitajske sanje sanje vsakega posameznika oziroma v
tem primeru predvsem otrok. Od njih je odvisno, kam bodo peljali »kitajske sanje«. Figura
oziroma drža deklice pri tem sporoča, da to ni nič težkega ali neudobnega.
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Na plakatu lahko preberemo pesem Yi Qinga 一清 (rojen 1953), ki je eden od glavnih
promotorjev politike »kitajskih sanj« in deluje tudi kot vladni bloger. (Johnson 2013)
Njegovo pravo ime je Xie Shaoqing 谢少卿. Skorajda vse pesmi na oglaševalnih plakatih
vseh kategorij je napisal on, vendar se je pod številne podpisal s svojimi psevdonimi: Xiao
Ling 晓玲, Tie Lin 铁林 in Kun Ning 坤宁. (Zhi meng 2019) Na plakatu je v nadaljevanju
zapisana pesem, ki nam že v drugem stavku postreže s kitajsko mitološko tematiko in se
razvije v opis lepote »sanj«.
»Začenjam verjeti, da ima tudi zemlja dišečo aromo,

“始信泥土有芬芳，

v trenutku očesa je bila oblikovana v to obliko.

转眼捏成这般模样；

Ti si duh ponovnega rojstva Nüwe,

你是女娲托生的精灵，

Ti si sanje Kua Fuja, ki zasleduje sonce;

你是夸父追日的梦想；

Daj da sproščeno hodim ob tebi,

让我轻轻走过你的跟前，

da umijem tvoj pogled otroške nedolžnosti;

沐浴着你童真的目光；

Z roko v roki me pusti, da grem s tabo,

让我牵手与你同行，

naj majhne noge tečejo po poljih upanja.

小脚丫奔跑在希望的田野上。

Ah, Kitajska, moje sanje, resnično dišeče sanje ...«

呵，中国，我的梦，梦正香……”

Slika 5: Zhongguo meng, wo de meng [中国梦我的梦] Kitajske sanje, moje sanje.
(2) Sledijo oglaševalni plakati, ki v naslovnem sloganu vsebujejo besedo izpolnjevanja sanj
(yuan//meng 圆梦), ki se med seboj nadalje razlikujejo po uporabi besede »izpolnjevanja
sanj«: nanašajo se na izpolnjevanje sanj Kitajske (Zhonghua yuanmeng 中华圆梦) (slika 6),
na izpolnjevanje svojih sanj (yuan wo mengxiang 圆我梦想), na ljudi ki izpolnjuje sanje
(baixing yuanmeng 百姓圆梦) in na pot do izpolnitve sanj (yuanmeng lushang 圆梦路上). Pri
tem poleg izraza za Kitajsko (Zhongguo yuanmeng 中国圆梦) uporabljajo tudi izraz Huaxia
(Huaxia yuanmeng 华夏圆梦) in Zhonghua (Zhonghua yuanmeng 中华圆梦) (slika 6).
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Slika 6: Zhonghua yuanmeng wanmabenteng [中华圆梦万马奔腾] Deset tisoč konj drvi proti
sanjam Kitajske.
(3) V tretjo skupino pa spadajo oglaševalni plakati, ki v naslovnem sloganu vsebujejo besedo
tek proti sanjam (ben meng 奔梦). Pri tem vidimo razvoj od prve skupine, ki nakazuje na
statično stanje, do druge, ki nakazuje na postopno gibanje proti cilju, do tretje, ki izraža
močno aktivnost. V sloganih je uporabljena beseda za tek ali hitenje (ben 奔), ki je združena z
besedo za »sanje«. Beseda tek se največkrat pojavi v kombinaciji »teka na poti proti sanjam«
(ben meng lushang 奔梦路上) (slika 7). V drugih primerih se pojavi še: Kitajska hiti proti
sanjam (Zhongguo ben meng 中国奔梦) in ljudstvo skupaj hiti proti sanjam (quanmin gong
ben meng 全民共奔梦) (slika 8).

Slika 7: Ben meng lushang zi fen ti [奔梦路上自奋蹄] Na poti do sanj si sami utrjujemo
kopita.

Slika 8: Quanmin gong ben meng Zhongguo hao qiju [全民共奔梦中国好棋局] Vsi hitijo
proti sanjam - dobra kitajska šahovska igra.
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Že skozi analizo naslovnih sloganov je razvidno, da je na oglaševalnih plakatih kategorije
»kitajskih sanj« čutiti očiten pozitivizem, ki spodbuja k delovanju za izpolnitev (kitajskih)
sanj, hkrati pa predstavlja podlago za vzor delovanja. Večkrat poudarjajo srečo in veselje,
bodisi na poti proti sanjam (slika 9) bodisi pri izpolnitvi sanj. Na srečno in prijetno življenje
pa kažejo tudi idilične podobe pokrajin, kot je prikazana na sliki 9.

Slika 9: Ben meng lushang xishi duo [奔梦路上喜事多] Na poti do sanj je veliko srečnih
stvari.

5.2 Oglaševalni plakati iz kategorije »kitajskih tradicionalnih in sodobnih
vrednot«
V kategorijo kitajskih tradicionalnih in sodobnih vrednot sodi 86 oglaševalnih plakatov, ki
skozi naslovne slogane in slike izražajo tradicionalne in sodobne kitajske vrednote. Glede na
njihovo izražanje tradicionalnih in sodobnih kitajskih vrednot skozi naslovne slogane sem jih
razdelila na naslednji dve podkategoriji:
(1) Podkategorijo konfucijanskih vrednot, kamor spada 63 oglaševalnih plakatov. V naslovnih
sloganih in slikah prevladujejo vrednote filialnosti (xiao 孝 ), sočlovečnosti (ren 仁 ),
mira/harmonije (he 和 ), dela (laodong 劳 动 ) ali prikazujejo misli kitajskih filozofov
(Konfucij, Mencij). Plakat na sliki 10 na primer prikazuje misel Mencija z naslovom: Kitajski
mladostniki, skrbniki starejših ljudi (Zhongguo shaonian laorenzhilao 中国少年 老人之老).
Pri tem je samo drugi del delo Mencija, medtem ko so prvi del dodali zraven.

Slika 10: Zhongguo shaonian, laorenzhilao [中国少年，老人之老 ] Kitajski mladostniki,
skrbniki starejših ljudi.
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(2) Podkategorija patriotizma in nacionalizma, kamor spada 23 oglaševalnih plakatov. V
naslovnih sloganih in slikah prevladujejo pojmi, kot so KPK (gongchandang 共 产 党 ),
domovina (zuguo 祖国) in Kitajska (Zhongguo 中国) in izražajo domoljubje, srečno življenje
na Kitajskem in srečo pod vodstvom KPK.
Stran za kitajsko civilizacijo/civiliziranost je za najpomembnejše tradicionalne vrednote
označila sočlovečnost in filialnost (ren'ai xiaoti 仁爱孝悌), ponižnost in vljudnost (qianhe
hao li 谦和好礼), poštenost in hvaležnost (chengxin zhi bao 诚信知报), lojalnost (predvsem
vladi) in vračanje dobrega (jingzhong-baoguo 精忠报国), kontrola želja in služenje celoti
(keji-fenggong 克己奉公), samokultivacija in preživljaje časa v samoti (xiu ji shendu 修己慎
独), moralno ravnanje v vseh situacijah (jian li si yi 见利思义), varčevanje in skromnost
(qinjian lianzheng 勤俭廉政), iskrenost in strpnost (dushi kuanhou 笃实宽厚) ter pogum in
odločnost (yongyi lixing 勇毅力行). (Li 2012)
Sodobne kitajske vrednote se v svojem bistvu ne razlikujejo bistveno od tradicionalnih. Ker
so omenjene tradicionalne vrednote še dandanes močno prisotne v življenju Kitajcev, jih
lahko v grobem okličemo tudi za sodobne vrednote. Kljub temu bom izpostavila pet, po
besedah avtoric knjige Contemporary Value Systems in China (2018), Han Zhen in Zhang
Weiwen, najpomembnejših sodobnih vrednot. To so: svoboda, enakost, pravičnost,
medsebojna pomoč in upoštevanje zakonskega reda. Svoboda in enakost sta nedvomno
vrednoti, ki v tradicionalni kitajski kulturi nista bili prisotni. V ospredje sta začeli prihajati v
20. stoletju sočasno s politiko odpiranja. (Han in Zhang 2018) Ostale tri sodobne vrednote so
enake tradicionalnim (pravičnost) ali podobne (medsebojna pomoč in požrtvovalnost tudi
veljata za konfucijanski vrednoti, medtem ko je upoštevanje zakonov bilo eno izmed ključnih
»vrednot« v kitajski zgodovini).
Tradicionalne in sodobne kitajske vrednote od ljudstva zahtevajo posvečanje samokultivaciji,
razvoju občutka družbene odgovornosti in pozitivnega duha prizadevanja. Hkrati
predstavljajo tudi rezultate več tisoč let medosebnih odnosov, odnosov med človekom in
družbo in človekom in naravo. Močno so promovirane tudi na oglaševalnih plakatih.

5.2.1 Konfucijanske vrednote
Konfucijanstvo (ru xue 儒学) je sistem mišljenja, ki je dolga stoletja v različnih obdobjih
predstavljal temelj kitajske družbene in politične etike. Oblikovalo se je v Obdobju
vojskujočih se držav (Zhan guo shidai 战国时代) (481–221 p. n. št.), najvidnejši predstavnik
pa je Konfucij (Kong fuzi 孔夫子) (551–479 p. n. št.). V 3. st. p. n. št. je sočasno s takratnimi
političnimi spremembami (legalistična uprava države) tudi vpliv Konfucijevega nauka počasi
padal, delno tudi zato, ker so ga oblasti dinastije Qin 秦 (221–206 p. n. št.), ki so uvedle
strogo legalistični koncept družbene ureditve, načrtno iztrebljale. Ponovni razcvet je
konfucijanstvo doživelo šele v obdobju dinastije Han 汉 (206 p. n. št.–220 n. št.), vendar
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tokrat v bistveno strožji obliki, ki je prevzela vse politično relevantne elemente legalizma. Na
tej podlagi je filozof Dong Zhongshu 董忠舒 (179–104 p. n. št.) razvil iz njega ortodoksno
državno doktrino, po kateri naj bi bila narava neločljivo povezana z zgodovino in etičnimi
zakonitostmi ki jo usmerjajo, medtem ko je postajal vladar – in človek nasploh – s tem
odgovoren za neoporečno delovanje družbe in narave. Tako je nastal obsežen sistem vzročnih
povezav med kozmičnimi elementi zunanje narave na eni ter značilnostmi družbe in ljudi na
drugi strani. (Rošker 2005, 61) Vpliv konfucijanskega nauka je kasneje do dinastije Qing
rastel in padal, kar je bilo odvisno predvsem od tega, kateri šoli je bil privržen vladar.
V določenih obdobjih dinastije Qing 清 (1644–1912) in Republike Kitajske (1911–1949) je
bilo konfucijanstvo deležno izdatne kritike. K temu so botrovale tudi obsežne družbene in
politične spremembe ob prelomu stoletja, za čas vedno večjega stika z zahodnim svetom in
zahodnimi idejami. Te spremembe so pokazale, da primarni Konfucijev nauk v času velikih
sprememb in ob vplivu zahodne miselnosti, ne more več služiti kot ideološki in etični temelj
kitajske družbe. Tudi kasnejši ideologi komunizma so v konfucijanstvu videli predvsem
orodje za zatiranje ljudskih množic. Zato konfucijanstvo tudi po ustanovitvi Ljudske
republike Kitajske uradno ni bilo preveč priljubljeno, še posebej v času kitajske kulturne
revolucije. Tako sta konfucijanstvo in Konfucij bila večkrat zatirana do smrti Mao Zedonga
leta 1976. (Chai 2013, 95) Po koncu kitajske kulturne revolucije in z začetkom politike
odpiranja, je bilo veliko debat tudi na temo oživitve tradicije in Konfucija. Konfucij in
konfucijanske vrednote so postajali vedno bolj promovirani in postajali orodje za povečanje
nacionalnih čustev. Tako lahko v sodobni vladajoči etiki kitajske moderne ponovno najdemo
veliko elementov tega starodavnega, na hierarhično strukturiranih vrednotah temelječega,
nauka. (Rošker 2005, 62)
V sklopu konfucijanstva prevladuje pet vrednot oziroma kreposti: sočlovečnost (ren 仁),
pravičnost (yi 义), lojalnost (zhong 忠), strpnost (shu 恕) in poštenost (zhi 直). Tisti človek, ki
zavestno neguje svojo osebnost v smislu teh petih vrednot, je po mnenju Konfucija, plemenit
človek in ima v svojem življenju možnost postati »plemenit« (junzi 君子). (Rošker 2005, 64)
Poleg teh petih vrednot, v konfucijanstvu poudarjajo še pomen filialnosti, harmonije/mira,
trdega dela, študija itd. Konfucijanske vrednote so bile v zgodovini Kitajske večkrat
uporabljene kot pomembna načela pri vladanju države ter obnašanja državljanov (Rošker
2005, 64), zaradi česar Konfucij predstavlja enega izmed največjih kitajskih nacionalnih
ponosov in nedvomno eno izmed osebnosti, ki lahko pokaže močan kitajski nacionalni duh.
Kitajska je v zadnjih letih začela oživljati tradicionalne vrednote in jih začela promovirati tudi
preko oglaševalnih plakatih. Iz analize je opazno, da na plakatih podkategorije konfucijanskih
vrednot izstopajo vrednote filialnosti, pravičnosti, sočlovečnosti, harmonije/mira in trdega
dela. Pri tem najbolj poudarjajo filialnost, kar je razvidno iz naslovnih sloganov, ki pojem
filialnosti (xiao 孝) izražajo posredno (slika 11) ali neposredno (slika 12).
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Slika 11: Laowulao yijirenzhilao [老吾老以及人之老] Spoštujmo starejše v enaki meri kot
lastne stare starše.

Slika 12: Xiaodao, Zhongguoren de xuemai [孝道，中国人的血脉] Filialnost je v krvi
Kitajcev.
Slogan na sliki 11 izhaja iz dela Mencij – Kralj Hui iz Lianga (Mengzi Liang Hui Wang shang
孟子 梁惠王上) in predstavlja prvi del stavka, ki pravi, da je treba spoštovati starejše v enaki
meri kot lastne starše. (Tong 2015) Drugi del stavka se pojavi na drugem oglaševalnem
plakatu in nadaljuje, da moramo tudi za tuje otroke skrbeti v enaki meri kot za lastne.
Filialnost je osnovna vrednota na področju petih vrst medčloveških odnosov, ki jih je definiral
Konfucij: odnos med vladarjem in podložnikom, očetom in sinom, možem in ženo, starejšim
in mlajšim bratom ter odnos med prijateljema. Ti odnosi definirajo spoštovanje in poslušnost
podrejenega v odnosu do nadrejenega.
Pomembnost vrednote filialnosti se je na Kitajskem ohranila vse do današnjih časov. To
vrlino vlada še posebej poudarja zaradi višjega deleža starejšega prebivalstva od deleža mlajše
populacije in vedno večjega prodora materializma. Vlada tako tudi skozi oglaševalne plakate
poudarja, da je filialnost starodavna kitajska vrlina, ki je v krvi vsakega Kitajca (slika 12).
Nadalje lahko na oglaševalnih plakatih podkategorije tradicionalnih in sodobnih vrednot
sledimo temi miru oziroma harmonije (he 和 ). Koncept miru/harmonije je prav tako
uporabljal in poudarjal Konfucij, tako da je postal pomemben del na poti do stabilne družbe.
Poleg tega je koncept harmonije, kot del slogana harmonična družba (hexie shehui 和谐社会),
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pri vodenju države uporabljal Hu Jintao, zatem ko ga je prvič izpostavil leta 2004. Iz tega je
razvidno, da je vzpostavitev harmonije še vedno cilj kitajske vlade in tako igra pomembno
vlogo pri uresničitvi »kitajskih sanj«. Temo harmonije predstavlja slika 13, na kateri
oglaševalni plakat nakazuje na Kitajsko kot deželo polno harmonije. To izražajo slogan, gosi
in lotos, ki simbolizirajo mir in kažejo na idealno harmonično življenje in na »kitajske sanje«
v katerih ljudstvo živi v medsebojni harmoniji in v harmoniji z naravo. Pri tem plakatu je prav
tako napisana pesem, ki jo je napisal Yi Qing pod psevdonimom Xiao Ling in opisuje vsebino
in sporočilo oglaševalnega plakata:
»Gos, gos, gos...

鹅，鹅，鹅……

Otroški glas plapota skozi tisočletne pesmi.

童声飘过千年歌。

Belo perje, rdeči kremplji v pesmi,

白羽红瓜诗情在，

kjer senca oblakov seka »Mesečino nad lotosovim ribnikom«.

月色荷塘云影波。

Naj sreča Kitajske tisoč let živi,

中华福万代

v srcih naj na koncu le mir se bohoti!«

人心载中和！

Slika 13: He man Zhonghua [和满中华] Kitajska, dežela polna harmonije.
Nazadnje je v tej podkategoriji še velik poudarek na pomembnosti trdega dela in učenja.
Številni oglaševalni plakati poveličujejo delo in spodbujajo k študiju (slika 14), saj se lahko
na tak način ljudje še bolj približajo izpolnitvi (kitajskih) sanj. Glavne teme so sreča delavnih
ljudi, ljubezen do dela in pozivanje k študiju. Slike prikazujejo podeželje polno pridelkov,
srečo ljudi, ki delajo na poljih in srečne družine, ki uživajo po uspešni jesenski žetvi. V sklopu
tega je poudarek na sreči delavnih ljudi in družin kot prikazuje slika 15, ki nakazuje na
izobilje pridelkov, saj imajo še kokoši dovolj hrane zase. Da je bila žetev uspešna, kažeta tudi
zadovoljna obraza ženske in otroka, snopi koruze in sadeži, ki so naslikani na plakatu.
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Slika 14: Chunguang zhenghao xu dang dushu [春光正好需当读书] Spomladansko ozračje
je ravno pravo za študiranje.

Slika 15: Qin shan zhi jia fu manmen [勤善之家福满门] Družine delavnih in prijaznih ljudi
so polne sreče.

5.2.2 Patriotizem in nacionalizem
Xi Jinping je junija 2013 na konferenci o usmeritvi in reformah izpostavil pomembnost javne
podpore ljudstva do vlade in države in rekel: »Pridobivanje ali izgubljanje javne podpore je
težava, ki je povezana s preživetjem ali iztrebitvijo KPK.« (Lee 2014) V obdobju kulturne
revolucije so, med drugim, bili propagandni plakati tisti, ki so vzdrževali in dvigali ljudsko
podporo Mao Zedongu. V sodobni Kitajski pa so del tega tudi nedvomno oglaševalni plakati.
Iz analize oglaševalnih plakatov je razvidno, da se tradicionalnim vrednotam dodajajo tudi
sodobne ideje, kot sta patriotizem in nacionalizem. Nacionalizem (občutek pripadnosti
določeni identiteti, ki je lahko etnična, religijska, jezikovna itd.) na Kitajskem se je pojavil z
zgodovinskimi spremembami, ko je Kitajska doživljala ponižanja s strani zahodnih držav.
(Modongal 2016) Do 19. stoletja je Kitajska, po kitajskem prepričanju, bila središče sveta, na
kar kaže tudi pojem »vse pod nebom« (tianxia 天下) in pomeni, da kitajski vladar vlada
vsemu pod Nebom – celotnemu geografskemu svetu, metafizični sferi smrtnikov, nanaša pa
se tudi na politično suverenost vladarja, ki se je imenoval »sin Neba« (tianzi 天子) in je za
vladanje prejel mandat Neba (tianming 天命). V drugi polovici 19. stoletja so na Kitajskem
začeli doživljati številna ponižanja v vojnah (opijske vojne, vojna z Japonsko). Takrat se je na
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Kitajskem začel razširjati občutek nacionalizma v razmerju z vdorom tujih držav na Kitajsko
in do danes prešel skozi več različnih faz. Modongal (2016) je na primer kitajski nacionalizem
po letu 1949 razdelil na štiri obdobja:
(1) Nacionalističen državni nadzor (1949–1976) z Mao Zedongom na čelu.
(2) Prozahodni liberalni nacionalizem (1976–1989), ko so težili k učenju od zahodnih držav.
(3) Anti-zahodni pragmatični nacionalizem ali patriotični nacionalizem (Od incidenta na Trgu
nebeškega miru leta 1989 do olimpijskih iger v Pekingu leta 2008).
(4) »Internetni« nacionalizem (od l. 2008), pri čemer so družabna omrežja postala orodje za
izražanje nacionalističnih občutkov.
Sočasno s povečanjem nacionalističnih čustev so v ospredje začela prihajati tudi patriotska, ki
vključujejo ljubezen do domovine, naroda in/ali države. Le-te so se na Kitajskem začela
močno kazati po incidentu na Trgu nebeškega miru leta 1989, ko je začelo prevladovati
močno protizahodno vzdušje. (Modongal 2016) Ljudje so zahtevali družbene in politične
spremembe, izboljšanje kakovosti življenja in povrnitev veličine Kitajske. To nemirno
obdobje je odprlo pot patriotskemu ozračju v senci nacionalizma. Ti dve tematiki odkrito
opevajo tudi oglaševalni plakati.
Te se na podlagi naslovnih sloganov delijo v dve skupini. V prvi skupini oglaševalni plakati
neposredno nagovarjajo Kitajsko in izražajo ljubeznen do nje (slika 16), pri čemer so
uporabljena vsa štiri poimenovanja Kitajske: Kitajska (Zhongguo 中国), Kitajska (Zhonghua
中华), kitajska dežela (Huaxia 华夏) in domovina (zuguo 祖国). Ti oglaševalni plakati
poudarjajo domoljublje, veličastnost Kitajske, izražajo srečno življenje na Kitajskem itd.

Slika 16: Da ai Zhongguo [大爱中国] Velika ljubezen do Kitajske.
V drugi skupini so izpostavljeni slavospevi KPK (slika 17). Vsi ti plakati v naslovnem
sloganu omenjajo partijo (dang 党) ali KPK (gongchandang 共产党 ). Naslovni slogani
sporočajo, da brez komunistične partije ne bi bilo nove Kitajske, da ljudska in otroška srca
stremijo h KPK, da je komunistična partija dobra in so ljudje srečni, izražajo ljubezen do
Kitajske in jo primerjajo z materinsko ljubeznijo. Pri tem so na številnih oglaševalnih plakatih
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prikazane etnične skupine, kar neposredno kaže na vodstvo partije nad vsemi 56 etničnimi
manjšinami Kitajske.

Slika 17: Chang zhi shange gei dang ting [唱支山歌给党听] Zapoj partiji gorsko pesem.
Že iz analize naslovnih sloganov je razvidno, da sta patriotizem in nacionalizem na
oglaševalnih plakatih močno poudarjena in da na tak način oglaševalni plakati spodbujajo še
večjo pripadnost kitajskega ljudstva Kitajski in KPK. Že Xi Jinping je v svojih govorih
poudarjal pomembno vlogo KPK pri uresničevanju »kitajskih sanj« in velikemu preporodu
kitajskega naroda in ta težnja se očitno odraža predvsem v pričujoči podkategoriji.

5.3 Oglaševalni plakati iz kategorije »okoljevarstvena problematika in
oskrba s hrano«
Sočasno s hitrim razvojem industrijske proizvodnje je skrb za okolje postalo središče
svetovne pozornosti. Napredek industrijske civilizacije je prinesel blaginjo sodobnega
življenja, toda za njim se skriva kriza. Izumiranje ogroženih živali in rastlin, spremembe
podnebja, pogosta prisotnost prašnih hlapov, izginjanje rek in živali v njih itd. nenehno
opominja na poslabšanje stanja Zemlje. Nebo ni več enako modre barve kot prej in
marsikatera reka je že onesnažena. S tovrstno okoljevarstveno problematiko se ukvarja tudi
Kitajska, ki je v zadnjih desetletjih začela posvečati veliko pozornosti varovanju okolja in
živali. Na to nakazujejo tudi oglaševalni plakati. Te težnje se kažejo skozi naslovne slogane,
(poudarjene pismenke, ki se nanašajo na okolje ali na pridelovanje in varčevanje s hrano) in
skozi slike, ki prikazujejo idilične podobe narave in prizore pridelovanja hrane.
Kitajska se dandanes sooča z velikimi okoljskimi problemi, ki se tičejo onesnaženosti zraka,
vode in zemlje, kar je posledica velike populacije in posledično povečane porabe nevarnih
snovi. To dokazuje tudi podatek, da je bilo leta 2017 izmerjeno, da Kitajska prispeva 27odstotni delež h globalnemu onesnaževanju. (Albert in Xu 2013) Na skrb vzbujajoče stanje
Zemlje kažejo tudi oglaševalni plakati, med katerimi izstopa plakat prikazan na sliki 18, ki
opominja bralce, da obstaja samo ena Zemlja:
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Slika 18: Diqiu zhi you yi ge [地球只有一个] Obstaja samo ena Zemlja.
Ohranjanje razmeroma čistega zraka je za Kitajsko eden izmed največjih modernih okoljskih
izzivov. Leta 2013 so na primer na Kitajskem, po poročanju China Daily, zažgali kar 3.61
milijarde ton premoga, kar je predstavljalo 49,3 odstotka celotne svetovne porabe. (Khezri B.
in drugi 2015) Četrt stoletja prej pa je Kitajska uporabila le okrog 610 milijonov ton premoga.
(Khezri B. in drugi 2015) Zasledimo lahko tudi podatek, da je v Pekingu v enem letu več kot
polovica dni takih, ko čistost zraka ne ustreza standardom zdravja. (Deutsch 2014) Že samo ta
dva podatka kažeta na veliko uporabo okolju in zraku škodljivih snovi, ki negativno vplivajo
na dobrobit okolja in družbe. Eden izmed ukrepov kitajske vlade pri opozarjanju ljudi o
pomembnosti skrbi za okolje je prikazovanje idiličnih podob narave. Takšno podobo podaja
tudi naslednji oglaševalni plakat na sliki 19, ki z naslovnim sloganom poudarja idealno stanje
narave:

Slika 19: Tian qing shui lü shengming qieyi [天晴水绿生命惬意] Nebo je jasno, voda zelena
in življenje prijetno.
Velike težave povzroča tudi onesnaženost vode, saj je več kot polovica vode na Kitajskem
neprimerna za pitje, ena četrtina vode pa je tako onesnaženih, da ni primerna niti za
industrijske namene. (Lallanilla 2013) To stanje kitajskih voda je tesno povezano s slabo
kakovostjo zraka, k temu pa še doda odlaganje odpadkov na za to nezapovedanih mestih,
neredno odstranjevanje odpadkov, uporaba neprimernih oziroma škodljivih pripomočkov v
kmetovanju itd.
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Oglaševalni plakati tako tudi sporočajo, da je za izpolnitev »kitajskih sanj« pomembno
ohranjanje čistega okolja in zaščita živali, ki je odgovornost vsakega posameznika. To
sporočata tudi plakata na slikah 20 in 21:

Slika 20: Baohu huanjing ni wo de fu [保护环境你我得福] Skrb za okolje prinaša srečo vsem.
Na plakatu na sliki 20 je slika rezljanke, na kateri na sredini izstopa izrezana pismenka za
srečo (fu 福), okoli nje so štirje lotosi, osem rib ter štiri pismenke: jiqing youyu 吉庆有余, kar
pomeni, da je dobre sreče več kot dovolj. Celoten plakat nakazuje na srečo (pismenka, ribe in
napis), medtem ko slogan pojasni, da je s srečo povezana skrb za okolje.

Slika 21: Aihu dongwu baohu ziran [爱护动物保护自然] Poskrbimo za živali in obvarujmo
naravo.
Na teh oglaševalnih plakatih je poudarek tudi na pomenu hrane (slika 22), pridelovanju hrane
in prikazu dolge poti in truda do enega obroka hrane (slika 23). S tem želijo kitajske oblasti
pokazati, da je delo kmetov zelo pomembno in mora biti visoko cenjeno.

Slika 22: Liangshi ming genzi [粮食命根子] Žito, vir življenja.
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Slika 23: Yi dun fan mang yi nian [一顿饭忙一年] En obrok dela dá dela za eno leto.
Na oglaševalnih plakatih pričujoče kategorije so največkrat prikazane podobe podeželja ali
dela na poljih. Pri delu so ljudje nasmejanih obrazov, večkrat jih pri delu spremlja sonce ali
ptice, ki lahkotno letajo po nebu (slika 24).

Slika 24: Yi dui dui liangshi yi di di hanshui [一堆堆粮食一滴滴汗水] En snop žita, ena
kapljica znoja.
Na oglaševalnem plakatu na sliki 24 drevesa v ozadju z odpadanjem listov oznanjajo jesen,
modro nebo pa lep dan. Vsi so veseli, ker imajo po dolgem letu truda na poljih končno veliko
letino, v kateri bodo lahko uživali. Slogan spominja, da je za vsakim pridelkom vloženega
veliko truda in dela, zaradi česar je treba s hrano spoštljivo ravnati in z njo varčevati.
Po podatkih CCTV »Kitajska vsako leto zapravi osem milijonov ton hrane, ki je dovolj za 200
milijonov ljudi, da jedo eno leto.« (Albert in Xu 2013) Zaradi povečanja svetovnega
prebivalstva se zmanjšujejo svetovne obdelovalne površine, poleg tega pa neenakomernost
razvoja regionalnega razvoja na svetovnem kmetijskem in živilskem področju še vedno ni bila
razrešena. Zaradi teh naštetih perečih problemov za eno temeljnih vrlin na Kitajskem velja
tudi varčnost.
Varčnost je na Kitajskem vrednota, odgovornost in obveznost, ki jo močno promovirajo tudi
oglaševalni plakati (slika 25) in spodbujajo vsakega posameznika, da začne pri sebi, začne z
majhnim, začne s svojo okolico in začne zdaj. Varčevanje s hrano ni le kazanje spoštovanja
do kmetov, temveč tudi pomemben način za zagotavljanje boljše prihodnosti. Oglaševalni
plakati pa ne izražajo le pomena varčevanja s hrano, ampak tudi varčevanja z vodo, kot to
prikazuje slika 26:
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Slika 25: Chuancheng jiejian chuancheng fubao [传承节俭传承福报] Prenašanje vrlin
varčevanja in sreče.

Slika 26: Lao jing enshen yinshuisiyuan [老井恩深饮水思源] Hvaležnost staremu vodnjaku,
viru pitne vode.

6 KRAJEVNI IZVOR IN SLOG IZDELAVE OGLAŠEVALNIH
PLAKATOV
Obravnavani oglaševalni plakati izvirajo iz 24 različnih krajev na Kitajskem. Na podlagi
geografske lege jih krajevno delimo na sedem območij, kot je prikazano na grafu 4: severna
Kitajska (provinci Hebei ter Shanxi in mesto Tianjin), severovzhodna Kitajska (provinca
Liaoning in mesto Harbin), severozahodna Kitajska (provinca Shaanxi), osrednja Kitajska
(provinca Henan), južna Kitajska (provinci Guangdong in Hainan), jugozahodna Kitajska
(provinca Guizhou) in vzhodna Kitajska (provinci Jiangsu ter Shandong in mesto Šanghaj).
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Graf 4: Razporeditev oglaševalnih plakatov glede na kraj izvora.
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Iz grafa je razvidno, da največji delež oglaševalnih plakatov (74) izhaja iz severne in južne
Kitajske (40), medtem ko iz drugih območij (SV, SZ, Osrednja Kitajska, JZ in V) izvirajo v
manjšini. Razlog najverjetneje tiči v poudarjanju političnih in ekonomskih centrov ob
obalnem delu Kitajske in posledično zanemarjanju »periferije« v notranjosti.
Na oglaševalnih plakatih so uporabljeni slogi kmečkega slikarstva, rezljank, glinenih figur,
karikatur in redukcije lesoreznega printa. Poleg tega je opazno povezovanje teh slogov s točno
določenim krajem (npr. v okrožju Longmen v provinci Guangdong se poslužujejo predvsem
kmečkega slikarstva, v okrožju Hu v provinci Hebei rezljank in v Tianjinu glinenih figur itd.).
Za lažjo predstavo o številu oglaševalnih plakatov, ki izvirajo iz določenega območja, je
dodana pregledna tabela (tabela 1), iz katere je razvidno tudi s kakšno vrsto umetnosti se
določen kraj ukvarja (zapisano pred poimenovanjem) in plakate kakšnih tematik so prispevali.
Tabela 1: Krajevni izvor oglaševalnih plakatov glede na geografsko lego.
Kitajske
sanje

Kitajske tradicionalne in
sodobne vrednote

Konfucijanske
vrline

KRAJEVNI IZVOR

Patriotizem in
nacionalizem

Okoljevarstvena
problematika
in oskrba s
hrano

SEVERNA KITAJSKA:

Karikature Qingwa iz okrožja Qiu v provinci Hebei (Hebei
Qiuxian qingwa manhua 河北邱县青蛙漫画)
Rezljanke iz okrožja Yu v provinci Hebei (Hebei Yuxian jianzhi
河北蔚县剪纸)
Rezljanke iz okrožja Guangling v provinci Shanxi (Shanxi
Guangling jianzhi 山西广灵剪纸)
Rezljanke iz muzeja za umetnost iz okrožja Guangling v
provinci Shanxi (Shanxi Guangling yishu bowuguan 山西广灵
艺术博物馆)
Rezljanke iz mesta Linfen v provinci Shanxi (Shanxi Linfen
jianzhi 山西临汾剪纸)
Rezljanke iz mesta Yuncheng v provinci Shanxi (Shanxi
Yuncheng jianzhi 山西运城剪纸)
Karikature iz Yangliuqing novoletnih slik v Tianjinu (Tianjin
Yangliu qinghua she 天津杨柳青画社)
Rezljanke iz vasi Dazheng okrožja Dongli v Tianjinu (Tianjin
Dongli Dazheng jianzhi 天津东丽大郑剪纸)
Poslikane glinene figure Zhang iz Tianjina (Tianjin niren
Zhang caisu 天津泥人张彩塑)

1

16

4

3

5

2
1

2
1

1

1

1

5

2

2
9

1
6

8

3

74

SEVEROVZHODNA KITAJSKA:

Kitajsko kmečko slikarstvo iz okrožja Jinzhou v provinci
Liaoning (Liaoning Jinzhou nongminhua 辽宁金州农民画)
Kitajsko kmečko slikarstvo iz okrožja Xiuyan v provinci

1

1
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Liaoning (Liaoning Yiuyan 辽宁岫岩)
Redukcija lesoreznega printa iz okrožja A Cheng v provinci
Harbin (Haerbin A·Cheng 哈尔滨阿城)

8
10

SEVEROZAHODNA KITAJSKA:

Kitajsko kmečko slikarstvo iz okrožja Hu v provinci Shaanxi
(Shaanxi Huxian nongminhua 陕西户县农民画)
Kitajsko kmečko slikarstvo iz okrožja Yijun v provinci Shaanxi
(Shaanxi Yijun 陕西宜君)

3

6

1

1
2

13

OSREDNJA KITAJSKA:

Kitajsko kmečko slikarstvo iz okrožja Wuyang v provinci
Henan (Henan Wuyang nongminhua 河南舞阳农民画)

4

8

3

3

4

4

18

JUŽNA KITAJSKA:

Kitajsko kmečko slikarstvo iz okrožja Longmen v provinci
Guangdong (Guangdong Longmen nongminhua 广东龙门农民
画)
Kitajsko kmečko slikarstvo iz hiše dnevnega časopisa Hainan
(Hainan ribai baoye jituan 海南日报报业集团)

17

14

1
40

JUGOZAHODNA KITAJSKA:

Kitajsko kmečko slikarstvo iz okrožja Shuicheng v provinci
Guizhou (Guizhou Shuicheng 贵州水城)

2

VZHODNA KITAJSKA:

Rezljanke iz mesta Jintan v provinci Jiangsu (Jiangsu Jintan
kezhi 江苏金坛刻纸)
Kitajsko kmečko slikarstvo iz mesta Pizhou v provinci Jiangsu
(Jiangsu Pizhou 江苏邳州)
Glinene figure iz mesta Wuxi v provinci Jiangsu (Wuxi niren 无
锡泥人)
Lesorez Taohuawu iz mesta Suzhou (Suzhou Taohuawu muke
nianhua 苏州桃花坞木刻年画)
Karikaturna zbirka Feng Zikai iz Šanghaja (Shanghai Feng
Zikai zuopin 上海丰子恺作品)
Kitajsko kmečko slikarstvo iz okrožja Juye v provinci Shandong
(Shandong Juye 山东巨野)

1
1
1

1
1

8

3

2
1

60

19
86

Poleg števila prispevanih oglaševalnih plakatov posameznih krajev je iz tabele še razvidno, da
so različni kraji po Kitajski prispevali različno število slik za oglaševalne plakate. Največ (39)
so jih prispevali iz okrožja Longmen v provinci Guangdong (Guangdong Longmen
nongminhua 广东龙门农民画), kjer se ukvarjajo s kitajskim kmečkim slikarstvom, sledijo
poslikane glinene figure Zhang iz Tianjina (26) (Tianjin niren Zhang caisu 天津泥人张彩塑)
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in nazadnje, z 20 prispevanimi plakati, okrožje Yu iz province Hebei (Hebei Yuxian jianzhi 河
北蔚县剪纸). Prav tako je iz tabele razvidno, da so številni kraji prispevali le en ali dva
oglaševalna plakata.
Poleg tega je iz tabele mogoče razbrati, kakšne tematike izražajo oglaševalni plakati v
različnih krajih. Tako so na primer iz okrožja A Cheng v provinci Harbin (Haerbin A·Cheng
哈 尔 滨 阿 城 ) prispevali osem oglaševalnih plakatov, ki obravnavajo le tematiko
okoljevarstvene problematike in oskrbe s hrano. Nadalje je enajst krajev prispevalo le enega
do tri oglaševalne plakate, ki prav tako obravnavajo le eno ali dve tematiki. Na drugi strani pa
so okrožja, ki so prispevala oglaševalne plakate za skoraj vse tematike oglaševalnih plakatov.
Med te sodijo poslikane glinene figure Zhang iz Tianjina, okrožje Hu v provinci Shaanxi
(Shaanxi Huxian nongminhua 陕西户县农民画), okrožje Wuyang v provinci Henan (Henan
Wuyang nongminhua 河南舞阳农民画), karikaturna zbirka Feng Zikai iz Šanghaja (Shanghai
Feng Zikai zuopin 上海丰子恺作品) in okrožje Longmen v provinci Guangdong. Omenjenih
sedem izvornih krajev in okrožje Guangling v provinci Shanxi (Shanxi Guangling jianzhi 山
西广灵剪纸), ki je znano po svojevrstnem ustvarjanju rezljank, bodo v nadaljevanju znotraj
njihovih značilnih slogov ustvarjanja tudi podrobneje opisni.

6.1 Kmečko slikarstvo
Na oglaševalnih plakatih so upodobljene številne slike, ki odražajo slog kmečkega slikarstva.
Kmečko slikarstvo predstavlja edinstven umetniški slog na Kitajskem, ki se je začel razvijati
v letih 1955–1958. Za to zvrst je značilno, da »umetniki« (profesionalni ali amaterski) z
različnimi živimi barvami prikazujejo življenje in različne dejavnosti na podeželju. Nekatere
slike so drzne in oddajajo močno sporočilo, medtem ko so druge bolj preprosto okrašene in
elegantne. Dajejo priložnost vpogleda v kitajsko kmečko življenje, njihovo miselnost in
dejavnosti. Slike pogosto odražajo kmečko življenje na poljih, značilni so številni motivi
živali in prikazi sreče ob jesenski žetvi.
Prvo sliko kmečkega slikarstva na Kitajskem so ustvarili leta 1955 v okrožju Jixian v provinci
Jiangsu. Imenovala se je Pritožbe starega bika (Lao niu gaozhuang 老 牛 告状 ) in bila
naslikana s strani Zhang Youronga 张友荣 (rojen 1972) in Zhang Kaixianga 张开祥 (rojen
1967) (slika 27). (Zhongguo jijian jiancha bao 2014)

Slika 27: Prva slika kmečkega slikarstva na Kitajskem Pritožbe starega bika.
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Proces razvoja kmečkega slikarstva na Kitajskem delimo v tri obdobja:
(1) Naivna kmečka umetnost (1955–1970): slike so risali amaterski umetniki za politične
kampanje. (Komarovskaya 2017) Kitajske oblasti so v času velikega skoka naprej (Dayuejin
大跃进) (1958–1960) začele spodbujati kmečke umetniške dejavnosti, v sklopu katerih so
kmetje slikali propagandne slogane in slike. Ko je na začetku 60. let na Kitajskem izbruhnila
množična lakota, so kmetje v veliki večini opustili dejavnosti kmečkega slikarstva in jih
nadaljevali kasneje v času kulturne revolucije, ko so kmečke slike ponovno ustrezale
propagandnemu delu. (Zhongguo jijian jiancha bao 2014)
(2) Politizirana kmečka umetnost (1970–1980): težnja k realističnemu slogu in imitacija
profesionalnih propagandnih posterjev. V tem obdobju so bili amaterski umetniki večkrat pod
nadzorom »profesionalnih«. (Komarovskaya 2017)
(3) Moderna kmečka umetnost (od l. 1980): slike so skupek več ljudskih umetnosti. V
obdobju reform in odpiranja v 80. letih je kitajsko kmečko slikarstvo spremenilo smer in bilo
deležno še večje pozornosti. Na to kaže tudi podatek, da je od leta 1988 Ministrstvo za kulturo
podelilo 35 kitajskim krajem naziv »območja kitajskega sodobnega kmečkega slikarstva«.
(Zhongguo jijian jiancha bao 2014) Poleg tega so v tem času v propagandne vsebine začeli
vnašati realistični slog, ki je vključeval metode in tehnike različnih žanrov kitajske ljudske
umetnosti. (Zhongguo jijian jiancha bao 2014) Umetniki so bili profesionalni in amaterski.
(Komarovskaya 2017)
Kmečko slikarstvo predstavlja navdih številnih oglaševalnih plakatov na Kitajskem v 21.
stoletju. Kar 10 od 24 krajev, kjer izdelujejo oglaševalne plakate, sledi slogu kmečkega
slikarstva. To so:
- Severovzhodna Kitajska: Okrožje Jinzhou (1) in okrožje Xiuyan (1) v provinci Liaoning, ki
sta v severovzhodni Kitajske dve od treh krajevnih izvorov oglaševalnih plakatov.
- Severozahodna Kitajska: Okrožje Hu (11) in okrožje Yijun v provinci Shaanxi (2), ki v
severozahodnem območju Kitajske predstavljata edina krajevna izvora oglaševalnih plakatov.
- Osrednja Kitajska: Okrožje Wuyang v provinci Henan (18), ki v osrednji Kitajski
predstavlja edini krajevni izvor oglaševalnih plakatov.
- Južna Kitajska: Okrožje Longmen (39) v provinci Guangdong in društvo dnevnega časopisa
Hainan (1), ki v južni Kitajski predstavljata edina krajevna izvora oglaševalnih plakatov.
- Jugozahodna Kitajska: Okrožje Shuicheng (2) v provinci Guizhou, ki je v jugozahodni
Kitajski edini krajevni izvor oglaševalnih plakatov.
- Vzhodna Kitajska: Okrožje Juye (1) v provinci Shandong in mesto Pizhou (1) v provinci
Jiangsu, ki sta v vzhodni Kitajski dve od šestih krajevnih izvorov oglaševalnih plakatov.
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Slog kmečkega slikarstva je uporabljen na 27 oglaševalnih plakatov kategorije politike
»kitajskih sanj«, 37 oglaševalnih plakatov kategorije tradicionalnih in sodobnih vrednot (29
plakatov podkategorije konfucijanskih vrednot in 8 plakatov podkategorije patriotizma in
nacionalizma) in 13 oglaševalnih plakatov kategorije okoljevarstvene problematike in oskrbe
s hrano. Kot je razvidno iz tabele 1 in iz prikaza števila prispevanih plakatov iz posameznih
območij kmečkega slikarstva v prejšnjem odstavku so največ oglaševalnih plakatov sloga
kmečkega slikarstva prispevali okrožje Longmen v provinci Guangdong, okrožje Wuyang v
provinci Henan in okrožje Hu v provinci Shaanxi. Ti trije kraji bodo podrobneje opisani v
nadaljevanju:
39 oglaševalnih plakatov je nastalo v okrožju Longmen v provinci Guangdong. Od tega jih je
17 uvrščenih v kategorijo »kitajskih sanj«, 18 v kategorijo tradicionalnih in sodobnih vrednot
in le pet v kategorijo okoljevarstvene problematike in oskrbe s hrano. Za oglaševalne plakate,
ki izhajajo iz tega območja je značilno, da so polni različnih barv, pogosto prikazujejo podobe
podeželja in bogatih polj, ljudi pri delu ali na cestah. Slike načeloma izražajo aktivnosti v
obliki na videz gibajočih se ljudi, živali ali predmetov, kot je na primer čoln. Etnične skupine,
ki se pojavljajo na oglaševalnih plakatih, v veliki meri izvirajo ravno iz tega območja.
Kmečko slikarstvo se je na tem območju pojavilo v poznem obdobju dinastije Qing in uradno
začelo svojo pot v petdesetih letih prejšnjega stoletja. (Wu in Guo 2018) Takrat so upodabljali
slike s političnimi slogani, lokalno ljudsko kulturo, tamkajšnjim načinom življenja in dela.
Več kot 30-letni razvoj kmečkega slikarstva v Longmenu je rezultat slikanja kmečkih slik
amaterskih umetnikov na svojih domovih, ki so začeli oblikovati svojo dejavnost v lokalno
kulturno umetniško znamko. Znani predstavniki, so: Tan Chifa 谭池发 (1939–2004), Wang
Hanchi 王汉池 (rojen 1956), Huang Weiping 黄伟平 (rojen 1969) in Zhong Yonglian 钟永廉
(rojen 1985), ki so prav tako ustvarili številne slike za oglaševalne plakate.
Kar jih najbolj razlikuje od drugih območij kmečkega slikarstva, je mešanje umetnosti
etničnih skupin Zhuang (Zhuangzu 壮族) in Yao (Yaozu 瑶族), ter ljudstva Hakka (Kejia 客
家), ki se nahajajo na južnem delu Kitajske. (Wu in Guo 2018) Etnično skupino predstavlja
tudi oglaševalni plakat na sliki 28. Ta pojav prikazovanja etničnih skupin je na Kitajskem
namreč bolj kot ne redko viden in nakazuje na dejstvo, da oglaševalni plakati naslavljajo vseh
56 etničnih skupin Kitajske.
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Slika 28: Women ben meng ren rizi duo tianmei [我们奔梦人日子多甜美] Za nas, ki hitimo
proti sanjam, so dnevi sladki in lepi.
Drugi pomemben krajevni izvor oglaševalnih plakatov sloga kmečkega slikarstva je okrožje
Wuyang v provinci Henan, od koder izvira skupaj 18 oglaševalnih plakatov. Od tega štirje
pripadajo kategoriji politike »kitajskih sanj«, enajst kategoriji tradicionalnih in sodobnih
vrednot in trije kategoriji okoljevarstvene problematike in oskrbe s hrano. Za oglaševalne
plakate iz tega območja so značilne dinamične slike, ki predvsem prikazujejo vrlino filialnosti
(slika 29), harmonično življenje ali delo na poljih (slika 30). Njihove slike so dopolnjene s
podobami ljudi, ki izražajo sporočilo plakata. Wang Wenhao 王文浩 (rojen 1941), avtor
nekaterih kmečkih slik na oglaševalnih plakatih je kmečko slikarstvo iz okrožja Wuyang
opisal kot tako, ki: »se ne nanaša le na slike, ki jih riše kmečko prebivalstvo okrožja Wuyang,
ampak bolj na slike, ki odražajo podeželsko življenje in kmečko proizvodnjo. Avtor kmečkih
slik je tako lahko kmet kot tudi kdorkoli drug.« (Liu 2015)

Slika 29: Ren jing lao, ji de fu [人敬老，己得福] Spoštovanje starejših prinaša srečo nam
samim.
V okrožju Wuyang so s kmečkim slikarstvom uradno začeli leta 1958 v času velikega skoka
naprej. (Liu 2015) »V tistem času je »polne stene poezije in slik« (shihua man qiang 诗画满
墙) postalo množično gibanje, iz katerega se je rodilo kmečko slikarstvo,« razloži Wang
Wenhao in nadaljuje: »V 60. in 70. letih so kmečke slike okrožja Wuyang spremenile smer od
»romanticizma« v začetnem obdobju stenskega slikarstva, do »realizma«, ki prikazuje
življenjske razmere na podeželju.« (Liu 2015)
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Po koncu 70. let prejšnjega stoletja so ustvarjalci kmečkih slik v okrožju Wuyang začeli še z
mešanjem ljudskih umetniških tehnik, kot so rezanje papirja, vezenje in rezbarjenje z lesom.
Leta 2010 so prav tako začeli organizirati tekmovanja v kmečkem slikarstvu in do danes že
več kot 300 ljudem podelili na stotine tisoč yuanov. (Liu 2015) Predstavnika sta Ren
Mingzhao 任明兆 (rojen 1957) in Wang Wenhao.
Nazadnje sledi še kmečko slikarstvo iz okrožja Hu v provinci Shaanxi, od koder izhaja
dvanajst oglaševalnih plakatov: trije sodijo v kategorijo politike »kitajskih sanj«, sedem v
kategorijo tradicionalnih in sodobnih vrednot in le en v kategorijo okoljevarstvene
problematike in oskrbe s hrano. Za njihove slike na oglaševalnih plakatih je značilno, da
poudarjajo vrlino trdega dela (slika 30) in spodbujajo k študiju.

Slika 30: Laodong zui mei de xuanlü [劳动最美的旋律] Delo, najlepša melodija.
Okrožje Hu je eno izmed prvih krajev na Kitajskem, kjer so začeli s slogom kitajskega
kmečkega slikarstva. V tem okrožju je pri ustvarjanju kmečkih slik sodelovalo že več kot
2.000 ljudi, ki so ustvarili več kot 50.000 del. (Ou 2015) S kmečkim slikarstvom so se začeli
ukvarjati v poznih 50. letih prejšnjega stoletja in do konca 80. let so njihove slike večinoma
bile v obliki fresk in stenskih slik, njihov osrednji namen ustvarjanja pa je bil politično
propagiranje. (Ou 2015) Po koncu kitajske kulturne revolucije se je sočasno z reformami in
odpiranjem Kitajske, tudi stil kmečkega slikarstva v okrožju Hu začel spreminjati v smer
narodne ljudske umetnosti. 8 (Ou 2015) Tako danes lahko občudujemo kmečke slike, ki
združujejo sodobno ljudsko slikarstvo z nacionalnimi in ljudskimi značilnostmi. Ministrstvo
za kulturo na Kitajskem je leta 1988 določilo okrožje Hu za »rojstni kraj kitajskih ljudskih
slik«, leta 2014 pa za »rojstni kraj kitajske ljudske umetnosti«. (Ou 2014) Predstavnika sta
Pan Xiaoling 潘晓玲 (rojen 1963) in Wang Wenji 王文吉 (rojen 1971), katerih številnim
delom lahko sledimo v obravnavanih oglaševalnih plakatih v magistrskem delu.

8

Tamkajšnji prebivalci so se začeli učiti iz ljudske umetnosti, začeli so zbirati in urejati lokalne folklorne in tempeljske slike,

rezljanke in druga ljudska umetniška dela, kot so vezanke in tkanine.
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6.2 Rezljanke
Na oglaševalnih plakatih so prikazane številne slike sloga rezljank. Rezljanke so del kitajske
umetnosti in so ustvarjene ročno z rezanjem tankega papirja s škarjami ali nožem. Na
Kitajskem so z rezanjem papirjem oziroma z izdelovanjem rezljank začeli okoli leta 100,
kmalu zatem, ko so izumili papir. Ta dejavnost je kmalu postala zelo priljubljena in se začela
širiti kot ljudska umetnost. (Das n.d.) Ljudje so rezljanke uporabljali kot okrasje na oknih in
vratih, papirne okvirje za luči ali kot okrasje na predmetih, ki so jih zažgali na pogrebih. (Das
n.d.) Še posebej so rezljanke uporabljali v času prazničnih dni za okrasitev vrat in oken. Na
Kitajskem je tradicija okrasitve domov z rezljankami med kitajskim novim letom še danes
zelo popularna in že zaradi tega običaja so rezljanke deležne velikega spoštovanja kitajskega
ljudstva. Vendar danes rezljank ne povezujemo le s kitajskim novim letom, saj so sčasoma
oblikovale svojo lastno umetnost, ki predstavlja Kitajsko.
Od 24 krajevnih izvorov oglaševalnih plakatov jih sedem sledi slogu rezljank. To so:
- Severna Kitajska: Okrožje Yu v provinci Hebei (20), okrožje Guangling v provinci Shanxi
(8), muzej za umetnost iz okrožja Guangling v provinci Shanxi (4), mesto Linfen v provinci
Shanxi (3), mesto Yuncheng v provinci Shanxi (2) in vas Dazheng v okrožju Dongli v
Tianjinu (3).
- Vzhodna Kitajska: Mesto Jintan v provinci Jiangsu (1).
Rezljanke so prikazane na 24 oglaševalnih plakatih kategorije politike »kitajskih sanj«, 16
oglaševalnih plakatov kategorije tradicionalnih in sodobnih vrednot (12 plakatov
podkategorije konfucijanskih vrednot in štiri plakate podkategorije patriotizma in
nacionalizma) in en oglaševalni plakat kategorije okoljevarstvene problematike in oskrbe s
hrano. Kot je razvidno iz tabele 1 in iz podanih podatkov v prejšnjem odstavku, največ
oglaševalnih plakatov sloga rezljank izvira iz okrožja Yu v provinci Hebei (20) in okrožja
Guangling v provinci Shanxi (8). Opisa teh dveh krajev sledita v nadaljevanju:
Za oglaševalne plakate iz območja Yu v provinci Hebei je značilno, da prikazujejo slike
rezljank ali slikarstvo z vodo in črnilom, na katerih prevladujejo živali: voli, konji, petelini,
zmaji in žerjavi (slika 31), ki so največkrat upodobljeni v gibanju.

Slika 31: Zhongguo meng fei jiu tian [中国梦飞九天] Kitajske sanje letijo v devetih nebesih.
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V okrožju Yu so z izdelovanjem rezljank začeli v obdobju dinastije Ming 明 (1368–1644).
Takrat so rezljanke predstavljale predvsem vzorce rož in cvetov. (Ye in Li 2015) Ustvarjanja
rezljank se je od takrat posluževalo vedno več ljudi in posledično je ta dejavnost iz okrožja
Yu postajala vedno bolj spoštovana in znana. Tako je bila leta 2009 ta umetnost rezljank iz
tega območja dodana na seznam nematerialne kulturne dediščine. (Ye in Li 2015)
V okrožju Yu so razvili svoj slog rezanja papirja, saj so rezljanke ustvarjene z oblikovanjem
ročno izdelanih vzorcev, rezanjem z nožem in barvanjem. Zaradi barvnega učinka se včasih
zdi, da marsikatera rezljanka ni podobna rezljanki, ker z barvanjem prekrijejo močne linije
rezanih delov. Za izdelavo tovrstnih rezljank obstajajo štirje glavni postopki: skiciranje vzorca
na papir, položitev osnutka na papir, ki bo rezan, rezanje z nožem in barvanje rezljank s
pigmenti različnih barv. (Ye in Li 2015) Predstavnika sta Ren Zhiguo 任志国 (rojen 1968) in
Li Baofeng 李宝峰 (1938–2019).
Sloga rezljank se poslužujejo tudi v okrožju Guangling v provinci Shanxi. Za oglaševalne
plakate iz tega območja je značilno, da prikazujejo rezljanke štirih plemenitih rastlin (sliva,
orhideja, bambus in krizantema) ali idilične podobe narave.
Z dejavnostjo rezljank so se v tem okrožju začeli ukvarjati že v dinastiji Tang 唐 (618–907).
(Dafeng hao 2016) Leta 2009 je umetnost ljudskih rezljank iz okrožja Guangling UNESCO
uvrstil na seznam predstavnikov nematerialne kulturne dediščine človeštva. (Dafeng hao 2016)
Ko ponavadi govorimo o rezljankah, imamo v mislih rezanje papirja s škarjicami in to je
ravno tisto, kar najbolj razlikuje rezljanke iz tega območja od rezljank drugih območij na
Kitajskem. Prebivalci okrožja Yu namreč pri rezljanju uporabljajo nož, kar ima veliko
prednosti. 9 Poleg tega samo rezanje papirja v okrožju Yu lahko vključuje do približno 38
korakov, kar ni mogoče nadomestiti s strojno proizvodnjo. Eden izmed glavnih predstavnikov
je Zhang Duotang 张多堂 (rojen 1955), ki je avtor več rezljank na oglaševalnih plakatih iz
obravnavane serije »kitajskih sanj« in ustanovitelj prvega kitajskega muzeja umetnosti
rezljank v Guanglingu. (Dafeng hao 2016)

6.3 Glinene figure
Na oglaševalnih plakatih se pojavlja tudi slog glinenih figur. Izdelovanje glinenih figur in
glinenih predmetov na Kitajskem sega v čas neolitika (12.000–3500 p. n. št.). Iz tega časa
obstaja veliko arheoloških odkritij, ki kažejo na uporabo gline za izdelovanje različnih
predmetov, kot je na primer glinena figura prašiča iz kulture Hemudu 河姆渡 (5000–3300 p.
n. št.) na sliki 32.
9

(1) Visoka učinkovitost proizvodnje – z nožem lahko režejo več kot deset plasti ali na desetine plasti naenkrat. (2) Omogoča

boljše barvne učinke itd. Za več informacij glej (Dafeng hao 2016).

40

Slika 32: Glinena figura prašiča iz neolitske kulture Hemudu.
Umetnost glinenih predmetov se je od takrat razvijala vse do danes. V kitajski zgodovini so
jih pogosto polagali v spremstvo umrlemu v grobove in grobnice. Eden izmed vrhuncev
glinenih predmetov na Kitajskem predstavljajo glineni vojščaki v bližini grobnice prvega
kitajskega cesarja Qin Shi huangdija 秦始皇帝 (259–210 p. n. št.) iz časa dinastije Qin.
Narejeni so v naravni velikosti, vsak ima svoje unikatne izrazne poteze, njihova
najpomembnejša vloga pa je varovanje grobnice Qin Shi huangdija. Nadalje so v dinastiji
Tang z vzponom budizma in daoizma glineni predmeti začeli predstavljati tudi budistične in
daoistične elemente. Uporabljati so jih začeli še za okraske, igrače in vedno bolj so
pridobivali tudi na zabavni funkciji. (n.p. 2015)

Slika 33: Glinena figura psa čuvaja iz dinastije Han.

Slika 34: Ženska s pekinezerjem iz dinastije Tang.
Od 24 krajevnih izvorov oglaševalnih plakatov le dva uporabljata slog glinenih figur. To sta:
- Severna Kitajska: Poslikane glinene figure Zhang iz Tianjina (26).
- Vzhodna Kitajska: Glinene figure iz mesta Wuxi v provinci Jiangsu (1).
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Slog glinenih figur je na devetih oglaševalnih plakatih kategorije politike »kitajskih sanj«, 15
oglaševalnih plakatih kategorije tradicionalnih in sodobnih vrednot (sedem plakatov
podkategorije konfucijanskih vrednot in osem plakatov podkategorije patriotizma in
nacionalizma) in na treh oglaševalnih plakatih kategorije okoljevarstvene problematike in
oskrbe s hrano. Kot je razvidno iz tabele 1 in iz podanih podatkov v prejšnjem odstavku je
največ oglaševalnih plakatov sloga glinenih figur ustvarilo območje poslikanih glinenih figur
Zhang iz Tianjina.
Za oglaševalne plakate, ki prikazujejo poslikane glinene figure Zhang iz Tianjina je značilno,
da prikazujejo eno ali več barvnih glinenih figur, ki so postavljene v prazen prostor. Zaradi
tega je v okviru te umetnosti prikazanih manj tradicionalnih elementov, saj je načeloma
poudarek na figurah ljudi.
Umetnost poslikanih glinenih figur Zhang iz Tianjina velja za ljudsko umetnost, ki se je
začela razvijati v obdobju Daoguang 道光 (1821–1850) v času dinastije Qing. Ustanovitelj je
Zhang Mingshan 张明山 (1826–1906), ki je pri svojih 18 letih dobil umetniško ime »glinena
figura Zhang«10 in pomembno prispeval k prehodu od kitajskih glinenih figur iz budističnih
templjev do domov običajnih ljudi. (Zhongguo wang 2009) Na njegovo pomembno vlogo v
svetu glinenih figur kaže tudi njegovo poimenovanje za mojstra sodobnih glinenih figur na
Kitajskem. (Zhongguo wang 2009) Te glinene figure pogosto odsevajo ljudske običaje ali pa
črpajo iz mitov, ljudskih pravljic, dramskih predstav ali neposredno iz klasikov, kot so
Razbojniki iz močvirja Liangshan (Shuihuzhuan 水浒传), Sanje v rdeči sobi (Hong lou meng
红楼梦), Povest o treh kraljestvih (Sanguo yanyi 三国演义) itd. (Zhongguo wang 2009)
Predstavniki so: Wang Runcai 王润菜 (rojen 1951), Fu Changsheng 傅长圣 (rojen 1956) in
Lin Gang 林钢 (rojen 1971).
Eden izmed plakatov sloga glinenih figur Zhang iz Tianjina je predstavljen na sliki 35. Na
njem sta upodobljena dva starejša moška. En v roki drži kitajsko zastavo, drugi ga spodbuja in
mu ploska.

Slika 35: Zhongguo, qianjin! [中国，前进！] Kitajska, vnaprej!

10

Po njem se imenujejo glinene figure iz Tianjina.
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6.4 Karikature
Karikature so se na Kitajskem začele pojavljati v 19. in 20. stoletju s pojavom stripov, ki so
na Kitajsko prišli iz Japonske in zahodnih držav. (Masi 2010) V tistem obdobju so na
Kitajskem začeli risati karikature s prisotnimi zahodnimi elementi. Komaj leta 1925 je bil
pojem manhua (karikatura, strip) uporabljen v povezavi s kitajskimi karikaturami. Ta pojem
je prvič uporabil Feng Zikai 丰子恺 (1898–1975), ko je leta 1927 svojo zbirko karikatur
poimenoval Karikature Zikaija (Zikai manhua 子恺漫画). (Masi 2010) Obdobje med leti
1920–1930 velja za zlato obdobje karikatur na Kitajskem. V tem času je Šanghaj postal
najbolj aktivni produkcijski center karikatur na Kitajskem. V času vzpostavitve KPK, LRK,
velikega skoka naprej in kulturne revolucije pa so karikature upodabljale predvsem politične
elemente, po koncu kulturne revolucije pa so začele prikazovati poljubne vidike življenja ljudi.
Od 24 krajevnih izvorov oglaševalnih plakatov trije uporabljajo slog karikatur. To so:
- Severna Kitajska: Okrožje Qiu (1) v provinci Hebei in iz okrožja Yangliuqing v Tianjinu (7).
- Vzhodna Kitajska: Karikatura zbirka Feng Zikai iz Šanghaja (14).
Slog karikatur krasi en oglaševalni plakat kategorije politike »kitajskih sanj«, 16 oglaševalnih
plakatov kategorije tradicionalnih in sodobnih vrednot (13 plakatov podkategorije
konfucijanskih vrednot in tri plakate podkategorije patriotizma in nacionalizma) in pet
oglaševalnih plakatov kategorije okoljevarstvene problematike in oskrbe s hrano. Kot je
razvidno iz tabele 1 in iz podanih podatkov v prejšnjem odstavku največ oglaševalnih
plakatov sloga karikatur prihaja iz karikaturne zbirke Feng Zikaija iz Šanghaja.
Slike karikaturne zbirke Feng Zikaija iz Šanghaja so upodobljene na skupno 14 oglaševalnih
plakatih. Od tega eden pripada kategoriji politike »kitajskih sanj«, enajst kategoriji kitajskih
tradicionalnih in sodobnih vrednot (od tega osem podkategoriji konfucijanskih vrlin in tri
podkategoriji patriotizma in nacionalizma) ter dva kategoriji okoljevarstvene problematike in
oskrbe s hrano. Oglaševalne plakate s slikami iz zbirke Feng Zikaija prepoznamo po
karikaturah. Največkrat lahko na njih opazujemo spokojno naravo, ki jo ponavadi dopolnjuje
figura človeka ali dveh.
Feng Zikai je bil karikaturist, esejist, glasbeni pedagog, prevajalec in kaligraf. Njegove
karikature so prejele ogromno pohval in bile imenovane »deli tekočih rož, ki zaobjemajo
človeške občutke«. (Wang 2018) Feng Zikai je kot slikar promoviral idejo o »preoblikovanju
umetnosti v življenje« in »preoblikovanju življenja v umetnost«. (Wang 2018) Sledil je
konceptom kitajske tradicionalne poezije in slikarstva, kot bistvo slik izpostavljal linije črnila
in združeval zahodne tehnike s kitajsko poetično naravo, kar dela njegova dela še danes zelo
zanimiva, saj so hkrati realistična in lirična, sodobna in tradicionalna. Oktobra 2018 so v
Narodnem muzeju umetnosti na Kitajskem priredili razstavo z več kot 150 njegovimi deli.
(Wang 2018)Številne slike Feng Zikaija, umetnika, ki je bil pregnan v času kitajske kulturne
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revolucije in rehabilitiran leta 1978, so uporabljene za obravnavano kampanjo oglaševalnih
plakatov. Na sliki 36 je prikazana ena izmed Feng Zikaijevih slik in uprizarja moškega na
konju, ki gleda proti rahlo posekanemu drevesu. Zgoraj je napisan slogan: »Kitajska
civilizacija živi naprej, brez premora,«:

Slika 36: Zhonghua wenming shengshengbuxi [中华文明生生不息] Kitajska civilizacija živi
naprej, brez premora.

6.5 Redukcija lesoreznega printa
Redukcija lesoreznega printa je tehnika modernega kitajskega lesoreznega printa. Najstarejša
lesorezna ilustracija sega v leto 868 v čas dinastije Tang. Našli so jo v Dunhuangu, njen
naslov pa je Diamantna Sutra:

Slika 37: Najstarejši primer slike lesoreznega printa z naslovom Diamantna sutra.
S tehniko lesoreznega printa so na Kitajskem začeli v 8. stoletju v času dinastije Tang, kar je
bila posledica ogromnega razvoja industrije vladnih in zasebnih založnikov. S tehniko
lesoreza so začeli v templjih za religiozne potrebe. V tistem začetnem obdobju so s to tehniko
upodabljali budistične in daoistične elemente, koledarje itd. V obdobju petih dinastij in
desetih kraljestev 五代十国 (907–960) so množično tiskali konfucijanske klasike, v času
dinastije Song 宋 (960–1276) pa so s tiskarskimi projekti še nadaljevali in reproducirali štiri
klasike kitajske literature in besedila budizma ter daoizma. Nadalje so od 14. stoletja naprej
44

na Kitajskem že uporabljali večbarvni print. Lesorezni print pa je v ospredje prišel še posebej
na začetku 20. stoletja, ko se je kitajski svet soočal s prodorom zahodne miselnosti in
tehnologije. Kot odziv na to dogajanje je v 30. letih 20. stoletja Lu Xun začel z lesoreznim
gibanjem in predlagal uporabo te tehnike za politične in duhovne namene. (Pietzcker 2003)
Tehniko redukcije lesoreznega printa11 so na Kitajskem začeli uporabljati v provinci Yunnan
云南, kjer je ta tehnika najbolj razširjena. (Wanczura 2018) Ta tehnika je precej težavna in
zahteva dobro načrtovanje umetnika, saj lahko hkrati uporablja le eno ali največ dve matrici.
Modeli za vsako barvo so namreč vklesani v isto matrico in ko so obrisi ene barve izrezani, je
treba za to barvo natisniti celoten komplet izdaje. Z rezanjem naslednje barve se izvirna
površina neizogibno uniči in je ni mogoče reproducirati. Je način tiska vseh barv iz samo ene
lesene obloge, ki jo umetniki vedno znova ponovno rezbarijo zatem ko natisnejo posamezno
barvo. Med tem procesom so že natisnjene slike uničene s ponovnim rezbarjenjem. Na koncu
je matrica reducirana na sliko z na zadnje vnešenimi barvami in ni mogoče več vnašati novih
elementov.
Od 24 krajevnih izvorov oglaševalnih plakatov samo en uporablja slog redukcije lesoreznega
printa. To je v severovzhodni Kitajski v okrožju A Cheng v Harbinu. Nadalje slog redukcije
lesoreznega printa krasi le eno kategorijo oglaševalnih plakatov – kategorijo okoljevarstvene
problematike in oskrbe s hrano. Vsega skupaj so iz okrožja A Cheng c Harbinu prispevali
osem slik za oglaševalne plakate in avtor vseh je Guo Chang'an 郭长安 (rojen 1958). Njegov
stil ustvarjanja uvrščamo na področje umetnostne šole Beidahuang 北大荒,12 ki pravzaprav ni
šola, ampak bolj umetniško gibanje. (Wanczura 2018) Guo Chang'an komaj kdaj uporablja
več kot tri osnovne barve, saj želi do osnove zmanjšati število barv in osnutek printa. Kitajski
umetniki so čez stoletja sledili pravilu – »prikazovanje čim več, s čim manj risanja« in temu
očitno sledi tudi on, zaradi česar lahko rečemo, da so njegova dela moderna in hkrati
tradicionalna. (Wanczura 2018)
Njegova dela predstavljajo idilične podobe narave v različnih barvah, ki so včasih dopolnjene
s pticami, ki veselo letajo po nebu in kažejo na odlično kakovost zraka, mokrišč in zemlje. Ta
prizor podaja tudi plakat na sliki 38, kjer je prikazano modro mokrišče, nad katerim letajo
ptice bele barve. Slogan sporoča, da zaščita mokrišč pomeni zaščita sebe.

11

Postopek je prikazan na spletni strani: https://www.youtube.com/watch?v=T7n3BiyvIa0.

12

Umetnostna šola Beidahuang je nastala v petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bilo sto tisoč vojakov in mladostnikov

poslanih v provinco Heilongjiang, da bi to nekdanjo puščavo in divjino spremenili v težkih življenjskih razmerah v uspešne
kmetije. Umetniki Beidahuang umetniške šole v večini uporabljajo konvencionalni način za izdelavo lesenih odtisov z
rezanjem enega bloka za vsako barvo. Za več informacij glej (Wanczura 2018).
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Slika 38: Baohu shidi baohu ziji [保护湿地保护自己] Zaščiti mokrišča, zaščiti sebe.

7 SIMBOLIKA OGLAŠEVALNIH PLAKATOV
V tem poglavju bo podrobneje razčlenjena in analizirana simbolika oglaševalnih plakatov, ki
se pojavljajo na Kitajskem v 21. stoletju. Simbolika bo analizirana iz dveh vidikov:
tradicionalna in sodobna simbolika, pri čemer bo tradicionalna proučena iz treh zornih kotov:
konfucijanska, budistična in daoistična simbolika.
Xi Jinpingova politika »kitajskih sanj« je dober primer, kako propagandni oddelek KPK
ustvarjalno prepleta različne kitajske tradicije. To vključuje sklicevanje na kitajsko starodavno
preteklost, zlasti na kompleksen sklop idej in citatov, ki so pogosto povezani s konfucijansko,
budistično in daoistično simboliko, na kitajsko predmoderno zgodovino, nanašajoč se zlasti na
izvor in uporabljene sloge oglaševalnih plakatov ter na sodobnost s poudarkom na
okoljevarstveni problematiki.

7.1 Tradicionalna simbolika
Tradicionalna simbolika je na oglaševalnih plakatih močno prisotna. Pogosto so upodobljeni
konfucijanski, budistični in daoistični elementi, med simboli pa močno izstopata tudi zmaj
(long 龙) (slika 39) in konj (ma 马) (slika 40). Na oglaševalnih plakatih zmaj v glavnem
predstavlja moč »kitajskih sanj«, ki so tik pred uresničitvijo, preporod tisočletja stare kitajske
velike civilizacije in mogočnost Kitajske, kar izvira iz njegovega pomena cesarskega simbola.

Slika 39: Zhongguo longteng Zhonghua yuanmeng [中国龙腾梦中华圆梦] Kitajski zmaj se
dviga in Kitajska uresničuje sanje.
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Zmaj po kitajskem prepričanju ni bitje, ki bruha ogenj ter prinaša uničenje in nevarnosti (kot
po zahodnem prepričanju), ampak pozitivno bitje (ali neke vrste božanstvo), povezano z
ustvarjalnimi procesi v naravi. Je simbol moči, dobrote in spremembe. Njegova podoba se je
skozi kitajsko zgodovino spreminjala. Najzgodnejši kitajski zapisi o zmajih jih opisujejo kot
leteča bitja brez kril, kot prinašalce dežja in prebivalce voda in močvirij, ki so mesta
oskrbovali z vodo. (Roberts 2004, 30) Mistični cesar Yu 禹 (ustanovitelj dinastije Xia 夏
(približno 2070–1600 p. n. št.) naj bi se rodil iz zmaja in vladarji, ki so prišli na prestol za
njim, so trdili, da so nasledniki zmaja. (Roberts 2004, 30)
Enega izmed prvih dokazov o uporabi zmaja v umetnosti na Kitajskem so izkopali na
območjih kulture Hongshan 红山 (4500–3000 p. n. št.) na SV delu kitajskega ozemlja, kjer so
našli številne podobe zmaja iz žada. (Roberts 2004, 30) V obliki zelenomodrega zmaja se v
umetnosti pojavlja kot simbol vzhodne strani neba, pomladi in sile yang 阳. (Vampelj 2015, 3)
Zaradi slednjega simbolizma je neposredno vpet v večni ritem kozmosa, saj je s
posedovanjem sile yang postal del prepletanja s kozmično silo yin 阴. Poleg tega so imeli
pomembno vlogo zmaji s petimi kremplji na vsaki nogi, ki so bili simbol vladarja v mnogih
kitajskih dinastijah. V času dinastije Qing je tako cesarski zmaj bil rumene ali zlate barve, v
času dinastije Ming pa je bil rdeč. Nadalje je v pozni dinastiji Qing zmaj bil sprejet kot del
nacionalne zastave. (Roberts 2004, 30) Poleg tega so jih pogosto slikali na stenah vladarskih
palač, v grobnicah vladarjev ali pa so krasili oblačila vladarja itn.
Velikokrat je prisotna tudi simbolika konja, ki predstavlja pogum, integriteto, marljivost,
lojalnost in moč. Upodabljati so ga začeli že zelo zgodaj in pogosto kot dobro rejenega in ne
vitkega z izrazitimi mišičnimi predeli, kot smo ga vajeni videti upodobljenega v zahodni
umetnosti. Poleg tega so bili večinoma prikazani v gibanju, z močno obrazno mimiko.
Značilnosti lojalnosti, marljivosti, hitrosti in moči je posedoval tudi Kantaka, konj Siddharthe
Gautame, ki je umrl zaradi zlomljenega srca zatem, ko je spoznal, da ne bo nikoli več videl
svojega gospodarja. Konj v budizmu predstavlja tudi simbol energije in truda v izvajanju
Dharme, njegovo rezgetanje pa simbolizira Budovo moč, da prebudi zaspani um za vadbo
Dharme. Poleg tega podpira prestole številnih božanstev, kot na primer Tathagatha
Ratnasambhave in vozi voz Suryaja, ki je bog sonca (Chinese Buddhist Encyclopedia 2016),
kar je prikazano na sliki 40:

Slika 40: Surya na vozu, ki ga vodi konj s sedmimi glavami.
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Konji pa so uživali svojo slavo tudi v kitajskem literarnem svetu. Tako je na primer slavni
pesnik iz dinastije Tang, Du Fu 杜甫 (712–770), napisal pesem z naslovom O sliki konja Han
Gana (Hua ma zan 画马赞), kjer je komentiral podobe konjev Han Gana 韓幹 (715–781), po
slikanju katerih je bil slednji zelo znan.
Kot je razvidno iz podatkov o pomenu zmaja in konja, oba predstavljata ponos Kitajske in
posledično pomemben element na oglaševalnih plakatih, kjer poudarjata moč in veličino
Kitajske.

7.1.1 Konfucijanska simbolika
Iz analize simbolike oglaševalnih plakatov je razvidno, da je konfucijanska simbolika
večinoma prikazana skozi naslovne slogane in pesmi, manj pa s pomočjo vizualnega medija.
Takšen primer prikazuje plakat na sliki 41, kjer je poudarjena vrednota filialnosti. Slika
prikazuje tri generacije moških, ki si pomagajo pri umivanju (»podrejeni« pomaga
»nadrejenemu«) in kokoši, ki na tleh krmijo piščance.

Slika 41: Zhonghua meide xiao [中华美德 孝] Kitajska vrednota: filialnost.
Poleg tega naslovne slogane pogosto sestavljajo misli Konfucija ali Mencija, ki so povezane z
vrednotami filialnosti, sočlovečnosti, miru/harmonije, trdega dela, študija ipd. Tovrstne
značilnosti sem analizirala že v podkategoriji konfucijanskih vrednot.
Simbolika, ki se v sklopu konfucijanstva pogosto pojavlja na oglaševalnih plakatih, je
simbolika štirih plemenitih rastlin (si junzi 四君子). Te rastline so sliva (mei 梅), orhideja (lan
兰), bambus (zhu 竹) in krizantema (ju 菊) in so štiri največkrat upodobljene rastline v
kitajskem tradicionalnem slikarstvu. (Roberts 2004, 44) Najpogosteje so upodobljene s
tehniko črnila in vode in spadajo v kategorijo slikarstva cvetja in ptic (huaniaohua 花鸟画).
Sočasno vsaka izmed njih predstavlja drug leten čas (sliva zimo, orhideja pomlad, bambus
poletje in krizantema jesen). (China Sage, n.d. 1) Na sliki 42 lahko vidimo te štiri rastline, ki
so preko naslovnega slogana povezane s konfucijansko vrlino pravičnosti:
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Slika 42: Junzi yu yu yi [君子喻于义] Plemenitnik poseduje vrlino pravičnosti.
Sliva simbolizira dolgoživost in družinsko srečo ter je eno najbolj cenjenih in občudovanih
dreves na Kitajskem, saj začne cveteti ob koncu zime in njeni cvetovi se pogosto pojavljajo na
golih in brezživih vejah. Orhideja in njene vonjave simbolizirajo žensko lepoto, skromnost in
prefinjenost. Poleg tega je orhidejo poveličeval tudi Konfucij, vendar kot simbol plemenitnika.
(China Sage, n.d. 3) V umetnosti se orhideja skupaj z bambusom dojema za idealen par
slikanja. (China Sage, n.d. 3)
Na Kitajskem veliko slavo uživa tudi bambus in je še danes pogosto upodobljen v umetnosti,
kjer simbolizira dolgoživost in trdnost, saj preživi dolgo in uspešno kljubuje različnim
vremenskim razmeram. Njegova pokončnost predstavlja vrlino, hkrati pa je zaradi njegove
prožnosti, elegantnosti in uporabnosti v različne namene večkrat bil uporabljen kot vzorec
kreposti za konfucijance in daoiste. (China Sage, n.d. 3)
Četrta plemenita rastlina je krizantema, ki v kitajski umetnosti simbolizira izobilje in srečo, v
preteklosti pa je simbolizirala tudi konfucijanskega učenjaka: tako kot se krizantema
pokončno upira hladnim razmeram, mora tudi učenjak pokončno prenašati neodobravanja
nadrejenih, kar je še posebej pomembno pri odstopanju od konfucijanske etike. (Needham
1989, 411) Za pomemben simbol velja predvsem zaradi svoje trdnosti, neustrašnosti in
pokončnosti. (China Sage, n.d. 3)
Iz tega sledi, da so konfucijanski elementi pomemben del oglaševalnih plakatov. Podajajo
moralna sporočila, kažejo pravilno pot in načine dobrega vedenja. Vlada jim očitno posveča
veliko pozornosti in jih predstavlja kot nacionalne ponose.

7.1.2 Budistična simbolika
Budizem je na Kitajsko prišel iz Indije v 1. stoletju in v začetni fazi veljal za razmeroma tuj,
težko razumljiv in sprejemljiv nauk, (Rošker 2005, 236) ki je v kasnejših stoletjih imel velik
vpliv na nadaljnji razvoj kitajske filozofije, družbe in umetnosti. Že v 3. stoletju je budizem
doživel močan razcvet, saj je bila Kitajska takrat razcepljena, na severu so prevladovala tuja
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ljudstva, zaradi česar so Kitajci bežali na jug. Tako se je v takratnih nemirnih razmerah
pojavilo pomanjkanje ideologije, kar je na široko odprlo vrata budizmu.
Začetnik in utemeljitelj budističnega nauka je Siddharta Gauthama, ki se je rodil leta 560 p. n.
št. Že v Indiji sta se oblikovali dve šoli budizma: hinayana (izvirni nauk značilen za
jugovzhodno Azijo) in mahayana (osnova je sanskrt, značilna za vzhodno Azijo). Na
Kitajskem se je uveljavila predvsem mahayana, ki je bila bolj odprta od svoje predhodnice in
je bila na Kitajskem deležna preobrazbe. Med drugim so uvedli pojem bodhisattve (oseba, ki
je doživela najvišje razsvetljenje in se zavestno odločila odreči nirvani. Zaradi tega je
ponovno vstopila v cikel ponovnega rojstva z namenom pomagati drugim ljudem priti do
razsvetljenja). Poleg tega so ustanavljali samostane brez prisotnosti celibata, kar je posledica
pomena kulta prednikov in moških potomcev in bili zelo integrirani v družbo (samostani so
bili gostišča za popotnike, pogrebni zavodi, javne kopalnice, neke vrste bank itd.). Zaradi
slednjega in posledično kopičenja bogastva je na Kitajskem leta 845 prišlo do množičnega
pregona budistov. Od takrat naprej je bil budizem pod strogim očesom kitajskih vladarjev.
Budizem je igral pomembno vlogo tudi v umetnosti, kjer so ga začeli povezovati s kultom
nesmrtnosti in Materjo zahodnega kraljestva (Xiwangmu 西王母). Na to kažejo tudi reliefi na
gori Kongwang (Kongwang shan 孔望山) v provinci Jiangsu iz časa dinastije Han, kjer so v
goro vklesane številne podobe (tudi budistične). Pri tem izstopata podobi Matere zahodnega
kraljestva, ki je upodobljena na vrhu gore in krastače, ki jo iz spodnjega dela gore gleda.

Slika 43: Budistične podobe na gori Kongwang.
Budistična simbolika je močno prisotna tudi na oglaševalnih plakatih. Elementom, ki so
razvrščeni v budistično simboliko, je skupno, da so v budizmu veljali za pomembne elemente,
medtem ko v konfucijanstvu in daoizmu niso, ali so le malo. Med budistično simboliko
spadajo lotos, riba, petelin in kokoši, pav in vol. Ti simboli bodo podrobneje predstavljeni v
nadaljevanju:
Lotos (he 荷 ali lian 莲) (slika 13) je simbol čistosti, ker se dviga iz blata in kljub temu cveti.
Lotosovi cvetovi so pogosto upodobljeni kot prestol za Budo, hkrati pa je tudi en od osmih
ugodnih simbolov budizma (bajixiang 八吉祥). Teh osem ugodnih simbolov budizma je
postalo pomembnih v času dinastije Yuan 元 (1279–1368) in so bili uporabljeni v umetnosti,
da bi prinesli srečo, mir in blaginjo ljudem. To so: kolo dharme (lun 轮), školjka (luo 螺),
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prapor zmage (san 伞), sončnik (gai 盖), lotos, vaza (guan 罐), riba (ali par rib) (yu 鱼) in
neskončni vozel (panchang 盘长). (China sage, n.d. 3) Poleg tega lotos v kitajski umetnosti
velikokrat uporabljajo kot simbol za mir, spokojnost ali harmonijo, saj je izgovorjava
pismenke za lotos enaka izgovorjavi za besedo mir (he 和). (China sage, n.d. 3) Lotos je
pogosto upodobljen tudi na oglaševalnih plakatih, ki poudarjajo vrednote mira in harmonije.
Naslednji budističen simbol, ki se pojavlja na oglaševalnih plakatih je riba, ki prav tako
predstavlja enega od osmih ugodnih simbolov budizma. Poleg tega simbolizira bogastvo, kar
izhaja iz podobne izgovorjave za ribo in izobilje oz. bogastvo (yu 馀). V času dinastije Tang
唐 (618-907) so ribe imeli upodobljene uradniki petega ali višjega razreda na svojih oblačilih,
kar kaže, da so jih v tistem času zelo cenili. (China sage, n.d. 3) Na oglaševalnih plakatih so
pogosto vpete v idilične podobe podeželja, ki jih dopolnjuje rečno območje (reka, jezero ipd.),
kjer s svojim navidezno lahkotnim plavanjem poudarjajo lahkotno, srečno, mirno in
harmonično življenje. Hkrati opozarjajo tudi na ugodne pogoje vode, saj v onesnaženih vodah
ne morejo preživeti.
Simboliki ribe sledi simbolika petelina (ji 鸡 ), ki ga tibetanski budizem obravnava kot
izjemno nesrečen simbol. Pojavlja se v središču kolesa življenja poleg prašiča in kače in
predstavlja enega od treh »strupov« življenja, ki se nanašajo na tri vrste nezdravih duševnih
stanj: nevednost, navezanost in odpor. Ti trije strupi veljajo za vzrok trpljenja. (O'Brien 2018)
Vendar na oglaševalnih oglasih petelin ponazarja ravno nasprotno. Največkrat predstavlja
srečo, ki bo ob uresničitvi sanj prišla v dom vsakega Kitajca, oziroma je že prisotna v domu
vsakega, ki si prizadeva za uresničitev sanj. Srečo simbolizira zaradi podobne izgovorjave kot
ena izmed kitajskih pismenk za srečo (ji 吉). Tako tudi slika 44 prikazuje oglaševalni plakat s
petelinom v obliki rezljanke. Naslovni slogan je tisti, ki odraža povezavo med petelinom in
srečo s tem, da »kitajske sanje« označi za srečne sanje:

Slika 44: Zhongguo meng jixiang meng [中国梦吉祥梦] Kitajske sanje, srečne sanje.
Petelin je poleg tega še deseti znak kitajskega horoskopa in predstavlja točnost (jutranje
oglašanje), pogum, borbenost, preganjalca duhov (duhovi hodijo ponoči in prihod jutranjega
petelinjega glasnega oglašanja jih prežene) itd. Dandanes se podobe petelinov po kitajskih
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mestih močno razširijo ob prihodu praznika pomladi, ko jim lahko sledimo na vratih ali oknih
domov predvsem v obliki rezljank.
Poleg petelina se na oglaševalnih plakatih pogosto pojavljajo tudi kokoši, še posebej pri
prizorih dela na poljih, ki je že polno pridelkov, ali pri srečnih družinskih prizorih, ki kažejo
na uspešno jesensko žetev, saj še imajo kokoši dovolj hrane zase in jo kljuvajo s tal.
Na oglaševalnih plakatih lahko nadalje sledimo simboliki pava (kongque 孔雀), ki je ena
izmed manifestacij nebeškega Feniksa na Zemlji, eden od dvanajstih simbolov suverenosti in
v umetnosti največkrat simbolizira dostojanstvo in lepoto. V budističnih besedilih (predvsem
v mahayana budizmu) se pojavi podatek, da so pavi zmožni ubiti strupene kače, hkrati pa so
na njihov strup odporni. Nadalje imajo moč preoblikovanja strupov v čudovite barve
njihovega repa, kar je prispodoba za pojav občutka jeze, ki se ga ne smemo oprijemati, ampak
ga moramo sprejeti in izpustiti. (Chinese Buddhist Encyclopedia 2016) Na Kitajskem je bil
pav ptičji simbol dinastije Ming, ki je predstavljal status, moč in lepoto. V dinastijah Ming in
Qing je bil status uradnika ocenjen glede na število pavjih perij na klobuku, tako da lahko
njihovo perje simbolizira tudi željo po opravljanju uradniškega dela. (China Sage, n.d. 2)
Nazadnje je na oglaševalnih plakatih večkrat prisotna še simbolika vola (niu 牛), ki je ena
izmed prvih živali, ki so jo ljudje ukrotili, kar sega že v čas neolitika. S svojo pripravljenostjo
na trdo delo, brez veliko zahtev, so jih Kitajci začeli častiti zaradi njihovega plemenitega,
marljivega in nežnega značaja. Simbolizirajo skrbnost, zanesljivost, moč, odločnost in
pripadnost družini, kar lahko v primeru Kitajske povežemo tudi z državo samo. Predstavlja
tudi drugo žival v kitajskem horoskopu.
Vol je v budizmu pomemben predvsem v Chan (ali Zen) budizmu. Izjemnega pomena je deset
slik, ki bralca s prispodobo vola pelje skozi pot do razsvetljenja. Ustvarjene so bile v 12.
stoletju in prikazujejo naslednjih deset korakov: iskanje vola, odkritje nožnih odtisov, srečanje
z volom, ulov vola, ukrotitev vola (slika 45), ježa vola domov, izginotje vola in počitek lovca
na vola, izginotje lovca na vola in nazadnje, vrnitev na prvotni kraj. Vol na tem mestu
predstavlja človeka, ki lahko skozi vadbo in preoblikovanje srca in duha doživi razsvetljenje.
Te slike so prisotne v številnih Chan templjih na Kitajskem, v Koreji in na Japonskem.
(Batchelor 2000)

Slika 45: Krotenje vola, ki predstavlja četrti od desetih korakov razsvetljenja v Chan budizmu.
52

7.1.3 Daoistična simbolika
Daoizem se deli na filozofski in ljudski ali religiozni daoizem. Filozofski daoizem se je kot
družbeno relevantna miselnost na Kitajskem pojavil v obdobju stoterih šol konec 5. in v
začetku 4. stoletja p. n. št. Nekateri posamezniki so takrat kot odgovor na takratne nevzdržne
razmere želeli zapustiti svet uradnih hierarhij, pri čemer so uteho našli v idejah filozofa Yang
Zhuja 楊朱 (približno 440—360 p. n. št.), ki je bil prvi filozof, ki je poskušal relativizirati
splošno veljavna merila o vrednosti družbe in posameznika. (Rošker 2005, 81) Ljudski ali
religiozni daoizem se je pojavil v času dinastije Han. Pripadniki te šole so se ukvarjali z
raziskovanjem metod podaljševanja življenja in nesmrtnosti, najvišje božanstvo pa je bilo
božanstvo Huang Laojun 黃老君, ki je bil opisan kot inkarnacija daota in je predstavljal
osebo z značilnostmi Rumenega cesarja (Huangdi 黃帝) in Laozija 老子 (6./5. st. p. n. št.).
Osrednji pojem v daoizmu je dao 道 (etimološki pomen je »pot«), ki je nevidna in
neoprijemljiva, a vendar povsod prisotna, večna in vseobsegajoča manifestacija narave
oziroma vsega obstoječega. (Rošker 2005, 82) Ker je dao vseobsegajoča sila, ki v sebi in prek
sebe določa vse bivanje, so daoisti vsak nasilni poseg v naravo močno zavračali. Iz tega so
razvili koncept nedelovanja (wu wei 无 为 ), ki pa ne pomeni pasivnosti, ampak samo
odsotnost nasilnega poseganja v naravni tok stvari. (Rošker 2005, 86) Nazadnje je v daoizmu
še pomemben pojem de 德, ki predstavlja naravno dano in osnovno krepost.
Daoizem je imel velik vpliv na družbenopolitično dogajanje na Kitajskem, močno pa se je
izražal tudi v umetnosti. Med drugim je zaradi poudarjanja narave močno vplival na kitajsko
slikarstvo gora in voda, ki je oblika krajinskega slikarstva. Umetniki so skušali prikazati
harmonijo narave, ki je upodobljena v obliki voda, dreves, gora in oblakov. Tako daoistične
slike večkrat prikazujejo prizore narave in gora, pri čemer je vloga ljudi minimizirana.
Skozi analizo simbolike oglaševalnih plakatov je razvidno, da se specifične simbolike
daoizma na oglaševalnih plakatih pojavljajo zelo redko. Izpostavljena sta le simbola žerjava in
slive, ki bosta podrobneje opisana v nadaljevanju.
Simbol žerjava (guan 鹳 ali he 鹤) se na oglaševalnih plakatih pojavlja kot daoistični simbol v
okviru prikazovanja harmonične narave (slika 46). Žerjav simbolizira dolgoživost, modrost in
zaradi podobne izgovorjave s pismenko za mir (he 和), tudi mir in harmonijo. V grobni
umetnosti so ga upodabljali kot nosilca duše umrlega. (China Sage, n.d. 2);
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Slika 46: Zhonghua yuanmeng he xiang jiu tian [中华圆梦鹤翔九天] Sanje kitajske dežele,
žerjav leti v devetih nebesih.
Poleg žerjava je na oglaševalnih plakatih še izpostavljena sliva (slika 47), ki je bila omenjena
že kot simbol konfucijanstva, hkrati pa velja tudi za simbol daoizma, saj jo velikokrat
upodabljajo z žerjavom, s katerim oba predstavljata dolgoživost, kar velja za pomemben
daoistični element. Prav tako naj bi se Laozi, znan kitajski daoistični mislec, rodil pod
slivovim drevesom. (China Sage, n.d. 3)

Slika 47: Zhongguo chun yi dao gai shi yuanmeng shi [中国春已到该是圆梦时] Kitajska
pomlad je prišla in čas je za uresničenje sanj.
Iz analize simbolike oglaševalnih plakatov sledi ugotovitev, da daoistična simbolika ni močno
prisotna. Le na nekaterih plakatih lahko zasledimo v tem podpoglavju predstavljeni simboliki,
kar kaže na to, da daoistični elementi ne predstavljajo vidnejšega vodila na poti do izpolnitve
sanj.

7.2 Sodobna simbolika
Poleg konfucijanske, budistične in daoistične simbolike se na oglaševalnih plakatih pojavlja
simbolika, ki ne spada v nobeno od omenjenih skupin simbolike in v svojem bistvu izraža
ideje patriotizma in nacionalizma, o čemer je že bilo govora. Tovrstna simbolika se pojavlja
predvsem v povezavi s Kitajsko ali KPK in velikokrat predstavlja element patriotizma in
54

nacionalizma. Sem sodi simbolika sonca, ki je močno prisotna na oglaševalnih plakatih vseh
kategorij in simbolika sončnice.
Sonce predstavlja utelešenje elementa yang (na kar nakazuje tudi kitajska pismenka za sonce
taiyang 太阳) in simbolizira svetlobo, toploto, pomlad in vzhod. Zelo znana je legenda o
božanskem lokostrelcu Hou Yiju 后羿, ki je sestrelil devet od desetih sonc, ki so grozile, da
bodo zažgale Zemljo in tako rešil svet pred izsušitvijo. Poleg tega so sonce na Kitajskem, po
zaslugi propagandnih plakatov in kitajske domoljubne pesmi »Vzhod je rdeč, sonce vzhaja«
(Dongfang hong taiyang sheng 东 方 红 太 阳升 ), pogosto primerjali z Mao Zedongom
oziroma na splošno s KPK. Sonce na oglaševalnih plakatih največkrat ponazarja prav vlado
oziroma KPK, ki ji je pri uresničevanju »kitajskih sanj« treba slediti. Izpostavljeno je tudi na
naslednjem plakatu na sliki 48 in deluje kot smerokaz za ljudi, ki tečejo proti sanjam.

Slika 48: Zhaoxi ben meng [朝夕奔梦] Tek proti sanjam se začne ob sončnem vzhodu.
S simboliko sonca je nadalje povezan tudi simbol sončnice, ki predstavlja ljudi, ki kot
sončnica stremijo k soncu, t.j. h KPK. Na sliki 49 je prikazana deklica s sončnico v rokah,
jasno sporočilo pa podaja naslovni slogan, ki pravi, da otroško srce stremi k partiji:

Slika 49: Tongxin xiang dang [童心向党] Otroško srce stremi k partiji.
Nadalje je na sliki 50 predstavljen oglaševalni plakat v obliki rezljanke, kjer izstopa rdeče
obarvan krog, ki predstavlja sonce. Naslovni slogan sporoča, da ljudska srca stremijo h
komunistični partiji, kar kaže na neposredno povezavo med KPK in soncem. Poleg sonca so
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na rezljanki upodobljeni še zmaj, pav, lastovice, goske in rože. Zdi se, da si vse živali na
rezljanki prizadevajo priti k soncu.

Slika 50: Baixing xin xiang gongchandang [百姓心向共产党] Ljudska srca stremijo h
komunistični partiji.
Na oglaševalnih plakatih sodobna simbolika številčno zelo zaostaja za tradicionalno
simboliko. Iz analize simbolike oglaševalnih plakatov je tako razvidno, da kitajska vlada
preko oglaševalnih plakatov največ pozornosti posveča tradicionalnim vrednotam, katerim so
v oporo sodobne. Poleg tega oba prevladujoča sodobna simbola neposredno napeljujeta na
KPK, kar omogoča boljše razumevanje sporočil oglaševalnih plakatov.

8 POLITIČNA VLOGA OGLAŠEVALNIH PLAKATOV
Umetnost na oglaševalnih plakatih je rezultat večinoma neprofesionalnih »umetnikov« iz 24
krajev na Kitajskem. Da je na plakatih predstavljenih več različnih slogov in motivov iz
celotne Kitajske kaže na zmožnost vlade, da lahko združi več krajev za skupni cilj, t.j.
promoviranje »kitajskih sanj« in da oživi simboliko, ki jo je nekoč obsojala in zavračala
(predvsem konfucijansko). Tradicionalno umetnost je namreč predvsem v času kitajske
kulturne revolucije kitajska vlada posmehovala kot znak kitajske zaostalosti in elemente
predkomunistične preteklosti; zdaj pa te estetske tradicije predstavljajo opornico, ki hkrati
postavljajo vlado kot varuha ljudi in ustvarjalca upanj ter prizadevanj vseh kitajskih
državljanov in države.
Vloga oglaševalnih plakatov je predvsem naslavljanje različnih družbenih skupin na
Kitajskem in s tem ustvariti sliko enotne Kitajske in izpostaviti odgovornost vsakega
posameznika, pri doseganju skupnih ciljev. To je pomembno še predvsem iz vidika
naslavljanja družbenih skupin, ki po mnenju vladajoče stranke ogrožajo stabilnost države. To
so: sloj poslovnih elit, ki je zaskrbljen zaradi njihove prihodnje ekonomske moči in vladne
ureditve; sloj »belih ovratnikov« 13 s pomisleki kakovosti življenja, kot so poslabšanje
kakovosti zraka, pomanjkanje virov, vprašanje varnosti hrane in varnosti javnega zdravja;
13

Sloj »belih ovratnikov« je poimenovanje za ljudi, ki opravljajo službo v pisarni ali drugih upravnih področjih: razvijalci

programske opreme, svetovalci, finančni menedžerji, tajnice itd.
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ranljive družbene skupine, kot so migranti in delavci »modrih ovratnikov«14, ki so vse bolj
politično zavedni in zaskrbljeni zaradi plač in pravic na delovnih mestih; in nazadnje tudi
etnične manjšinske skupine, ki se zavzemajo za prostor v lokalnih procesih odločanja in si
prizadevajo za neodvisnost.
Na oglaševalnih plakatih je močan poudarek na različnih etničnih manjšinah, ki kažejo na
dejstvo, da je uresničitev »kitajskih sanj« odgovornost vseh 56 kitajskih etničnih skupin. S
tem poudarjajo enotnost vseh ljudi pod kitajsko zastavo, kjer vlada sreča in veselje. Etnične
skupine so največkrat prikazane z živimi barvami, v sproščenem gibanju in z nasmejanimi
obrazi. Slika 51 prikazuje etnično manjšino Yao pri plesu »ognjenih psov«, s čimer se
zahvaljujejo psom za prijaznost do ljudi in izganjanje zlih duhov:

Slika 51: Yuanmeng ren zaige-zaiwu [圆梦人载歌载舞] Uresničevalci sanj pojejo in plešejo
(etnična skupina Yao, ki pleše »ples ognjenih psov« wuhuogou 舞火狗).
Razvidno je, da so oglaševalni plakati zasnovani tako, da očarajo vsako od družbenih skupin,
ne da bi se dotaknili njihovih kritik. (Lee 2014)
Cilj vlade je skozi oglaševalne plakate prikazati prihodnost v sedanjosti in ne le prikazati
»življenja, kot je v resnici,« temveč tudi »življenje, kot bi moralo biti in je lahko.« To
mogočnost pooseblja že sam koncept sanj, kar nakazuje na to, da v okviru stila sledijo tudi
slogu socialističnega realizma. Socialističen realizem je v kitajski umetnosti veljal za vodilo v
50. in 60. letih. (Vampelj 2014, 11) Temeljne značilnosti socialističnega realizma so: slika je
strukturirana kot naracija, glavni subjekt je postavljen v središče slike, slika prikazuje
prihodnost v sedanjosti in poudarja vse pozitivno in izpušča karkoli negativnega. Kljub temu
da se na oglaševalnih plakatih simbolika neposredno nanaša na kitajsko ljudstvo, lahko skozi
podrobnejšo analizo simbolike vidimo, da je v skoraj vsakem opaziti skrit pomen ali namen v
ozadju. Velikokrat se to pokaže v obliki sonca, živali in rastlin. Nadalje, močna in zdrava
telesa ljudi na oglaševalnih plakatih delujejo kot metafore za močen in zdrav produktiven
razred, ki ga poskuša vlada promovirati.

14

Sloj »modrih ovratnikov« je poimenovanje za ljudi, ki opravljajo ročna dela: gradbeniki, vodovodarji, električarji, delavci

v proizvodnji itd.
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Ne samo, da se vlada skozi oglaševalne plakate poskuša približati kitajskim državljanom,
temveč hkrati poskuša s prikazom tradicionalnih simbolov prebuditi v Kitajcih nacionalno
zavest in jim pokazati politično korektno pot, ki vodi v uresničitev »kitajskih sanj«.
Nazadnje je iz analize oglaševalnih plakatov razvidno tudi, da so Kitajci spodbujeni k
sanjanju za boljšo prihodnost. V času kulturne revolucije, ko so propagandni plakati dosegli
vrhunec, namreč ni bilo nobenega prostora za prosto izražanje svojih misli in želja.
Izdelovanje propagandnih plakatov je bilo omejeno strogo na politično tematiko. Nadalje tudi
Jiang Zeminova politika »treh predstavniških vlog« in Hu Jintaova politika »harmonične
družbe« nista dopuščali proste domišljije, saj sta bili že znotraj samega pojmovanja obeh
usmeritvenih politik točno določeni. S Xi Jinpingovim začetkom izvajanja politike »kitajskih
sanj«, pa je bil prvič po dolgih letih, Kitajcem dan občutek, da so oni sami odgovorni za
svoje življenje in svojo prihodnost, saj je znotraj »sanj« mogoče doseči vse. Po drugi strani pa
je pri svojem vladanju izredno avtoritativen in močno posega v svobodno delovanje vseh
Kitajcev, vendar pri tem ukrepa iz ozadja in ne kaže te težnje neposredno. Tako lahko na
oglaševalnih plakatih sledimo viziji Kitajske: prehodu od marksistične utopije do
konfucijanskega, družinsko usmerjenega naroda, ki ga določa harmonično življenje,
spoštovanje starejših in prizadevanja, za boljšo prihodnost oziroma za uresničitev »kitajskih
sanj« ter skrb za okolje.
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9 ZAKLJUČEK
V magistrskem delu sem analizirala oglaševalne plakate iz serije »kitajskih sanj«, težnje, ki jo
je na 12. nacionalnem ljudskem kongresu v Pekingu leta 2013, izpostavil predsednik LRK Xi
Jinping. Vsi plakati so del političnega programa »ohranjanja civiliziranosti in ustvarjanja
novih trendov« (jiang wenming shu xinfeng 讲文明树新风). Skupno sem analizirala 176
oglaševalnih plakatov in jih na podlagi sporočilnosti sloganov in slikovne vsebine razdelila na
tri večje kategorije: politika »kitajske sanje«, kitajske tradicionalne in sodobne vrednote ter
okoljevarstvena problematika in oskrba s hrano. Kategorijo tradicionalnih in sodobnih vrednot
sem nato razdelila še na dve podkategoriji: konfucijanske vrednote ter patriotizem in
nacionalizem. Nadalje sem analizirala zgodovino in izvor oglaševalnih plakatov in ugotovila,
da izvirajo iz sedmih geografskih območij na Kitajskem (S, SV, SZ, Osrednja Kitajska, J, JZ
in V) in iz skupno 24 krajev. Slogi izdelave se razlikujejo od kraja do kraja in jih lahko
delimo na kmečko slikarstvo, rezljanke, glinene figure, karikature in redukcijo lesoreznega
printa.
Simboliko na oglaševalnih plakatih sem analizirala iz dveh vidikov: tradicionalna in sodobna
simbolika ter nadalje tradicionalno simboliko proučila iz treh zornih kotov: konfucijanska,
budistična in daoistična simbolika. Iz analize oglaševalnih plakatov je razvidno, da prevladuje
tradicionalna simbolika, ki ji lahko sledimo v vsaki kategoriji oglaševalnih plakatov in se
izraža skozi naslovne slogane, slike in pesmi. Nekateri simboli se pojavljajo le enkrat ali
dvakrat, medtem ko so drugi prisotni večkrat. V sklopu tradicionalne simbolike se največkrat
pojavijo štiri plemenite rastline, lotos, riba, petelin, pav, konj, vol in žerjav. Pri tem velja
omeniti, da se le konfucijanske vrednote izražajo skozi naslovne slogane, medtem ko se
budistična in daoistična simbolika izražata zgolj skozi slike. Nadalje se v sklopu sodobne
simbolike največkrat pojavita sonce in sončnica. Z vidika izvora oglaševalnih plakatov, lahko
zaključimo, da se največ tradicionalnih elementov pojavi v kitajskem kmečkem slikarstvu in
najmanj v poslikanih glinenih figurah.
Iz analize simbolike oglaševalnih plakatov je razvidno, da kitajska vlada s Xi Jinpingom na
čelu, poskuša v sodobno kitajsko družbo vpeljati tradicionalne elemente in vrednote, hkrati pa
poudarja tudi trenutno problematiko. Prisotna simbolika pa poleg umetniškega vpliva podaja
tudi podlago za razumevanje političnega vpliva na uporabo tradicionalnih elementov. Konec
koncev je politika »kitajskih sanj« predmet kitajske vlade za dosego ponovne veličine
Kitajske in zato tudi prisotni simboli v svojem ozadju vsebujejo politično noto.
Skupno vsem oglaševalnim plakatom je, da vsi prizori pomagajo pri uresničitvi (kitajskih)
sanj. To je osnovno vodilo Xi Jinpinga iz govora leta 2014, ko je trdil, da je umetnost nujna
za uresničitev »kitajskih sanj«. Kot drugo vodilo je navedel, da mora umetnost poveličevati
Kitajsko in kitajsko kulturo, k čemur oglaševalni plakati zagotovo prispevajo. To je opazno
skozi analizo sloganov, ki poveličujejo Kitajsko, srečno življenje pod KPK in izpostavljajo
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velike kitajske mislece, ter skozi slike, ki prikazujejo številne elemente kitajske kulture
(vrednote, kitajski šah, etnične skupine itd.). Tretje vodilo je bilo, da mora umetnost služiti
ljudem in se hkrati od njih učiti. To vodilo se uresničuje skozi usmeritve za izpolnitev sanj na
oglaševalnih plakatih, saj na tak način umetnost služi ljudem in jih hkrati vodi. Poleg tega
imajo pri tem pomembno vlogo krajevni izvori oglaševalnih plakatov, kjer »umetniki«
prikazujejo svoje vsakdanje življenje, od katerega se opazovalci oglaševalnih plakatov lahko
učijo. Četrto vodilo je bilo, da mora umetnost poveličevati kitajsko preteklost, z namenom
ustvariti mojstrovine, ki se ujemajo s sedanjim časom. To dosegajo z vnašanjem
tradicionalnih elementov in simbolike, ki se na oglaševalnih plakatih pojavljajo. Ne nazadnje
je Xi Jinping tudi izjavil, da mora biti partija porok za umetnost in literaturo, (Xinhua wang
2014) kar potrjujejo oglaševalni plakati naslovljeni na KPK in prisotna (predvsem sodobna)
simbolika.
Iz tega sledi ugotovitev, da so oglaševalni plakati serije »kitajskih sanj« pomembno orodje v
rokah političnega sveta na Kitajskem in da predstavljajo eno izmed ključnih vlog pri
uresničitvi »kitajskih sanj«, velikega preporoda kitajskega naroda in pri nadaljevanju
socializma s kitajskimi značilnostmi. Poleg tega so oglaševalni plakati v pomoč pri procesu,
da Kitajska ponovno postane številka ena na svetu, da pridobi nazaj svojo nekdanjo
mogočnost, moč in vpliv, pri čemer bo vsak Kitajec odražal nacionalni ponos.
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10 POVZETEK
Magistrsko delo se osredotoča na oglaševalne plakate v 21. stoletju na Kitajskem, politike
»kitajskih sanj« političnega programa »ohranjanja civiliziranosti in ustvarjanja novih trendov«.
Politiko »kitajskih sanj« je leta 2013 izpostavil kitajski predsednik Xi Jinping in jo na 12.
nacionalnem ljudskem kongresu leta 2013 tudi bolj jasno opredelil. Med drugim je izpostavil,
da je za uresničitev »kitajskih sanj« treba še naprej hoditi po poti socializma s kitajskimi
značilnostmi, spodbujati kitajskega duha, združiti moč Kitajske, da so »kitajske sanje«, sanje
ljudi, da morajo biti uresničene s strani ljudstva in morajo ljudstvu hkrati koristiti. Nato je še
poudaril, da morajo na tej poti vsi podpirati vodstvo stranke in spodbujati socialistično
gospodarsko, politično in kulturno izgradnjo, gradnjo ekološke civilizacije in znanstveni
razvoj.
Že po prvi omembi »kitajskih sanj« so se oglaševalni plakati začeli množično širiti po Kitajski,
kar predstavlja ponoven pojav »nekdanjih« propagandnih plakatov, s to razliko, da so
oglaševalni plakati (kar predstavlja že samo poimenovanje gongyi guanggao 公益广告 –
gongyi pomeni skupno dobro oziroma skupna korist in guanggao oglasi oziroma oglaševanje)
bolj usmerjeni v moralistično izobrazbo v smer izgradnje civilizirane družbe, medtem ko so
propagandni plakati v večini predstavljali politično konotacijo. To sicer do neke mere gotovo
vsebujejo tudi oglaševalni plakati, vendar v veliko bolj »prikriti« obliki.
Pomembnost nove politike »kitajskih sanj« je Xi Jinping nadalje utrdil na forumu o literaturi
in umetnosti v Pekingu leta 2014, kjer je že v prvi točki vpeljal umetnost v »kitajske sanje«,
pri čemer je umetnost nujna za njihovo uresničitev. Kot je prikazano v magistrskem delu, si je
več medijev različno interpretiralo »kitajske sanje«, v čemer je ne nazadnje tudi čar te politike:
dopuščajo prosto pot domišljiji in njihovo uresničitev predstavljajo kot odgovornost in izbiro
vsakega posameznika.
Pred objavo oglaševalnih plakatov je vlada skrbno izbrala slike, naslovne slogane in pesmi, ki
jih oglaševalni plakati vsebujejo in pri tem črpala iz skupno 24 krajev na Kitajskem, ki sem
jih razdelila na sedem geografskih območij Kitajske (S, SV, SZ, osrednja Kitajska, J, JZ in V),
kjer se poslužujejo sloga kmečkega slikarstva, rezljank, glinenih figur, karikatur ali redukcije
lesoreznega printa.
Oglaševalni plakati so glede na vsebino in sporočilnost razvrščeni v tri velike kategorije:
politika »kitajskih sanj«, kitajske tradicionalne in sodobne vrednote ter okoljevarstvena
problematika in oskrba s hrano. V analitičnem delu sem izpostavila značilnosti naslovnih
sloganov in simboliko, ki sem jo analizirala iz dveh vidikov: tradicionalna in sodobna
simbolika, pri čemer sem tradicionalno proučila iz treh zornih kotov: konfucijanska,
budistična in daoistična simbolika. Največ tradicionalne simbolike vsebujejo oglaševalni
plakati kategorij politike »kitajskih sanj« in kitajskih tradicionalnih in sodobnih vrednot, pri
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čemer izstopa predvsem podkategorija konfucijanskih vrednot. Opazno manj tradicionalne
simbolike se pojavi na oglaševalnih plakatih kategorije okoljevarstvene problematike in
oskrbe s hrano. Sodobna simbolika prevladuje v kategoriji tradicionalnih in sodobnih vrednot,
predvsem v podkategoriji patriotizma in naconalizma. Hkrati velja opozoriti, da obstaja tudi
nekaj oglaševalnih plakatov, ki nimajo izražene izrazite slikovne simbolike, pri čemer se
njihova sporočilnost bolj izraža skozi naslovne slogane in/ali pripisano pesem.
Iz analize oglaševalnih plakatov je nadalje razvidna vloga oglaševalnih plakatov in politike
»kitajskih sanj« pri sledenju »novih« umetniških smernic Xi Jinpinga, ki jih je podal leta 2014
na forumu za literaturo in umetnost v Pekingu: »kitajske sanje« se brez dvoma odražajo v
umetnosti in stremijo k njihovi uresničitvi, poveličujejo kitajsko kulturo in kitajsko ljudstvo,
služijo ljudem in se hkrati od njih učijo, poveličujejo kitajsko preteklost in hkrati prikazujejo
današnje tematike in nazadnje, KPK je tista, ki je na čelu umetnosti. Vsi ti elementi so
predstavljeni skozi oglaševalne plakate in jim je možno skozi njihovo analizo slediti.
V zadnjem delu je predstavljena politična vloga oglaševalnih plakatov, ki v ozadju predstavlja
izrazito politično konotacijo. Tradicionalni elementi, ki so se množično pojavljali v bogati
zgodovini kitajske umetnosti, ko so umetniki pred obliko poudarjali duha slike in pri tem
imeli bolj kot ne prosto izbiro, so bili pri oglaševalnih plakatih skrbno izbrani in po eni strani
tudi legitimizirajo trenutno vlado in zapolnjujejo ideološki »vakuum«. Vlada preko
oglaševalnih plakatov ohranja legitimnost s poudarjanjem vloge KPK in Kitajske, srečnega
življenja pod njunim vodstvom in s predstavljanjem sebe, kot edinega možnega smerokaza na
poti do uresničitve sanj.
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11 论文提要
这篇关于中国 21 世纪公益广告的硕士论文研究了“中国梦”系列里面“讲文明树新
风”的公益广告。“中国梦”是中国领导人习近平总书记在 2013 年在第 12 届全国人
大所提出的重要指导思想和重要执政理念。同时，习近平表示实现“中国梦”必须走
中国特色社会主义道路、弘扬中国精神和凝聚中国力量。他还表示中国梦归根到底是
人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现和不断为人民造福。最后，习近平表示在这条道
路上人人都要支持党的领导并全面推进社会主义的经济建设、政治建设、文化建设、
生态文明建设和推动科学发展。
公益广告开始在习近平第一次提出“中国梦”概念后在中国各地广泛传播，代表着新
的改革宣传海报的出现。但是，宣传海报和公益广告也有区别：公益广告（正如它的
名称所示）是一种更倾向于在社会文明方面上进行道德教育的广告活动，而且是不以
营利为目的、为社会提供免费服务的广告活动；而宣传海报则主要是由政府进行大众
传播的、具有强烈政治色彩的重要宣传工具。公益广告与思想 政治教育在诸多方面存
在高度的一致性,因为公益广告是思想政治教育的介质,发挥着思想政治教育功能。
习近平 2014 年在北京文艺论坛上进一步阐释了“中国梦”概念的重要性，并表示把
“中国梦”概念引入文艺创作领域，对实现“中国梦”是至关重要的。正如本硕士论
文所示，“中国梦”概念有着许多不同的解释，而这正是该概念的魅力所在：它们允
许自由的想象力，而梦想的实现则是每个人的责任和选择。
在公益广告发布之前，政府从 24 个中国“民间艺术家”地区，精心挑选了一些图像、
标题标语和诗词。硕士论文里这 24 个地区分为中国的七个地理地区（华北、东北、西
北、华中、华南、西南及华东）。再加上，公益广告融合了 农民画、剪纸、泥人、漫
画和绝版木刻等中国传统文化艺术形式，创意鲜活，深受群众喜爱。
此外，公益广告根据其内容和其意义分为三大类：“中国梦”概念、“中国传统与现
代美德”和“环境问题与食品供应”。论文正文包含公益广告里的标题标语和传统与
现代象征的特征，并把传统象征的主题进一步从三个角度研究：儒家、佛家和道家。
“中国梦”概念和“中国传统与现代美德”的公益广告上，传统象征出现的次数最
多，尤其是在“儒家美德”的公益广告上。而在“环境问题和食物供应”公益广告
上，传统象征相对较少。现代象征在倡导“爱国主义和民族主义”的公益广告上出现
的次数最多。同时，有些公益广告没有明显的传统或者现代象征，所以它们的意义是
通过标题标语或广告上所写的诗词来表达的。
通过对公益广告的分析，我将确认 2014 年习近平总书记提出的“新”艺术理论：“中
国梦”无疑体现在艺术中、推动文艺繁荣发展、为人民服务，同时向他们学习、强调
中华文化繁荣兴盛和创作无愧于时代的优秀作品，最后，党是文艺工作的领导。
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最后，硕士论文的最后一部分介绍了公益广告的政治作用和政治内涵的意义。它们一
方面使当前政府的合法化，填补了意识形态的“真空”。最后，中国政府通过公益广
告来强调中国和共产党的重要性，因为只有在共产党的领导下，才能使中国以强国形
象巍然耸立在世人面前，伟大的中国梦才能够实现。
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Priloga 1: Glosar terminoloških izrazov
Kitajski izraz

Pinyin z diakritičnimi znaki

Slovenski izraz

彩塑

cǎisù

poslikane (figure)

大跃进

Dà yuèjìn

veliki skok naprej

党

dǎng

partija

道

dào

dao (etimološko = pot)

德

dé

moralna krepost

福

fú

sreča

富强

fùqiáng

blaginja in moč

盖

gài

sončnik

共产党

gòngchǎndǎng

KPK

公益广告

gōngyì guǎnggào

oglaševalni plakati

罐

guàn

vaza

guàn

žerjav

和

hé

mir/harmonija

荷

hé

lotos

河姆渡

Hémǔdù

neolitska kultura Hemudu
(5000–3300 p. n. št.)

和谐社会

héxié shèhuì

harmonična družba

花鸟画

huāniǎohuà

slikarstvo cvetja in ptic

Hónglóumèng

Sanje v rdeči sobi

jī

petelin, kokoš

jí

sreča

jíqìng yǒuyú

»dobre sreče je več kot dovolj«

jiǎnzhǐ

rezljanke

讲文明树新风

jiǎng wénmíng shù xīnfēng

菊

jú

ohranjanje civiliziranosti in
ustvarjanje novih trendov

鹳

红楼梦
鸡
吉
吉庆有余
剪纸

krizantema
绝版木刻

juébǎn mùkè

redukcija lesoreznega printa

客家

kèjiā

etnična skupina Hakka

孔雀

kǒngquè

pav

兰

lán

orhideja
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劳动

láodòng

delo

龙

lóng

zmaj

轮

lún

kolo dharme

螺

luó

školjka

马

mǎ

konj

漫画

mànhuà

karikatura

梅

méi

sliva

mèng

sanje

梦娃

mèng wá

lutka sanj

泥人

nírén

glinena figura

牛

niú

vol, bik

农民画

nóngmín huà

kmečko slikarstvo

盘长

páncháng

neskončni vozel

仁

rén

Sočlovečnost

伞

sǎn

prapor zmage

三个代表

sān gè dàibiǎo

tri predstavniške vloge

三国演义

Sānguó yǎnyì

Povest o treh kraljestvih

山水画

shānshuǐhuà

krajinsko slikarstvo

诗画满墙

shīhuà mǎnqiáng

Umetniško propagandni plakati
v času Velikega skoka naprej

水浒传

Shuǐhǔ zhuàn

Razbojniki iz močvirja
Liangshan

梦

四君子
太阳
天命
天下

štiri plemenite rastline
sìjūnzǐ

sonce

tàiyáng

mandat Neba

tiānmìng

»vse pod nebom«

tiānxià

天子

tiānzǐ

sin Neba

无为

wúwéi

nedelovanje

西王母

Xīwángmǔ

Mati zahodnega kraljestva

孝

xiào

filialnost

阳

yáng

sila yang

瑶族

yáozú

etnična skupina Yao
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义

yì

pravičnost

阴

yīn

sila yin

鱼

yú

riba

馀

yú

izobilje, bogastvo

中国

Zhōngguó

Kitajska

中国梦

Zhōngguó mèng

kitajske sanje

中国梦想

Zhōngguó mèngxiǎng

kitajske sanje

中国文化大革命

Zhōngguó wénhuà dàgémìng

Kitajska kulturna revolucija

中国文明网

Zhōngguó wénmíng wǎng

kitajska stran za civiliziranost

中华

Zhōnghuá

Kitajska

壮族

Zhuàngzú

etnična skupina Zhuang

子恺漫画

Zǐkǎi mànhuà

Karikature Zikaija

竹

zhú

bambus

zǔguó

domovina

祖国
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Priloga 2: Seznam kratic in okrajšav
KPK – Komunistična partija Kitajske
LRK – Ljudska republika Kitajske
n.p. – Ni podatka (o imenu, priimku)
n.d. – Ni datuma
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Izjava o avtorstvu

Izjavljam, da je magistrsko delo v celotimojeavtorskodeloterdasouporabljeniviriin literatura navedeni
v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 22. aprila 2019

Sanela Kšela
(lastnoročni podpis)
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dovoljujem / ne dovoljujem
(ustrezno obkrožiti)
objavo magistrskega dela na fakultetnih spletnih straneh.
Datum:
Podpis kandidatke:
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