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Abstrakt  

I följande text avser jag att analysera filmen Man of tai Chi och undersöka 

förhållandet mellan Kina och Hollywood. Kina blir en alltmer viktig marknad för 

filmbolag från Hollywood och hur de förhåller sig till landet ifråga när det handlar om 

filmproduktion. De existerar kulturella skillnader och en historik kring hur de skildrat 

varandra på film. Kung fu-filmens spridning har inneburit andra kulturella uttryck, från 

Bruce Lee som symbol mot imperialistiskt förtryck i tredje världen, till att bidra med 

formande av nya bildspråk i filmer som The Matrix. Hur kan en transnationell 

samproduktion mellan kinesiska och västerländska bolag se ut?  I följande uppsats 

undersöker jag produktionsförhållanden och mottagadet av filmen Man of Tai Chi  och i 

slutsatsen kommer jag fram till att filmen misslyckades som samproduktion ur ett 

kommersiellt perspektiv. 

 

Nyckelord 

Kung fu, transnationell film, Kina/Hongkong, Hollywood 

 

Tack till: 

Sanjin Pejkovic med handledningen och alla de som bidragit med feedback under 

arbetets gång 
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1 Inledning 
 
 

Ända sedan Deng Xiaopings ekonomiska reformer i det kommunistiska 

Kina i slutet på sjuttiotalet har Kinas ekonomi gått från centralstyrd planekonomi till en 

modell baserad på västerländsk kapitalism vilket även medfört att Kinas roll i 

omvärlden blivit alltmer påtaglig.  Som ekonomi har man förvandlats till en global 

stormakt, men även kulturellt har den kinesiska regionen bidragit till att influera 

populärkulturen på global nivå. Den kinesiska halvön Hongkong som under hundra år 

tillhört Storbritannien som koloni fostrades under marknadsekonomin och under de här 

förhållandena formades en filmindustri baserad på två aspekter ur den kinesiska 

kulturen; kinesisk opera och kampsport.1 Även om halvön varit under brittiskt styre 

under en lång tid har kolonin aldrig tappat sina rötter till fastlandet. Själva 

filmskapandet i Hongkong har färgats av både kapitalismen och kinesiska traditioner, 

där skickliga entreprenörer inom filmbranschen visste hur man kunde dra nytta av 

handelsfriheten och tilltala folk både inom den kinesiska sfären men även utanför den.2 

Samtidigt har Hollywood influerats av de filmer som producerats från den 

brittiska kolonin. En koloni som gett upphov till globala stjärnor som Bruce Lee och 

Jackie Chan har bidragit till att sprida kung fu-filmer, eller vad som generellt 

kallas ”Hongkongaction” över världen.  Under sjuttio och åttiotalet fostrade Hollywood 

egna ”kampsport skådespelare” som Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme och 

Steven Seagal, men under slutet av nittiotalet anammade man även kung fu filmens 

estetik i science fiction-filmen The Matrix (The Wachowskis, 1999) genom att ta över 

kampsportskoreografer från Hongkong för att regissera fight-scenerna. Filmen visade 

sig vara en banbrytande fusion av Hollywood- teknologi och kinesisk kampsport.  

2001 släpptes Zhang Yimous Hero, ett martial arts epos som fokuserar på 

Kinas enande genom dess första kejsare. Bland svenska filmkritiker blossade en debatt 

upp rörande filmens tematik. Hyllningarna av filmens estetik bemöttes av kritik från de 

som ansåg att filmen legitimerade fascism och att hyllningarna ignorerade filmens 

underliggande budskap. Michael Tapper går till hård attack mot de som hyllat filmen i 

en serie debattartiklar i DN under 2003. Debatten handlade om huruvida filmens 

regissör förespråkade en fascistisk ideologi på grund av filmens nationalistiska 

1Olle Sjögren, Röda berg och djupa floder, - En invigning i den kinesiska filmkretsen Optimal Press, 
Göteborg, 2007 s.217ff 

2Sjögren s. 187 
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framställning.3 

Om man tittar närmre på de filmer Kina producerat och exporterat under 

de senaste åren efter Hero (Zhang Yimou, 2001); Ip Man (Wilson Yip, 2008), True 

Legend (Yuen Woo Ping, 2010), Legend of a Fist (Andrew Lau, 2010), The 

Grandmaster (Wong Kar-Wei, 2013) kan man skönja ett mönster.  Kina återupprepar 

och recirkulerar kinesiska hjältar och legender som berättats många gånger tidigare på 

film. Många av nämnda filmer har även kopplingar till Bruce Lee. Karaktären Chen 

Zhen från Fist of Fury (Fruktans nävar, Lo Wei, 1972) återkommer i Legend of a Fist. 

Ip Man, Lees läromästare i verkligheten presenteras som en förkämpe mot japansk 

imperialism i både Ip Man och The Grandmaster. Man kan jämföra det här 

tillvägagångssättet med Hollywood som återberättar amerikanska hjältar eller legender, 

oavsett om det är Jesse James eller Billy The kid från westerngenren, eller Spider-Man 

eller Super-Man från superhjältegenren. Leon Hunt utvecklar i sin bok Kung fu Cult 

Master att både amerikanska och kinesiska filmgenrer som exempelvis westerns och 

kung fu engageras i mytbildande historier av historiska händelser.4   

 

2 Syfte/Frågeställning 
 

På vilka vis kan man skönja förhållandet mellan Kina och Hollywood i 

samproduktioner? Ett bra exempel att utröna en strategi vore genom en närstudie av 

filmen Man of Tai Chi, regisserad av Keanu Reeves med Tiger Chen i huvudrollen. En 

samproduktion mellan amerikanska Universal Pictures, australiensiska Villäge Roadshow 

Pictures (produktionsbolaget bakom The Matrix) och det i Kina dominerande 

distributions/produktionsbolaget China Film Group. Eftersom estetiken härstammar från 

filmproduktionen som uppstod under nittonhundratalet med Hongkong i centrum är 

relationen mellan länderna relevant för undersökningen. 

Vad jag ämnar göra angående Man of Tai Chi är att studera filmen och hur 

filmen förhåller sig mellan Kina/Hongkong och USA/Hollywood i det här fallet.  Hur 

formas ett berättande i en transnationell samproduktion mellan kinesiska och amerikanska 

filmbolag? Kan man hitta medvetna strategier vid en närläsning?  Meaghan Morris, 

3 http://www.dn.se/stories/stories-kultur/debattzhang-yimou-och-politiken/ 
4Leon Hunt  Kung fu cult masters: [from Bruce Lee to Crouching tiger], Wallflower, London, 2003 s. 50f 
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professor i kulturstudier i Hongkong redogör för ett ”two rival schools” eller ”contact”- 

berättande som hon menat har cirkulerat och skapats genom den transnationella 

filmindustrin i Sydostasien. Med det menas ett narrativ där kulturer möts och kolliderar. 

Ett vanligt motiv i kung fu-filmer är alltså ”Karate vs Kung Fu” som i Bruce Lee-filmen 

Fist of Fury, där de olika kampsporterna får representera två olika kulturer 

därav ”contact”-narrativ. Kontakten i den filmen framställs som oerhört konfrontativ där 

Kina utmålas som offer för japansk imperialism. 

 Med ett sådant berättande som utgångspunkt vore det fruktbart att utröna 

hur Man of Tai Chi skildrar frågor som tradition/modernitet i förhållandet mellan ”öst och 

väst”. De här är generaliserande begrepp och används inte i övriga texten. Men här menas 

förhållandet mellan olika kulturer, där kinesiska och amerikanska kulturernas historiska 

utveckling skiljer sig åt. Kina som ”öst” får representera tradition och den amerikanska 

kapitalistiska synen får vara ”väst” och representera modernitet i läromästare/elev- 

berättande. Med läromästare/elev- förhållande menar jag undersöka den antagonistiska 

kraften som försöker komma i vägen för elevens utveckling. Vad är det som ska uppnås i 

filmen och varför hindras protagonisten? Samtidigt ska jag redogöra för frågor som 

produktionsförhållanden och reception. 

 

3 Avgränsning 
 
  Actionfilmer som producerats i Hongkong och den sydostasiatiska 

regionen har redan från början legat på en transnationell distribution. David Bordwell 

skriver hur ledande filmbolag som Shaw Brothers skickade ut synopsis till distributörer 

i Asien för att få reda på hur gångbara historierna var utomlands.5  Det här gör en studie 

av kung fu-film ur ett transnationellt perspektiv svåröverskådligt och ofokuserat.  Vad 

som kan vara givande istället är en studie i samproduktion. Alltså filmer som redan vid 

produktionsstadiet finansierats av filmbolag från olika länder. I det här fallet har jag valt 

en samproduktion mellan USA och Kina/Hongkong. Förhållandet mellan Kina och 

Hongkong är komplicerat. Även om Hongkong i nuläget är relativt självständigt, är den 

forna brittiska kolonin i frågor som rör filmproduktion ekonomiskt beroende av Kina. 

Därför kommer jag i fortsättningen referera förhållandet länderna emellan som 

5David Bordwell  Planet Hong Kong: popular cinema and the art of entertainment, (second edition ) 
Irvington Way Institute Press Madison Wisconsin, 2011  s. 42 
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Kina/Hongkong istället för separata länder förutom i de sektioner där deras relationer 

behandlas. 

4 Teori/metod 
 

En stor del av analysen engageras i transnationell teori och en praktisk 

tillämpning av teorin på en film. Min analys av Man of Tai Chi är att försöka studera 

filmen som ett transnationellt projekt mellan Hollywood och Kina. Meaghan Morris text 

Transnational imagination in action cinema; Hong Kong and the making of a global 

popular culture är en central teoretisk text som jag använder mig av. Hon hävdar att 

Kina/Hongkong och regionen runtomkring spelat en stor roll i att forma berättelser 

inom actiongenren i filmer som var producerade för global distribution.  I artikeln 

undersöker hon ”two rival schools” berättandet i den amerikanska actionfilmen Best of 

the Best (Robert Radler, 1989). Med det menas en konflikt mellan olika kulturer eller 

livåskådningar.6 Hon fokuserar distributionsmässigt främst på direkt-till-video 

marknaden så som hon definierar den vid tidpunkten då filmen kom ut. Hon undersöker 

genrefilmer och förhållandet mellan olika kulturer i en marxistisk tradition och 

representationen av olika klasser och hur kampsportsutövare självmedvetet säljer sina 

skickligheter som produkter. Även om kung fu-film är en generell term, tänker jag 

applicera den eftersom filmen som analysobjekt härstammar från en filmindustri där 

kung fu, eller kinesisk kampsport dominerat flödet av filmer som distribuerats. 

 Morris diskuterar hur specifika narrativ sugs upp globalt och det är min 

utgångspunkt. Hur kan det här berättandet upplevas i en samproduktion mellan 

kinesiska och västerländska bolag? ”Two rival schools” tänker jag applicera på Man of 

Tai Chi och göra en närstudie i frågor som tradition/modernitet, och läromästare/elev.  

 

5 Forskningsöversikt 
 

För bakgrund till hur kung fu-filmen växt fram har jag använt mig av 

David Bordwells Planet Hong Kong, den reviderade andra utgåvan från 2011.  För 

6 Meaghan Morris, Transnational imagination in action cinema: Hong Kong and the making of a global 
popular culture ur Inter-Asia Cultural studies, Volume Number 2, 2004 s.184 hämtad från 
http://www.academia.edu/182948/Transnational_Imagination_in_Action_Cinema_Hong_Kong_and_the_
making_of_a_global_popular_culture 

7 
 

                                                 

http://www.academia.edu/182948/Transnational_Imagination_in_Action_Cinema_Hong_Kong_and_the_making_of_a_global_popular_culture
http://www.academia.edu/182948/Transnational_Imagination_in_Action_Cinema_Hong_Kong_and_the_making_of_a_global_popular_culture


 
 
 

ytterligare bakgrund angående de estetiska rötterna har jag använt mig av Olle Sjögrens 

Röda berg och gula floder, en översiktlig bild av kinesisk film och Yung Sai-shings 

artikel Moving Body: The Intersections between Chinese opera and Action-Cinema ur 

Hong Kong Connections som är en antologi sammanställd bland annat av en annan 

forskare jag använt mig av; Meaghan Morris. Hennes Transnational Imagination in 

Action Cinema ingick inte i antologin utan fanns att finna i Inter-Asia Cultural Studies 

och texten ifråga berör transnationellt berättande. 

En annan text jag använt mig av heter What is Transnational Cinema? 

Thinking from the Chinese situation  av Chris Berry. I Berrys fält ingår kinesisk film 

och transnationella filmstudier och texten försöker belysa problematiken kring 

definitionen av transnationell film med den kinesiska regionen som fokuspunkt. 

Leon Hunts Kung Fu Cult Master har använts som referens , främst som 

referat för Enter The Dragon.  Hunt har specialiserat sig på genrefilmer, mer specifikt 

Hongkong-film och hans Kung Fu Cult Master var den första engelskspråkiga bok som 

betonade Hongkongfilmens globala påverkan.7 Jag har även använt mig i begränsad 

utsträckning av två andra forskare, Zhang Yinjin och Lesley Stern. Yingjins artikel 

behandlar den kinesiska regionens identitet eller identitetsproblem och är relevant 

eftersom Hongkongs förhållande mellan Kina och omvärlden varit kluvet. Jag har även 

använt mig av en artikel av Lesley Stern om hur filmer förvandlas i processen av global 

spridning.  

Transnationell teori har tidigare problematiserat staten och nationsfilm 

som en slags barriär. Genom att främmandegöra nationsfilmen, blir verkligheten 

oproblematisk genom att lyfta fram transnationell film som enbart marknadsdriven. 

Transnationell teori innefattar alltså en mer komplicerad relation mellan länder inom 

filmproduktion än vad tidigare åskådliggjorts, där transnationell forskning har fokuserat 

kring nationsfilmernas svårighet att vara representativ för respektive nation utan att 

redogöra för de praktiska begränsningar som det innebär. På ett sätt handlar den typen 

av forskning i slutändan ändå om nationsfilm. Frågan handlar kanske mindre om 

nationen, utan snarare om olika kulturella kontexter. 

Enligt Zhang Yingjin har den kinesiska filmindustrin som projekt varit 

svårdefinierat när det handlar om den politiska historien i området. Hongkong har 

komplicerade förhållanden med det kinesiska fastlandet vars identitet är i ständig 

7 http://www.brunel.ac.uk/cbass/social-sciences-media-communications/media/filmtv/staff/leon-hunt 
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rörelse.8  Det existerar alltså en central problematik i att identifiera en egen kinesisk 

identitet inom filmproduktionen i området. Samtidigt skriver Lesley Stern  i en artikel 

att kung fu-filmer lyckats spridas globalt som en slags förebild för transnationellt 

filmskapande.9 

Å ena sidan har kinesisk film problem att hitta en egen identitet, å andra 

sidan har Hongkong som specifik geografisk nämnare bidragit med att skapa en 

transnationell filmproduktion10. Chris Berry beskriver hur transnationell film växt fram 

ur globaliseringsprocessen och även om globaliseringen skapat förutsättningar för 

filmskapande över gränserna, har man kanske även skapat andra krafter som inte 

nödvändigtvis är drivna av kapital. Berry säger här att värderingarna som 

globaliseringsprocessen innehåller motsätts av andra krafter som globaliseringen skapat 

i kölvattnet som en oväntad effekt.11 

Chris Berry försöker att problematisera och belysa de praktiska 

svårigheterna med transnationell film. Vad är det som händer genom distributionen och 

visningen av filmer globalt? Berry hävdar att den kapitalistiska grundbulten i 

globaliseringsprocessen som transnationell filmproduktion växt ur inte nödvändigtvis 

helt går ihop med olika länders kulturella arv som bör tas i beaktande.12 Vid studier av 

transnationell film förbises faktorer som existerar inom individuella nationer vilket kan 

leda till att man får uppfattningen av transnationell film som oproblematiska projekt. Att 

filmer som distribueras skulle passera länder utan att ta hänsyn till olika regioner och 

länders kulturella kontexter.13 Språk är ett exempel. Tillvägagångssättet med 

översättning skiljer sig från land till land därav dubbning av språk och undertexter är de 

två huvudsakliga tillvägagångssätten. I Sverige används mestadels undertexter, medan 

dubbning sker sparsamt, vilka metoder och i hur hög grad de används bestäms inom 

respektive länder. 

 Filmer anpassas alltså ofta för olika marknader, men kan även hjälpa till 

att skapa andra uttryck. Kung fu-filmen är både global och lokal. Lokal eftersom 

8Zhang, Yingjin, Chinese cinema and transnational film studies, Ur World Cinemas, Transnational 
perspectives (red. Natasa Durovicova, Kathleen Newman s. 126 
9Lesley Stern How movies move Ur World Cinemas, Transnational perspectives (red. Natasa Durovicova, 
Kathleen Newman s. 193 
10Morris, s. 184 
11Chris Berry What is transnational cinema? Thinking from the Chinese situation Ur Transnational 
Cinemas Volume 1 Number 2 2010 s.112 hämtad från 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1386/trac.1.2.111_1?journalCode=rtrc20& 
12Berry s. 123 
13Berry s. 113 
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historierna handlar ofta om kolonialt förtryck, globala eftersom de är visuellt 

spektakulära. Lesley Stern hävdar att Hongkongfilmer (såsom kung fu-filmer) satte en 

stil väl anpassad för en globaliserad värld. Den är oerhört visuell med lite dialog och 

mycket action vilket på så vis är mer universellt.14Vad hon menar är att vad som lockar 

en global publik är de spektakulära actionsekvenserna, mer än de lokala sägner och 

legender som filmerna presenterar. Men hon hävdar även att regionen haft problem med 

både det inhemska och det globala, språkligt såsom historiskt.15 Med andra ord, där 

ligger en historisk regional bakgrund till den transnationella filmindustrin. Många av 

filmerna som producerats har haft berättelser som fokuserat på kolonialt förtryck, från 

västerländska stormakter eller från Japan och hur Kina/Hongkong hanterar utländskt 

inflytande, alltså hur man hanterar globaliseringen. Med tanke på det kinesiska 

fastlandets tidigare relativa isolation från omvärlden som efter Deng Xiaopings reformer 

börjat luckras upp och bli mer delaktig kan man eventuellt hävda att den typen av 

historier skulle kunna spelas effektivt hos en lokal publik. Meaghan Morris tar upp en 

problematik. Många av de kung fu-filmerna som producerades var redan från början 

gjorda för en internationell marknad. Det är inte ovanligt att filmer klipps om och 

cirkulerar i olika utgåvor för olika marknader. Den engelsk-språkiga versionen av kung 

fu-filmer är de som haft störst spridning och Morris hävdar att de versionerna skulle ha 

förstärkt ”two rival schools”-berättandet, som hon fokuserar på i sin text, eftersom det 

var mest gångbart.16   

 Dessutom hävdar Meaghan Morris att den transnationella filmindustrin i 

Asien format den sortens ”kontakt”-berättande som hon anser värd att undersöka. 

Hennes försök att studera hur  berättande inom genrefilm formats som en effekt av 

globaliseringen är en utmärkt utgångspunkt för en studie som faktiskt tar hänsyn till hur 

transnationell film fungerar i praktiken som effekt av globaliseringen. Kung fu-filmens 

transnationella rötter så som den spridits has skapat en global genrebas av människor 

som uppskattar genren eller låter sig inspireras. På samma vis som Lesley Stern 

beskriver hur Bruce Lee har anammats i tredje världen som en ikon mot förtryck kan 

man här se hur spridningen av film kan skapa oväntade effekter och förändra 

ursprungliga texter och ikoner. Här ser vi hur globaliseringen skapat effekter som inte 

nödvändigtvis har sina rötter i kapitalistisk ideologi. 

14Stern s. 193 
15 Stern s. 194 
16Morris s. 184 
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Leon Hunt skriver i Kung Fu Cult Master från 2003 att Jet Li var den sista 

äkta martial artshjälten på film och saknar efterföljare.17 Men om man undersöker den 

globala distributionen kan man se en annorlunda utveckling. Den globala spridningen 

av kung fu-filmer har inspirerat en ny generation martial arts-skådespelare. Två exempel 

är thailändske Tony Jaa och indonesiske Iko Uwais som båda fått fart på respektive 

filmindustrier som i sin tur producerats filmer som distribuerats globalt och blivit 

publikframgångar. Tony Jaa med Ong Bak (Prachya Pinkaew, 2003), Iko Uwais med 

The Raid (Gareth Evans, 2011) för att nämna några. Även om actiongenren formats 

utifrån kommersiella villkor, har det fått andra effekter än rent kommersiella. 

En ”fanbase”, eller supporterkultur kring den här formen av genrefilm har skapats och 

frodas.   Transnationell film anpassas ofta i processen på olika vis. Å ena sidan under 

processens gång för andra marknader, kulturella skillnader men å andra sidan kan  andra 

uttryck i konsumtionsprocessen skapas. 

 

6 Historik 
 

6.1 Kina/Hongkong 
 

Även om halvön Hongkong varit relativt självständigt från kinesiskt styre 

så har kolonin ändå varit ekonomiskt beroende för filmproduktion. Kina har bidragit 

med pengar till filmproduktionen sedan efter andra världskriget. På grund av den 

begränsade befolkningen i Hongkong har man tvingats rikta sig mot en bredare 

internationell marknad. Protektionistiska åtgärder som begränsade distribution av 

Hollywood-film hjälpte dessutom till att bygga upp industrin.18 

 Kina har även haft stort inflytande på infrastrukturen och den politiska 

utvecklingen på fastlandet har indirekt påverkat befolkningen i Hongkong. Med Deng 

Xiaopings ekonomiska reformer i slutet av sjuttiotalet blev Hongkong alltmer knutet till 

Kina.19 Den tidigare antagonistiska synen på kapitalism under Mao Zedong-styret 

försvann och nu kunde den kapitalistiskt betingade kolonin närma sig Kina, eller 

tvärtom; Kina närma sig Hongkong och därmed omvärlden. Något självstyre har 

kolonin aldrig haft. Även om det har rått yttrandefrihet har invånarna aldrig kunnat rösta 

17Hunt s. 140 
18Bordwell s. 41 
19Bordwell,  s. 19f 
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politiskt. Å ena sidan var britterna oroliga för att ett kommunistiskt parti kunde växa 

fram, å andra sidan fruktade den kinesiska regimen att ett kommunistiskt motstånd 

kunde uppstå.20 Däremot har befolkningen överlag behållit den kinesiska kulturen i och 

med att en stor mängd av kolonins befolkning härstammar från södra provinserna i 

Kina. Dock har även migranter från länder såsom Ryssland och Indokina bidragit till en 

blandad befolkning.21 Hongkong har skapat ett bekvämare förhållande med omvärlden 

än vad Kina haft. Man kan påstå att moderniseringsprocessen av regionen började med 

Hongkong eftersom kolonin under brittiskt styre tilläts bygga upp en progressiv 

marknadsekonomi som blomstrat och förvandlat Hongkong till en av världens största 

ekonomier. I slutet på nittonhundratalet räknades Hongkong till den tredje rikaste 

ekonomin i Asien.22 Storbritannien hade ett hundraårsavtal med Kina över äganderätten 

till kolonin, men 1997 gick avtalet ut och oron över vad som skulle hända med kolonins 

kapitalistiska struktur som hjälpt kolonin oerhört väcktes. Skulle Hongkong förbli 

ekonomiskt oberoende?   

Filmindustrin i Hongkong etablerades efter andra världskriget som en 

produktiv sådan. 1965 distribuerades 235 filmer, mer än Frankrike och Tyskland ihop.23 

Hongkong producerade konsekvent mängder med filmer och kunde på så vis konkurrera 

kvantitativt. Kvalitativt började standarden höjas med vertikalt integrerade studios som 

Shaw Brothers och inhyrd filmpersonal från Japan. Shaw Brothers hade råd att 

producera påkostade epos som tekniskt sett var relativt välgjorda24  Även om den lokala 

dialekten (eller språk) i Hongkong är kantonesiska ansågs mandarin vara ett högre 

stående språk mycket på grund av den viktiga distributionen till fastlandet.  Allt ljud 

spelades in efterhand, vilket underlättade den globala distributionen då filmerna oftast 

dubbades till andra språk. 

Chris Berry skriver att Kina fortfarande ser Hongkong som en främmande 

marknad och 2003 bildades en statlig myndighet CEPA (Common Economic 

Partnership Arraggement). Enligt CEPA kan en Hongkong-film med tillräckligt stort 

ekonomiskt stöd från den kinesiska staten få en större distribution i Kina då Hongkong 

upphör att vara främmande om det är en samproduktion med fastlandet.25 Med andra 

ord kan kinesiska myndigheter kontrollera innehållet eftersom den kinesiska staten har 

20Bordwell s. 18 
21Bordwell s. 19 
22Bordwell s. 18 
23Bordwell s. 22 
24Bordwell s. 22 
25Berry  s.118 
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större kontroll över de ekonomiska förhållandena under produktionen och då behöver 

filmerna den kinesiska statens godkännande av innehållet. 

Historiskt, produktionsmässigt och distributionsmässigt är det alltså 

problematiskt att hävda att genrer kan kopplas till en enda plats. Meaghan Morris menar 

att länder som USA, Japan, Filippinerna, Taiwan och även det kinesiska fastlandet är 

länder som bidragit till att skapa den transnationella actionfilmen som går under 

beteckningen ”Hongkong-action”. 

Eftersom den inhemska hemmamarknaden är begränsad har 

filmproducenter tvingats att söka sig utomlands och producera filmer för en global 

marknad för att skapa intäkter. Fler länder brukar alltså vara inblandade i 

genreproduktionen, vilket har enligt Lesley Stern lett till en hybridgenre på grund av 

filmernas lokala innehåll.26. Genom att blanda kinesiska legender, myter med ett visuellt 

lockande bildspråk har man lyckats skapa en film genre som tilltalar både det lokala och 

det globala.27    

 

6.2 Vad är kung fu-film? 
 

Man kan dela upp dess ursprung i två olika inriktningar; kampsport som 

utvecklades genom buddhistiska läror och kinesisk opera. När man tänker på kampsport 

är begreppet kung fu det som dyker upp. Kung fu kan dock ses som ett samlat namn för 

de många olika kinesiska kampstilarna som existerar. Enligt Olle Sjögren myntades 

begreppet av Bruce Lee. Sjögren menar även att begreppet är så vagt att det kan omfatta 

mer än enbart kampsport, att det innefattar en generell skicklighet inom olika 

områden.28 Det har blivit mer av en etikett för en filmgenre än en tillräcklig beskrivning 

av kampsport. Termen kung fu-film användas i resten av texten eftersom dess betydelse 

är vida associerat med filmgenren. 

 Den kinesiska kampsporten utvecklades i ett buddhistkloster i södra Kina 

ett par sekler e.Kr. Utvecklingen av kampsporten baseras på den indiske munken Bodhi 

Dharmas texter som grundas på naturens samspel mellan kropp och själ där specifika 

26Stern s.194 
27Morris s. 184 
28Sjögren s. 224f 
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egenskaper från djur hämtades in.29  Geografin i Kina spelade även en stor roll i 

utformningen av kampstilar. I de karga, öppna högländerna tillämpade man ofta hopp 

och sparkar, medan de trångbodda städerna i söder utvecklade en mer intim närstrid 

med nävar.30 Bordwell spekulerar att den mer spektakulära sparkstilen från norra 

fastlandet inspirerade den kinesiska operans akrobatiska stil.31 Man skiljer även på 

mjuka och hårda stilar. Tai Chi som är fokus för filmanalysen ifråga räknas som en mjuk 

stil. Via avslappnade, fluida rörelser kan man använda motståndarens styrka och 

rörelseenergi.32 Med enstaka undantag skildras Tai chi sällan på film på grund av dess 

mjukhet och har inte ansetts vara tillräckligt filmisk i sin brist på styrka. 

Estetiskt hämtar kung fu-filmen sin utformning från kinesisk opera, främst 

dess akrobatiska tradition, med en minimal scenografi som lyfter fram de performativa 

aspekterna hos aktörerna. Scenografin är sekundär, aktörernas akrobatiska agerande är 

istället i centrum. Som Yung Sai-shing säger ”the body and its action have become the 

spectacle.”33 Stridsscenerna är filmade på liknande sätt som man upplever en pjäs, 

sedda från sidan med begränsat djup i bilden för att efterlikna Peking-operan. (se Bild 1 

i bilaga) Sai-shing hävdar att de performativa aspekterna av Operan har hittat ett eget 

språk i filmvärlden där man applicerat filmgrepp för att lyfta fram de performativa 

egenskaperna ur Peking-Operan.34 

 Enligt Sjögren brukar man dela in kung fu-filmer i två grenar; beväpnad 

och obeväpnad kamp, men att uppdelningen beror på berättandet. Kung fu-filmer som 

består av obeväpnad kamp centrerar ofta kring en konflikt mellan olika stilar eller ett 

förhållande mellan mästare och elev.35 Beväpnade strider hör till fantasy-filmer såsom 

Crouching Tiger, Hidden Dragon och Hero med större fokus på ett specifikt värde kring 

ett vapen där vapnet ifråga ofta har en metaforisk innebörd. De kallas för wuxia där Wu 

xia betyder ”martial arts hero”. En enkel jämförelse vore med amerikanska superhjältar, 

men där krafterna i wuxia kommer från inre spiritualitet och självdisciplinerad träning. 

 Antagonisterna är ofta japaner, manchuer eller västerlänningar. Kolonial 

imperialism är fienden och kineserna måste enas för att bekämpa den. Ofta finns 

29Sjögren s. 217f 
30Sjögren s. 218 
31Bordwell s. 128 
32Hunt s. 32 
33Yung, Sai-shing, Moving Body: The Interactions Between Chinese Opera and Action Cinema Ur .),  
Hong Kong connections: transnational imagination in action cinema  av Meaghan Morris, Li Siu Leung 
& Stephen Ching-kiu Chan (red) Duke University Press, Durham, 2005 s. 31 
34Sai-shing s. 28 
35Sjögren s. 218 
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motsättningar bland kineserna, främst mellan kampsportsstilar som får symbolisera 

olika synpunkter. I Executioners from Shaolin (Lau Kar-leung, 1977) måste eleven ta till 

sig av en annorlunda stil för att besegra den onde munken Pei Mei och hämnas sin 

läromästare. En stil han blivit uppfostrad med att hata. 

Även om filmproduktionen var transnationell, var den till en början 

regionalt begränsad. Enligt Bordwell ansågs inte kung fu-film vara en gångbar 

exportvara till en början. Den ansågs vara en lokal produkt begränsad till den asiatiska 

marknaden. Det var inte förrän filmen Chinese Boxer (Jimmy Wang Yu, 1970) och 

främst Bruce Lee-filmerna som uppmärksammades 1972 vid filmfestivalen i Cannes.36 

 Kung fu-filmer spelades ofta på biografer i amerikanska innerstäder och 

kombinationen med blaxploitationfilmer ledde till att filmerna blev populära bland afro-

amerikaner. 37Filmerna distribuerades globalt i dåligt dubbade versioner vilket skapade 

ett ”camp”-följe. Kultstämpeln på filmer följde på grund av den taskiga tekniska 

kvalitén som utgjorde många av kung fu-films produktionerna, men även den engelska 

dubbningen. 

Uppskattningen har i det här fallet uppstått genom en avvikelse från 

Hollywoods standarder. Udda, obskyra filmer som ses som ”so bad they´re good” att en 

västerländsk publik började finna uppskattning för filmerna som omedvetet komiska. 

David Bordwell beskriver hur fankulturen kring filmer växt fram, att fans var 

intresserade av de tekniskt sämre produkterna. ”A popular cinema gave birth to a 

populist fan culture”.38 En uppskattning som senare ledde till en kulturell utveckling åt 

det oväntade hållet.39 

Kung fu-filmer har alltså sedan sjuttiotalet, genom Bruce Lees 

internationella genombrott cirkulerat globalt och skapat en konkurrerande filmindustri 

till Hollywood. Men det är mer problematiskt än så. Ungefär samtidigt som Bruce Lee 

slog igenom producerades tv-serien Kung Fu (Ed Spielman, 1972-1975) en western-

serie med en halvasiatisk hjälte i Kwai Cheng Caine (David Carradine). Ett första ”east 

36Bordwell s. 52 
37Blaxploitation var en specifik genre populär under 1970 talet inriktad för en svart publik i USA. 

Actionfilmer där hjälten var svart och skurken vit. 
38Bordwell s. 54 
39 Som ett exempel på oväntade effekter kan nämnas hiphopgruppen Wu Tang Clan som samplade ljud 
från kung fu filmer men även döpte album efter filmerna. RZA har i intervjuer pratat hur viktiga kung fu-
filmer var när han växte upp, om familj och lojalitet. 2012 gjorde RZA regidebut med The Man with the 
Iron Fists, en pastisch på kung fu- filmer med skådespelare som Russell Crowe och Lucy Liu i några av 
rollerna. 
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meets west”-scenario som upprepats i filmsammanhang sedan dess i filmer som Rush 

Hour (Brett Ratner, 1997) och Shanghai Noon (Tom Dey, 2000). Istället för att se 

kinesisk och amerikansk film som varandras motpoler framstår alltså förhållandet mer 

komplicerat vid en närstudie av filmhistorien. Genom samproduktioner och historier 

om ”kontakt” mellan kulturer med olika tankemönster kan vi skönja mönster av 

kommunikation. 

Estetiskt lånade även filmerna vilt, från italienska spaghettiwesterns med 

dramatiska zoomeffekter till de japanska samuraj-filmernas våldsestetik och man 

anlitade även japansk arbetskraft såsom kameramän.40 Även om genren formades lokalt 

kulturellt kom inspiration och influenser utifrån vilket bidrog till att forma genren. 

Filmtekniker och genrekonventioner under åttiotalet implementerades ofta av 

Hongkongs filmregissörer. Under åttiotalet dog den renodlade kung fu-filmens 

popularitet ut och nya grepp började användas. En fusion av kung fu och modern action-

film formades. Bordwell berättar om hur regissörer i Hongkong studerade amerikanska 

filmer för olika koncept att ha i filmerna. Det här har lett till att filmerna fortsatt lyckats 

spridas så bra som de gjort eftersom de använder sig av beprövade metoder41  Filmer 

som Red Wolf (Yuen Woo-Ping, 1997) är exempelvis ett hopkok av Die Hard (John 

McTiernan, 1988) och Under Siege (Andrew Davis, 1991). 

 En vital skillnad gentemot amerikansk actionfilm är att kung fu-filmer 

traditionellt sett fokuserat mest på fightsekvenser allena. Handlingen var oftast 

sekundär. Där amerikanska slagsmål på film varar två-tre minuter kan kung fu 

sekvenser hålla på i femton-tjugo minuter utan att driva handlingen framåt. Där man 

lånat koncept och idéer från Hollywood har man även varit mindre noggrann med att 

studera det strukturerade Hollywoodberättandet. 

Det är möjligtvis såhär transnationell film kan fungera, genom att skapa 

nya kulturella yttryck. Även om globaliseringen format en transnationell filmproduktion 

betyder inte det nödvändigtvis att effekterna som skapas kan kopplas till samma 

tänkande som gett upphov till de ideologier som format globaliseringen.  Nya 

uttryckssätt skapas via influenser från andra källor. Bordwell nämnde tidigare att 

våldsestetiken i kung fu-filmer formats av influenser från italienska västernfilmer såsom 

japanska våldsskildringar. Stil uppstår genom kulturella utväxlingar och influenser. Det 

finns enligt Lesley Stern, geopolitiska orsaker till hur filmer rör sig, hur de cirkuleras, 

40Bordwell s. 130 
41Bordwell s. 133 
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hur de exporteras och importeras, distribuerade och visade men även hur de rör sig i 

tiden, hur meningar förändras över tid och plats.42 Och för att ge ett exempel, för 

ungdomar i tredje världen var Bruce Lee mer än en skådespelare, han blev en symbol 

för kamp mot förtryck, medan Lee på andra ställen i världen blev en symbol inom kung 

fu filmen, vars ikonografi skulle replikeras långt efter hans död.   

 

6.3 Transnationellt exempel: Enter The Dragon 

 
Innan en analys av Man of Tai Chi, tänkte jag här presentera en kort 

läsning av Enter The Dragon (I drakens tecken, Robert Clouse, 1973) för att belysa en 

tidigare historisk samproduktion och hur den formades för en större marknad. Bruce 

Lee hade visserligen slagit igenom utanför Asien några år tidigare tidigare men filmen 

är här intressant ur ett transnationellt perspektiv som samproduktion. Lee hade uppnått 

stjärnstatus vid det här laget och därför ville amerikanska Warner Brothers producera en 

film med honom i huvudrollen. 

Det komplexa förhållandet med filmproduktion olika länder emellan är för 

stort och brett att forska inom. Vad som här kommer att läggas fram grundar sig i 

sjuttiotalets kung fu-boom och som historisk startpunkt Enter The Dragon. Det är både 

den första Hollywood-producerade kung fu-filmen, men även den första amerikanska 

samproduktionen med Hongkong. Här kan man ställa utgångspunkten för transnationellt 

berättande eftersom filmen pekar på hur en transnationell samproduktion kan se ut.  

Meaghan Morris hävdar att filmen blandar kung fu-film med element från James Bond 

och de element och den Bond-film hon väljer att lyfta fram är You Only live Twice 

(Lewis Gilbert, 1967) eftersom den filmen introducerade japanska ninjas till 

omvärlden.43  Enter The Dragon lånar ingredienser från både kinesisk och västerländsk 

kultur, även om filmen tydligt signalerar ett utifrån perspektiv på Kina genom att lägga 

fokus på exotifieringen av den kulturen. 

De ekonomiska förutsättningarna spelar en stor roll för hur en 

transnationell film utformas, i representation, man vill ju sälja filmen till andra 

territorier, men även formmässigt och narrativt. När Enter The Dragon diskuteras ligger 

fokus mestadels på Bruce Lee, men filmen innehåller tre huvudrollskaraktärer som delar 

42Stern, s. 188 
43Morris s. 185 
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speltid under större delen av filmen. Som Leon Hunt påpekar är det dock den vite 

karaktären (Roper) som ges en dramatisk kurva genom filmen, den svarte (Williams) 

framställs som översexuell samtidigt som Lee framstår som en asexuell asiat.44  Bruce 

Lee får alltså dela huvudrollen med afro-amerikanske Jim Kelly och vite John Saxon. 

Kung fu filmerna var populära hos den urbaniserade svarta befolkningen i USA, 

samtidigt som blaxploitationgenren skapade nya svarta (anti) hjältar. Att filmen har en 

vit huvudrollsinnehavare kan spåras till att Hollywood-producenter vid den tiden var 

rädda för att publiken inte skulle acceptera någon annan än vita i huvudrollerna. Bruce 

Lee hade dessutom med sina erfarenheter i Hollywood av samma orsaker blivit nekad  

huvudrollen i tv-serien Kung Fu. 

Enligt Leon Hunt blir Lees påstådda transnationella karaktär problematisk 

eftersom mycket av inslagen från hans tidigare filmer reduceras eftersom hans tidigare 

filmer var mer regionalt förankrade.45  I Enter the Dragon reduceras de till förmån för 

en global marknad. Här ser vi hur en transnationell film anpassas för en bredare 

marknad i tron att filmens tillgänglighet utanför Kina eller den kinesiska regionen ökar. 

De patriotiska inslagen från Lees tidigare filmer existerade även som återkommande 

genreelement i kung fu-filmer där det kinesiska folket måste finna ett sätt att enas för att 

överkomma ett yttre hot. Filmer som Executioners from Shaolin (Lao Kar Leung, 1976) 

och Heroes Two (Chang Che, 1974) är filmer som fokuserar på motstånd mot 

invasionsstyrkor. Dessa är filmer som ses som klassiker av genreentusiaster som inte 

nödvändigtvis är bekanta med den historiska bakgrunden. 

 I Enter The Dragon överges de mer lokala aspekterna av kung fu-filmerna 

för ett mer James Bond-orienterat berättande där man valt att fokusera på de mer 

exotiska spektakulära aspekterna av kinesisk kultur. Man förändrar och modifierar 

Bruce Lees påstådda transnationella natur för att anpassa hans filmiska persona till en 

bredare marknad utanför Asien. Man valde att fokusera på det visuella spektaklet som är 

Lees fysiska förmåga och i processen reducerar hans kulturella identitet i processen.  

Enter the Dragon är ett exempel på hur en transnationell samproduktion 

produceras för att säljas till en bredare marknad. Eller för att vara mer specifik. Vad man 

tror fungerar för en bredare marknad, vilket inte är samma sak. Varför blev i så fall Lees 

tidigare filmer sådan succé? Jo för att han i fattigare länder sågs som en symbol för 

förtryck eftersom filmer som Fist of Fury och Big Boss haft anti-imperialism inbakat. 

44Hunt s. 162 
45Hunt s. 161 
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Det här är något som undkommit filmbolagen i sina försök att tillfredsställa andra 

marknader genom att hävda kulturella skillnader.  

 

7 Analys 
 

7.1 Synopsis till Man of Tai Chi 
 

Tiger Chen spelar en Tai Chi-student (med samma namn) som genom att 

delta i en nationell kampsportsturnering blir anlitad av den mystiske Donaka Mark 

(Keanu Reeves) att delta i illegala fighter. Tigers  bristfälliga ekonomiska förhållanden 

gör att han accepterar.  Vad Tiger inte vet är att matcherna streamas live. Donaka Mark, 

filmar Tigers liv i smyg och genom fotot klipper ihop en film av Tigers liv som sedan 

sprids och marknadsförs över nätet. Under filmens gång ställs Tiger mot de traditioner 

hans läromästare lärt honom gentemot en materialistiska vardag och hur hans balans i 

livet skiftar på grund av de valen han gör. 

 

7.2  Produktionsförhållanden 
 
Det finns studiobolag i Hollywood som hävdar att man ser den kinesiska 

filmindustrin som ett kulturellt hot gentemot amerikanska filmer46 . Kinas mål är alltså 

om man ska tro den här hypotesen att främja sin egen kultur i första hand genom att 

sprida sina filmer globalt.  Även om attityden doftar xenofobi så kan man ifrågasätta i 

hut stor utsträckning filmbolagen ägs eller styrs av den kinesiska staten för att ett sådant 

påstående ska ha grund. Man kan visserligen skönja ett visst mönster i de kung fu-filmer 

som producerats under åren.  China Film Co-production Corporation har producerat 

filmer som Crouching Tiger, Hidden Dragon (Ang Lee, 2001), Hero (Zhang Yimou, 

2001), House of the Fying Daggers (Zhang Yimou, 2004) Fearless (Ronnie Yu, 2006), 

The Forbidden Kingdom (Rob Minkoff, 2007), Ip Man (Wilson Yip, 2008), filmer med 

klar lokal förankring i de myter och kinesiska myter och legender som filmerna 

innehåller. Även China Film Group har producerat en mängd inom genren, sett till antal 

46Kim Masters, The China Clusterf—k: Is Hollywood Fed up? 
http://www.hollywoodreporter.com/news/chinese-american-movie-productions-is-444814 [senast hämtad 
2014-12-30] 
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filmer de producerat överlag är de fler än China Film Co-production Corporation; varav 

Man of Tai Chi och en uppföljare till Crouching Tiger Hidden Dragon som de mest 

intressanta. Det statligt ägda China Film Group har mycket stort inflytande på den 

inhemska marknaden då de inte enbart producerar utan även  importerar utländska 

filmer i Kina och exporterar filmer.47  Det är även det enda distributionsbolaget i Kina 

som har tillstånd att importera filmer.48 Det inflytandet som filmbolaget har och vilka 

produkter de väljer att producera gör en undersökning av en av deras filmer både 

intressant och relevant. Det finns de bolag i Kina som inte enbart  vill producera 

kinesiska filmer som spelar utomlands utan även ha som mål att samproducera filmer 

med Hollywood.49 Att kinesiska bolag vill skapa kontakter med Hollywood har delvis 

att göra med att försöka utveckla sin egen filmindustri. Ordföranden för det statligt ägda 

China Film Groups ordförande har sagt i ett officiellt uttalande att Kina måste locka 

filmexpertis från Hollywood för att utveckla sin egen filmindustri. 50 

 New York Times skribenten Didi Kirsten Tatlow skriver i en artikel att 

Kina är mindre antagonistiska gentemot utländska filmskapare på grund av de 

samproduktioner och partnerskap av olika sort man satsar på för man vill att den 

kinesiska kulturen ska matcha Kinas globala ekonomiska framgångar.51 

 I Kina är distributionen av utländska filmer hårt reglerade, men man ser 

även strikt på samproduktioner.  Minst en tredjedel av finansieringen måste komma från 

Kina, huvudrollsinnehavare måste vara kinesisk och stora delar av filmen måste vara 

inspelad i Kina enligt ordföranden för statliga SARFT (State Administration of Press, 

Radio, Film and television)52. Myndigheten SARFT inspekterar och kontrollerar all 

media i Kina och har stor kontroll över vilka typer av berättelser som får presenteras i 

tv, film och radio. Den hårda regleringen av filmerna har dock fått lättas på grund av 

tryck utifrån, både från Hollywood men även kritik från World Trade Organization har 

47 Eric Brown, China Film Group, Chinas largest film company announces $739 million IPO 
http://www.ibtimes.com/china-film-group-chinas-largest-film-company-announces-739-million-ipo-
1607978 [senast hämtad 2014-12-30] 
48  Bi Ximing, CFGC issues 500m yuen bond to finance digital movie 
http://news.xinhuanet.com/english/2007-12/14/content_7250001.htm 
49Liz Shackleton,  China´s new global strategy http://www.screendaily.com/reports/in-focus/chinas-new-
global-strategy/5043104.article [senast hämtad 2014-12-30] 
50 Didi Kirsten Tatlow, Coming of Age tale for Chinese cinema 
http://www.nytimes.com/2012/09/11/business/global/coming-of-age-tale-for-chinese-
cinema.html?pagewanted=all&_r=0 [senast hämtat 2014-12-27] 
51http://www.nytimes.com/2012/09/11/business/global/coming-of-age-tale-for-chinese-
cinema.html?pagewanted=all&_r=0  
52http://www.nytimes.com/2012/09/11/business/global/coming-of-age-tale-for-chinese-
cinema.html?pagewanted=all&_r=0  
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påverkat attityden, vilket lett till att kvoteringen av Hollywood-filmer minskat och ökat 

trycket på de inhemska filmskaparna eftersom de amerikanska filmerna är populärare 

hos den kinesiska befolkningen.53 Amerikanska populärkulturens inflytande på publiken 

kommer bli särskilt intressant i mottagandet av Man of Tai Chi. China Film Group som 

producerar filmen för den kinesiska marknaden är ett statligt ägt filmbolag, vilket gör 

att filmens innehåll kan ses  som toppstyrt eftersom manuset krävt statens godkännande 

och även vilka filmer som kan samproduceras med utländska bolag, vilket i det här 

fallet enbart China Film Group får göra. Slutsatsen kan då dras att det statliga beslutet 

att godkänna filmen och filmmanuset  bidrar till ett Man of Tai Chi kan ses som en 

officiellt finansierad produkt av den kinesiska staten. 

För att utländska bolag ska spela in filmer i Kina krävs som sagt att 

manuset godkänts av den kinesiska staten. I intervjuer har filmens regissör Keanu 

Reeves berättat om hur den kinesiska staten bestämt över vissa delar av storyn. 

Exempelvis ville inte myndigheten att illegala matcher  skulle få utspelas i Beijing utan 

i Hongkong istället.54  I en artikel av Liu Wei för kinesiska Xinhuanet.com beskrivs 

manusskrivandet som tidsödande eftersom manuset krävde ytterligare tre kinesiska 

manusförfattare för att filmen skulle ”tillgodose båda kulturerna”.55 

Filmmanuset skrevs av Michael G. Cooney. Aktiv som både kompositör 

och manusförfattare har Cooney ägnat sig åt i manusväg att översätta och adaptera 

japanska videospel till en västerländsk marknad. Det diplomatiska svaret ”att tillgodose 

båda kulturerna” som dyker upp i artikeln kan tolkas som att staten måste godkänna 

manuset snarare än för en samtida kinesisk publik. Publikens roll i att avgöra vilka 

filmer som blir framgångsrika blir intressant nog alltmer tydligare i det kinesiska 

samhället. Men då behöver man nog få en tydligare förståelse för vad den publiken vill 

ha, vilket mottagandet av filmen tydligt visar. 

 

 

 

53http://www.nytimes.com/2012/09/11/business/global/coming-of-age-tale-for-chinese-
cinema.html?pagewanted=all&_r=0  
54 Steve Weintraub, Keanu Reeves talk Man of Tai Chi {... ] http://collider.com/keanu-reeves-man-of-tai-
chi-47-ronin-interview/ [senast hämtad 2014-12-30] 
55 Wei, Liu Outside The Matrix http://news.xinhuanet.com/english/entertainment/2013-
07/09/c_132525465_2.htm [senast hämtad 2014-12-30] 
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7.3 Filmanalys 
 

Filmen inleds med en fightsekvens i en tom swimmingpool på okänd plats. 

Vinnaren uppmanas att avsluta jobbet, men vägrar. In kommer en svartklädd man i mask 

för att avsluta jobbet, det här visar sig vara Donaka Mark (Keanu Reeves), anordnare av 

illegala fighter i Hongkong. Mark dödar även slagskämpen som vägrade avsluta jobbet 

och scenen avslutas med att Mark säger: ”Find me another contestant”. 

 Första gången vi möter filmens protagonist Tiger (Tiger Chen) får vi se 

honom öva Tai Chi innan han lämnar hemmet i Beijing tidigt på morgonen. Vi får höra i 

radion i bilen om ”New Radio for New China. Start your day the right way”. 

Radiorösten pratar engelska inte mandarin. Tiger upprepar “... the right way” på flera 

gånger ungefär som om han håller på att lära sig språket, men det är även som ett 

mantra. Tiger är på väg till ett uråldrigt tempel där hans läromästare Yang (Hai Yu) 

vistas. Templet är till synes ödsligt och övergivet, vars roll i det moderna Kina 

marginaliserats. (se Bild 2). 

 Tiger är sen, har bråttom och skyndar sig genom en buddhistisk ritual för 

att sparra mot sin läromästare. Sensmoralen i striden är att ha balans, inte enbart i strid 

utan i vardagen. Rörelserna är mjukare än i andra kung fu-filmer, eftersom det är Tai 

Chi. Mästaren säger till honom att sakta ner, att inte låta hans chi bestämma. Inom  

kinesisk kultur är chi energin som flödar genom kroppen och är vital för  själslig balans.  

De mjuka rörelserna i Tai Chi visar att följa med i flödet är centralt. På golvet är den 

taoistiska symbolen för balans; yin yang inristad och vi får se den i närbild under 

övningens gång som en visuell bekräftelse på behov av balans. Yin och Yang används i 

filmen som symbol för två motkrafter i samhället; det traditionella och det moderna (se 

Bild 3). 

Tiger är upprörd, står med ena benet i yin, det andra i yang. Mästaren 

testar hans balans genom att attackera Tiger (Bild 4). Den dubbla meningen blir att 

balans behövs, både kroppsligt men även själsligt i den stressiga moderna vardagen. 

Mästaren i filmen försöker ge Tiger redskap för att kunna hantera den moderna 

vardagen. Med andra ord, det finns rum för kung fu även i dagens Kina, kanske mer än 

någonsin. Livsfilosofin bakom kampsporten, att skapa balans i livet är viktigt, men 

Tiger lyssnar först inte på mästaren. Läromästaren har alltså en uppfostrande roll. Även 

om Tiger har föräldrar är de i filmen presenterade som passiva. Det är mästarens roll i 

filmen att fostra honom i det moderna samhället.  Vi har sett liknande fostrande 
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varningar från andra visa mästare på film. Ett exempel är Star Wars-filmerna, mer 

specifikt Empire Strikes back (Irvin Kerschner, 1981) där Luke Skywalker genomgår en 

träningsritual liknande de vi sett i kung fu-filmer. Det till synes harmlösa fyllot i 

Drunken Master (Yuen Woo-ping, 1978) är ersatt med en till synes harmlös liten filur 

med vandrarstav i Yoda. Luke blir varnad av den mörka sidan av kraften att inte ge efter 

för negativa känslomässiga reaktioner. Tiger blir skolad av Mästaren på samma vis fast i 

kontexten av en kung fu-film. 

Tiger är den sista arvtagaren till Ling Kong Tai Chi och uppmanas att 

meditera för att uppnå förståelse och reflektera över konsekvenserna av valen han gör i 

livet. Vi får i nästa scen se att Tiger använder sina kunskaper för att delta i nationella 

mästerskapen i kampsport mellan olika stilar och vi får höra kommentatorerna, 

expertkommentatorn ser som hämtad ur en sjuttio-tals kung fu film (Bild 5). Donaka 

sitter i sin lägenhet och studerar Tigers utveckling i de nationella spelen. Reeves som 

regissör lånar visuella idéer från The Wachowskis Matrix-trilogi. Han sitter i ett rum 

med liknande visuell textur som The Matrix. Symmetrin med de många lodräta linjerna 

i mise-en-scene, kombinerat med Donaka Marks övervakande ger en känsla av kontroll. 

Karaktären Mark är placerad i mitten av bilden vilket gör honom till centralgestalten 

som är i kontroll. I bakgrunden en asiatisk tystlåten lakej som arbetar för en rik 

västerlänning, som hämtad ur en James Bond-film. Inredningen i lägenheten är en mix 

av moderna möbler med inslag av asiatisk kultur som belyser karaktärens kulturella 

hybriditet (Bild 6) Se även jämförelse med The Matrix, bild 7-8 i bilagan. 

Han har flera skärmar igång samtidigt vilket indikerar Big Brother-

övervakning (Bild 9). Han reagerar när han får reda på att Tai Chi deltar. ”Tai Chi? 

That´s different”. Det här är första gången Mark och Tiger kontrasteras. Båda tittar in i 

kameran. (bild 10 och 11) Vi ser först att Donaka tittar på skärmen följt av ett klipp där 

Tiger tittar rakt fram. Rumsmässigt är de vitt skilda, men man får känslan av närhet. 

Under filmens gång får man även känslan av att Hongkong och Beijing trots det stora 

avståndet inte är så avlägsna. Storymässigt skjutsas vi som åskådare mellan de båda 

städerna nästan sömlöst. 

 Tigers motståndare säger att Tai Chi enbart duger till uppvisning, inte 

riktig kamp. Men Tiger visar att han har fel och besegrar honom lätt. ”Slagen av det 

oskrivna bladet” utropar kommentatorerna. Tiger är okänd deltagare, men ”oskrivet 

blad” kan även betyda att hans väg genom livet inte blivit utstakad än. 

 Reportern intervjuar Tiger efteråt och undrar hur hans mästare ser på att 
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Tiger använder Tai Chi för egen vinning? Donaka Mark visar mer intresse på frågan 

angående mästaren, Tiger svarar att hans mästare anser att slagsmål inte bevisar något, 

men att Tiger tänker bevisa motsatsen. Att Tai Chi inte enbart är för övning utan kan 

vara kraftfullt. Donaka Mark säger till sig själv ”oskuldsfull” och verkar här ha hittat en 

ny protegé. Donaka håller mot skärmen en klassisk Tai Chi-manöver med två fingrar (se 

bild 12). Inom tai Chi fungerar fingertoppar som överförare av chi, vilket i det här fallet 

betyder att Donaka vill överföra sin på Tiger. En något övertydlig motsvarighet till den 

mörka sidan av Kraften från Star Wars. 

Tiger är senare på väg till sitt arbete som budbärare där han får höra 

om ”Kinas Nya Radio” och precis som tidigare upprepar mantrat ”bättre”. Vi får följa 

Tiger leverera bud genom trånga, svårnavigerade gränder hela tiden hetsad av kunden 

per telefon som ska ha paketet. Sedan får vi veta att Tiger hotas med uppsägning 

eftersom  han levererat ett paket för sent. ”Alltid i fart. Alltid pålitliga!” är budfirmans 

mantra. Budfirman och kraven får symbolisera stressen det moderna samhället skapar 

när allt ska gå fort hela tiden. Allt ska vara i rörelse och det lämnas inte utrymme för 

eftertanke eller reflektion, tvärtemot vad Tigers mästare lär honom. Konflikten handlar 

om hur det traditionella och moderna Kina kan samsas. Tiger kör ut varor till sina 

föräldrar utan att veta att en av Donaka Marks lakejer följer efter honom. 

 Tiger får ta emot ett brev från Donaka Mark med ett erbjudande att åka till 

Hongkong för att träffa honom. Erbjudandet gäller ett ”säkerhetsjobb”, men det är 

enbart ett svepskäl.  Donakas kontor där de möts för första gången har liknande visuell 

textur som rummet där Donaka övervakade Tiger. (Bild 13) 

 Vi får alltså följa Tigers vardag, problem att balansera livet, han har ont 

om pengar, vilket blir anledningen till att han tar upp fighterna. Enligt Morris spelar 

klass roll i actionfilmer. Många av dem centrerar kring etiska önskedrömmar där hjälten 

kan göra  moraliskt riktiga beslut utan konsekvenser.56 Den ekonomiska verkligheten är 

central för de valen som Tiger gör. Han tvingas till att ta vissa beslut, inte för att det är 

rätt. Vad hans läromästare försöker lära honom är att skapa balans i livet, men så fort 

den ekonomiska biten spelar in, blir det svårare.  Donaka Mark ger honom ett 

erbjudande att ställa upp i matcher utan regler för att ta reda på hur bra han verkligen är. 

Tiger säger att använda Tai Chi för att tjäna pengar vore vanärande. Det är inte förrän 

myndigheterna hotar att riva templet som Tiger känner sig tvingad att rucka på 

56Morris s. 188 
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principerna och tacka ja. Genom att betala för en renovering kan man få templet 

kulturstämplat och skyddat från rivning. Den vägen han väljer nu må vara den lätta, men 

är det värt att bevara fysisk kultur på bekostnad av den mänskliga livsåskådningen som 

gett upphov till templen?  Han använder kampsportstraditionen för egen vinning och 

gör ett val som får konsekvenser precis som mästaren säger tidigt i filmen. Samtidigt 

filmas Tiger i smyg och hans liv konstrueras senare till en berättelse utan hans egen 

vetskap. 

Parallellt med de illegala fighterna för Donaka fortsätter Tiger kämpa i de 

nationella mästerskapen i Beijing. Han börjar tycka mer och mer om att slåss. Livet 

känns bättre med mer pengar, han köper ny tv åt sina föräldrar, ny bil åt sig själv och 

templet verkar räddat. Inledningsvis utspelar sig fighterna i ett slutet grått rum med en 

spegel (Bild 14). Under en fight åt Donaka kastar han in sin motståndare genom spegeln 

i rummet och nu får han veta att hans matcher direktsänds över nätet till en viss klientel 

som uppskattar den här sortens uppvisning. De visas inte i Kina, men utomlands. Här 

kan vi se hur den asiatiske kampsportshjältens dragningskraft används utomlands. 

Filmen blir självreflexiv  eftersom den transnationella filmindustrin i Sydostasien 

skapat ”produkter” som Bruce Lee, Jackie Chan och Jet Li. 

Mästaren frågar om det är värt att rädda templet om det betyder att Tiger 

tappar kontrollen. Tiger hävdar att styrka är kontroll, mästaren att det är en illusion. 

Tiger kontrar med att  verkligheten är inte så enkel. Han säger även att det han lär sig i 

templet inte går att tillämpa i världen utanför templet att idéerna är förlegade. Med 

andra ord hans materiella verklighet blir mindre komplicerad i den moderna vardagen 

när han ställer upp för att slåss. Han behöver inte längre försörja både föräldrarna på sin 

lön som budbärare. Hans liv i det moderna Kina har blivit enklare genom att sälja sin 

kampsports-skickligheter till utländska intressenter.  Hans mästare svarar att hur han 

kan använda sig av något han ännu inte lärt sig. 

Matcherna stegras efterhand, Tiger får kämpa mot specifika stilar som är 

vanligt  förekommande element inom kung fu-film. Men man får även känna Tigers 

känslomässiga progression när han till slut måste slåss inför publik och det är då han 

håller på att tappa kontrollen. Nu måste han slåss mot tvillingpar.  Scenen utspelas i en 

färgstark nattklubb och är visuellt mer intressant än de grå stålburar fighterna utspelat 

sig i tidigare. (se figur 4 i bilaga) Även belysningen blir nästan enerverande och 

påflugen med intensivt blinkande ljus. Karaktärerna ses ofta som skuggor. (Bild 15) 

Även om ornamenten i scenografin är kinesiska är det oklart var scenen utspelar sig 
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förutom att det är utanför Kinas gränser. Men klart är att Tiger släpper lös sin ”mörka 

sida” mot tvillingarna. 

Senare tappar Tiger kontrollen och blir diskvalificerad i mästerskapen för 

brutalitet. Han har inte kontroll över sin chi längre. Dessutom blir templet inte längre 

kulturskyddat som en effekt av hans beteende. Chefen för stadsplaneringskontoret anser 

inte efter Tigers brutalitet i de tv-sända mästerskapen att Tai Chi-templet ej är ett 

kulturarv önskvärt att behålla. 

Tiger möter mästaren när han är som ilsknast men mästaren besegrar 

honom med en klassisk kung fu-manöver; en så kallad  Dim Mak, eller ”touch of 

Death”. I genren är detta ett prov på att man behärskar kung fu, när kroppen blir ett 

dödligt vapen. Quentin Tarantino använde konventionen i Kill Bill Vol. 2 under 

epitetet ”five-point palm exploding heart”-tekniken. Träffar man en specifik punkt på 

kroppen med den här attacken gör man förödande skada och själva tanken 

bakom ”touch of death” härstammar från kinesisk akupunktur med olika träffpunkter i 

kroppen. 

Mästaren gör alltså en lindrig attack av ”touch of Death” på Tiger för att 

visa vad hans nuvarande vägval i livet leder till. ”Du har blivit bättre på att slåss. Men är 

det allt du vill? Du är fri att vandra den vägen men utan att meditera leder den bara till 

förintelse”. Att skicklighet inom kampsport går hand i hand med den själsliga 

utvecklingen hör genretraditionen till. I slutuppgörelsen med Donaka gör Tiger en 

utveckling genom att både ”ta ett liv” och anamma den mjuka sidan av Tai Chi. Tiger 

blir en slag hybrid mellan tradition och modernitet. Han lyckas med en ”touch of death” 

där de inre organen tar fysisk skada av en attack med enorm tryckvåg snarare än en ren 

fysisk attack mot kroppen. 

Som tidigare nämnts är antagonisten i kung fu filmer oftast en invaderande 

kraft där Japaner eller kolonialmakterna från USA eller Europa är de främsta 

antagonisterna. En del filmer fokuserar på boxarupproret under 1800-talet då flera 

europeiska länder ockuperade delar av Kina. Andra filmer fokuserar på Japans 

ockupation av södra Kina, Shanghai eller Hongkong. I Man of Tai Chi behandlas 

antagonisten som mer komplex. Hongkongbaserade Donaka Mark får representera den 

hybridiserade halvön. Namnet Donaka Mark pekar på hälften asiat, hälften 

västerlänning. Som en intertextuell aspekt kan man även nämna Keanu Reeves ikoniska 

roll som Neo bidrog till en hybridisering av kung fu- filmen där estetiken från kung fu 

filmer blandades med filosofisk science fiction. 
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Det är kameror överallt och i filmen förekommer många kameravinklar 

där en karaktär stirrar rakt in i kameran, så seendet är  en centralt aspekt i filmen. Keanu 

Reeves återkommande stirrande in i kameran signalerar för åskådaren hur det känns att 

vara studerad.  Senare i filmen får Tiger ser en videosekvens som klippts ihop av 

smygfilmningen av hans liv och utveckling från vanlig utövare av Tai Chi till 

blodtörstig kämpe. Klippet fungerar som en trailer för de inbjudna åskådarna med 

överdramatisk voice-over vilket ger en påklistrad känsla, av den typ av dokusåpor som 

produceras som underhållning och  en människas liv formas i ett publikanpassat 

berättande. Enligt Morris är slutmålet för antagonisten att forma protagonisten efter 

honom själv och i förloppet även förgöra modellen för protagonisten (mästaren). 

Protagonistens roll är att anta en mimesis av läromästaren, men ändå få utveckla en 

egen identitet.57 

Antagonisten är central i läromästare/student berättandet eftersom 

antagonisten alltså försöker forma honom efter sig själv, precis som läromästaren 

försöker göra en kopia av sig själv i eleven. Det som alltså håller på att korrumpera 

Tiger är kapitalism, där individen står i centrum framför andra medan kung fu- 

träningen i grunden baseras på ett förhållande där mästaren är fadern och eleven det 

lydiga barnet. 58 Mästaren representerar det traditionella Kina, medan Donaka Mark 

representerar kapitalismen utifrån. Tiger försöker hitta sin egen väg mellan de båda. 

Båda fungerar som läromästare i Man of tai Chi men  representerar här dikotomin 

tradition och modernitet. Att Donaka Mark försöker ta över och förinta förebilden är 

dock lite förenklat. Snarare handlar det om att Tiger få lära sig innebörden av det som 

mästaren försöker lära honom och vad konsekvenserna blir att välja den vägen Donaka 

förespråkar.  Donaka insisterar på att Tiger ska ta ett liv, Tiger fortsätter vägra tills 

Donaka konfronterar honom i templet i Kina. Nu har Hongkong kommit till Kina. 

Representanten för det hybridiserande Hongkong som säljer en kulturell identitet av 

Kina till en utländsk publik. 

Det är alltså Tigers resa som möjliggör ett enande mellan tradition och 

modernitet. Att balansera det kulturella arvet med det moderna samhället. Tiger är dock 

fortfarande den asexuelle asiaten som Bruce Lee i Enter The Dragon. Det verkar som 

att han har en flickvän, men deras förhållande är underutvecklat och framstår mer 

platoniskt än romantiskt.  Huruvida det är en stereotyp bild skriven av amerikaner  eller 

57Morris s .186 
58Bordwell s. 32 
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av censurskäl från den kinesiska staten är svårt att säga.  Tigers personlighet och 

utveckling i filmen verkar spegla en självreflexiv skildring av hur kineser skildrats på 

film och exploateras för vinning, Tiger utnyttjas på grund av hans ekonomiska situation 

och Donaka Mark ser en möjlighet att skapa något som säljer. 

Som tidigare nämnts, brukar Hongkongfilmer enbart låna idéer från 

Hollywood, utan att direkt vara strukturerade som dem. I Man of Tai Chi är kausaliteten 

från Hollywood-modellen tydlig. Karaktären genomgår en psykologisk resa från början 

till slut. I traditionell kung fu-film är hämndmotivet ett singulärt mål, när det är uppnått 

är filmen oftast slut, utan epilog. Fighterna är  centrala och driver ofta inte handlingen 

framåt på samma vis som actionsekvenser struktureras i Hollywood-filmer. Här sker 

dock en progression i fighterna och berättarmässigt känns filmen mer strukturerad. Det 

underlättar genom att ha ett slags turneringsupplägg, där Tiger få kämpa sig igenom allt 

svårare fighter där mer och mer står på spel tills slutligen Donaka Mark kräver ett liv 

från Tiger, vilket han till slut gör genom att döda Mark med hjälp av Tai Chis mjuka 

sida. Mark sista ord blir: ”I knew you had it in you”, vilket kan tolkas som att Tiger lärt 

sig att anamma en annan livssyn; att ta ett liv blir en metafor för det individuella i 

kapitalismen. Det är den slutgiltiga egoistiska gärningen som hans tidigare val lett fram 

till. 

I filmens sista scen som utspelar sig i templet har Tigers mästare en lång 

monolog om hur det gamla och nya kan samexistera och att det är tack vare Tiger som 

templet blivit räddat eftersom han lyckats anpassa sig till den nya tiden. Myndigheterna 

har gått med på att rädda templet. Tai Chi blir nu ett viktigt kinesiskt arv att bevara. Den 

mjuka sidan av Tai Chi representerar den filosofiska aspekten av kung fu som en av få 

stilar ej nyttjade för kommersiellt bruk och blir en slags sista bastion av en kinesisk 

kultur som inte omformats för en global marknad, även om filmen som sådan formats 

för olika marknader. 

 
7.4 Mottagande 
 

Ett problem som dök upp var att hitta kinesiska källor på engelska, så jag 

har fått förlita mig på engelskspråkiga experter på Kina och även de har varit 

problematiskt att hitta. Det finns  antagligen andra sociologiska aspekter som man bör ta 

hänsyn till i en fråga som reception, men platsutrymmet tillåter ej en bredare tolkning. 

Jag har här valt att fokusera på kinesisk och amerikansk reception av filmen. I en artikel 
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i The Guardian som skrevs av Jennifer Rankin och Jonathan Kaiman beskrivs den typ 

av strategi som man anser krävas för att penetrera och tillgodose andra marknader. Som 

tidigare tagits upp är transnationell film inget som nödvändigtvis tas emot med öppna 

armar per automatik, utan den dominerande diskursen bland filmskapare är att 

tillgodose specifika marknader. Skribenterna hävdar att internationaliseringen av 

produktioner innebär att man måste förstå vilka konsekvenser det får. Den kinesiska 

publiken har växt till att bli en dominerande faktor vilket i den här artikeln hävdas  att 

man måste förstå vilka strategier som behövs för att penetrera den kinesiska 

marknaden.59 

 Enligt Box Office Mojo angående intäkterna för Man of Tai Chi ligger   

Kina i topp med totala intäkter på 4,2 miljoner dollar. Kina är en betydligt större 

marknad än många av de länder som anges i statistiken på sidan. Filmen störtdök dock 

redan efter första veckan med över 50 %.60 Intresset kanske fanns för filmen, men fallet 

med hela 50 % tyder på att den inte föll publiken i smaken. 

Man of Tai Chi fick en begränsad visning i USA under enbart en vecka på 

100 biografer och drog enbart in drygt 100000 dollar. Man kan alltså inte visa upp några 

större siffror. Det tyder på en viss försiktighet från filmbolagens sida.  Det är vanligt att 

genrefilmer inte går tillräckligt bra på biografer med undantag för thailändska Ong Bak 

och indonesiska The Raid.61 

Streamningen av filmen visade dock upp en betydligt större siffra: 1,5 

miljoner dollar. Artikeln siffrorna är hämtade från nämner även filmbolagens ovilja att 

visa upp sina VOD-siffror62. Några kinesiska siffror för en eventuell VOD-distribution 

har jag ej lyckats hämta. Tom Quinn, delägare i Radius/TWC, ett bolag som ägnar sig 

både åt traditionell och digital filmdistribution kommenterade den digitala framgången 

såhär: 
“I’m pleased with that number out of the gate,” Quinn said. “I’m happy we’re 

able to make this film as widely available theatrically as possible and without 

59Jonathan, Kaiman/ Jennifer Rankin Hollywood zooms in on China´s filmmarket 
http://www.theguardian.com/world/2014/jul/11/hollywood-zooms-in-on-china-film-market [senast 
hämtad 2014-12-30] 
60 http://boxofficemojo.com/movies/?page=intl&country=CH&id=manoftaichi.html 
61Brian Brooks, Radius TWC reports Keanu Reeves Pic ´Man of Tai Chi´ Grossed $1.5 million VOD 
http://deadline.com/2013/11/radius-twc-reports-keanu-reeves-pic-man-of-tai-chi-grossed-1-5-million-
vod-625761/ [senast hämtad 2014-12-30] 
62Rebecca Ford, Keanu Reeves `Man of Tai Chi`Earns $1.5 million in VOD 
http://www.hollywoodreporter.com/news/keanu-reeves-man-tai-chi-652718 [senast hämtad 2014-12-30] 
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VOD frankly we couldn’t do that. It just wouldn’t make sense financially.”63 

De dåliga biografsiffrorna från Kina och andra länder i den asiatiska 

regionen föranledde antagligen beslutet att låta filmen spela under en begränsad tid på 

biograferna och istället låta filmen streamas vilket är ett billigare alternativ. I de 

asiatiska länderna där filmen haft premiär  har filmen störtdykt efter första veckan. I 

Malaysia sjönk intäkterna med 62,5 % och veckan därpå 94 %.64 I Singapore såg det 

nästan exakt likadant ut. Efter första veckan en sänkning med 60 % och nästföljande 

vecka med 97 %.65 I Thailand spelades Man of Tai Chi i två veckor och redan den andra 

veckan minskade intäkterna med 82 %.66 Responsen från de amerikanska kritikerna var 

dock överlag positiv. På Rotten tomatoes ligger filmen på 70 % (50 % bland publiken) 

och överlag sammanfattades bemötandet såhär: 

“Critics consensus: it may not be groundbreaking, but Man of Tai Chi represents 

an agreeably old-fashioned picture for martial arts fans- and a solid debut for 

the first time director: Keanu Reeves.”.67 

Filmkritikern som går under pseudonymen Vern ger filmen gott betyg i de 

filmiska aspekterna och pekar på att Man of Tai Chi frångår den nutida trenden i 

actionfilmer med skakig handkamera och snabba klipp med ett tydligare bildspråk som 

visar upp aktörernas fysiska skicklighet i närstriderna.68 Filmen visar alltså respekt för 

de estetiska rötterna som genren formats i, där det fysiska agerandet ligger i fokus, men 

överlag har intresset för filmen varit ljummen hos den bredare publiken i USA.  

 Vad man verkar ha försökt göra här är att försöka utnyttja Keanu Reeves 

stjärnstatus från The Matrix-filmerna som en transnationell kung fu-hjälte och sälja det 

konceptet till en kinesisk publik i hopp om att tilltala den marknaden. Reeves tidigare 

arbete med Yuen Woo-pings team av stuntmän och koreografer inför filmerna skulle 

tydligen gett Reeves respekt bland filmskaparna. Att Reeves har kinesiska rötter trodde 

man även det skulle bidra till hans status på den kinesiska marknaden men mottagandet 

hos den kinesiska publiken pekar på motsatsen. Clarence Tsui från The Hollywood 

reporter skriver trots att man haft en så kallad Hollywood A-lister och en kinesisk 

63http://deadline.com/2013/11/radius-twc-reports-keanu-reeves-pic-man-of-tai-chi-grossed-1-5-million-
vod-625761/ 
64http://www.boxofficemojo.com/movies/?page=intl&country=MY&id=manoftaichi.htm 
65http://www.boxofficemojo.com/movies/?page=intl&country=SG&id=manoftaichi.htm 
66http://www.boxofficemojo.com/movies/?page=intl&country=TH&id=manoftaichi.htm 
67http://www.rottentomatoes.com/m/man_of_tai_chi  
68 Vern, Man of Tai Chi recension http://www.outlawvern.com/2013/11/04/man-of-tai-chi/  [senast hämtad 
2015-01-07]    
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huvudrollsinnehavare och trots att filmen mestadels spelats in i Kina gick filmen inte 

hem hos den kinesiska publiken.69 

Man har missbedömt potentialen i Keanu Reeves stjärnstatus enligt 

Hollywood Reporter, men den typ av nischade genrefilm som kung fu-film ändå är kan 

ha bidragit till filmens dåliga publikmottagande. Enligt Rob Cain blev publikens 

respons på premiären i Kina ljummen och ointresset för filmen påtagligt. Spekulationer 

kring missräkningen över Keanu Reeves stjärnstatus i Asien spelar roll, men även hur 

den marknadsfördes i Kina. Att publiken antagligen hade uppskattat lokalt producerade 

Blind Detective eller amerikanska Man of Steel framför samproduktionen Man of Tai 

Chi är även det intressant.70 

 Man har under produktionen försökt att producera en film som tilltalar 

både en  kinesisk och amerikansk marknad men man verkar ha missförstått  den 

kinesiska marknaden. Yang Yuntan, en kinesisk annonsör diskuterar i en artikel i The 

Guardian om hur kinesiska element börjar mer och mer dyka upp i 

Hollywoodproduktioner för att tilltala en kinesisk marknad men hävdar att de flesta 

försök är ytliga och tillrättalagda och att filmproducenterna behöver förstå sig på den 

bättre om de vill inrikta sig till just den marknaden. Han säger även att anledningen till 

att den senaste Transformers-filmen blev en succé i Kina beror på att den animerade 

serien från åttiotalet haft stora framgångar när den visades, vilket innebär en publik som 

vuxit upp med amerikanska filmer och en medvetenhet kring dem. 71 

 

8 Slutsats 
 

Även om Man of Tai Chi till synes verkar behandla kinesisk kultur är 

kanske många av bitarna som amerikanska filmskaparna i produktionen kommit med 

mest handlat om erfarenheter av kung fu-genren snarare än element relevanta för en 

nutida kinesisk publik. Man verkar ha överskattat Keanu Reeves stjärnstatus och 

intresset för kung fu-filmer hos den kinesiska publiken. Det är tio år sedan Keanu 

Reeves var med i en storfilm och förhoppningarna att hans ikoniska roll som Neo i The 

69Clarence Tsui, Man of Tai Chi loses fight for China Boxoffice Crown 
http://www.hollywoodreporter.com/news/man-tai-chi-loses-fight-581709 [senast hämtad 2014-12-30] 
70Rob Cain, Keanus Big swing-and-miss in China  http://chinafilmbiz.com/2013/07/08/keanus-big-swing-
and-a-miss-in-china/ [senast hämtad 2014-12-30) 
71http://www.theguardian.com/world/2014/jul/11/hollywood-zooms-in-on-china-film-market [senast 
hämtad 2015-01-03] 
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Matrix-trilogin skulle lyfta filmen verkar ha varit för optimistiskt. Tio år sedan är en 

lång period, en ny generation filmbesökare har hunnit växa upp och när The Matrix var 

populärt var de för små för att formas av filmerna som populärkulturella fenomen. Den 

kinesiska publiken som växt upp efter Deng Xiaopings reformer har växt upp med 

amerikansk film i större utsträckning än de närproducerade kung fu-filmerna, en genre 

som mer eller mindre i sin renodlade form dog ut under åttiotalet. 

Man of Tai Chi var alltså ett försök att göra en traditionell kung fu-film 

med samtida relevans, men som inte gick hem hos den kinesiska publiken.  Den låga 

besökarsiffran hos den begränsade biografvisningen i USA visar både på filmens brist 

på dragningskraft hos en publik även utanför Kina trots filmens  populäritet bland 

streamare, vilket antagligen var genreentusiasternas bidrag.  Däremot mottogs mottogs 

Man of Tai Chi av amerikanska kritiker som en lyckad genrefilm. Det här säger mer om 

genrens brist på aktualitet än dess brist på kvalitéer. Att försöka penetrera en marknad 

genom att anpassa en film till en specifik kultur utifrån egna ögon kombinerat med en 

strikt kinesisk statlig kontroll visar sig här ge dålig respons från den kinesiska publiken i 

allmänhet. Däremot kan en potentiell analys av den digitala VOD-distributionen av 

filmen i Kina peka på andra mönster och ge större förståelse för mottagandet. 

Samproduktionen misslyckades där de kinesiska respektive amerikanska 

filmerna lyckas bättre, vilket gör att produktionsförhållandena filmen producerades 

under behöver förbättras för att transnationella samproduktioner ska slå på allvar i Kina. 

Man har försökt tilltala bredaste möjliga marknad, samtidigt som man underskattat den 

kinesiska publiken. 
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10 Bilaga 
 

 
Bild 1 Typisk bildkomposition i en kung fu film. Bakgrund, relativt platt. Aktörernas performativitet 

 i centrum. Klippningen försöker fånga prestationerna framför kameran. 

Ur 36th chamber of Shaolin (Lau Kar Leung, 1978) 

 
 
 

 
 
Bild 2 
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Bild 3 Behov av balans i det nya Kina 
 
 
 

 

 

Bild 4 Balansövning. Hur väl lyckas han kontrollera sin omgivning? Att han bryter spjutet tyder på en 

ovillighet att bända sig. 
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Bild 5 

 

 
 

 
 
Bild 6 

40 
 



 
 
 

 

Bild 7 För att visa ett tydligt exempel på hur kontroll och ordning kan visuellt presenteras här 

en scen ur The Matrix Revolutions (The  Wachowskis, 2003). Agent Smith (Hugo Weaving) har tagit kontroll 

över Matrix-programmet. Symmetri visas bland annat genom vertikala linjer i form av regn. 

 

 
 
Bild 8 Datorkoden I The Matrix presenteras som gröna symboler som passerar vertikalt. 

Symmetriskt och ordnat 
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Bild 9 
 
 
 

 
 
Bild 10 
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Bild 11 

 
 
 

 

 

 

Bild 12 
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Bild 13 Donaka Marks kontor. Ordnat, utan överflödighet. Full med symmetriska linjer som hans lägenhet och 

buren  

 

 

 

 

 

Bild 14 Första personsperspektiv. Inför Tigers första strid. Han är vid den här tidpunkten medveten om att 

han är iakttagen, men omedveten om att han är filmad. Speglar i filmer så som de här indikerar oftast på 

övervakning av någon sort. En steril miljö som ger en känsla av kontroll. De många lodräta linjerna i 

kompositionen från Donaka Marks lägenhet och kontor fortsätter här. 

 
 

44 
 



 
 
 

 
 
Bild 15 Scenografin minimal. Kropparna i centrum. Mer raffinerad ljussättning, med flimrande ljus som 

fungerar som en slags hjärntvätt i expressionistisk stil. 
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