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Чжан Ібо аспірант Національної академії
образотворчого мистецтва та
архітектури

Жень Сихун — орієнтир китайського 
постмодернізму

Анотація. Стаття про творчість пекінського художника — живописця 
і скульптора Жень Сихуна, творчість якого визначає новаторські ас-
пекти сучасного китайського мистецтва, актуалізовані з постмодер-
ністичними тенденціями розвитку. Твори художника апелюють до кри-
тичного мистецького аналізу реалій, зокрема нерідко вони пов’язані з 
періодом культурної революції, руйнуючи стереотипи упередженого 
ставлення до класичної спадщини. Об’єктом спостережень Жень Си-
хуна стає постать Мао Цзедуна, звучать нотки осуду й детронізації 
вождя, який був багато років символом епохи. Позиція Жень Сихуна 
поставила його в шеренгу нонконформістських художників, що обра-
ли шлях відмови від офіційних замовлень і заявили про своє право на 
вільну творчість. Жень Сихун обрав шлях вільного мистецтва, через що 
його мистецька практика опинилася на межі заборони, була ревізова-
на і виключена з програми офіційного визнання.

Стаття наголошує на концептуальних аспектах творчості, на об’єк-
тивних вартостях сучасного живопису й скульптури в Китаї, детермі-
нованих художньою практикою митця, який працював у ранній період 
у пекінському Монмартрі – Юаньміньюані з іншими художниками, про-
тиставили власні новаторські пошуки традиціям китайської «червоної 
класики» — варіанту імпортованого з Радянського Союзу соцреалізму, 
який став на кілька десятиліть нормативною доктриною офіційного 
китайського мистецтва. Це перша стаття про пекінського художника 
в Україні.

Ключові слова: китайський постмодернізм, вільний художник, 
«червона класика», критика, мистецькі серії, мультиплікаційні форми, 
новаторство, нонконформізм.
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Постановка проблеми. Ми усвідомлюємо, що покоління ху-
дожників, яке отримало в Китаї освіту в 90-ті роки, налаш-

товане на новітні тенденції творчості, апелює до відкритості, 
діалогу з художниками Європи, Азії, Америки, стверджує нові 
мистецькі ідеали, шукає новітні постмодерні форми вираження. 
Життя й творчість Жень Сихуна пов’язані з політичними зміна-
ми і подіями в його країні, до яких він ніколи не був байдужий. 
Здебільшого це визначило його мистецьку політичну орієнта-
цію, не позбавлену гострої критики, тональності, близької до 
сатири, насмішки, підтексту. Жень Сихун – представник того 
покоління, яке налаштоване на зміни в суспільстві, зорієнто-
ване на процеси демократизації, шукаючи для цього новітні 
метафоризовані форми, символізовані, а то й просто гумори-
зовано-карикатурні образи, символічні лексеми (наприклад, 
події на майдані Таньаньмень, виступи Мао Цзедуна). 

Можна говорити про два аспекти творчості митця: спогади 
та критика. Свідченням цього є серії Жень Сихуна «Восьмикут-
ний капелюх», «Гімнастика по радіо», «Видатні особи займають-
ся гімнастикою по радіо». Деякі нагадують свідомо акцентовані 
мультиплікаційні екзерсиси, вони набувають популярності 
в колах інтелігенції. Постать політичної персони є об’єктом 
мистецької уваги митця, і ця стильова орієнтація Жень Сихуна 
завойовує симпатії сучасного китайського глядача.

Зв’язок з науковими чи практичними завданнями. Стаття 
відповідає науково-дослідній роботі кафедри теорії та історії 
мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва 
і архітектури, зорієнтованій на розширення наукових міжна-
родних мистецтвознавчих програм і висвітлення мистецької 
практики за межами України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про відомого ки-
тайського живописця і скульптора Жень Сихуна маємо дослі-
дження «Day upon day» (Бейзін, 2015), де висловлені наукові 
спостереження низки мистецтвознавців, зокрема Ван Лінь, У 
Хун, Лю Янь, куратора Чжан Пін Лінь. Про художника можна 
знайти інформацію у мережі Інтернет.

Про творчість Жень Сихуна немає жодної публікації в Укра-
їні та сусідніх з нею державах, Східної та Центральної Європи.

Мета публікації. Стаття присвячена висвітленню, аналі-
зу творчості митця, ознайомлення з нею наукової спільноти 
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України, виявленню на її тлі новітніх тенденцій розвитку ки-
тайського мистецтва та міждержавних мистецьких взаємин. 
Автор публікації неодноразово бував у творчій робітні майстра, 
мав можливість спостерігати за його працею і з приватних 
джерел вивчати публікації про китайського художника-нон-
конформіста, знаного в середовищі творчої інтелігенції. Автор 
бачив твори митця в приватних колекціях Китаю, переважно 
Пекіна, Шанхая, Сучжоу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Жень Сихун на-
родився 1967 р., у 90-ті отримав вищу освіту, певний час працю-
вав у якості вільного художника в Юаньминьюані — поселенні 
художників Пекіна, після чого також спробував себе у сфері 
реклами, але згодом все ж повернувся на шлях творчості як 
вільний митець.

Кожен вирішальний момент у житті та творчості Жень Си-
хуна був пов’язаний з основними зрушеннями в житті Китаю. 
Символи Китаю дуже природно стали неодмінним елементом 
його робіт. Насправді ж усі китайські митці, народжені у 60-х 
роках, виявляли у творчості цю тенденцію.

Якщо описати роботи Жень Сихуна кількома словами, то 
це були б: спогади, час, простір і критика. На першому плані 
спогади та критика, час символізує атмосферу та настрій, а 
простір є лише формою вираження.

Ранніми роботами Жень Сихуна переважно стверджували-
ся через олійний живопис і лише після 2000 р. він перейшов 
у сферу скульптури. Його життя і життєвий досвід завжди 
були пов’язані з політичними діячами та навіть політичними 
рухами, через це ранні роботи художника завжди стосувалися 
політичних рухів і політиків. Він обрав критичний, глузливий 
спосіб вираження для своїх робіт. Можна сказати, що це і на-
прочуд захопливі твори мистецтва, і водночас «сірий» гумор, 
що змушує глибоко замислитись [1]. Наприклад, серед його 
ранніх робіт є дуже велика кількість досить гострих полі-
тичних сюжетів для Китаю, наприклад, Культурна революція 
та мітинг на площі Таньаньмень, що, трансформовані оком 
майстра, висміюють ці історичні події. Вони були заборонені 
владою у ті часи, саме тому в ранній період творчості митець 
здебільшого орієнтувався на європейський та американський 
ринок.
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Роботи Жень Сихуна можна умовно розділити на два типи: 
серії робіт спогади та критика. Наприклад, «Восьмикутний 
капелюх», «Гімнастика по радіо», «Видатні особи займаються 
гімнастикою по радіо», «П’ятизіркові витрати» та інші серії; є 
ще один тип робіт – життєва серія, в якій людська природа є 
головною темою: «Не злетіти», «Політ», «Підйом, ідеал» та інші 
цикли.

У ранніх роботах, таких як серії скульптур «Гімнастика по 
радіо», «Видатні особи займаються гімнастикою по радіо», олій-
ні картини на гострі політичні теми («Таньаньмень», «1996» та 
ін.), Жень Сихун якось випадково об’єднав разом політичних 
діячів і спорт [2]. Цей історичний період примусу до спорту 
тягнеться й до наших днів, наприклад, від 1951 р. гімнастика 
по радіо, набувши поширення по всій країні, й досі є примусо-
вим заходом у молодшій та середній школах, а відмова брати 
в ній участь може стати причиною виключення винуватця з 
навчального закладу. Цим сюжетом Жень Сихун засуджує, 
критикує намагання уряду «промивати мізки». А використання 
подібних історичних подій як способу вираження мислення 
стало символом робіт митця. Він зображав реальність з осу-
дом, показуючи окремі спогади. Його прийоми були гіпербо-
лізованими та хаотичними, саме це потужне відчуття бун-
ту й визначає самобутність робіт Жень Сихуна. Символ – це 
обов’язковий продукт доби, особливо в комуністичних країнах. 
Символ глибоко проник у тлумачення епохи та спогадів про 
неї, і якщо тогочасні митці хотіли щось «символізувати», то 
яким чином могли вони вдихнути нове життя у символ? Це 
«нове життя» залежало від світогляду митця та його відсто-
роненості від традиційного «промивання мізків» – тільки так 
можна вивільнити нову концепцію.

Митці підривали підвалини офіційної спільноти. Викори-
стання політичних символів було досить раціональним, саме 
це стало популярним у творчості китайських митців, народ-
жених у 60-х роках; ті самі методи добре помітні й на Заході. 
Тож символ, вийшовши від митців, став їх неодмінною силою 
до відродження [3]. Так, у роботах «Мерилін Монро», «Мао 
Цзедун», «Кемпбелзький суп» Енді Воргола відкрилося нове 
трактування символу. Символи Жень Сихуна походять зі спо-
гадів, але породжують зовсім нові «спогади».
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Твори Жень Сихуна та його великий досвід митця мають 
величезну цінність для сучасного мистецтва Китаю. Перш за 
все, він відмовився від конкретної типізації своїх робіт. Коли 
на мистецькому ринку виникав певний формальний попит на 
них, він неодмінно переходив до нового напряму. Саме цим 
зумовлене розмаїття стилів його праць. По-друге, ззовні його 
витвори сповнені неймовірного, майже абсурдного глузливого 
гумору, але в глибині відчувається песимістична байдужість; 
проте вона не безнадійна, а породжена відчуттям, що з’явля-
ється після неодноразової поразки перед непереборною пе-
решкодою. Характер митця також багатогранний, цинічність 
зовнішності та безжалісність мови, об'єднані з внутрішньою 
сумлінністю та щирістю, утворили образну цілісність [4]. У наш 
час концептуальність і формалізація мистецтва змушують 
творчість та індивідуальний характер багатьох митців відо-
кремлюватись одне від одного, тоді як роботи Жень Сихуна 
є вершиною симбіозу його характеру та великого життєвого 
досвіду. Це й сформувало його незамінну індивідуальну вар-
тість у тогочасному мистецтві Китаю.

Хоча Жень Сихун виріс в інтелектуальній родині, але, не-
зважаючи на природну кмітливість, він з дитинства був дещо 
впертим, завжди вважав школу та уроки своїми ворогами, 
особливо коли почав задумуватися над сутністю проблеми 
людини та суспільства дорослих. Слід визнати: Жень Сихун 
з дитинства був досить проблемним учнем, проте в нього 
вроджений талант до мистецтва. Протягом чотирьох років 
навчання у Хебейському педагогічному інституті за спеціаль-
ністю «олійний живопис» він був першим на курсі. Викладачі 
сподівалися, що він надалі працюватиме в системі, отримавши 
звання вченого, буде й далі рухатись офіційним шляхом, пра-
цюватиме в асоціації олійного живопису, але він обрав зовсім 
іншу долю. Після закінчення навчання бунтівний дух, що жив 
у ньому, вирвався на волю [5].

У соціальній структурі західних країн, незважаючи на те, що 
культура досягла там високого рівня структури та системати-
зації, й досі зберігається толерантність до творчого мислення. 
У такому суспільстві оригінальне мислення митців змогло 
отримати певну повагу. Але водночас у соціальній реальності 
Китаю панувало неприйняття, особливо таких як Жень Сихун, 
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народжених у 60-х роках молодих людей, які пройшли етап 
зростання в умовах Культурної революції, не маючи змоги ви-
явити й переосмислити своє ставлення до неї; однак усупереч 
обставинам, вони виросли й отримали вищу професійну освіту. 
Схоже, що те дике зростання «єресі й кривди» дало змогу Жень 
Сихуну самоутвердитись, знайти мистецьке «Я».

Закінчивши Хебейський педагогічний інститут, він поїхав 
навчатися до Пекінської академії мистецтв. У цей період він 
невпинно творив, намалювавши понад двадцять картин. 1993 
року провів у академії свою першу виставку (шкода, що через 
тогочасні обставини не залишилося жодних фотографій).

Після закінчення академії Жень Сихун обрав шлях вільного 
митця, з багатьма відомими нині митцями разом працював у 
Юаньміньюані – поселенні художників у Пекіні: але хороше 
швидко минає, і після вересня 1995 року (через причини у роз-
витку столиці) поселення було ліквідовано урядом, і впродовж 
наступних кількох років усі митці з Юаньміньюані жили в 
бідноті.

Після ліквідації поселення Жень Сихун через проблеми в 
сім’ї та з інших причин засновує фірму й займається торгів-
лею. Заробивши трохи грошей, однак отримавши пристрасть 
до азартних ігор, він програв усе майно. Потім, зібравши усе, 
що в нього залишилося, почав шукати способи заробітку. В той 
час у Китаї ринок скульптури був майже порожнім, тому він 
почав займатися скульптурою.

Через те, що умови, у яких він зростав, і його спогади були 
тісно пов’язані зі спортом, Жень Сихун раптово збагнув, що 
ідея гімнастики по радіо «Вісім річних віх» збігається зі змі-
нами та реформами епохи Нового Китаю. Наприклад, розтяж-
ка – це становлення Нового Китаю, народ витягнувся струнко, 
аби поводити себе, як годиться; удари кулаком символізують 
Культурну революцію, поворот тіла – як зміни у системі, з’яви-
лися багачі; бічні рухи – повний занепад системи, розрив між 
багатими та бідними зростає; стрибки – це фанатичне покло-
ніння молоді тогочасним культовим особам ринку; наостанок 
вихідна позиція – символізує те, що людей усе ж таки треба 
впорядковувати, незалежно від того, скільки, як і чи вони за-
ймаються спортом [6].
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Такий, з дещо гострим гумором, спосіб мислення й спри-
чинив серію робіт «Гімнастика по радіо», а з метою економії 
скульптури були зроблені досить маленькими. Але в Китаї 
вважають, що людина живе переважно заради репутації (об-
личчя), тож Жень Сихун робив обличчя великим, а тіло – ма-
леньким. Це чимось нагадувало мультиплікаційні форми, що 
певний час по тому стало популярним методом зображення 
у мистецьких колах.

«Гімнастика по радіо» становить серію мініатюрних ста-
туеток чоловіків і жінок, що займаються гімнастикою. Це не 
прості рухи тіла, у їх ритмічному чергуванні люди втрачають 
індивідуальність і роблять наголос на колективності, покірно-
сті та стандартах. «Гімнастика по радіо», її час, простір і пози 
мають чіткі норми та правила. Єдність часу – усі люди мають 
одночасно виконувати однаковий рух; розмежування за про-
стором – вправи виконуються на конкретному майданчику, є 
чіткі норми відстані між людьми, чіткі стандарти положень 
тіла – не повинно бути жодних довільних рухів.

Мініатюрні чоловіки та жінки «Гімнастики по радіо» зовсім 
не нудні та безликі, а навпаки, усі вони мають різноманітні 
вирази обличчя: є суворі, жартівливі, невимушені, байдужі. 
Різні настрої та види діяльності показують відмінності соці-
ального становища кожної людини, її характеру, але всі особи 
повинні мати встановлені правилами позиції, одночасно, в 
одному просторі робити той самий рух. Це вимушені зміни – 
стандартизація та промивання мізків.

Жень Сихун зізнався, що, хоча й народився в часи Культур-
ної революції, але насправді під час навчання зазнав значного 
впливу західної культури – і все це з підручників [7]. Захід 
поступово через мас-медіа завоював територію Сходу. У роки 
Сюй Бейхуна (30-ті рр. ХХ ст.) було обрано реалізм, потім при-
йшов модернізм. Жень Сихун зізнався, що не думав тоді про 
жодні напрями, живопис і скульптура для нього були форма-
ми мистецтва, які самі по собі перевищували всі ці поняття, 
найважливішим став вплив навколишнього середовища. Але 
окремі європейські митці, однак, вплинули на Жень Сихуна. 
Наприклад, мінливість і непередбачуваність Пікассо вплинули 
на його погляд, внесли в картини та скульптуру значні зміни. 
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Художник, наприклад, створив серії робіт «Пікассо», «Ван Ґоґ», 
«Далі» [8].

Пізніше в Жень Сихуна виникли сюжети про тварин, мабуть, 
для того, аби долучитися й до традиційної китайської плас-
тики, у якій чималий відсоток займають сюжети з тваринами 
[9]. Тоді в китайській скульптурі багато людей працювали з 
такими сюжетами. Наприклад, молода талановита Сян Цзін на 
початку ХХІ ст. створила серію композицій «Чи є у людства май-
бутнє?», основними образами яких були тварини [10]. Тварини 
становлять природну пристрасть китайців. Але в Жень Сихуна 
тварини набувають особливої форми, вони персоніфіковані, а 
окремі деталі збільшені або зменшені, надзвичайно химерні. 
На перший погляд вони викликають у людей дивні відчуття.

Порівняно з ранніми роботами, сьогодні творчі ідеї Жень 
Сихуна перейшли від політичного сюжету до філософських 
узагальнень природи людини. Але вони мають неодмінний 
присмак критицизму влади. Наприклад, у скульптурі «Вело-
сипед» Жень Сихун зобразив рудоволосу оголену дівчину, яка 
розкинула руки в обидва боки, а під нею – велосипед. У роботі 
можемо побачити тіло, на якому немає й сліду покори та змін, 
дівчина розкинула руки, ніби летить, у неї пишні груди та 
сідниці, коротке руде волосся розвівається, – усе її єство вті-
лює бажання, перевагу, свободу й навіть супротив. Не можна 
забувати, що велосипед сам по собі не має напрямку, бо на-
прямок насправді в «руках влади». Якщо у свободи, бажання 
та супротиву не буде напрямку, то все поглине порожнеча, і 
врешті-решт усе знову опиниться в «руках влади».

У роботі «Ідеаліст» Жень Сихун показав маніпуляції влади, 
безнадійну боротьбу людського тіла та свободу без напрямку. 
В «Ідеалісті» бачимо Мао Цзедуна, який стоїть на товстелезній 
книзі перед високою червоною стіною, позаду нього, переплів-
шись, кружляє в повітрі пара голубів. Голуби символізують 
свободу, але їхнє сплетіння за плечима Мао Цзедуна нагадує 
не політ, а радше боротьбу; їм ніяк не вирватися з рук влади, і 
не перелетіти через височенний червоний мур. Червона барва 
в Китаї часто символізує владу [11].

Такі твори митця в жартівливій формі змальовують життя, 
але в окремих оголюється людське єство. Відвертість змусила 
звиклих одягати фальшиві маски, ошелешила тих, хто наїв-
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но вірить у фальшиві догмати. Грубість і варварський стиль 
приковують погляди людей до таких творів. Для тих, хто звик 
через мистецтво долучатися до прекрасного, реальність давно 
стала варварською. Роботи Жень Сихуна не тільки не обдурю-
ють, вони додають ясності. Навіть більше, вони гіперболізують 
реальність, змушуючи людей ніяковіти.

У скульптурах Жень Сихуна зображується людське тіло, 
яким керують, яке контролюють і яке змінюють. Зображена 
боротьба, спротив, що зумовили також втілення плутанини 
жадань і конфліктів між людськими природними бажаннями 
та вказівками влади. З робіт художника можемо окреслити 
лінію творчості та мистецький погляд Жень Сихуна. Він є при-
хильником Ніцше, щонайменше у філософії тіла та душі. Ніцше 
вважав, що людське тіло потрібно підняти до рівня філософії та 
естетики. Він утвердив значення тіла, підняв життя, інстинкти, 
відчуття, плоть до рівня філософії та естетики [12]. Як послі-
довник Ніцше, Жень Сихун у поглядах на «тіло» визначив його 
відмінність порівняно з іншими митцями. Він не створював 
естетичних образів людського тіла та символічних портретів 
епохи. Він створив, однак, низку робіт, щоб, як послідовник Ніц-
ше, показати пригнічення та сподівання, спротив та боротьбу 
людського тіла, що зазнає приниження, контроль, покарання, 
настанови: люди з різним соціальним становищем, різними 
виразами обличчя одночасно, в одному просторі виконують 
однакові вправи; жіноче тіло на велосипеді контрольоване 
владою; спортсмен і альпініст під контролем мислення Мао 
Цзедуна; безліч зниклих тіл перед площею Таньаньмень, за-
лишився лише один порожній змах руки на знак перемоги. 
Філософський світогляд Ніцше «усе починається з тіла» виявив 
себе повною мірою. Панівний персонаж композиції виразив 
притлумлення тілесних бажань: викривлена насолода тіла; 
свобода тіла, що не має напрямку; приниження; ігнорування 
волі до влади тіла. Митець, а за ним низка його прихильників, 
почали відігравати роль філософів.

Філософія тіла Жень Сихуна саме й походила від його 
інстинктів митця, від природного прагнення людини до сво-
боди, звільнення. Саме тому художник обрав у своєму методі 
боротьбу та спротив тіла. Однак людське тіло належить не 
повністю окремій людині, воно створене як продукт культури, 
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політики та влади, воно завжди перебуває у незавершеному 
стані, вигляді, під владою політики та культури, у процесі 
приборкання та постійних змін.

Висновки. Творчість Жень Сихуна виявляє постмодерні 
традиції покоління, що виховувалося в Китаї у постмаодзеду-
нівський період суспільного життя та національної культури. 
Вона гостро соціальна, політична й викликає заперечення, а 
також неприйняття у політичних колах, ставлячи саму себе в 
позицію нонконформізму. Творчість Жень Сихуна має значну 
кількість симпатиків у колах пекінської творчої інтелігенції. 
Ця творчість орієнтує глядача до глибшого пізнання суспіль-
них проблем сучасної дійсності, дозволяє усвідомлювати тип 
її підводних спрямувань, не спостережуваних на перший по-
гляд течій. Вона привчає до самоаналізу й самокритики, а 
через них – до осягів красивого, людського, гуманістичного 
в кожній людині. Творчість Жень Сихуна має змістовний та 
лексично-морфологічний контекст з неофіційним сучасним 
мистецьким продуктом Китаю та світу. Вона означує коорди-
нати єдності, близькості надбань світового мистецтва.
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АННОТАЦИЯ
Чжан Ибо. Жэнь Сыхун — ориентир китайского постмодернизма.
Статья о творчестве пекинского художника — живописца и скульптора 
Жэнь Сыхуна, творчество которого определяет новаторские аспекты 
современного китайского искусства, связанные с постмодернист-
скими тенденциями развития. Произведения художника апеллируют 
к критическому художественному анализу реалий, развенчивают сте-
реотипы отрицательного отношения к классике. Объектом наблю-
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дений Жэнь Сыхуна становится личность Мао Цзэдуна, что включает 
нотки осуждения и детронизации персоны вождя, бывшего многие 
годы символом определенной эпохи. Позиция Жэнь Сыхуна постави-
ла его в ряды нонконформистских художников, избравших путь сво-
бодного искусства, поэтому его художественная практика оказалась 
на грани запрета, была ревизирована и исключена из нормативов 
официального признания.
Статья акцентирует на конкретных аспектах творчества, на объектив-
ных ценностях современной живописи и скульптуры в Китае, детерми-
нированные творчеством художника, работавшего в ранний период в 
пекинском Монмартре – Юаньминьюане с другими художниками, ко-
торые противопоставили собственные новаторские поиски традици-
ям китайской «красной классики» — варианта импортированного из 
Советского Союза соцреализма, ставшего на несколько десятилетий 
нормативной доктриной официального китайского искусства. Это 
первая статья в Украине о пекинском художнике.

Ключевые слова: китайский постмодернизм, свободный художник, 
«красная классика», критика, художественные серии, мультиплика-
ционные формы, новаторство, нонконформизм.

ANNOTATION
Zhang Ibo. Ren Sihong is a landmark of Chinese postmodernism. Article 
about the work of Beijing artist — painter and sculptor Ren Sihong, whose 
art defines innovative aspects of contemporary Chinese art associated 
with trends of postmodernism. The works of the artist appeal to the critical 
artistic analysis of the realities of, in particular, often they are associated with 
the period of the cultural revolution, debunking stereotypes, prejudiced 
attitudes towards classical heritage. Combining object observations Ren 
Sihong becomes the figure of Mao Zedong, including notes of judgment 
and dethronisation leader, who was for many years a symbol of a certain 
era. Position Ren Sihong put him in the ranks of non-conformist artists, 
gone the way of refusal of o�cial orders and declared their right to free 
creativity. Ren Sihong chose the path of free art, his artistic practice was 
on the verge of a ban, was audited and excluded from the program o�cial 
recognition.
The article focuses on the conceptual aspects of creativity, the unification 
of exception values of contemporary painting and sculpture in China, is 
determined to a large extent the artistic practice of the artist, who worked 
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in the early period of creativity in the Beijing Montmartre Yuanminyuan, 
working side by side with artists-peers that have set their innovative 
findings to the Chinese tradition of "red classics" version imported from the 
Soviet Union of socialist realism, which became for several decades the 
normative doctrine of o�cial Chinese art. This is the first General article 
about the Beijing artist in Ukraine.

Keywords: Chinese modernism, a painter, «red classics», criticism, fiction 
series, animated form, innovation, nonconformity.
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