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بازار دست از هنر دادن نجات

پلستد نویسنده: جیمز

کاسبی ترجمه:  هومن

کردنیید. اعل م چنییین ۱۹۱۹ سال در آوانگارد، هنری جنبش یک برلین، های است.» دادائیست آشغال «هنر
تلقییی جییامعه وقییال قیل و هیییاهو فییراز بر را خودش که دادند می نشان واکنش هنری برابر در ها دادائیست

است. برقرار مشابهی وضعیت هم شد. امروزه می دریده هم از تلخی طبقاتی نبرد در که ای جامعه کرد؛ می

هایی نقاشییی بییرای گذاران سییرمایه و شخصی کلکسیونرهای توسط دلر میلیون ها ده آن در که دیگری حراج
یییک ریاسییت بییه دیگری ی اند. افتتاحیه مرده پیش ها مدت که استادانی» هستند« اثر که شوند می پرداخت

نن- فرهنگی نظر از و- کوچک قشر خییود برتییری  احسییاس از که این حین در که سرآمدان، و  نخبگانهمگ
نوشند.  می شامپاین جرعه جرعه اند، لذت در غرق

کلکسیییونرها ثروتمند، اهداکنندگان گشاد های جیب ی سلطه زیر ای فزآینده طور به که رسمی، هنری دنیای
جهییانی محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، بحران واقعیت به توهینی ی منزله به دارد، قرار گذاران سرمایه و

آید.  می نظر به

بازاریییابی، سییتادهای بییه] چیزهییای تخیییل» [بییدل« اسییت. «خلقیییت» و هنر کشتن حال در داری سرمایه
حکییم پییول کییه جییایی که است آن شوند. واقعیت می کلیدی گزینش معیار و شرکت ارزش های اظهارنامه

کنند. می سقوط هنرمندان و هنر و کند می ظهور هنر» «بازار راند، می

کییه گروس گئورگ و هارتفیلد جانبود.  ها دادائیست محبوب شعارهای از دیگر یکی این است»؛ مرده «هنر
) نوشتند: ۱۹۲۰»  (۱رذل نا م] «هنر [به شان جدلی ی گاهنامه در بودند، خود زمان پیشتاز های دادائیست از

مفهییو م و معنییی از سییرخ[ارتییش]  سییرباز یک توسط تفنگ یک کردن پاک "امروزه
"است. برخوردار نقاشان ی همه مابعدالطبیعی داد برون تما م از تری عظیم

صییحنه یک است؛ یافته تقلیل کال یک به که حدی به تا است، مرگ حال در سرعت به یا است، مرده هنر
نن برای که توخالی تجملت پانتومیم برای پردازی ما ی دهد. وظیفه می تشکیل را روزمره زندگی ابرثروتمندا
دارد. تعلق آن به که جایی خیابان، به آن بازگرداندن است؛ مرد م سود به هنر دادن نجات

گذارنیید. می ما اختیار در را وظیفه این کردن عملی ی نحوه از عملی ای نمونه ها تاریخی] دادائیست لحاظ [به
از هییا آن ستایش ها] و دادائیست از طیف این [نزد رتوریک و برانگیزاننده ادبیات گهگاهی گیری اوج رغم به

۱۹۱8 (از آلمییان انقلبی های سال در گروس و هارتفیلد مانند اشخاصی برای برگزیده سل ح سرخ»، «سرباز
ماند.  باقی قلم و مو قلم ) همچنان۱۹۲3 تا

1.  Der Kunstlump

 ۱ | صفحه

http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Kunstlump
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جدیییدی نوع ها آن ،۱۹۱8 در آن مؤسس کنفرانس طی در »۲آلمان کمونیست حزب« به از] پیوستن [پس
در را اش جییامعه» جییای هیییاهوی  برفییراز ایسییتادن« برای تلش جای به که، هنری کردند؛ خلق را هنر از

یافت. داری سرمایه خشونت و استثمار از رهایی برای کارگران ی روزمره مبارزات

 کشیییدن تصییویر بییه در کییه بییود. هنییری خیابان از و خیابان برای هنریبرلین]  های [دادائیست ها آن هنر
هیییچ خییورد می تلوتلییونییو]   زایشییی [بییرای گری خییودویران ی آسییتانه در که ای جامعه زشت های واقعیت

سییتم و ظلم ی چکمه زیر که مردمی فغان از عدالتی، بی از خشم از را قدرتش که هنری کرد؛ نمی پوشی پرده
کرد.  می دریافت جمعی ی مبارزه مسیر در آمده دست به های پیروزی شعف و لذت از و شدند می له

اسییت، دسییترس قابل وسیعی مخاطبان برای هنرشان که این از یابی اطمینان برای شان عز م در ها دادائیست
و ها نشییانه برداشییت مونتییاژ، از اسییتفاده شییدند. بدل شناسی زیبایی ی حوزه در بزرگی نوآوران به همچنین

کییاری محافظه ی پوسییته برداشییتن میییان از بییه ها این ی غیره. همه و جمعی های رسانه و تبلیغات از نمادها
ی مشخصه وجه که شد ای تازه های فر م و ها تکنیک شکوفایی برای فضا گشایش موجب و کرد رایج] کمک[

آن). از فراتر و باهاوس تا برشت (از بودند وایمار عصر هنر

درون بییه و هییا گالری از خییارج دارد؛ نیییاز بییدان هنییر امییروزه که است ای تازه هوای وزش نوع همان این
ها! خیابان

* * *
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Saving art from the market

By James Plested, RedFlag, 23 Feb. 2015

 

2 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
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