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مخاطب از /ز يك طرف، و بينندههنرمند ا:  هنرمهم را در نظر بگيريم، دو قطب آفريدن اجازه بدهيد دو عامل

  .د بودنتي خواه نسل هاي آ در آيندهطرف ديگر كه
  

5  زمان و فضا،  هزارتوي فراتر از عمل مي كند، كسي كه ازمديوميستيك، هنرمند مثل يك وجود ظواهراز همه 
  .راهش را به روشنايي جستجو مي كند

  
 آن سطح زيبايي شناسيِبر  د بعدا وضعيت آگاهي اودهيم، باي ب نسبتاگر ما خصوصيات يك رسانه را به هنرمند

يمات او در اجراي هنرمندانه ي تمام تصم. ، را انكار كنيماين كار را انجام مي دهدچه كه او انجام مي دهد يا چرا 
 يا حتي فكر شده،  گفته شده يا نوشته شدهه يك خود آناليزگريِبا نيت خالص باقي مي ماند و نمي تواند ب اثر

  .ر شودتفسي
هر چه هنرمند كامل تر شود، ": ، مي نويسد"سنت و استعداد فردي" درباره ي اليوت، در مقاله اي. اس.تي

ذهن، احساساتي را . فتد، بيشتر جدايي مي ا رنج مي كشد و ذهني كه مي آفريند بين مردي كه،در درونش
  ". داد جذب خواهد كرد و تغيير خواهديكامل تربه طور  هستند، كه داده هايش

بار  و مي كندول  قب ان را مورد بحث قرار مي دهد ياتنها چند هزار ش بيننده،ميليون ها هنرمند خلق مي كنند، 
  .تقديس خواهند كرد راتعداد بسيار كمتري ديگر نسل هاي آينده 
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اهاي  تا ادعباشد  بينندهكمح  منتظر بايد بگويد كه يك نابغه است، او، هنرمند ممكن است به همهدر آناليز آخر

  .دهند قرار  هاي آينده او را در  پيشگامان تاريخ هنر در نهايت، نسلاو ارزش اجتماعي بدست آورد و
  

 را ديوميستيك هنرمند نقش مكساني كه  ،بسياري از هنرمندان با اين بيانيه مخالفت مي كنندمن مي دانم كه 
 به طور مداوم در تاريخ هنر  همهنوز — پا فشاري مي كنند خالق آگاهي شان در كنشاعتباربر رد مي كنند و 

 كامال جدا از تاش  مالحظاتي در نظر گرفته مي شود كه هنري ناب بودن يك اثربراي تصميم گيري در مورد
  .هاي بيان گرانه ي هنرمند است

  
 اثرش  در قضاوت شي نق، به عنوان يك انسان، با بهترين نيت ها براي خودش و تمام جهان، هيچاگر هنرمند

عكس   به هنري اثرد كه سعي مي كند مخاطب را دربرابررخدادي را شرح دا  مي توانبازي نمي كند، چگونه
  اتفاق مي افتد؟؟  به عبارت ديگر، چگونه اين عكس العمل العمل وا دارد

  
مثل ماده  ، طريق ماهيتي خنثي از اي كه زيبايي شناسانهبه فرم نافذاز هنرمند به مخاطب ي با انتقال اين رخداد

  . ابل مقايسه استقاتفاق مي افتد،   ،رنگ، پيانو، يا سنگ مرمر
  

يچ براي اين كه بدون ه—توضيح دهم را ’هنر‘ از كلمه ي مي خواهم ادراكمانو تر برويم، اما پيش از آن كه جل
  .ن شويمپافشاري در يك تعريف مشخص مطمئ

  
 باشد، اما، هر صفتي كه استفاده بي تفاوت كه هنر ممكن است بد، خوب يا چه كه من در ذهن دارم اين استآن 

  .يك احساس بد هنوز يك احساس استهمان طور كه  هنر است هنر بگذاريم، و هنر بد هم شود، بايد اسمش را
  

6 اره مي ها به هنر واال اش مي شود كه من نه تن اشاره مي كنم، اين طور درك’ هنرمضرب‘به ، وقتي من بنابراين
بد ، —دهم در وضعيت خام را توليد مي كند،  شرح كه هنر مكانيزم سوبژكتيوي كنم، بلكه تالش مي كنم،

  .بي تفاوتخوب يا 
  

 او به پيكار. از قصد به درك مي رود ، هنرمند از طريق زنجيره اي از عكس العمل هاي سوبژكتيودر كنش خالق
حداقل در سطح زيبايي  ، كهضايت ها، انكارها و تصميم هاست مجموعه اي از تالش ها، دردها، ر،سمت ادراك

  . نمي تواند و نبايد كامال خودآگاه باشد،شناسانه
  .، تفاوتي كه هنرمند از آن آگاه نيست آن استاوت بين قصد و ادراكِ تف،نتيجه ي چنين تالشي
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ين خال، ا. پيوندي گم مي شودد، ن را همراهي مي كن ي عكس العمل هايي كه كنش خالق زنجيره يدر نتيجه

 درك مي خواهد بين آن چه كه هنرمند ياختالف .آشكار مي كند واني هنرمند را در نشان دادن خواسته اشتنا
  .باقي مي ماندست كه در محتواي اثر  )اختصاصي(فردي ’7 هنرمضرب‘ درك كرده، همان واقعا آنچه كهكند و 

  
قصد بدان  اما  بين آن چه كه نشان داده نشدهرياضي وار،  مثل يك ارتباط  فردي’هنرمضرب ‘،   ديگر آثاردر

  .، وجود داردكه بدون هدف بيان شدهشده و آن چه 
  

  از شخصياصطالح يك ’ هنرمضرب‘براي اين كه سو تفاهم نشود، ما بايد به خاطر داشته باشيم كه اين 

 à l'état brut art ،تصفيهمثل  ،يد تصفيه شود بيننده بااز طريق  و كه هنوز در يك وضعيت خام قرار دارداست 
هر آن چه كه ممكن است راجع بهش قضاوت شود، با   هيچ نسبتيرقم اين مضرب.  از شيره قندلصقند خا
 8تراگهري هنري، يك اثر حالت خنثي به دروناز طريق ( وقتي بيننده رخداد تبديل را تجربه مي كند.  ندارد

  .ست ا بر حسب مقياس زيبايي شناسيهنري تعيين وزن اثر ،بيننده و نقش )اتفاق افتاده است
  

تفسير كردن  و بيننده با رمزگشايي.  توسط هنرمند به تنهايي انجام نمي شودكنش خالق، روي هم رفته
كنش  و بنابراين مشاركت خودش را به س با دنياي بيروني قرار مي دهد در تماخصيصه هاي دروني اثر، آن را

 را  هنرمندان فراموش شدهاوقات  و گاهي راي نهايي مي دهند يك آيندگانوقتي  اين مسئله،. مي افزايد خالق
  .احيا مي كنند، روشن تر مي شود
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8 Transubstantiation   اين باور كه نان و شراب عشاي رباني به جسم و خون عيسي تبديل شده.  
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