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نیست. مهم برایم ساختنشان اما دهم، نمی اهمیت اشیا به من

اسسست ممکن که شود می وفروختن)  چیزی خریدانری قابلیت خاطر شی(به

دنریابند. نرا هنر نتوانند مردم

نرا هسسا آن نرونسسد مسسی کسسه جسسایی هر توانند می خرند، می مرا آثانر که مردمی

دنر نرا هسسا آن بخواهنسسد. اگسسر اگسسر بسسسازنند دوبانره نرا ها آن توانند می و ببرند

مسسالکش هسسا آن خریسسدن بسسا نبایسسد اسسست. حتمسسا خسسوب دانرند نگه هم ذهنشان

بسساز که کسی باشند. هر داشته نرا ها آن دانستنشان با تنها توانند شوند. می

ا هنری کند دنرست من هنر از تولیدی ان ب ن کسه اعتبسانری هم ام، سساخته م

ساخته.

کنند می آلوده نرا محیط اقتصادی و اجتماعی ترکیبی و صنعتی آل ت ماشین

بزنسسد، صسسدمه محیسسط بسسه اسسست مجبسسونر که کند احساس هنرمند که نروزی و

کسسردن حسسک بسسدون توانیسسد نمسسی شما شود. اگر متوقف باید بیشتر هنر تولید

هنسسر آن شسساید پسسس کنیسسد، خلسسق هنسسری دنیسسا فیزیکی های های جز بر دائمی

هسسای فسساکتونر بسسه دائمی آسیب هر مقوله، این ندانرد. دنر شدن ساخته انرزش

تنها و نیست، الزامی ها انسان وجود انرتقای برای که طبیعت دنر اکولوژیکی

بشسسریت علیسسه جنسسایتی است، لزم هنری ی ایده یک کشیدن تصویر به برای

کننسسد مسسی خلسسق دیگسسر هسسای انسان برای هنرمندان که هنری که  است. چرا

باشسسد، مشسستاق هنرمند که آن مگر شود، استفاده ها انسان علیه هرگز نباید

بسسه بودن بگیرد.  هنرمند خود به نرا خدا مقام و کند انکانر نرا خودش موقعیت

است. دیگر های انسان به نرساندن آسیب حداقل معنی

تسسن ۲۴ توانیسسد نمسسی هستند. شما کننده تحمیل بسیانر خودخواهانه گران آثانر

دانرید. نگه کمد دنر نرا استیل

دنر نرا اثسسری کسسسی اگسسر و دانرد مسسسئله ایسسن بسسه عمسسومی دیدگاه یک هنر اگر

اا و شود، ساخته آن تا کند انتخاب و کند دنریافت ۱۹۶۸ بسسه کردن نگاه از بعد

داشسسته جدیسسد تلویزیسسون دستگاه یک برای جایی به نیاز یا شود خسته اثر آن
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دوبانره تا کند می انتخاب ۱۹۷۵ دنر بندازد. اگر دونر نرا اثر آن تواند می باشد،

کسه طسسونر دانرد. همان ۱۹۷۵ هنر از اثری صونر ت این شود. دنر ساخته کانر آن

کنسسد، فکسسر هنسسر ی دنربسسانره است ممکن که فردی  کنند، می تغییر ها متریال

صسسونر ت بسسه متریسسال بسسه کسسرده، شسسدن ساخه به وادانر نرا آن که فردی همانند

اعتبسسانر بسسی ۱۹۶۸ هسسای متریسسال تسسا کنسسد می کمک و دانرد دسترسی معاصری

خسسود تسسا دانرم متریسسال ی ایسسده بسسه بیشسستری ی علقسسه شخصه به شود... من

متریال.

مسائل یا انسانی گذانرد، می نمایش به نرا ها موقعیت که هنری من نظر به

شناسسسانه زیبسسای فاشیسسسم مخسساطب، بسسر1دنریافتش تحمیل خاطر به  دیگر،

کند. می ایجاد

دنرک حقیقسست یسسک عنسسوان بسسه نرا اثر تنها کند، نمی دهی جهت هرگز من هنر

کند. می بیان شده،

بسازد. نرا اثر هنرمند است ممکن

شود. تولید اثر است ممکن

ندانرد. شدن ساخته به نیازی اثر

محکم و مساوی موجودیتی هر

هنرمند قصد با

موقعیت مانند به تصمیم

ماند می باقی مخاطب با

کردن دنریافت ی حیطه دنر
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