العدد السابع عشر

فنون البصرة

االختراق الرأسمالي وتسليع الفنون التشكيلية
أ.م.د .نـــــدى عايــــد يوســـــف
الجامعة المستنصرية – كلية التربية
ملخص البحث
تغير العالم وانفتح نحو مجاالت واسعة في زمن الأسسنلال ة اللعاةنألك لل التر نأ التأاكلني كناث لن س نأا
فاعال على الثقافة والفنوث لتحويلها النى مدن ا انتناعي عن أين بلن متنأاات ونويقها و نأوي .اف اا نا
والتنني ون وا ا اتتاعننا الننى اكوننا اللحل ننةك اوعننا عالل ننا لت ننوث قنناةال علننى ابتننأا االبننأ وويجنناة اسننواقا
ع ي ل والتحث عن ةن اتات ين ل ة مرنايأل للوناو وقناةال علنى الت ن منص نوا العدنأ ووهنوا اسنتوع
اسننت عا مفننا م فن ننة ع ي ن ل هجننأ ن أيننات الف ن للف ن ك والف ن لللجتلننصك وت أ نناك للتوع ن نحننو عننالم اللننا
واالقتداة وويجاة ن أيات ع ي ل على موتوى التح يث الفنيك لتخ م تايا و نتلي الى ن أية عطي األولوية
للوو والنفص اللاةيك و حتفي وتول ص و عل الفنوث
وأل ل ننة لننل و ا أا ن علننى الثقافننة ودننوال عامننةك والفنننوث التي ن ل ة ودننوال باةننةك فقنن عننا التحننث
(االبتننأا الأسسننلالي و وننل ص الفنننوث التي ن ل ة ك الننوي س ننتم ف ننالتر أات التنني ت ن ا علننى الثقافننة والفنننوث
التي ل ة في عدأ الأسسلال ة الج ي والوي اشتلل علنى ساوعنة فدنو ا تم الفدنل األو وا ناا اللنهجني
للتحث واللتلثل وعأض مي لة التحثك وا ل ت وس اف التحثكو ح ي ا م اللدنطلحات ف لا منل الفدنل
الثاني ا اا الن أي للتحث والوي يولط المو على ول ص الفنوث التي ل ةك و ا أ الثقافنة الأسسنلال ة علنى
الفنوث التي ل ة و م ابت اا الث ع نات و حل لها فني الفدنل الثالنث من التحثكللتوةنل النى النتنا  .التني نم
كأ ا في الفدل الأاوصك مص اللداةا اللوتخ مة
مشكلة البحث
امام اللتر أات الأسسلال ة ال ت أل واالنفتاح االقتداةي واتت ام اوح اللنافونة للون طأل علنى العنالمك ةناا
لزامننا علننى الثقافننة اث تحننث ع ن سنلننو م يول ن م ن اتننم الأسسننلال ة الج ي ن ل ويحننت م وال ننات الوننو العنناللي
ومن ومة اليأكات اللتع ةل الجنو ات لتتجلى قافنة اسسنلال ة ن موث مالمحهنا وفن اشنتراالت سنو العنأض
والطلنننن واالسننننتهالي والتول ص و وننننعى نحننننو لج نننن التواةننننل واالنفتنننناح ل سننننهام فنننني انتينننناا و نننن او
اف اا اكلتحف ز اللجتلص الى االنو ا نحو تايا ها اللملأل او اللعلنة
اث الف التي لي و نلو م مختز ع العدأ الوي يوعن ف ن يتنا أ وح ث ا ن وي تون ان لتن ووفن لنل
الو ا فتح وا التحو اللجا الث فأض لل الثقافة االقتدناةية لنتهنا علنى الفننوث التين ل ة التني ت نأت
م اش الها وممام نها واكتونتا انوناقها نتنام مال لنات شن ل ة مح ومنة وثقافنة العدنأ االسنتهالكيك لتنلنو
وف مفا م اللنفعة والتع ة والتيمي والأتتة في التللل والتر نأ لتنينن نزعنة اسنتهالك ة متونااعة التتن ك
تزاي س ل تها حا ظل العوللة وما ال ا م عدوا حا مونل ات الأسسنلال ة اللتنابألك ومنا وعن الح ا نةك
وما وع الثوال الدناع ةك وت أ ا
ونت جة للا ق م فاث مي لة التحث وتوع التقدي تو ا أات االقتداة على اللجتلص الثقافي وم م و اث
فاعل ت على الفنوث التي ل ة اللنتثقة م متر أات العدأ الأسسلالي ع أي ا اال التواؤالت اال ة:
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1ـ ما ي العالقة و اللياايص الفن ةك واللياايص التجااية
2ـ ل سةتحا الثقافة ةناعة شانها شاث الدناعات االستهالك ة؟
3ـ ل ا أت استأا ج ات التووي والتول ص على انوا الفنوث التي ل ة ووسا ل التعت أ الخاةة وها؟
4ـ ل سةتحا االعلا الفن ة عز م اقتداة الوو ؟
أهمية البحث
ل س ل ة التحث في اتنا الثقافة ولا ة اللقااوات و مفهنوم التونل ص وون الفننوث التين ل ةك والوقنوف
على التا أ الوي ات االقتداة العاللي على األسال الفن ة اللعاةأل م اعل التواةنل منص قافنة العدنأ
الأسسلالي ووالتالي التعأف على فنوث ختلن فني مخأعا هنا الجلال نة عن اللنالوف والتني من شنانها نل نة
الوا ق ة العامة ل ى اللهتل والتاتث ع كل ما و ع ي و عأي التلقي واسال لل الفنوث
أهداف البحث
1ـ و اث اوعاة العالقة و الفنوث التي ل ة وسل ة الوو االستهالك ة
2ـ ال ي ع التحوالت التي ست تها سن لة التول ص على سسال الفنوث التي ل ة
3ـ التعأف على ا م الولات التي تل ز وها لل األسال والتي تقااب في سن لة التول ص
حدود البحث
يلل االعلا الفن ة ات العالقة في موضوع التحثك والتي لت م العام ( 2008ولراينة عنام (2015
والتي م استحدالها ع أي اللواقص االل تأون ة
تحديد المصطلحات
التسليع :عأمف اللن أ الهن ي األةل (Arjun Appaduraiك ااعوث اواةوااي التول ص و "سي شي معمن
للتتاة ك او سي شني و ق لنة اقتدناةية" 1امنا اللن نأ االمأي ني (DouglasRushkoffكةوكالسأوشن وف
فق ن ع ن م التوننل ص "ف ننأل مااكو ن ة الننى ت ن منناك فنني وشنناال الننى الق ن م الوننلع ة التنني يل ن اث حننل محننل الق ن م
2
االعتلاع ة"
التعريف االجرائي
التسليع ( : Commodificationو وضفا الطاوص اللاةي واالتت ااي على اللنتوعات واألنيطة
تسلليع النول ( ( : Commodification Artحويننل كنل قافنة ف أينة او نيننا النى سنلعة جااينةكلها ق لننة
خمص لقانوث الوو االستهالكيك و ه ف الى النفع ة والأوح اللاةي
منه م التسليع
ةبل العالم مأتلة اسسلال ة ع ين لك فني عدنأ التواةنل واالنفتناحك تجلنى ف ن ونواةا سنتأا ج ات مختلفنة
وننأ االةننننام الوننناوقة السنننت عاب الدنن اللتحولنننة التننني تننناةات الونناو لتتلاشنننى منننص متنننأاات العدنننأ
االقتدن اةي ومنتثقننة ملننا قن م من مفننا م ع ن ين ل اف ننااذ لتتناسن مننص نلننا م الن ننام االقتدنناةي وضننلاث
استلأااية االن مام مص اس وات الن ام العاللي ومالتقة ر أا اللتوااعة
لننل اللتر ننأات سسننهلا وننالتأك ز علننى قافننة الأسسننلال ة الج ين ل التنني اكننزت علننى ن ننام الل سوننات متعن ةل
الجنو ات وس اس ة االستهالي وقوان التووي والتول ص
1.Arjun Appadurai, "Definitions: Commodity and Commodification," in Martha Ertman, Joan C. Williams (eds.), Rethinking
Commodification: Cases and Readings in Law and Culture, New York University Press, 2005, p. 35.
2. Douglas, Rushkoff: Commodified vs. Commoditized, 2005. www.rushkoff.com.
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وم لل اللنطل يتوع وض ح معنى الولعة التي عأف علنى انهنا سشن ا ات ق لنة اقتدناةية معن ل سساسنا
للتتنناة وا ضننافة الننى ق لتهننا اللاةيننة يج ن اث ننوث لهننا ق لننة نفع ننة لليننخ وفنني تالننة ع ن م اتت اع ن لهننا
يوتوع اث وث له ا ق لة تاةل ة سي وث مهل والنوتة لليخ االبأ وعلنى لنل نوث الونلعة وفن ااي
(مااكس "اث حق ا ها كق م قتنل سث فعنل لنل كقن م اسنتعلال ة ومن عهنة سبنأى يجن اث هنأ سنهنا قن م
استعلال ة قتل وم اث حق قها كق مك الث العلل الوي وو في ست لها ي وث وا أ فعا و ا كاث وول ق نم وطأيقنة
نفص الر أ وسوا كاث لل العلل مف اً للر أ وانتاع قاةااً علنى قمنا تاعنات ايبنأي ك فنبث و تنات لنل ال
يتم اال ع أي التتاة " 1و وا التتاة ال يع بواال ول م م مقتم ات العدأ النوي خلنى ف ن الينخ
م اوص أاكم اللنتوعات الى اوص اللتاةلة في وا العدأ االستهالكي فالتتاة ال يع بواال ول ةاات ل
ق لة جااية و و ناوص سيما م ا اال الأتتة فني امنتالي األشن ا وولنا اث اللونتهلل قن ال ي نوث قناةاا علنى
امتالي كل شي ك فالتتاة ق ييتص ل ي شر االمتاليك وم م وع فتأل يوتط ص امتالي شي ع ي واو ا منا
يللنلك مننص شنني ع ين ال يلل ن سنناوقا امننا مفهننوم التونل ص سو الوننلعنة ي معن "مفهننوم مااكوني يين أ الننى حننو
الطت عة الخ مات واالف اا وكولل االنواث نفو الى وماعة لللقايمة والتتاة في عدأ ااس اللا " 2ت نث
نيط وا اللفهوم من الأتتنة فني امنتالي األشن ا واألف ناا ومحاولنة امتالكهنا ومتاةلتها فاللنتوعنات انتينأت
على نطا عاللي وةاات األسوا العالل ة تنافس وبم انات التول ص للحدو على موتهل ع ة ووالتنالي
ةناا اللنتجن يتحثنوث عن سسنال حننتم علن هم ويجنناة وسنا ل متر ننأل ونلنا م ع ين ل جنوب اللوننتهلل ولهننا
ةفات التل ز لتتو م اث مهم في وا الأك العاللي
ويي أ(اللو أي الى اث مدطلح التول ص يعني حو العنالم النى تالنة سنو ك وسن اةل منطن األشن ا وينأوط
التول ص ولدطلح (التي سي حو العالقات و التيأ الى عالقات ون األشن ا و لنل اللدنطلحات نأ تط
مص (التو ك م ت ث اعتتاا الولص ات ق لة محواية وقن ال سنحأية ونتط ص النتح م فني االنوناثك ون ال من
ح ل ف ها 3و لل وث الولعة مثل الو قاةال والتا أ على اللوتهلل والنتح م وأتتا ن النازعنة نحنو شنر
االمتالي وعالقات اللتاةلة وم لل اللنطل ةناا التحنث عن االسنم والعالمنة التجااينة التني نوث عنواننا
مو و قا ومهلا لليأكة اللنتجة حق و ونا الهوية الل سو ة اللوعهة الى اللوتهلل العاللي التني منل عن
أيقها زياةل شر االمتالي واالستهالي و وا اوأزما تاولا الثقافنة الأاسنلال ة دنن ع و أسن خ فالراينة
و ول ص كل ما و متاح و حق علل ات شنأا ة مونتلأل عن أين نوي عالقنات جااينة و نل الوسنا ل
اللل نننة ت ننث يين أ (سننتاث ةيفن سك  Stan Davisو(كأيوننتوفأ مننايأك  Christopher Meyerالننى اث
" ف كل شأكة في االقتداة الج ي و اس س عالقات عااية واستلأاا و نهنا وون زوا نهنا" 4ةوث النوعي
ول ى تاعت الى اليأا او االمتالي و وا و واذ ي كن النى اسنتلأااية ونل ص اللنتوعنات والثقافنات واألف ناا
والختأاتكل دتح لللوتهلل ق لة سعأية ل ى الل سوات االقتداةيةك ووالتالي حاو اث وتث أ شنر التللنل
واالستهالي ل ي و تحث ع وسا ل مل استلأااية التواةنل معن والنتح م ون وعل ن " تن لا قن م العلنل
وا نتام و حو لا ولى ق م استهالك ة ننزع نحنو الأتتنة فني التللنل سو منا يعنأف ونـالنزعة االسنتهالك ةك ت نث
خل اموزا ومعانى ث أ التعطش ولى االستهالي والجوع ولى اللتعة في التللنلك و ننا يدنتح امنتالي الونلعة
و ف في ت ا يمفى على الفأة م انة ومأكنزا اعتلاع نا يدننع لنفون سو يتوقعن من ايبنأي ةابنل
5
الجلاعة التي ينتلى ول ها"

 .1ماركس ،كارل :راس المال ،ت :راشد الراوي ،مكتبة النهضة المصرية ،1947 ،ص.49

 .2جيجيك ،سالوفوي :التأويل مقابل الشكالنية ،ت :هشام روحانا ،مركز الدراسات واالبحاث العلمانية في العالم العربيwww.ssrcaw.org.2014 ،
 .1لالطالع :المسيري ،عبد الوهاب :العلمانية الجزئية العلمانية الشاملة ،دار الشروق ،القاهرة ،ط ،2002 ،1ص.140-139
2. Stanley M. Davis & Christopher Meyer, The Speed of Change in the Connected Economy, Oxford Capstone Publishing Ltd,
نقال عن :ريفكين ،جيرمي :عصر الوصول،ت :صباح صديق ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط ،2009 ،1ص1998, P48..194
 . 3احمد مجدي حجازي :ثقافة االستهالك وتحديث العالم العربى ،بحث منشور في موقع منظمة الدفاع عن المستهلكwww.odc.org. .2016 /5/15 ،
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تسليع الثقافة والنو (
اث زم الأسسلال ة اللعاةأل نفتح ف مجاالت واسنعة لتحوينل الفن النى مدن ا انتناعي عن أين بلن
متننأاات وننويق و ننأوي .اف ننااذ واكوننا اللحل ننةك اوعننا عالل ننا ل ننوث قنناةاا علننى ابتننأا االبننأ وويجنناة
اسننواقاع ي ل والتحننث ع ن ة ن اتات ي ن ل ة مرننايأل للونناو وقنناةال علننى الت ن مننص ننوا العدننأ ووهننوا
استوع است عا مفا م فن نة ع ين ل هجنأ ن أينات الفن للفن ك والفن لللجتلنصك وت أ ناك للتوعن نحنو عنالم
اللننا واالقتدنناة وويجنناة ن أيننات ع ي ن ل خ ن م تايا ن و نتلنني الننى ن أيننة عطنني األولويننة للوننو والنفننص
اللاةيكو حتفي وتول ص و عل الفنوث
لم ي وعطا ق لة ماةية لألعلا الفن ة ول وا العدأك ول اث "الفنان التاازوث في و ايات عدأ النهمنة
كنننانوا مننن الطتقنننات الننن ن ا سو الوسنننطىك وسةنننتحوا فننني سوابنننأ القنننأث الخنننامس عينننأ ويننن ل متزايننن مننن
" 1كلا كأ التاايخ ع ال ث أ م اعا االعلنا فني القنأث التاسنص عينأكالوي ا جهنوا لجنني
األاستقأا
األموا ع أيقلل ة االعلا الفن ةك ومن نم ن اولها واعتتاا نا جاالاسنتثلااية مأوحنة لهنمك حنا تطنا
اعاية الثقافة والفنوث ت ث "ون ا الدنناعي األللناني ( آنأ ز أننزك  1881-1805( Herr Ahrensك وجلنص
االعلا الفن ةك فاشتأى م اللوتات الح يثة ال م اوا ص الفننان القن امى كلنا اث كتناا التجناا والدنناع
سمثننا "(وول ننوك ( Bolckowالح ينن ك و( ولننوايك ( Hollowayتتننوب النن وا ك و(مننن ك Mendel
(القط ك علعوا أوات ا لة عأا التنافس ف لا و ننهم لأفنص سسنعاا اللوتنات الزيت نة فني وأيطان نا" 2لت نوث
العقو اللت عة قاولة للتق م اللاةي والت ص وم نم التتناة التجنااي وهن ف الأوح وعل ن عن كلنتجنات لهنا قن م
مال ة موخأل ألتأاض التجاالوالتوسص الأسسنلالي وي وث الل ن اث الثقنافي شنان شناث وناقي اللفاةنل عأضن
للون طأل االقتدنناةية وعننز منن يفننتح اللجننا امننام وم ان ننة الت اولوم شننأا علننى اال جنناذ نحننو عدننأ التتنناة
واالستهالي
اث التر أات اللتالتقة الو اس ة واالقتداةية والف أية في ي الت اللجتلص فتحا اللجا امام الثقافة لتن بل
و ل قلها و دتح م اللقتن ات الثل نة للال ها يل ن ع أيقها فع ل ستأا ج ة التتاة التجااي وع أاعص
شر الأتتة في امتالي األش ا لت وث االعلنا الفن نة ولثاونة اةن منالي و قنافيك توافن منص قنانوث الونلص
والتول ص يتهافا عل ها سةحاب اؤوس األمنوا لفنتح بطنو ونتاع نة اوح نة ع ين لك ونهم فني افنص م نانتهم
االعتلاع ة حا مولى اعاية الثقافة والفنوثك وزياةل ااةن هم اللال نة واعتتاا نا ومناعة نزةاة ق لتهنا وعن
حولها الى سلعة قاولة للتتاة ك يل التخلي عنها عن الحاعة ليأا علل ابنأك او وعن زوا اتتنة امتالكهنا
وق كاث "سونواي ةو ولزاي فنانا ً كت أاً م فناني تاالت الير اللوتهلل لوا في القأث التاسص عيأ ف انا
شخدن ا يننعأ وأتتننة عامحننة فنني الحدننو علننى مننا ال للننل ل نهننا فقن الأتتننة ف ن مننا سث حدننل عل ن
زي كللا زاةت
وسنوات وذ اليخد ات والقانوث اليهواني اليه أ لتأوسا الوي يقو وث الأتتة في شخ
3
ةعووة الوةو ال "
اث زاي اال تلام م قتل اعا االعلا في الل اث الثقافي وعن م ذ وسن لة لتحق ن ساوناح وضناف ةك فونح اللجنا
واللقاول العتواب الفنان مل يلل وث اوح اللرامأل في االعلا الحألكلل بو الى الل ن اث التجنااي وويجناة
وسن لة للننأوح منل ن او االعلننا الفن نة و أويجهننا و نوي مننواةا مال ننا للفنناث يل ن عن أيقن حق ن
األاواح اللاةيةك واللحاف ة على م انت االعتلاع ة ت نث ينوكأ التناايخ اث (اامتأاننا كناث "ةنات قاعنة
عأضك و اعأ فنوثك ومقتن اًك وا س اكاةيل ة باةة قام ف ها وت اي مواع ي ل ن لم ي ناعحا في مجا
االعلا والي وث اللال ةك في ت اث معاةأذ (و تأ اوونزك  Pieter Paulus Rubensك كاث ل ي استوةيو
4
ع التن م وشت ة ع ل ا ةاال م اعال االعلا األتن ا "
1. Burke, Peter. The Italian Renaissance: Culture and Society in Italy Princeton: Princeton University Press, 1999, p271.

 .2هوبزباوم ،إريك :عصر راس المال ( ،) 1875-1848ت :فايز الصباغ ،المنظمة العربية للترجمة ،بيروت ،ط ،2008 ،1ص.497
 . 1سينيت ،ريتشارد :ثقافة الراسمالية الجديدة ،ت :عبد الرحمن أياس ،دار الفارابي ،لبنان ،ط ،2008 ،1ص.171
2.Alpers, Svetlana: Rembrandt's Enterprise: The Studio and the Market, University of Chicago Press, 1984.
نقال عن:هاجورت ،جيب :إدارة الفن على نمط العمل الحر ،ت :ربيع وهبة ،دار شرقيات للنشر والتوزيع ،ط،2009 ،1ص29
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تسليع الثقافة والنو ( في عصر ما بعد الحداثة
اث الوعي اللت أ لللن أي ( واكهايم و(اةواننو فني مونتقتل الفننوث فني اللجتلنص الأسسنلالي قناة م النى
است خ ام مدطلح ةناعة الثقافةك في وشاال الى التحو في الو ا الثقافي ل وث قاوال للتدن ص كلنا نو الحنا
فنني اللنتوعننات الدننناع ة ومحاولننة أسن خ لننل اللفننا م لن ى التلقنني ل تننااي ا نجننازات الفن ننة التنني خمننص
لعلل ننات ا نتننام واالسننتهالي وعلننى ننوا األسنناس ي ننوث اله ن ف من الوننلص الثقاف ننة انتننام تاعننات نفو ن ة يننتم
اشننتاعها ع ن أي ن اللنتوعننات اللدنننعة التنني حننو الف ن الننى ومنناعة شننعت ة اا جننةك يح ن ة ا اللجتلننص
الأسسلالي وذ االستأا ج ة ساع ت على حو الف النى ةا نأل االسنتهالي التني نأ تط والتقن نة ال ولمنلوث
الف ووالتالي يتم التأك ز على االستثلاا ال امل لالم انات التقن ة واستخ ام الق اات وه ف االستهالي الواسنص
للثأوات الجلال ة التي أ تط اا تا و ويأو االقتداة الونلعي وعمن الفن يلتلنل ةنفة التمناعة و كنأوا
سيما اث الفنان الوي كانوا حا تلاية مقتني االعلا الفن ة تتنى القنأث الثنام عينأك فنانهم واللقاونل كنانوا
حا وةايتهم ومص س افهم ووهوا سةتح الف وماعة أ تط وا نتام الدناعي يل الحدو عل و تاةلن
والثقافننة عتنناال ع ن سننلعةك خمننص كل ننا لقننانوث التتنناة ك مننص انهننا ال يل ن تاةلهننا وح ن ا هننا وننل ننووب فنني
1
االستهالي اتم ع م قاول تها لولل
وفي قأا ل لعدأ ما وع الح ا ة الوي سك علنى االنفتناح والتع ةينة والتننوع وسنقو اله لننة والونلطة والونأة
اليلولي ظهأ مفهوم تناذ (فأي يأيل ع لونوث ي كن علنى اث عدنأ منا وعن الح ا نة نو عدنأ الأسسنلال ة
متع ةل الجنو اتك اللأ تط مص اللجتلص االستهالكي واك كولل على لنة الثقافة التي اةتحا سةال اقتداةية
وس اسن ة باضننعة لون طأل التوننل ص وقن م االسننتهالي ملننا ين ةي الننى الرننا الحن وة ون الثقافننة العل ننا والن ن ا
و حو كل شي الى ةوا م قتة وال اكألك وناع االنوناث علنى نون اث اللاضنيك والون طأل علنى اللجتلنص
2
أسانة ا عالم واالعالث
وتأس خ االف اا التأويج ة ع أي وظ
وذ التر أات سسهلا في حو االفنأاة النى م سونات علالقنة قناةال علنى وةاال كنل شني ع أين نأوي.
الف أل وتوظ ن عل نص اللجناالت اللتاتنة واقتحنام سمناك العنأض ت نث"اث العتنو سي نناةي معنأوف كلثنا
"يتقاضوث متال ا لةك ويلتووث قلداث (ف لتس او ( وش تا و تث متاايا هم على لفزيونات العالم متاشألك
وين فص اللالين ملن يأونهننا ت ننة متننال ل يننتأكوا فنني قنننوات ميننفألك وييننا وث وننالأتم منننهم علننى عن ااث
الللع ك وعالنات لتأوي .منتجات مأس س و ويو ا وكوكاكوال ا ا حولا اللعتة اليعت ة الى مدن ا جنااي
ي ا اللالي " 3ووهوا ييتأي الجل ص في العلل ة التجااية وال م اث للد فةك ف ل منا ي هنأ من منتوعنات نو
مقحننم تايتنن التننأوي .وكونن األاواح وعل نن ي تونن ا عننالث فنني مجتلننص الفأعننة ةاللننة سي يولوع ننةك نني
سي يولوع ة التجاال ت ث قا ( نأي ل فتتفأيك " Henri Lefebvreتلما ال عاية محل الفلوفةك واالبال ك
وال ي والجلال ات اةنتح الوقنا من اللاضني عنن ما تناو ا عنالث اث ي من اللونتهلل عن أين نأاا
اليعااات؛ وال وم اش ا بف ة م ا عالنات لثل اللوق كل م الح نال" 4فناالعالث يحنو النو م النى واقنص
ع أي التا أ في ساي ولوع ة التلقي وبعاةل انتام الوا ق ة لتحق تايات وا اف مع نة

 .3لالطالع :هوركهايمر ،ماكس ،وثيودور ف اودورنو :جدل التنوير شذرات فلسفية ،ت:جورج كتوره ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،لبنان ،ط ،2006 ،1ص.189-159
 .1لالطالع :باسم علي خريسان ،ما بعد الحداثة دراسة في المشروع الثقافي الغربي ،دار الفكر ،دمشق ،2006 ،ص.278-275

 .2ريفكين ،جيرمي :عصر الوصول الثقافة الراسمالية الجديدة ،مصدر سبق ذكره ،ص.15
4. Henri Lefebvre, Everyday Life in the Modern World ,New York: Harper & Row, 1971,107.
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تأثير الثقافة الرأسمالية على الحركات النوية
كانا سلطة ال ولة و طأ على وعهات الفنان في وعض األن لةكو فأض عل هم سسلووا فن نا مع ننا ينأوم
ألف نناا م ويحق ن مطننالتهمك ففنني الن ننام الوننوف تي الونناو "كنناث الحننزب الي ن وع مه لن نا ً علننى الح ننال الثقاف ننة
واعطي وع هات مفدلمة للفنان تو ك ف ة او اع الفنوثك ووق ا ما اتتأم الفنانوث عل لنات الحنزب وقن ا منا
ولوا مناة ع ل م ت ث العلل والن بل وكناث الفن النواقعي نو اللع ناا" 1فالفنناث النوي يأين الحدنو
على منافص ماةية عل االلتزام ولعاي أ الولطة اما ال و التي ه ف الى حق التوسعات الأسسنلال ة وفنأض
س طأت اليأكات متع ةل الجنو اتكفق اعتل ت سسلوب مرايأك م ت ث اللمام والتنف و للوةل الى سكتأ
شأيحة مل نة ت نث فونحا اللجنا لتوظ ن كنل شني حنا مونلى العوللنة ومنا ق متن من مفنا م الحأينة
االنفتا ح والتواةل والتي فتحا افاقا ع ي ل وا اتا وم ان ة أويح منتجات قاف نة مواكتنة للتر نأات العالل نة
لل اللناخ الثقافي لم ي وع ا ع الحأكات الفن ة التي عاةأت لل التحوالت؛والتي ابوت م انة واازل مص
(ةوشام عن ما استحمأ سلعة وظ ف ةك وق مها موقعة واسم ةاتتهاك واعتتاا نا علنال فن نا يحنت م ولعناي أ
الجلا ملا فتح اللجا ال جا ات فن ة التقة اسلا بطوا هنا واالعتلناة علنى اله نل الأسسنلالي االقتدناةي
الوي ت ة معالل اللجتلص االستهالكيك عن أين الللااسنات التجااينة و قن نات االستنوناخ ت ث قنام فننانوا
الف اليعتي ( Pop Artوبعاةل لة الف و دن ف وف ال ات الوو ك وتايات التأاكم الأاسلالي فدناةي
الدنناووث اللوعننوةل فنني اللحننالت التجاايننة لهننا دننن مختل ن عن ن ما علتهننا (ان ن يواا و الننى اللعننأض
التي لي و نا انتفا ق لة الدناةي الق يلة واكتوتا سعأية ع ين ل فنو سنعأ ا األةنلي عنن ما نم قن يلها
وا اا فني ت ث استق م و(اا و سلعة ةناع ة مت اولة واةبلها الى م سونة الثقافنة والفننوث ووهنوا سعطنا
ا شاال م ان ة تاة األةواا ل ابو العلل الفني ةفة الولعة اللت اولة و نلا تحو الولعة الى علل فنيك وعن
ر أ م ناث العنأض وةنفة الجن ااث التني ح طهنا فجن اا اللتحن ت منأ من نون الونلعةك التني اا قنا النى
مدناف االعلنا الفن ننة عنن نزوتهننا من عن ااث اللحنالت التجاايننة وفي كتاون (فلوننفة انن يواا و يتحن ث
ودوال متاشأل ع العالقة و الف ك واالعلا التجااية ت ث يقو "ف االعلنا نو الخطنول التني نا ي وعن
الف و ست كفناث جااي ( commercial artistوساي اث انهي كفنناث اعلنا ( business artistوعن اث
عللنا سشن ا وننلى (فن او وننلى سي شنني ؛ تنا الننى فن االعلنا ل نني سكننوث اعنل اعلننا فننني او فننناث
اعلا ةنص اللا و ف ك والعلل نو فن ك واالعلنا التجااينة ني سفمنل الفننوث" 2وعل ن يعن (واا نو
اعل ا علا في اللجتلص الأسسلاليك و نو فنناث فني الل سونة الثقاف نة فهنو اعنل اعلنا فنني ويل ن اعتتناا
علل (زعاعات ال وكا كوال الخمأا ك و مع اا لألعلا التجااية التي تولا االعلنا الفن نة النى منتجنات
فن ةمأ تطة والح ال ال وم ة ويل اث تاع و يتأى ووهوا يع ةاعلنا للأسسنلال ة والثقافنة الينعت ة كونن ننزع
بدوة ة قافة النختةك وةاا سكثنأ قنتالً وفني متن او عامنة النناس ولختلن قافنا هم ومن اكا هم وكلا "ينتم
اوت اا اللنت .تدأا كاستجاوة للطال الوو ك وت ث يفأض بتأا التووي التر أات على منت .موتقأ م
اعل لت نة اتتنات اللونتهلل او وقعا ن " 3وةناا لزامنا علنى الفننان اوت ناا سنلنا متت نأل من واقنص الح نال
ال وم ة لتلت ة اتتات متلقي التول ص الثقافي
اث انتياا الف و األوسا اليعت ة فتح اللجا ودوال سوسنص لتقن نة استنوناخ االعلنا الفن نة التي اسنتخ مها
(ان يواا و وطتص ةوا ميا أ الفنان ك و أاا ا ملا اكون العلنل الفنني قواعن التدنن ص واالسنتهالي
وةاا وا م اث انتام عيأات الدنوا و ونل عها ومن نم نأوي .اسنتهالكها كاعلنا فن ةكميناوهة النى علل نة
دن ص اللواة االسنتهالك ة واعن اة كت نأل ووهنوا حولنا ةنوا (مناال منونأو و(عناكل كنن ي منتوعنات
ةناع ة يل اقتناؤ ا ل وث اعالث ع نو فني فأض وعوةذ في اللجتلص الأاسلالي و نا نوتحمأ ت يثا
(ألةونن س الننوي"التع عنن زينناال لل ينننة ن ويننواي ةنناةف ف هننا افتتنناح معننأض اسننتعاةي للفننناث األسننتاني
ف أم أ مص افتتاح معأض وعنواث مخلفات عاكل كن يك سث الجلهوا كاث واقفا فني ةنفوف ويلنة لوناعات
 .1هاجورت ،جيب :إدارة الفن على نمط العمل الحر ،مصدر سبق ذكره ،ص.69
2. Andy Warhol: The Philosophy of Andy Warhol From A to B and Back Again, Mariner Books, 1977, P92.
. 1كولبير ،فرانسوا :تسويق الثقافة والفنون ،ت :محمد عبد النبي ،دار شرقيات للنشر والتوزيع ،القاهرة ،2011 ،ص.11
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وانت اا ال بو ولى معأض مخلفات عاكل و نلا كاث معنأض ف أم نأ باوينا ال نزاتم ف ن وال ةنفوف من
الليا ي نت أ ةوا ا و وذ اللالت ة لثل وعالنا ع اللواعهة القا لة و الف والتوط ح وو الجلال نات
1
والقيوا التي زاتم األةالة وا و اع و نيأ بطاوها"
كلا ق م الف أ الأاسلالي وم ان ة التعت أ ع اللجتلص االستهالكي وحأكة الواقع ة اللفأ نة ت نث سنعى الفنناث
(االن كنوينز Ralph Goingsلتجون الواقنص ال وميكوأسنم وعتنات االكنالت الونأيعة وسةوات االسنتعلا
ال ومي اللوتهل ةك اللتلثلنة وون ويينات الهنامتأتأ وعلن الدلدنة واك ناس الللنح اللناةينل الواق نة والنوي
نفو ا ولهاال قن ة وسسلوب واقعني يفنو ةقنة التدنويأ الفو نوتأافي يل ن لللتلقني اللونتهلل اةااكن و قتلن
كون يلثل عز م واقع اللت او
وفي ات الو ا تاو الفناث ابتأا مجاالت سبأى وعلهوا مرايأ وتجو قااب و اعناس فن نة مختلفنةك
ملا يقوة الى أوي .الفنوث وتطويعها ةابل من ومة استهالك ة م نوع ابأ لتابو اوص الولعة ودنوال اكثنأ
وضوتاك و لل وتحويل االعلا الفن ة الى سزينا يل ن اا ن اؤ ا تل نز واشن الها اللونتقال من الفن التدنأي
( Optical Artوالتي عتل على وينات ن س ة والواث متتاينة خل ايهامنات ودنأية و نوتي والحأكنة
فق ا ف كل م (ف توا فازايليك ووأيج ا اايلي ك "مص كتاا مدللي األزيا لتتني سف اا م واعتلاة ا في
التدل لات الح يثة ت ث اعتق الفناناث اث القلاش و األكثأ انتيااا و الناس واكثأ ق ال على نقنل األف ناا
2
الى اللجتلعات" الح يثة ووهنوا ي تون الفنناث وسن لة ةعا نة عن أين ر نأ ك ف نات سةوات النقنل وانلنا
التأوي .وال بو النى عنالم دنل م االقلينة الكتوناب علهنوا اسنتهالكي واتنث عن انونا مرنايأل لللنالوف
و تو م انة مهلة واقتحام الفما االستهالكيك في مجتلنص الفأعنةك النوي عمن ف ن "ال عاينة ني األي يولوع نة
الوت ل التي تو س ل ة سي يولوع ةك ني وي يولوع نة التجناال" 3والتنأوي .والتونوي وعل ن وعن اث كناث
4
ال ي اف وث اليع ك وف ااي (مااكس ك ةاا ال وم "علال ا الولص ي اف وث النختة الأسسلال ة"

النصل الثالث
وعأا ات التحث
أوال :مجتمع البحث
نت جننة لوننعة مجتلننص التحننث و نننوع االنجننازات الفن ننة اللعاةننأل ك وانفتنناح مجتلننص التحننثك قامننا التاتثننة
واستقأا التجااب الفن ة التي انتفى ف ها التجن س لحدأ األعلا الفن ة وف ما واة في سن ا التحنث وقن نم
ابت اا اللجتلص وف الح وة الزمان ة للفتأل م ( 2008ولراية ( 2015وق ا لعا التاتثة على ال ث أ من
األعلا الفن ة اللوعوةل اللن ومة الأقل ة
ثانيا :عيوات البحث
م ابت اا ( 3سعلا ودوال قد ية لفننان من عنون ات مختلفنة ضنل تن وة التحنثك وتاولنا تدنأ ا
واالفاةل منها لل ي ع النتا  .النها ة وولا يتال م وس اف التحث

. 2الصكر حاتم محمد :الصورة البصرية الجديدة ،لندوة الفكرية الدولية ،مأزق المتشابه في الفن الراهن ،مركز الفنون البصرية،قطرwww.hatemalsagr.net.2008 ،

 . 1رؤيا حميد :جماليات التلقي في االقمشة المصممة على وفق حركة االوب ارت ،مجلة االكاديمي ،كلية الفنون الجميلة ،جامعة بغداد ،العدد  ،2013 ،66ص.28
2.Kuspit, Donald : Paradoxes And Problems Of The Reproduction And Commodification Of Art In The Age Of The Capitalist
Spectacle,www.percontra.net/archive/19kuspit.htm
3. Salmon, Felix: The commodification of the contemporary art market, March 7, 2012,blogs.reuters.com
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ثالثا :موهج البحث
اعتل ت التاتثة على اللنه .الوةنفي التحل لني لل ين
اللختلفة

عن

نا أ اللجتلنص الأسسنلالي علنى االعلنا الفن نة

تحليل العيوات
عيوة رقم ()1
اسم النوا( Subodh Gupta:سوووةتووتا
اسم العمل :اخلع نعليك واغسل يديك
Take Off Your Shoes and Wash Your Hands
سوة اإلنجاز2008 :
يت ننوث علننل الفننناث الهننن ي األةننل (سننوووة تووتننا ك منن
افوف م الفوال اللقاوم للد سك ا تا ةابلهنا اعن اة كت نأل
ا تننا الطهنني وسةوات اللطننتخك ويعتلن ننوي العلننل علننى
مجلوعة م الأفوف اللن لنة وتأاةن أا تني متجناوال افق نا وعلوةينا علنى عن اا علو الأفنوف اللتأاكتنة
مجلوعننة م ن االواننني اللأ تننة علننى ننو العلننل و نلننا ت ن لى م ن األسننفل مجلوعننة م ن األةوات الدننناع ة
الخاةة والطتخ
يع س العلل وش ال ة التجن س وولرا الحن وة ون الفننوث التين ل ةك من اعنل التواةنل وويجناة منجنز ين لي
يختأ اللالوف ت ث وظ الفناث األةوات االستهالك ة الدنناع ة الجنا زل التني يل ن للتلقني ال نوني اةااي
ما تها اللتأسخة في مأعع ات اكأ اللوتقال م الح ال ال وم ة لتتحو النى علنل فنني وعن اقدنا ها عن

مح طها ووظ فتهاك و ابو معنى ع ي يتجاوز و م ا أ الواقص والتحث ع الجلا ع أين الف نأل
وع ن ا عن تأف ننة قواعن العلننل الفننني اللجنننس فالعلننل ينتلنني الننى عدننأ وعن  -مننا وعن الح ا ننة ت ننث
ابلا االسال وةناا من الدنع جن ونها ضنل خدن مع كوسن ا اسنلووي محن ة فنالف أل
قدي معنى األش ا و تفو على س ل ة الي ل
يلثل العلل جو لتوظ اللوتهلل وو ال مفهنوم ع ين للفن اللنتثن منص اللجتلنص الأسسنلالي النوي
تو كل شي الى سلعة يل أويجها وأةم الفجول و الفنوث والح ال ال وم نة عن أين مننح ق لنة
للا و موتهلل ومدنص واستخ ام األش ا األكثأ اوال ع س واقص الح ال االقتدناةية اللعاةنألك و نوي
ةوال ن ة مرايأل ل ى التلقي العاللي الوي ال يحتام الى أعلة لفهم مفأةا الي ل ة
عيوة رقم ()2
اسم النوا( :اث سوي وثHan Seok Hyun
اسم العمل :باا للطت عةSuper-Natural
سوة اإلنجاز2011 :
وظ ن الفننناث ال ننواي ( نناث سوي عناةننأ اسننتهالك ة فنني
عللنننن كالل ننننانس واالك نننناس واللن فننننات وعلنننن التعت ننننة
والترل ك وا ضافة الى استخ ام سي شي يحوي علنى عنام
او شنننأاب والتننني ت نننوث مننن منننواة ةنننناع ة قاولنننة عننناةل
الت ويأ مثل التالسنتل والزعنام واالللن نوم ومنا يل نز العلنل
و استخ ام عل ص اللواة واالشن ا ات اللنوث األبمنأ وقن
علننص الفننناث اللنتوعننات اللت اولننة التنني نفننو وهننا العلننلك ع ن
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أي تأعات م س اث (ووسط ك و(س و
يعتل العلل على سن لة وس اقات مختلفة ع قويم العالقات و اللنواة االسنتهالك ة ومعناني الجلنا و لرني
اول ة الح نال ال وم نة و قدني جنن س العلنل لتن ابل سسنال واسنتعااات
اللوافة و ا لفنوث التي ل ة وو
عا زل ومتتاينة حتام النفتاح فما ات العأض في التن ة الي ل ة للعلل ح ث ون وا ا قافنة ودنأية ع ين ل
ختأ قانوث الفأعة والوا ق ة ل ى متلقي اللجتلص االستهالكي والتي عن من افنأازات عدنأ وعن – منا وعن
الح ا ة الوي سعل ع انتثاق في وع ن ات القأث اللاضي
يعتلن العلننل علننى التقاوننل و نن وون شننر االسننتهاليك ويحتفنني وبعنناةل ا ننل اللن ومننة التنا ننة وفن الفعننل
التول ع والعأض االني فهو علل ال يل اقتناؤذك ول ستنتهي ةالت ت تا انتها سيام العأض والوي ي بل
ضل لعتة الوو ومقومات االستهالي ويلتقي مص زل ة اللواة التي نتفي الحاعة لهنا تنا اسنتخ امها كلنا اث
الدفة اللل زل للعلل و اتتوا ذ على مواة يل التتأع وهاك او دتح عز م علل ابأ في عأض مرنايأ
اما الخاة ة األ م فهي وعاةل ن ويأ وعنض اللنواة اللونتخ مة فني العلنل وا فناةل منهنا ووهنوا نم حويلن النى
سلعةك لها وظ فة خمص العتتااات الوو ك و أ تط وخاة ة التعامل ون التلقني والعلنل الفنني ا ننا العنأض
م عهة وو اللوتثلأ والخ مات التي يل ا فاةل ف ها م العلل وع العأض وف قانوث العنأض والطلن
م عهة سبأى ووهوا ي وث التاك على فع ل العالقات الخ م ة والولع ةك امام أاعص شنر اللل نة الثقاف نة
فاله ف سةتح يعتل على زن ة العأض وما يق م م ب مات الى الل سونات االقتدناةية ال اعلنةك ومنا حققن
م شهأل لهاك النا جة ع كوأ التوقص وجل مواة ت أ مالوفة الى م سوات الثقافة والفنوث
اث الأسالة األساس ة التي م أك ز و ال المو عل ها ير اللجتلنص الأسسنلالي والتوعن نحنو شنأا منواة
مدنعة نت جة أويجها م قتل األسوا التجاايةك فص اللونتهلل النى جنأ الطت عني والتوعن النى اللنتجنات
الدناع ة التي ت و سكثأ قتوال ولونها األبمأك ل نها ت أ ةح ة
عيوة رقم ()3
اسم النوا( :ي هااوش و اChiharu Shiota
اسم العمل :مفتاح في ال The Key in the Hand
سوة اإلنجاز2015 :
اعتل ن ت الفنانننة ال اوان ننة ( ي هااوش ن و ا ك فنني عللهننا علننى
ا جنناذ الف ن التأك تنني لتجو ن الف ننأل التنني عو ن ها وتوظ ن
ويت ة معق ل من ب نو الرنز التني
قااو ق يل محا
رطي مواتة العأض اللتلثلنة والونق والجن ااث اللح طنة
والقوااب و ت لى في نهايات الخ و ة اللنو لة من الونق ك
مفا ح ق يلة مختلفة االتجام واالش ا و نلنا ننا أت م نات
اللفا ح على ساض ة العأض التدأي وتو القنوااب ل نزت الخ نو ولونهنا األتلنأ النوي اضنفى عندنأ
اال اال الوي يوتوق ع ة ال يحدى م الزوااك م عل ص انحا العنالم ومختلن اللرنات والثقافنات ويلننحهم
متأاات التواةل والليااكة وو ال العنناث لللخ لنة ووالتنالي يتجناوز العلنل سن اقات االعلنا الفن نة ون نام
الفأعة الوي يجتأ التلقي على ال وااث تو العلل وال بو و موناتات الخ نو ويعن ش عاللنا زن نا يتحنو
ف اللتخ ل و الواقص الوي يوتحو عل ويحول الى مونتهلل ألف ناا ع ين ل ونال مرنزى علعنا الفناننة ساونص
ما ة ك لو متأ م الخ و الحلأا ك وما ة و لنانوث الن مفتناحك علعنا من كنل انحنا العنالم ت نث وضنعا
الفنانة ةناةي في متات ام أكا وساووا وال اواث وسعلنا في االنتأنا عن تاعتهنا النى اللفنا ح اللونتهل ة
الخاةة واالستعلاالت ال وم ة اللختلفة مثل مفا ح األوواب وال وال والخزانات فهني مل نة والنوكأيات ملنا
ت ا والتعض الى كتاوة الأسا ل ليأح الوكأيات التي أ تط مص لل اللفا ح ووهوا يلثل العلل منجز قافي نم
انتاع ملا و عاوأ ومهلل و وويق في ةوا اللعااض واللهأعانات العالل ة مص منا يحللن من ا ناال نا جنة
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عن وسنا ل ةعا نة خن م تاينات الل سونات ال اعلنة
ع وظ ن منا نو مونتهلل ومنا يننت .العلنل وظنا
اعتل ت الفناث (ش و ا على وعاةل التقويم التدأي لللفا ح اللوتهل ة اللحللة والوكأيات من كنل ةو العنالمك
و وننل عها وف ن قننانوث الجلننا لتعننأض وه ننة علننل م ن عوم م ن قتننل م سوننة وظ ن الف ن ألتننأاض ةعا ننة
ألنيطتها ت ث استعاات الفناث سش ا مت اولة ومهللنة لتقن يم متوال نة عن الح نال ال وم نة واالتن اث اللاضن ة
التي استهل ا واعتتاا ا كأيات ونزع بدوة تها وانتفا الحاعة لها ففي وا العدأ ينتم ونل ص كنل شني
فاألت اث وز اا الوكأيات الق يلة م عل تها و جو ا في مفتاح وةاا وا م اث ول عها حا مونلى االون اع
والجلا ت ث حولا اللياعأ التي كاث لها وقص مل ز في عقولناك حولا الى سش ا عام ل تجاوز الون اقات
اللعتل لك و ختأ اللتلقي ال وني الوي ال يحتام الى لرنة لن فهم العلنل النوي اعتلن علنى ان نة العنأض وسن تم
وع انتها سيام العأض ل تحو و واذ الى كأى مو قنة واألشنأ ة الأقل نة ويل ن اقتننا ذ عن أين
ف
استنواخ االف الطتعات و أويجها في مواقص االنتأنا والقاعات الفن ة ووهوا ت ابل ستأا ج ات التووي مص
انوا الفنوث التي ل ة ووسا ل التعت أ الخاةة وها التي حتفي وطاوعها التول عي ويل أويجها واعتتاا نا
وماعة يل انتاعها واع اة كت أل وف اللواةفات التي يح ة ا اللتلقي اللوتهلل

الوتائج
1ـ يتم استه اف العلل الفني ل وث مال لا يل ات الوو ك وم م أويج عن أين من ومنات اال دنا والتواةنل
لتحق االشهاا وعوب االنتتاذ على األسال اللتوافقة مص لل ايل ة ووالتالي قتل م قتنل التلقني ال نوني عنن وضنع
ضل ا تلامات اللوتهل
2ـ ن ظهننأت انوننا فن ننة عتل ن عندننأ الجننوب واالوهنناا ع ن أي ن اوعاة ننا ال ت ننأل التنني وننلح للتلقنني وا تا ننة وهننا
والولوم ةابلها ويتم ف ها تا انتها العأض وال يتقى منها سوى التو ن النواقي او الأقلني ملنا سةى النى انتيناا
و أوي .نولوع ا االستنواخ ووضوح عالي واعن اة كت نأل ننت .عنن االوتعناة التن ايجي عن ق سن ة االمنتالي والتفنأة
ملننا ا نناح ألعن اة كت ننأل من اللتلقن وننامتالي ات العلننل عن أين ابت نناا اللواةننفات من مأاكننز التوننو ومواقننص
االنتأنا والحدو عل ها و توة زا
3ـ حو كل شي الى مأ تة سلعة وةاا اللع اا الجلالي للثقافة والفنوث يحت م الى ال ات الوو واالستهالي و تناة
الخ مات وف ما يحلل م اوص اللنفعة ونزعة التول ص
4ـ يوتل العلل الفني ع ووسا ل التقن ة وك ف ات االنجازك م العالقة اللتتاةلة و ن وو سن لنة التونل ص ينتم ال ين
ع النو الفني الوي يتناس مص ستأا ج ات العأض والطل في عدأ الأسسلال ة الج ين واعتتنااذ ةنناعة ونتهلل
تا االنتها م الراية التي م ونجازذ م اعلها
5ـ ن سةننتحا اليننأكات الأسسننلال ة ن عم الفنننوث ماةي نا ً واعالم نناك و حولهننا و ن وا ا الننى ااس مننا لهننا يحق ن تايا هننا
ويمل عندأ التنأوي .للنا لتل ن من سن طأل علنى نولوع نا اال دنا ووهنوا ي نوث وبم ناث لنل الينأكات فنأض
شأو ها على الفناث وكولل ابت اا العلل ولا يحلل م قن ات ووسا ل ابنأام ونهم فني ين ل ا ق نة التلقني والنتح م
و ووالتالي ي وث االستهالي ف ل ى اللتلقي الوي زةاة س ل ت ومأكزذ االعتلاعي وامتالي لل النزعة
6ـ اث اليأكات التي ه تم والدناعة الثقاف نةك نوث منتجنة للفننوث التني نوفأ األاوناح واعتلناة ةوا العنأض واالعنالم
واالعالنات التي خ م الجهات الأاع ة
 7ـ وتحو مفا م ايني وال ومي واللهللك واعتتاا ا سلات مهلة ع ابت اا الين ل الفنني و أا ن العنأض من قتنل
الفننناث وولننا يننتال م مننص ك ف ننات االعلننا القاولننة لالسننتهالي ووعنناةل الت ن ويأ ووهننوا لتقنني مننص اللنتجننات االسننتهالك ة
اللوتخ مة في الح ال ال وم ة و خمص لوات اللعاي أ
 8ـن اث متلقنني ال ننوم ننو موننتهلل واعتتننااذ عننز م ن من ومننة مجتلننص الفأعننة اللننأ تط مننص الأاسننلال ة والتأوي .لثقافننة
االستهالي واعتلاة االشهااك في أك ز و ال المو على فن معن ك يمنل وع ن التلقني علنى لنل اللنتنوم لتحق ن
النفص على موتوى العلل الفني والنوتة للتلقي او ما يق م م ب مات للجهة الأاع ة وا الن وا ابنو تجلنا سكتنأ نت جنة
زياةل التواةل والتا أعتأ اللن ومة الأقل ة
9ـ استت لا الق لة النق ية م اث الق لة الجلال ة وةاا الف حا س طأل االقتداة والتونل ص لخ منة ا ن اف اوح نة ت نث
ةبلا االعلا الفن ة في دام م األزيا وال ي وا لت وث سكثأ مال لة لالستهالي ووعناةل ا نتنام ووهنوا دنتح مدن اا
للتووي
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Abstract
The world has changed and opened up some broad areas in contemporary
capitalism. The cumulative change had an active impact on culture and arts to turn
into a source of productive by creating a rationale for marketing and promotion of
its ideas.And that required to local, global character. To be able to penetrate the
other and to find new markets. Searching for plastic formulations contrary to the
former and able to adapt to this era.This necessitated the existence of a new artistic
concepts abandon the theories of art for art, and the art community, and others, to
move towards the world of finance, the economy and the creation of new theories
of technical modernization level, to serve the aims and belongs to the theory of
giving priority to market and material benefit, and celebrates the commodification
and packing arts.
The importance of that and its effects on culture in general, and plastic arts, in
particular, the research came (capitalist penetration and commercialization of
plastic arts),however, sheds light on the changes brought on the culture and the
plastic arts in the new capitalist era.The paper includes four chapters. Chapter
Onestates the methodological framework of the research. It displays the research
problem, its significance, and the research objectives and determines the important
terms of the subject. Chapter Two which contains three sections, gives the
theoretical framework.which highlights the commodification of plastic arts, and the
impact of capitalist culture on plastic arts. In Chapter Three, three samples are
analyzed, whereas the results that this paper comes with are set in Chapter Four.
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