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Walter Benjamin

Kunstværket i dets tekniske
reproducerbarheds tidsalder

Vore skønne kunster blev grundlagt og deres forskel-
lige typer såvel som deres brug blev fastlagt i en tid,
der fundamentalt adskilte sig fra vores, og af menne-
sker, hvis magt over tingene var forsvindende sam-
menlignet med vores. Men den forbløffende vækst, som
vore hjælpemidler har oplevet m.h.t. fleksibilitet og
præcision, stiller os i udsigt, at der i den nærmeste
fremtid vil ske de mest indgående ændringer af den
antikke virksomhed, hvorigennem det skønne er blevet
fremstillet. Inden for alle kunstarter findes der en fy-
sisk side, der ikke længere kan betragtes og behandles
som tidligere; den kan ikke længere unddrage sig på-
virkningerne fra den moderne viden og den moderne
kraft. Hverken materien eller rummet eller tiden har i
de sidste tyve år været, hvad de var fra tidernes mor-
gen. Man må indstille sig på, at så store fornyelser vil
ændre hele den kunstneriske teknik, derved påvirke
selv opfindelsesarbejdet og endelig måske nå dertil at
ændre selv kunstbegrebet på den mest fantastiske må-
de.

Paul Valéry: Pièces sur l’art, Paris (u.å.), p. 103 f.
(»La conquête de l’ubiquité«).

Forord

Da Marx tog fat på analysen af den kapitalistiske produktionsmåde, var denne
produktionsmåde i sin begyndelse. Marx indrettede sine undersøgelser såle-
des, at de fik prognostisk værdi. Han gik tilbage til den kapitalistiske produk-
tions grundforhold og fremstillede dem således, at det herudfra fremgik, hvad
man fremover endnu ville kunne vente sig af kapitalismen. Det fremgik, at
man af den ikke blot ville kunne vente sig en i stigende grad skærpet udbyt-
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ning af proletarerne, men til sidst også tilvejebringelsen af betingelser, som
muliggør dens afskaffelse af sig selv.

Omvæltningen i overbygningen, som går meget langsommere end den, der
sker i basis, har haft brug for mere end et halvt århundrede til på alle kultur-
områder at virkeliggøre ændringen af produktionsbetingelserne. I hvilken form
dette skete, lader sig først konstatere nu. Til disse konstateringer må man stille
visse prognostiske krav. Disse krav honoreres ikke så meget af teser om pro-
letariatets kunst efter magtovertagelsen – for slet ikke at tale om kunsten i det
klasseløse samfund – som af teser om kunstens udviklingstendenser under de
nuværende produktionsbetingelser. Disses dialektik giver sig ikke mindre til
kende i overbygningen end i økonomien. Derfor ville det være forkert at un-
dervurdere sådanne tesers kampværdi. De sætter en række overleverede begre-
ber til side – så som skaberkraft og genialitet, evighedsværdi og stil, form og
indhold – begreber, hvis ukontrollerede (og for tiden svært kontrollerbare)
brug fører til, at materialet af facts bearbejdes på en fascistisk måde. De begre-
ber, som i det følgende indføres i kunstteorien som nye, adskiller sig fra de
mere gængse derved, at de er fuldstændig uanvendelige til fascismens formål.
Derimod er de anvendelige til at formulere revolutionære krav i kunstpolitik-
ken.

I

Kunstværket har grundlæggende altid været reproducerbart. Hvad mennesker
havde fremstillet, det kunne altid gøres efter af mennesker. Efterligning på den
måde blev også udført af elever som indøvelse i kunsten, af mestre til udbre-
delse af værkerne, endelig også af gevinstlystne tredjeparter. Derimod er den
tekniske reproduktion af kunstværket noget nyt, som periodisk sætter sig igen-
nem i historien, i ryk med stor indbyrdes afstand, men med voksende intensi-
tet. Grækerne kendte kun to fremgangsmåder til teknisk reproduktion af kunst-
værker: afstøbningen og prægningen. Bronzer, terrakotta og mønter var de
eneste kunstværker, som de var i stand til at fremstille i massevis. Alle andre
var unikke og ikke til at reproducere teknisk. Med træsnittet blev grafik for
første gang teknisk reproducerbar; den var det længe, før skriften gennem bog-
trykket også blev det. De kolossale ændringer i litteraturen, som bogtrykket –
den tekniske reproduktion af skriften – har fremkaldt, er kendte. Af det fæno-
men, som her betragtes i en verdenshistorisk målestok, er det imidlertid kun et,
omend et særdeles vigtigt, særtilfælde. Til træsnittet føjer sig i løbet af middel-
alderen kobberstikket og raderingen såvel som i begyndelsen af det 19. år-
hundrede litografiet.
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