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Massens ornament 

SIEGFRIED KRACAUER (1889.1966), stu- 
derede arkitektur, kunsthistorie, filosofi og so- 
cialvidenskab i Berlin og Miinchen. Blev i be- 
gyndelsen af tyverne medlem af redaktionen af 
Dankfurter Zeitung, hvor han offentliggjorde 
en lang række bidrag, bl.a. de, der senere kom 
til at udgme bogen om meiiernlagets livsformer 
i Weimarrepublikken, Die Angatellten (1930). 
I denne periode fik Kracauer kontakt med 
kredsen omkring den sAkaldte Frankfurtersko- 
le og kær Ernst Blcch og Walter Benjamin. Ef- 
ter nazistemes magtovertagelse i 1933 flygtede 
Kracauer til Paris, hvor han levede som skri- 
bent. I 1937 udgav han her en samfundsbio- 
gmti om Second Empire - Jacques Offenbach 
und das Paris seiner Zeit. I 1941 rejste Kracau- 
er videre til USA, hvor han blev videnskabelig 
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medarbejder ved Museum of Modem Art Film 
Liberary i New York og arbejdede med en un- 
dersagelse af den nazistiske fhpropaganda 
(j f. hans Propaganda and the Nazi War Film 
(1942)). Dette arbejde ledte til hans nzste stm- 
re forskningprojekt, en tysk filmhistone Dom 
CaIigan to Hitler. A ~ h o l o g i c a l  Hktory of 
the German Fflm (1947). Herefter blev Kracau- 
er tilknyttet Columbia universitetets Bureau of 
Applied Social Research. I 1560 udkom Kra- 
cauers Alm. The Redemption of Physical Reuli- 

tv. 
Den efterfalgende artikel stod f m t e  gang i 

Dankfurter Zeitung den 9. og 10. juni 1927. 
Fmste gang udgivet i bogform i samlingen Or- 
nament der mase (1%3), som f~lgende over- 
sættelse er foretaget efter. 

At se og analysere visuelle meddelelser drejer 
sig bl.a. om at tyde kropslige udtryksformer i 
den æstetiske og historiske sammenhæng. Det 
har de hidtidige analyser godtgjort med for- 
skellige accentueringer. Siegfried Kracauers es- 
says om massens ornament handler om indu- 
strialismens kropskultur. Ikke primzert om 
hvordan kroppen formes i produktionsproces- 
sen, men snarere om hvorledes produktions- 

kravet og rytmen sztter sit præg pil eksistensen 
uden for produktionen. Eksistensen uden for 
produktionen er for Kracauer adspredelsesmu- 
ligheder i forlystelsesindustrien og især varite- 
en. Ligesom Walter Benjamin og Ernst Bloch - 
jf. Bent Faus* »BiIIedharmonier og drifts- 
mker«  i bd. I, s. 137 ff.- wgte Kracauer at 
foranstalte en tidsbestemt socialtopografi af 
kulturen ud fra analysen af en lang række tilsy- 

Elektronisk version af artikel i Visuel komunikation bd. 2, 1. udg.




