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יצירות אומנות? ומדוע אנו צורכים  אמניםהפילוסופיה של האומנות עוסקת בשלל שאלות: מדוע יוצרים 

אומנות? מה אנחנו אומרים כשאנו אומרים על יצירת אומנות שהיא יפה? האם ההנאה שמסבה לנו יצירת 

מימד רעיוני או מחשבתי? )ואולי לעיתים רק( אומנות היא הנאה רגשית צרופה או האם יש בהנאה הזו גם 

ית וסובייקטיבית או האם היא )לעיתים( משותפת האם ההנאה שמסבות לנו יצירות אומנות היא פרט

ואובייקטיבית? האם יופי הוא תכונה של האובייקט האומנותי או שמא חוויה של הסובייקט? מה משותף 

 ובמה הן שונות?  ,לצורות אומנות שונות כגון ציור, פיסול, ספרות ושירה, ארכיטקטורה ומוסיקה

ד בכמה שאלות מפתח שהעסיקו את הפילוסופיה מבין השאלות הרבות מאוד בתחום אנו נתמק

האנליטית של האומנות במחצית השנייה של המאה העשרים. נתחיל בשאלה מהי יצירת אומנות. האם אפשר 

להגדיר יצירת אומנות כאובייקט המקיים תנאים הכרחיים ומספיקים מסוימים? האם אפשר להגדיר או 

בחין אותן מאובייקטים שאינם יצירות אומנות? לאחר מכן לאפיין אחרת יצירות אומנות וכך להבין מה מ

ננסה להבין מה הופך יצירות אומנות לבעלות משמעות. האם יש להבין יצירת אומנות כביטוי אישי של 

כוונה של אדם מסוים בעל נסיבות חיים ומבנה נפשי מסוים? האם, לחליפין, משמעותה של יצירה היא 

אותה? ואולי המשמעות של יצירת אומנות היא תכונה מורכבת של  הרגשות שהיא מעוררת במי שחווה

 לא במי שיצר אותה, ולא במי שחווה אותה. –תכונותיה של היצירה עצמה ומצויה באובייקט האומנותי 

לאחר העיסוק בשתי שאלות מפתח אלה, נבחן שאלות מסוימות יותר העולות משאלות המפתח 

אומנות היא מה מבחין יצירת אומנות מקורית מזיוף המחקה בדיוק  הללו. שאלה הקשורה לשאלה מהי יצירת

את כל תכונותיה האסתטיות. האם יש בכלל הבדל אסתטי בין המקור והזיוף? לאחר מכן נעסוק בשאלת 

היום. מה ערכן של  ועודנה מרכזיתהאומנות המושגית שפרחה בעולם האומנות באמצע שנות השישים 

סתטיות אינן מרכזיות ולעיתים דומה שאינן חשובות כלל? האם יצירות כאלה יצירות אלה, שתכונותיהן הא

 הן בכלל יצירות אומנות או האם מוטב להבינן כביטוי תיאורטי או פילוסופי של רעיונות לגבי אומנות?
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