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Ο Βάλτερ Μπέν γ ιαμιν 
και τα νέα μέσα
ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η ιδιαίτερη σημασία και η επικαιρότητα της σκέψης και των 
θέσεων του Μπένγιαμιν για τα νέα μέσα έγκειται στο γεγονός 
ότι εστίασε στην ίδια τη φύση τους, στην κοινωνική, πολιτική, 
αισθητική και πολιτιστική λειτουργία τους στα πρώτα στάδια 
της εμφάνισής τους. Το ενδιαφέρον του Μπένγιαμιν για τα νέα 
μέσα της εποχής του, όπως είναι ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, 
το ραδιόφωνο, εκδηλώθηκε πολύ γρήγορα, καθώς σε αυτά είδε 
καινούριες δυνατότητες για την ανθρώπινη αντίληψη και εμπει-
ρία. Σε αυτό συνέβαλε η συναναστροφή του με μία σειρά από 
καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, κινηματογραφικούς παραγωγούς 
και στοχαστές οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο στις 
αρχές της δεκαετίας του 1920.

Στις μέρες μας πλέον, η πολύτιμη παρακαταθήκη του Μπέν-
γιαμιν μπορεί να αποτιμηθεί χάρη στους πολυάριθμους διαύ-
λους επικοινωνίας με άλλους στοχαστές, όπως οι Ζιλ Ντελέζ, 
Τέοντορ Αντόρνο, Ζακ Ντερριντά. Φιλοδοξία αυτής της έκ-
δοσης είναι αφενός να επαναπροσδιορίσει κάποιες από τις 
βασικές θέσεις του Μπένγιαμιν, αφετέρου να τις προεκτείνει 
παρατηρώντας τη «συνάντησή» τους με πιο σύγχρονες σκέ-
ψεις και τάσεις.
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ριότητα.
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