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DUCHAMP
LHOOQ, 1919

L.H.O.O.Q., 1930, Centre 
Pompidou Paris, 61,5 x 49,5 cm,
Potlood op heliogravure

L.H.O.O.Q., 1919, Philadelphia, 19.7 x 12.4 cm
pencil, ready-made

Een “assisted readymade”.  Iets wat al gemaakt is hergebruiken en er iets aan toevoegen. 

“Elle a chaud au cul“



Rose Selavy alias Marcel Duchamp

Foto’s MAN RAY, 1921



DUCHAMP
Fresh Widow. 1920. 
Miniature window, wood painted blue and eight 
rectangles of polished leather. 77.5 x 45 cm on a wooden 
board, 1.9 x 63.3 x 10.2 cm. MOMA



Tu'm, 1918, Oil on canvas, with bottle brush, three safety pins, and one bolt, 69.8 x 303 cm, Yale University Art Gallery. 

Duchamp vat hier verschillende manieren samen
waarop een kunstwerk de realiteit kan suggereren: als
schaduw, imitatie of echt object.



Tzanck Check, 1919, Collectie Arturo Schwarz, Milaan

Een eigengemaakte cheque voor tandarts, Dr. Daniel Tzanck in Parijs toen hij de rekening 
niet kon betalen. Duchamp kocht hem later terug van zijn tandarts voor een hogere prijs. 

“Ik heb er lang over gedaan om de lettertjes te 
schrijven en iets te maken dat er gedrukt uitzag.” 



DUCHAMP
The Bride stripped Bare by her Bachelors, Even

(The Large Glass), 1915 - 1923
272,5 cm x 175,8 cm. 

Museum of Art, Philadelphia
Glas, draad, folie, lijm en vernis

Na een tentoonstelling in Brooklyn brak het glas tijdens het 
transport en werd zorgvuldig gerepareerd door Duchamp. 

“Het werk heeft zijn uiteindelijke staat van onvoltooidheid bereikt.”

De machine op ‘het Grote Glas’ 
loopt op een mythische 
brandstof, ‘liefdesbenzine’ 
geheten, die via filters 
terechtkomt in krachteloze 
cilinders en vervolgens een 
begeertemotor op gang brengt.

De tartende machine

MAR

CEL





https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/dada-
and-surrealism/dada2/v/duchamp-largeglass (7.27)

De vrijgezellenmachine werkt volgens een door Duchamp verzonnen fysica. 
Er is de “begeerte-bobine”', de wet van de ”oscillerende dichtheid”, 
“geëmancipeerd metaal‘’ en een “stof die nog moet ontwikkeld worden”.      
Er heerst een “bewind van zwaartekracht”, uitgeoefend door het 
“ministerie van Toeval”.

https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/dada-and-surrealism/dada2/v/duchamp-largeglass


'Always there has been a necessity for circles in my life, for, how do you say, rotation. It is a kind of onanism.'

Duchamp, Koffiemolen, 1911, 
Oil paint and graphite on board, 
Tate Londen,33x12,7

Duchamp, Chocolate 
Grinder (No. 1), 62 x 64,5 
cm, olie op doek, 
Philadelphia Museum

Duchamp, Chocolate 
Grinder (No. 2), 1914, Oil, 
graphite, and thread on 
canvas, 65,4 x 54,3‘De vrijgezel maalt zijn

chocolade zelf' 



DUCHAMP
The Bride Stripped Bare by Her 

Bachelors, Even (The Green Box), 1934, 
Tate Londen

In 1934 publiceerde Marcel 
Duchamp in een met groen vilt 
beklede doos 94 losse 
aantekeningen over de 
ontwikkeling en het functioneren 
van zijn magnum opus.



MAN RAY, Dust Breeding, 1920

Op de foto ‘legde Man Ray haarscherp de 
stoflaag vast die zich tijdens een jaar 
inactiviteit had verzameld op de glasplaat. 
Door de bestofte glasplaat te fotograferen 
met een sluitertijd van twee uur wist Man 
Ray de complexe textuur van de stoflagen 
bijna tastbaar vast te leggen. Duchamp
zelf zou een deel van het stof nadien ook 
fixeren en tot onderdeel maken van het 
kunstwerk.



Wanted: $2,000 Reward, 1923, 
poster, 49.5 x 35.5 cm

In 1923 verliet Duchamp New York om terug te keren naar Parijs. In dat jaar 
verkondigde hij dat hij stopte met kunst maken om te kunnen schaken. 

Met de naakte Eve Babitz voor de opening van een Duchamp
Retrospective in het Pasadena Art Museum, 1963. Foto Julian Wasser

“Hoewel niet alle kunstenaars schakers zijn, 
zijn alle schakers kunstenaars.”



DUCHAMP
La Boîte-en-valise (Box in a Valise), 1935-41

Duchamp's 'La Boîte-en-Valise‘ installation video (4 min.)
Scottish National Gallery of Modern Art 

https://www.youtube.com/watch?v=tuM0G73gEtg

Een leren koffertje waarin, opengeklapt en met behulp van uitschuifbare frames, 
een kleine tentoonstelling van Marcel Duchamps werk ontstaat, bestaande uit 69 
miniatuur replica’s en reproducties van eerder werk. (Stedelijk Museum 
Amsterdam)



DUCHAMPS LAATSTE WERK: 
Étant donnés: 1946-1966, Philiadelphia Museum of Art . 

GUSTAVE COURBET, L’origine du 
Monde, 1866, Musée d’Orsay Paris, 
46 x 55 cm



AI WEIWEI
Hangende Man in Porselein, 2009
porselein in Huang Huali houten lijst
50 x 43,5 x 3,5 cm
De Pont Tilburg



Gift, 1921
(voor componist 
Eric Satie)

MAN RAY (Emmanuel Radnitsky) , 1890-1976



Undestructable Object
(or object to be destroyed)
1964 (replica van 1923), MOMA

Collage illustrating Lautréamont

MAN RAY

“Schoon als de toevallige ontmoeting van een 
naaimachine en een paraplu op een operatietafel.”



EXPERIMENT IN FOTOGRAFIE

Zelfportret met Camera, 1932

MAN RAY 

‘La Femme’, ‘L’Homme’, 1918



“Holland-Dada”De Dada-tournee, ook 
Dada-veldtocht genoemd, 
was een reeks van 
dadaïstische 
voorstellingen, die 
georganiseerd werd door 
Theo van Doesburg, Kurt 
Schwitters, Nelly van 
Moorsel en Vilmos Huszár. 
De Dada-tournee vond 
plaats van 10 januari tot 
en met 14 februari 1923 
op acht verschillende 
locaties in Nederland.

Bericht Mouvement Dada. From
Mécano, No 4-5 White, Blanc, 

Wit, Weiß (1923Nelly van Doesburg tijdens 
een dada-avond, 1923



THEO VAN DOESBURG liet zijn dadaïstische activiteiten over aan zijn 
alter ego’s I.K. BONSET (te lezen als IK ben zot) en ALDO CAMINI 

I.K. Bonset, X-Beelden, 1920



Die Erste Internationale Dada-Messe
in de galerie van Dr. Otto Burchard in Berlijn 1920

Berlijn

Van links naar rechts: Hausmann, Höch, Dr. Burchard, Baader, Herzfelde, Margarete Herzfelde, Schmallhausen, Grosz (met hoed 
en wandelstok). Heartfield. Aan het plafond: de Varkenssoldaat van Heartfield en Schlichter.

PROTEST



Reconstructie van de Varkenssoldaat van Heartfield en 
Schlichter uit 2004 naar het verloren origineel van 1920 

De Pruisische Aartsengel ... 

De reuzenmarionet is omwikkeld met een papier 
met de tekst "Ik kom uit de hemel, uit de hemel 
hoog" - het refrein van een bekend Duits kerstlied. 
De tekst eronder bespot het leger: "Om dit 
kunstwerk helemaal te begrijpen, moet men 
dagelijks twaalf uren drillen met een zwaar 
bepakte rugzak in marsorde op het Tempelhofveld” 
(een militair oefenterrein in Berlijn)."



Otto Dix voor een bewegend
schilderij op de Erste

Internationale Dada-Messe

Kriegskrüppel (Oorlogsinvaliden), 1920

Het schilderij was geschonken aan het Stadtmuseum 

Dresden en werd in 1937 door de Nazi’s 

geconfisqueerd. Tentoongesteld op de Entartete

Kunst-tentoonstelling in 1937 en daarna vernietigd. 

OTTO DIX



GEORG GROSZ
Daum huwt haar Pedante Automaat 
Georg in mei 1920, John Heartfield is er 
erg blij om. Thee Will I Praise, 1919Der-schuldige-bleibt-unerkannt, 1919



“Mijn kunst moest een revolver en een zwaard zijn.  
Zolang ze niet deelnamen in de strijd voor vrijheid 

waren mijn tekenpennen als leeg stro.”   

Republikeinse automaten, 1920, watercolour

GEORG GROSZ



GROSZDe Steunpilaren van de Maatschappij, 1926
Nationalgalerie Berlijn, 200 x 108 cm

Circe, 1927



Dada-Messe, 1920 Dada Conquers, 1920RAOUL HAUSMANN

We noemden het 
proces ‘fotomontage’ 
omdat het onze 
weigering belichaamde 
om de rol van de 
kunstenaar te spelen. 
We beschouwden 
onszelf als ingenieurs 
en ons werk als 
constructie: we 
monteerden ons werk 
als een monteur. ”



RAOUL HAUSMANN
De Geest van onze Tijd, 1919

Tatlin at home, 1920



Schnitt mit dem Küchenmesser Dada durch die letzte Weimarer 
Bierbauchkulturepoche Deutschlands, (Ned.:Snede met het 
keukenmes dada door het laatste tijdvak van de bierbuikcultuur 
van Weimar Duitsland), 1919-20, 114 × 90 cm

HANNAH HOCH
Fotomontages

Beeld van de tijdsgeest van het jaar 1920



Hannah Hoch and Raoul 
Hausmann at 1920 
International Dada Fair



Ohne Titel (Untitled from the series An Ethnographic Museum) 
1929, photomontage and collage

Flucht , 1931, collage, 23 × 18.4 cm

HANNAH HOCH

Veel aandacht naar de 
afbeeldingen van 

vrouwen



Dada-Puppen, 1916-18 Das schöne Mädchen, 1920 HANNAH HOCH



Love in the Bush, 1925

Da Dandy, 1919. Over haar verhouding met Raoul Hausmann



Adolf Hitler, de Uebermensch: 
slikt goud en verkondigt 
schroot, 1932

JOHN HEARTFIELD
(Helmut Herzfeld)



JOHN HEARTFIELD

Wer Bürgerblätter liest wird 
blind and taub. Weg mit den 
Verdummungsbandagen. AIZ 
1930



Tentoonstelling Entartete Kunst, 1937, München



DADA

- Korte duur van de beweging: 1917-1923
- Internationaal: Zürich, Keulen, Hannover, Berlijn, New York en 

Parijs
- Is een geesteshouding, geen stijl
- Voor Vrijheid en de zin van de onzin
- Protest, experiment, anarchistisch karakter, het oversteken van 

vertrouwde grenzen
- Kiem voor de conceptuele kunst



COMTE DE LAUTRÉAMONT, “Les Chants de Maldoror” (1869)

“Schoon als de toevallige 

ontmoeting van 

een naaimachine en een paraplu 

op een operatietafel.” 



HIERONYMUS BOSCH, Details uit De Tuin der Lusten, 1480-1490



ARCIMBOLDO 
De Bibliothecaris, 1566 Rudolf II als Vertumnus, 1590-91



De Tuinen van Bomarzo, 1550 – ‘80



De Wunderkammer

DOMENICO REMPS, 1690s, Museo dell’Opificio delle Pietre Dure, Florence

FRANS FRANCKEN DE JONGERE, 
Kunst- en rariteitenkamer, 1636



De Wunderkammer

Ferrante Imperato, Dell’Historia Naturale, Naples,1599

Olaus Wormius, Musei Wormiani Historia, 1655



ARNOLD BÖCKLIN, Het Dodeneiland, 1880,
Kunstmuseum Basel, 111 × 115 cm

MAX KLINGER, Akkoorden, 1894



De gargouilles (waterspuwers) van 
de Notre Dame Parijs



Het Cabaret du Ciel en Cabaret de l'Enfer, aan de voet van Montmartre,  Parijs, 1896 - 1950



Cabaret du Néant



FELICIEN ROPS, Pornokrates, 1878,
waterverf en gouache, 75 x 48 cm

JEFF KOONS, Fait d’hiver, 1988



Het Ballonoog, 1878, houtskool, 42 x 33 cm

ODILON REDON  (1840 – 1916) ALFRED KUBIN (1877 – 1959)

Das Gefähr, 1901



GRANDVILLE (1803-1847), Un Autre Monde, 1844



Ubu Roi, toneelstuk uit 1896

Uitvinder van de “Patafysica”, een absurdistische 
parodie op de moderne wetenschap, die met 
onzinredeneringen filosofeert over wat achter de 
metafysica ligt.

LITERATUUR: ALFRED JARRY (1873 – 1907)



La réalité étant trop épineuse pour mon grand caractère, - je me 
trouvai néanmoins chez ma dame, en gros oiseau gris bleu s'essorant 
vers les moulures du plafond et traînant l'aile dans les ombres de la 
soirée.
Je fus, au pied du baldaquin supportant ses bijoux adorés et ses chefs-
d'oeuvre physiques, un gros ours aux gencives violettes et au poil 
chenu de chagrin, les yeux aux cristaux et aux argents des consoles.
Tout se fit ombre et aquarium ardent. Au matin, - aube de juin 
batailleuse, - je courus aux champs, âne, claironnant et brandissant 
mon grief, jusqu'à ce que les Sabines de la banlieue vinrent se jeter à 
mon poitrail.

In de vertaling van Paul Claes:

Was de werkelijkheid te pijnlijk voor mijn verheven geest - ik bevond 
me niettemin bij mijn vrouwe als een logge, grijsblauwe vogel die 
opwiekte naar het lijstwerk van het plafond en in de avondschemer 
met zijn vleugel sleepte.
Ik lag aan het voeteneind van het hemelbed dat haar aanbeden 
juwelen en lichamelijke pronkstukken torste, als een logge beer met 
paars tandvlees en een van chagrijn verschoten vacht te staren naar het 
kristal- en zilverwerk van de consoles.
Alles werd donker en vurig aquarium. In de ochtend - een strijdlustige 
dageraad in juni - rende ik de velden in om als een ezel klaroenend met 
mijn bezwaar te zwaaien, tot de Sabijnse maagden uit de voorstad me 

om de schoften vielen.

LITERATUUR: ARTHUR RIMBAUD, Les Illuminations, 1886



LE FACTEUR CHEVAL
Le Palais Idéal, 
Hauterives, 1879-1912



LE FACTEUR CHEVAL
Le Palais Idéal, Hauterives, 1879-
1912

https://www.youtube.com/watch?v=iXxDrP
dO9Rc&feature=emb_imp_woyt (6.00)

https://www.youtube.com/watch?v=iXxDrPdO9Rc&feature=emb_imp_woyt


LE FACTEUR CHAEVAL, Graftombe op kerkhof Hauterives, 
1914 - 1922
Le Tombeau du Silence et du Repos sans Fin 



De Droom, 1910, MOMA, 204,5 x 207 cmUnpleasant Surprise, 1901, The Barnes Foundation.

HENRI  (LE DOUANIER) ROUSSEAU (1844 – 1910)



JOHAN MUYLE, L’Impossibilité de régner, stuffed rhinoceros, 1991 

(Momenteel tentoonstelling in het                tot 18/04/2021) 

PATRICK VAN CAECKENBERGH, The Grave, 1986



NEO RAUCH,  Vater, 2007, 
Metropolitan, 200 x 150 cm 

MICHAEL BORREMANS, 
The Lid, 2011, 138 x 84JOHN CURRIN, The Moroccan, 2001, 

Centre Pompidou Paris, 66 x 56 cm



SURREALISME
1924 – ca. 1940

André Breton

“Ik geloof in de toekomstige 
oplossing van deze beide 
uiterlijk zo tegenstrijdig 
schijnende toestanden – droom 
en werkelijkheid – in een soort 
absolute werkelijkheid: een 
surrealiteit.”



Salvador Dali

Joan Miró René Magritte

Yves Tanguy

Alberto Giacometti

Max Ernst

Paul Delvaux

André Masson

André Breton

Hans Bellmer

Jopie Moesman

Luis Buñuel

Dora Maar
Dorothea Tanning

Leonora Carrington

Rachel Baes
Leonor Fini



MAX ERNST, Au rendez-vous des amis, 1922, Museum Ludwig, 130 × 195 cm



DE ‘NACHTZIJDE’ VAN HET BESTAANGOYA, El Sueño de la razón produce 
monstruos, ets 1797

SIGMUND FREUD (1856 – 1939)

“Het onderbewuste bevat een rijke, 

ontzagwekkend geschakeerde inhoud die 

bestaat uit beelden die men al van in zijn prilste 

bestaan door een automatisch 

censuurmechanisme verdringt.  Alleen in 

dromen of bv. onder hypnose komen dergelijke 

verzonken gegevens tot uiting.” 



“LE MERVEILLEUX” of “HET WONDERBAARLIJKE”

• “Het wonderbaarlijke is altijd mooi, alles wat wonderbaarlijk is is mooi, in wezen is alleen het 
wonderbaarlijke mooi” (André Breton)

• Schoonheidservaring, angst en seksuele begeerte behoren tot dezelfde ervaringscategorie.

• Appreciatie van wat niemand ooit serieus nam: de kindertekening, de kunst van krankzinnigen, 
de ‘primitieve’ kunst (autodidacten, zondagsschilders, naïeven)

Meret Oppenheim, 1936


