
‘Kunstdealers zijn 
onaangename mensen die 
‘shit verkopen aan idioten’

7 december 2019

‘Comedian’ van MAURIZIO CATTELAN verkocht voor                     
120.000 dollar (108.000 euro) op kunstbeurs Art Basel Miami

“Ik zie mezelf als een irritant persoon die een 
vreemd gevoel voor humor heeft ontwikkeld. 
Mijn werken zijn volkomen serieus.”

https://drive.google.com/file/d/1rVU6
GkHfNNZ3GadMKUKNeR6BzX2A8NQo
/view?usp=share_link

@nne Kegels

https://drive.google.com/file/d/1rVU6GkHfNNZ3GadMKUKNeR6BzX2A8NQo/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rVU6GkHfNNZ3GadMKUKNeR6BzX2A8NQo/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rVU6GkHfNNZ3GadMKUKNeR6BzX2A8NQo/view?usp=share_link


Artistieke performance van
David Datuna, ‘Hungry Artist'

“Ik hou van het werk van Maurizio
Cattelan en ik hou echt van deze 
installatie. Ze was heerlijk”

Perrotin, de vaste Parijse galeriehouder 
van Cattelan, had geen probleem met de 
act van Datuna. 



A Perfect Day, 1999

Op de openingsavond van een tentoonstelling in Milaan in 
1999 plakte hij zijn Italiaanse galeriehouder met duct tape aan 
de muur met armen en benen vast. 



DE DADA MENTALITEIT

- Provocatie

- Tegen de heilige huisjes schoppen van burgerlijke cultuur, moraal en maatschappelijke orde 

- Anti-rationalistisch

- Ironie en scepticisme

- Spel, experiment, toeval

- Kunst in vraag stellen

- Schoonheid en Waarheid in vraag stellen

- Een andere logica hanteren

- Zin voor humor

- Absolute vrijheid 

- Nihilistisch ? “Dada is de ontkenning van de gangbare opvatting over de zin van het leven. Dada is de sterkste 

ontkenning van alle culturele normen. De ware Dadaïst neemt nergens stelling in, of het nu kunst, politiek, 

filosofie of religie betreft.” (Theo Van Doesburg)



SURREALISME
Jaren ’20 -‘30

NEO-DADA
HAPPENING

PERFORMANCE
Jaren ‘60-’70

CONCEPTUELE 
KUNST

Jaren ‘60 …
POSTMODERNE KUNST

Jaren ‘80 …

1917 - 1924



1917 - 1924



HUGO BALL & EMMY HENNINGS
Cabaret Voltaire, 1916

“Centrum voor Kunstzinnig Amusement”

DADA Zürich

Switzerland is a birdcage, surrounded by 
roaring lions – Hugo Ball

MARCEL JANCO, Cabaret Voltaire, 1916

“Elk woord dat hier gesproken en 
gezongen wordt, vertegenwoordigt in 
ieder geval één ding: dat deze 
vernederende tijd er niet in is geslaagd 
ons respect te winnen.”





“Dada is voor het onzinnige, wat niet 

betekent ‘onzin’.

Dada is zinloos als de natuur.  

Dada is voor de natuur en tegen kunst.  

Dada is direct als de natuur.”

TRISTAN TZARA



HUGO BALL 1916

Talking Heads adaptation of one of Ball's poems https://www.youtube.com/watch?v=Es-zcPhZhJc

Ein Gedicht als magisches Ritual

KLANKPOËZIE

"Gadji beri bimba glandridi laula 
lonni cadori ..."

https://www.youtube.com/watch?v=fkl
92oV1kMc
Dada in het Cabaret Voltaire, 2 februari 1916

“Met deze toongedichten wilden we 
afzien van een taal die door de 
journalistiek werd verwoest en 
onmogelijk gemaakt. We moeten ons 
terugtrekken in de diepste alchemie van 
het woord en zelfs de alchemie van het 
woord verlaten om poëzie in haar meest 
heilige domein te laten.”

https://www.youtube.com/watch?v=Es-zcPhZhJc
https://www.youtube.com/watch?v=fkl92oV1kMc
https://www.youtube.com/watch?v=fkl92oV1kMc


Neem een krant.

Neem een schaar.

Kies uit de krant een artikel dat ongeveer de lengte heeft die je aan het 

gedicht wilt geven.

Knip het artikel uit.

Knip vervolgens alle woorden uit die in het artikel staan en doe ze in een zak.

Schud voorzichtig.

Trek één voor één de knipsels uit de zak.

Schrijf de woorden zorgvuldig over in de volgorde waarin ze uit de zak 

gekomen zijn.

Het gedicht zal op u lijken

En u zult zien, u bent een ongelooflijk origineel schrijver met feeling, hoewel 

miskend door het volk….

Tristan Tzara



Dada-poëzie in Cabaret Voltaire

Het toeval bepaalt

Simultaanpoëzie van TRISTAN TZARA: tonale poëzie waarbij 
tegelijkertijd verschillende stemmen spreken, zingen, fluiten, enz. 

Voor conventionele taal is geen plaats meer in de dichtkunst.

TRISTAN TZARA (Sami Rosenstock) 



TRISTAN TZARA, Théâtre Coeur à Gaz, Parijs, 1923. Kostuums SONJA DELAUNAY



DAVID BOWIE op Saturday Night Live 1979: "The Man Who Sold The World"

https://www.youtube.com/watch?v=U1w5Ol6axRQ

https://www.youtube.com/watch?v=U1w5Ol6axRQ


Robe-Poème (gedichtenkleed) SONIA DELAUNAY (met poezie van TRISTAN TZARA)



MARCEL JANCO
Maskers, 1919, assemblages, MNAM Parijs



MARCEL JANCO, Bal in Zürich, 1917,  Israel Museum, 99 x 101,5 cmSOPHIE TAEUBER dansend in het Cabaret 
Voltaire in 1916 met masker van Marcel Janco
op poëzie van Hugo Ball



Filmexperimenten van 
HANS RICHTER

De scheidslijn tussen film en 
schilderkunst opheffen

“Ghosts before Breakfast”
(Vormittagsspuk), 1927

Rhytmus 21, 1921: 
“de eerste abstracte film ooit”

Dada Kopfe, 1918-19

https://www.youtube.com/watch?v=JJoBf_pNdt4

https://www.youtube.com/watch?v=JJoBf_pNdt4


JEAN (HANS) ARP en SOPHIE TAEUBER-ARP



Collage met vierkanten, geordend volgens 
de wetten van het Toeval, 1917

Before my Birth, collage, 1914

“Vol afschuw keerden wij ons af van de slachthuizen van de wereld 
om ons tot de kunst te wenden.  We zochten naar elementaire 

kunstvormen die, naar wij meenden, de mensheid zouden vrijwaren 
van de politieke waanzin van deze tijd.”

JEAN (HANS) ARP 



Untitled (Automatic Drawing), 1917–1918, pen en inkt

JEAN (HANS) ARP
De automatische tekening



Concrete Relief, 1916-1923,hout, 
27.7 × 21.4 × 7 cm

Enak's Tears (Terrestrial Forms), 1917, 
painted wood, 86 x 58 x 6 cm

JEAN (HANS) ARP: BIOMORFE VORMEN

Six White Forms and One Gray Make a 
Constellation on a Blue Ground



JEAN (HANS) ARP
Later werk, steeds ‘als de natuur’:

“Concrétions Humains”

1925



Concretion humaine sans coupe (Human 
Concretion without Oval Bowl), 1933, brons,           
H 58 cm, Sfoma

Wolkenherder, 1953, Kröller-Müller

JEAN (HANS) ARP



SOPHIE TÄUBER-ARP DADA Zürich en Parijs

Heads , 1919

https://www.youtube.com/watch?v=s-xVwhX-fjQ
Sophie Taeuber-Arp: Modern Master

https://www.youtube.com/watch?v=s-xVwhX-fjQ


Marionetten 
SOPHIE TAEUBER



Quatre espaces à cercles 
rouges roulants, 1932

Tapisserie Dada, Composition à 
triangles, rectangles et parties 
d'anneaux, 1916, 41 x 41 cm

SOPHIE TAEUBER-ARP
Constructivistisch werk

Cimetière de Montmartre , 1926, 22,8 x 29,3 cm



FRANCIS PICABIA
Parade Amoureuse, 1917
95 x 17 cm

“Het imponerende mechanisme van de 
mannelijke seksuele delen leent zich 
voor symbolisering in de vorm van 

velerlei soorten onbeschrijflijk 
ingewikkelde machinerieën.” 

Sigmund Freud, Traumdeutung, 1900

IMAGINAIRE MACHINERIEËN

DADA Zürich, Parijs, 

New York



L’Enfant Carburateur, 1919
olie op doek, collage, 148,6 x 117,4 cm
Centre Pompidou Paris

PICABIA

Voilà Fille née sans mère, 1916-17 
Gouache and metallic paint on printed paper

“Bekijk het spel van de pistons in de cilinders, het 
zijn stalen Romeo’s in gietijzeren Julia’s …”
(Joris-Karl Huysmans, 1891)



PICABIA

“Bijna onmiddellijk toen ik 
naar Amerika kwam, viel het 
me op dat het genie van de 
moderne wereld in de 
machine zit en dat kunst door 
de machine tot een zeer 
levendige expressie kan 
komen.” Picabia 1915

Arp en Tzara: Hij was bezig met het maken van 
antimechanische machines...,machines van het onderbewuste.



PICABIA IN DE JAREN ‘40: ‘Bad Painting’: geen onderscheid tussen kunst en kitsch

Femmes au Bull-dog, 1941-42Deux femmes aux pavots, 1942La femme à l'idole, 1940-1942



Kleine machine geconstrueerd door 
Minimax Dadamax in persoon, 1920

MAX ERNST Keulen

Figure ambigue, 1919-1920, Watercolor, 
gouache, collage, 44 × 33 cm



Fruit of a Long Experience. 1919. Painted wood 
relief. 45.7 x 38 cm. Private

MAX ERNST

Chinese Nightingale, 1920, collage



MAX ERNST
De Celebes-olifant, 1921, 125 x 108 cm 
Tate Gallery Londen

Lemen graansilo in Soedan, 

opgenomen in een 

volkenkundig blad.



KURT SCHWITTERS
(1887-1948)

“I am a painter and I nail my pictures together.”

Hannover



Merzbild 29A. Bild mit Drehrad, 1920. Assemblage, 
85,8 x 106,8 cm, Sprengel Museum Hannover

“Ik gebruik elk materiaal waar het beeld om vraagt.” 

Kurt Schwitters, 1920

Untitled (Oval) 1925-26



SCHWITTERS
Merzbilder

Kersenschilderij, 1921, MOMA Painting for Noble Ladies Untitled (Ministry of Food



KURT SCHWITTERS

MERZKUNST

Bild mit Heller Mitte, 1919, 
collage

84,5 x 65,5 cm - MOMA



TIM NOBLE & SUE WEBSTER

Assemblages van afval, licht, schaduw en humor

Wild Mood Swings, 2009-2010, 2 houten trapladders, 
afgedankt hout, lichtprojector, variabele afmetingen

Dirty White Trash (With Gulls), 1998



The “Forbidden Paintings” van Kurt Schwitters

Lysaker, about 1939, oil on plywood, 85,5 x 78 cm, Kurt und 
Ernst Schwitters Foundation, Hannover

Mühle an der Leine. 1918, 14x23,5, Galerie Rosenbach 
Hannover



SCHWITTERS
Merzbau Hannover

“de Kathedraal van de Erotische Ellende”



Merzbau Hannover SCHWITTERS



KURT SCHWITTERS, Merzbau, reconstruction by Peter 
Bissegger 1981–3 (Sprengel Museum Hanover)



SCHWITTERS
Ursonate: “Die Sonate in Urlauten”

KLANKGEDICHTEN

https://www.youtube.com/watch?v=7QgHTM9hQj8

https://www.youtube.com/watch?v=7QgHTM9hQj8


MARCEL DUCHAMP (1887 - 1968) New York 

en 

Parijs

“I don’t care about the word ‘art’ because it has been so 
discredited. So I want to get rid of it. There is an unnecessary 
adoration of ‘art’ today.”



1901 1907

1910

19101910

1911
19111911

DUCHAMPS ‘ZWEMLESSEN’



Naakt de Trap Afdalend n° 2, 1912, 
Philadelphia, 147 x 89 cm

Armory Show New York, 1913: 

“een ontploffing in een dakpannenfabriek …”

MARCEL DUCHAMP

CHRONOFOTOGRAFIE 

JULES MAREY, 1886

EADWARD MUYBRIDGE,  1887



Zoek het verborgen kunstwerk



MARCEL DUCHAMP
In Advance of the Broken Arm. 1915, MOMA



Kan kunst de kunst vernietigen ?

MARCEL DUCHAMP 

en de geboorte van de conceptuele kunst



DUCHAMP

MARCEL DUCHAMP, Fietswiel, 1913 Porte-bouteilles, 1914

DE READY MADE
“I had the happy idea to fasten a bicycle 

wheel to a kitchen stool and watch it turn.”



“Waarom is iets een kunstwerk 

terwijl iets wat er exact op lijkt 

dat niet is ?

Fountain by Marcel Duchamp photographed by 
Alfred Stieglitz at the 291 Art Gallery



DUCHAMP
Fountain, 1917

Voor de tentoonstelling van “The New York 
Society of Independent Artists” 1917

https://www.youtube.com/watch?v=NSKxJc_J0No
What you need to know about Marcel Duchamp's Fountain

https://www.youtube.com/watch?v=NSKxJc_J0No


Er bestaan 16 door Duchamp gesigneerde replica’s van Fountain 

Replica van 1950, Philadelphia Art 
Museum

Replica 1963, Moderna Museet
Stockholm

Replica 1964, Tate London



Achtergrond op de foto: Marsden Hartley, The Warriors, 1913
Foto van Alfred Stieglitz in de  291 Art Gallery na de 
tentoonstelling van de  Society of Independent Artists



PIERRE PINONCELLI

1993: urineert in een replica van 
‘Fountain’ op een tentoonstelling in 
Nîmes.

2006: gaat een replica van Fountain 
te lijf met een hamer op een Dada-
tentoonstelling in Parijs en schrijft er 
het woord dada op. 



PIERRE PINONCELLI

1993: urineert in een replica van 
‘Fountain’ op een tentoonstelling in 
Nîmes.

2006: gaat een replica van Fountain 
te lijf met een hamer op een Dada-
tentoonstelling in Parijs en schrijft er 
het woord dada op. 

“Ik  bracht hulde aan de geest van de 
dadabeweging en aan 

Marcel Duchamp.”

Dominique Noguez in Libération: “Het Centre Pompidou zou 
Pinoncelli geld moeten geven voor zijn materiële en 
immateriële bijdrage aan het werk van Duchamp.”



SHERRY LEVINE. “APPROPRIATION ART”

Een hedendaagse urinoir in gepolijst brons

Fountain (Madonna),1991 Fountain (Buddha),1996



CATTELAN, America (Golden Toilet), 2016, Guggenheim, 
104 kg goud. Geïnstalleerd in een van de 
bezoekerstoiletten van het museum.

In 2019 gestolen op een overzichtstentoonstelling van Cattelan in 
Blenheim Palace, Woodstock, Oxfordshire. 

Toen het museum in september 2017 een verzoek van het Witte Huis 
weigerde om het schilderij Landschap met Sneeuw van Van Gogh uit 
1888 uit te lenen voor de privékamers van president Donald Trump, 
bood curator Nancy Spector aan om America in plaats daarvan uit te 
lenen. Geen antwoord van het Witte Huis.



JOHN ISAACS, Ngorongoro, 2013, glazed ceramic, 72 x 46 x 37 cm

Opnieuw met de hand gemaakt van klei, en beschilderd met de 
kleuren van de regenboog



STREET ART AT ITS BEST



Of is ‘Fountain’ toch niet Duchamps idee ? 
Er is iets ‘abnormally shady’ in de geschiedschrijving van Fountain (1917)...

BARONES ELSA VON FREYTAG-LORINGHOVEN
verklaarde al jaren voordien  objecten tot ‘kunst’. 

Duchamp in een brief aan 
zijn zus 11 april 1917: “Één
van mijn vriendinnen, 
onder een mannelijk 
pseudoniem, Richard Mutt, 
heeft een urinoir gestuurd 
in porselein, als een 
fontein”.

Enduring ornament, 1913



Limbswish, ca. 1917-1918, sculpture
(métal, bois, base), 35,60 x 19,10 cm, 
New York, Mark Kelman

Forgotten Like This Parapluie am I by You, 
1923-24

God (1917)

ELSA VON FREYTAG-LORINGHOVEN



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
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