
Vervolg Dada + Neo-Dada 
(Robert Rauschenberg)

https://drive.google.com/file/d/1eUGizm_JsFM6NAmjNzAiH2OLc6UQ7
G9C/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1eUGizm_JsFM6NAmjNzAiH2OLc6UQ7G9C/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eUGizm_JsFM6NAmjNzAiH2OLc6UQ7G9C/view?usp=share_link


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


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.



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

Self-Portrait with Gun, 1932



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

MAN RAY 

‘La Femme’, ‘L’Homme’, 1918

“I do not photograph nature. 
I photograph my visions”

Tears, 1932, gelatin silver print, 22.9 x 29.8 cm 



FOTOGRAMMEN
(RAYOGRAPHS)

Les champs delicieux, 19221926

In 1922 vond Man Ray de “rayografie” uit, een zwart-witbeeld dat 
zonder tussenkomst van de camera gemaakt wordt door voorwerpen 
op gevoelig fotopapier te plaatsen en ze te belichten. 

MAN RAY

1922



Fotogrammen van THOMAS RUFF (DL, 1958)

Ruff werkt niet in de traditionele DOKA maar met een geavanceerd digitaal programma.



MAN RAY

Nude, 1929

SOLARISATIE
(Kort licht binnenlaten tijdens het ontwikkelproces)

Solarised Portrait of Lee Miller, c.1929

Kiss (Solarisation), 1932, Gelatin silver print, 26,7 x 36,2cm



WIM DELVOYE: 
röntgenfoto’s van 
kussende paren. 

"Kiss," Cibachrome Print 
on Aluminum, 2000

Chapel MUDAM Luxembourg, 2006. laser-cut Corten
steel and stained-glass windows. 900 x 400 x 600 cm



https://www.museumsfernsehen.de/albertina-lee-miller-surrealist-photography/

LEE MILLER (1907 – 1977)

https://www.museumsfernsehen.de/albertina-lee-miller-surrealist-photography/


https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=H_ltPg4ysuE

What is Dada? - A Short Introduction

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=H_ltPg4ysuE


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



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: 1916-1923
- 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



“NEO-DADA” OF “PRE-POP” IN NEW YORK

ROBERT RAUSCHENBERG                         

(1925 - 2008)
JASPER JOHNS (1930)

JOSEPH CORNELL                         

(1903 – 1972)
JOHN CAGE                         

(1912 – 1992°



WILLEM DE KOONING en ROBERT RAUSCHENBERG

DE KOONING RAUSCHENBERG



RAUSCHENBERG, Erased De Kooning, 1953, Traces of 
drawing media on paper with label and gilded frame, 

Tate Gallery London, 64 x 55 cm 

Hoe maak je een tekening met een gum … ?



Robert Rauschenberg - Erased De Kooning
https://www.youtube.com/watch?v=tpCWh3IFtDQ

RAUSCHENBERG

Erased De Kooning
Infraroodscan van Robert Rauschenbergs Erased de Kooning 
Drawing met sporen van de originele tekening van Willem de 
Kooning

Robert Rauschenberg and Emptiness | Erased de Kooning Drawing
https://www.youtube.com/watch?v=C86OLJ_0BQk

https://www.youtube.com/watch?v=tpCWh3IFtDQ
https://www.youtube.com/watch?v=C86OLJ_0BQk


ROBERT RAUSCHENBERG (1925 - 2008)

Tussen de passie van de Action Painters en de 
onverschilligheid van de real Pop 

Robert Rauschenberg, White Painting, 1951

Leraar van Rauschenberg: JOSEF ALBERS, voortzetter van Bauhaus 
principes in de Black Mountain College, North Carolina

JOSEF ALBERS, Hommage to the Square, 1964, 46 x 46 cm 



RAUSCHENBERG

White Painting (seven panel), 1951

White Painting [three panel], 1951, MoMA, 183 x 274 cm



Untitled [glossy black painting], ca. 1951, enamel and 
newspaper on canvas, Sfmoma, 182,7 x 134,6 cm

De plooien en ribbels van het krantenpapier
doen denken aan de gestuele penseelstreken
van abstract expressionistische schilderijen.

Untitled (Red Painting), 1954. Oil, fabric, and 
paper on canvas, 179.7 x 121.9 cm

“Rood staat niet voor passie,                         
rood is rood.”

RAUSCHENBERG



Charlene, 1954, Combine painting. (oil paint, charcoal, paper, fabric, newspaper, wood, plastic, mirror, and metal 

on four Homasote panels mounted on wood with an electric light.), 226.1 × 284.5 × 8.9 cm, Stedelijk, Amsterdam 

Het gebaar van het Abstract Expressionisme + Schwitters + Duchamp RAUSCHENBERG





Merzbilder

Kersenschilderij, 1921, MOMA

Painting for Noble Ladies,                        

painting and collage

KURT SCHWITTERS

(1887-1948)“I am a painter and 
I nail my pictures 

together.”
DADA



KURT SCHWITTERS, Merz Bild 25A, 

1920, 104,5 x 79 cm

"I think a painting is more like the real world 
if it's made out of the real world." 

Untitled, 1955. Combine painting. 39.3 x 52.7 cm Jasper Johns Coll. 



RAUSCHENBERG

“Een paar sokken is niet 
minder geschikt om een 
schilderij mee te maken 

dan hout, linnen, 
olieverf en terpentijn.”

Minutiae, 1954. Freestanding combine. 214.6 x 205.7 x 77.4 cm



Detail Woman I, DE KOONINGDetail Minutae, RAUSCHENBERG VGL



Bed, 1955, oil and pencil on pillow, quilt, and 
sheet on wood supports, 191.1 x 80 x 20.3 cm 
(The Museum of Modern Art)

“Ik denk dat Bed een 
van de vriendelijkste 
schilderijen is die ik 
ooit heb gemaakt.”

RAUSCHENBERG



VERGELIJK MET NOUVEAU REALISME – DANIEL SPOERRI – jaren ‘60

“Ik beperk me er toe een 
beetje lijm onder de objecten 
aan te brengen.”



RAUSCHENBERGOdalisk, 1955-58, Freestanding combine h. 211 cm, Museum Ludwig Keulen

“Schilderen heeft zowel 
met kunst als met leven te 
maken. Geen van beide 
kan worden gemaakt. Ik 
probeer te opereren in de 
kloof tussen beide.”



INGRES, La Grande Odalisque, 1814, Louvre, 91 × 162 cm



Monogram, 1955-59, Freestanding 
combine, h. 106,6 cm

Moderna Museet Stockholm 

RAUSCHENBERG



Canyon, Oil, pencil, paper, metal, photograph, fabric, wood, canvas, buttons, mirror, taxidermied eagle, 
cardboard, pillow, paint tube and other materials, MoMA, 207.6 x 177.8 x 61 cm

RAUSCHENBERG



Factum I en II, 1957, Oil, ink, pencil, crayon, paper, fabric, newspaper, ... and painted paper on canvas, 156 x 90.2 cm RAUSCHENBERG

Beide werken lijken zo op 
elkaar (tot de laatste
verfdruiper toe) dat de 
geheiligde spontaneïteit van 
het Abstract Expressionisme
van de nodige ironie wordt
voorzien.



Untitled (Elemental Sculpture), ca 1953, SFMOMA

RAUSCHENBERG

Assemblages van gevonden voorwerpen

“Everything starts on the street… “



Mercury Zero Summer Glut, 1987

cardboard sculpture, 1971

RAUSCHENBERG



JEAN TINGUELY, Homage to New York, 1960. Zelfdestructieve
machine, performance MoMA, 1960

RAUSCHENBERG, Money Thrower for 
Tinguely’s Homage to New York, 1960



Baluba III, 1961

https://www.facebook.com/ARTtube/videos/1126784397399339

Méta-Matic No. 10, 1959. Museum Tinguely, Basel

JEAN TINGUELY

https://www.facebook.com/ARTtube/videos/1126784397399339


“Dit Neo-Dada, dat zich nu Nieuw 
Realisme, Pop Art, Assemblage etc. noemt, 
is een goedkoop genoegen dat teert op wat 
Dada gedaan heeft.  Toen ik de ready-
mades ontdekte, dacht ik daarmee het 
maken van esthetische rommel te 
ontmoedigen.  In Neo-Dada gebruiken ze 
de ready-made echter om daaraan 
‘esthetische waarde’ te ontdekken.  Ik 
wierp hun de flessendroger en het urinoir 
in het gezicht als een provocatie en nu 
bewonderen ze die om hun ‘esthetische 
schoonheid.’”



RAUSCHENBERG, Untitled (Late 
Kabal American Zephyr), 1985

DUCHAMP, 1913/15



MAARTEN VANDEN EYNDE. Plastic Reef (2008-2012). Afval verzameld 
tijdens een vier jaar durende wereldreis langs de oceanen.

VANDAAG: Kunst en afval als 
ecologische boodschap 



Globe’ (diameter van 8,5 meter), 
gemaakt van verschillende soorten 
schroot en afval gevonden in en rond 
Saint-Michel, Frankrijk. 

MAARTEN VANDEN EYNDE, Globe (2013), Le Vent des Forêts, Fresnes-
au-Mont, Frankrijk, 2013
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