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de twintigste eeuw 

 

H4-cp3 

H5  Reactionaire kunstrichtingen 

 
 



 Kunstenaars raakten maatschappelijk 

betrokken. 

 

 Protest van kunstenaars tegen 

gevestigde waarden, zeden en taboes. 



Futurisme blz.43 

Een groep jonge Italiaanse kunstenaars die vond dat de gevestigde orde de 

vooruitgang belemmerde. 

Snelheid: Weergeven van beweging en de dynamiek van het moderne leven. 

Techniek: Bewondering voor de nieuwe technologische ontwikkelingen. 

Geweld en oorlog:  Als middel om de oude cultuur te vernietigen.. 



 

Door met de sluitertijd te spelen konden 

bewegingen op een foto worden vastgelegd 

 

De futuristen introduceerden het principe van de 

gelijktijdigheid in de schilderkunst doorde 

verschillende momenten van een beweging te 

laten zien. 

Beïnvloeding door de opkomst van de fotografie. 

1912 Giacomo Balla 

‘Meisje loopt over een balkon’ 



Bewondering voor de nieuwe technologische ontwikkelingen 

‘Een gillende auto die lijkt te lopen als een machinegeweer is mooier dan de Nike van Samothrace’ 



De dynamiek van het moderne leven. 

Giacoma Balla 

Elektrische straatverlichting 



De dynamiek van het moderne leven. 

Umberto Boccioni 

Druk stadsbeeld. 



Als het mogelijk was zouden de futuristen zelfs 

het menselijk lichaam wel willen vervangen 

door een onverwoestbare  

machine. 

1913 Umberto Boccioni 

Uniek vorm van contnuïteit in de Ruimte’ 



 

Verheerlijking van geweld en oorlog als middel om een einde 

te maken  aan de oude cultuur. 

‘Wij willen een oorlog waarbij alle 
deelnemers hun nieuwe  
wetenschappelijke en industriële 
capaciteiten moeten inzetten!” 

1915 Gino Severini 

‘Pantsertrein’ 



1914-1918  Wereldoorlog I 

De oorlog die de oude cultuur in enkele dagen moest wegvagen  bleek rampzalig en 
kostte heel wat jonge kunstenaars het leven. 
Van de oorspronkelijke futuristen overleefde alleen oprichter Filippo Marinetti WOI. 
Na WOI stond het Futurisme in verband met het fascisme.  
Met de dood van Marinetti in 1944 hield het futurisme op te bestaan. 

"Plastic Dynamism" for the first decade, 

"Mechanical Art" for the 1920s, 

 "Aeroaesthetics" for the 1930s. 



        DADA 



DADA en ‘anti-kunst’ blz.44-45 

Volgens de Dadaïsten is WOI het bewijs van het falen van de politieke en sociale 

gevestigde orde en het faillisement van de westerse beschaving. 

 Dada zet zich af tegen de samenleving en  

     de gevestigde kunstwereld van vóór de oorlog. 

 Experimenten met taal, toneel en muziek. 

 Gebruik van humor, toeval, bluf en ironie. 



Cabaret Voltaire blz.44 

 

Hugo Ball (1886-1927) 

Oprichter van het Cabaret Voltaire 

Op 5 februari 1916 werd in Zürich, in het neutrale 

Zwitserland, het ‘Cabaret Voltaire ‘opgericht. 

De optredens waren sterk politiek geladen. Het 

publiek werd uitgescholden en er werden 

klankgedichten voorgedragen . 



Kurt Schwitters blz.45 
 

Ursonate  
In de Dada-poëzie speelt de betekenis van  

woorden geen rol. 

In de Ursonate  ordent Kurt Schwitters  

‘kapotgeslagen’ taal volgens principes  

uit de muziekwereld. 

 

 

 

Schwitters noemde zijn werk niet ‘Kunst’ maar  

‘Merz’omdat die lettercombinatie voorkwam op een van 

zijn collages. Het was een deel van het woord ‘Kommerz’. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tu2C1kH2Ur8  



Marcel Duchamp 1887-1968 

 Hoewel Marcel Duchamp een belangrijke naam is in de DADA-beweging.  

heeft hij zich nooit beperkt tot één bepaalde kunststijl. 

Vroege werken: 

impressionisme 

expressionisme 

Symbolisme-surrealisme 

kubisme futurisme 
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1919 L.H.O.O.Q. 

Uiteindelijk besloot Duchamp om geen kunst meer te maken om het oog te plezieren 

maar kunst om de geest te dienen.  

In de geest van DADA wordt traditionele kunst belachelijk gemaakt. 



1917‘Fontein’ 

Ready made: 

Een kant en klaar (industrieel vervaardigd )voorwerp gepresenteerd als zijnde kunst. 

Duchamp opende in New York een ‘filiaal’ van Dada.  

Met de introductie van de ready-made wil hij een discussie opzetten over de grenzen van 

de kunst. 

https://www.youtube.com/watch?v=tqySnbbyB2U 



Surrealisme 



Van Dada naar surrealisme blz.45 

De theorieën van Freud hadden veel invloed op de surrealisten. 

Ze waren ervan overtuigd dat zij via het onderbewuste een nieuwe wereld konden 

betreden.  

Veel vroegere Dadaïsten gingen over 

tot het surrealisme. 

Zo speelt het toeval ook een rol in 

het surrealisme. 

 

 

 

 Ook de droom is 

 een belangrijke  

 bron van inspiratie  

 voor de surrealisten.  



André Breton was een surrealistisch schrijver en dichter. 
Hij leerde de psychoanalyse kennen toen hij als arts   
werkzaam was in een psychiatrische kliniek waar  
frontsoldaten uit WOI werden behandeld. 

André Breton (1896-1966) 

 



 
 

Figuratief surrealisme 
‘Natuurgetrouw’ weergeven van 
onwerkelijke situaties. 
(Weergave van droombeelden.) 
 

De twee vormen van het surrealisme 
Kunstenaars gebruiken hun fantasie zonder zich iets van bestaande regels aan te trekken. 

Ze laten werelden zien die niet binnen de sfeer van gewone ervaringen liggen. 

 
 
 Abstract surrealisme 
Ontstaat door ‘automatisme’= 
werken vanuit een droomtoestand. 
(Het toeval speelt een grote rol.) 



 
Salvador Dalí (1904-1989) blz.46 

 Dalí beschouwde zichzelf als een kunstwerk 

en ziet zichzelf als de redder van de 

schilderkunst, als verlosser van ‘de 

levensgevaarlijke abstracte kunst’, de 

academische kunst en het dadaïsme en in het 

algemeen van ‘ismen’. 

 

 

Behalve schilderen  is hij op bijna alle 

gebieden van de kunst actief geweest. 

Hij ontwierp meubels, maakte installaties en 

beeldhouwwerk en werkte mee aan films. 



Metamorfoses van Dalí 
Kenmerkend voor het werk van Dalí is dat hij objecten 

bij elkaar plaatst die op het eerste gezicht niets met 

elkaar te maken hebben. 

Vaak laat hij ze ook nog een fikse metamorfose 

ondergaan. 



Un Chien Andalou blz.47 

Louis Buňuel en Salvador Dalí 

Samen met Louis Buñuel maakte Dalí de  

Film ‘Un Chien Andalou. 

Een film zonder tijds- of ruimteaanduiding 

en zonder samenhang. 

 

De muziek, een tango, en de muziek van Wagner 

hebben geen enkele verbinding met de beelden. 

 

Deze film was bedoeld om het kleinburgerlijke 

publiek te shockeren.  

 


