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ZERO Deel 1V
Aanvankelijk koesterde ik het verlangen om de hele nieuwe tijd van de jaren 1960 te
gaan bespreken, maar ik moet hierop terugkomen omdat het terrein te veelomvattend is.
Daarom heb ik besloten deze reeks af te sluiten met een kunstenaar die me heel lief is.
Een verlangend brandend vuurtje gaat in die tijd over Europa en de wereld. Overal ontstaan nieuwe
opvattingen. Kunstenaars, met grondlegger Fontana, experimenteren door gaten te maken en het opensnijden
van het doek op zoek naar een nieuwe derde dimensie. Ze noemen zich Spationalisten. Latere spationalisten als
Castellani, Bonalumi, Simeti, Amadio drukken de ruimte juist naar voren. Licht, schaduw, beweging worden
opgeroepen door monochroom kleurgebruik (Yves Klein), spiegeleffecten door middel van nieuw ontdekte
materialen als aluminium, kunststoffen, rotatie met de hand en motoren. Hieruit komt weer voort de kinetische
kunst. Performances met passieve en actieve deelname van het publiek. (zie 105,106,107)

DADAMAINO(1930-2004) De zoektocht naar het immateriële, de leegte, de
verdwijning.
In de ZERO tentoonstelling van het Stedelijk museum hangen op dit moment twee
werken van de Italiaanse kunstenaar Dadamaino. Niet veel mensen in Nederland kennen
haar werk. Jammer en onterecht omdat Dadamaino een zeer interessante kunstenaar is,
die in Italië toonaangevend is.
Eduarda Maino is afgestudeerd arts maar heeft haar beroep nooit uitgeoefend. Eduarda
Emilia Maino kwam in 1957 in het artiesten café ‘Bar Jamaica’ in de wijk Brera in de
buurt van het Brera museum in Milaan, waar zij Piero Manzoni, Enrico Castellani en
Augusto Bonalumi ontmoet. Vooral met Piero Manzoni (zie Pr. Dom.105) sluit Eduarda
Maino een jarenlange vriendschap tot aan zijn vroegtijdige dood in 1963. Eduarda Maino
is erbij als in september1959 het kunstblad ‘Azimuth’ wordt opgericht door Manzoni en
Castellani waarin afgerekend wordt met de tweede wereldoorlog, de oude vermolmde
perspectivische renaissance opvatting en een nieuw begin met een nieuwe experimentele
kunst wordt gepropageerd. Fontana en Yves Klein gelden hierbij als voortrekkers (zie
105).
Er verschijnen maar twee nummers van Azimuth, in januari 1960 is het al afgelopen.
Azimuth besteedt aandacht aan de Dada kunstenaars Picabia, Kurt Schwitters en
kunstenaars als Fontana, Robert Rauschenberg, Mack en Piene en van ZERO en NULgroep leden. Van december 1959-juli 1960 worden twaalf internationale
tentoonstellingen gehouden door de gelijknamige galerie Azimut (zonder h).
Een waarschijnlijk toevallige en gelukkige dadaïstische verhaspeling van de naam
Eduarda Maino in DADA-MAINO (in Eduarda Maino zitten immers alle letters van
Dadamaino opgesloten) tijdens een tentoonstelling in Nederland 1961 heeft haar doen
besluiten de naam Dadamaino de rest van haar leven met ere te dragen.

Het is in het kader van deze nieuwsbrieven ondoenlijk om alle internationale contacten te beschrijven.
Aan het einde van deze nieuwsbrief geef ik een aantal bewegingen en kunstenaarsgroepen die een grote rol
hebben gespeeld.

Dadamaino heeft geen kunstopleiding gevolgd maar vanuit het stilleven naar abstractie
heeft zij onder invloed van het werk van vooral Fontana en Yves Klein een radicale
ontwikkeling doorgemaakt. Hieronder volgt een samenvatting van haar ontdekkingsreis.
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1. Volumes 1958-1960. In plaats van de kleine gaten (buchi) en sneden (tagli) door
Fontana snijdt/knipt Dadamaino grote elliptische gaten (ruimtes) binnenin het doek, dat
geschilderd is met verf op waterbasis. Belangrijk bij deze werken zijn de schaduwen die
op de muur terecht komen en waardoor een driedimensionaal effect ontstaat. In het
Stedelijk Museum is hiervan een prachtig werk te zien.

1958-1960

2. Volumi a Moduli Sfasati 1960-1961 ofwel Gestanste of Geponste Volumes. Met de
hand of mechanisch – stanst Dadamaino gaten in verschillende lagen plastic, die over
elkaar heen worden aangebracht waardoor weinig licht wordt doorgelaten en het lijkt
alsof er een waslaagje over zit. Deze volumes zijn waarschijnlijk een vervolg op de derde
foto hierboven waarbij steeds kleinere gaten geknipt/gestanst worden. Deze ‘Volumi a
Moduli Sfasati’ lijken luchtig en gewichtloos, eigenschappen die voor Dadamaino steeds
belangrijker zullen worden.

Volumi a Moduli Sfasati 1960 plastic geperforeerd

Relievi –Reliëfs – gestanst (openbreken) 1961

3. Relievi – Reliëfs 1961 Het met de hand en/of machine open stansen van het papier
waarvan de vorm naar voren wordt gedrukt. (hiervan is een werk in het Stedelijk Museum te zien)
4. Ogetti Ottico Dinamici–Dynamische optische - instabiele werken 1961-1965
Er zijn vanaf 1959 veel kunstenaarsgroepen bezig met licht, schaduw, beweging en
instabiliteit. Dadamaino gebruikt machinaal bewerkte aluminium plaatjes, van 1 bij 1 cm
die met een progressie van 0,5 cm kunnen oplopen tot maximaal 4,5 cm, bevestigd op
nylon draad en houten ondergrond. Door die nylon draden kunnen telkens nieuwe
combinaties met aluminium plaatjes worden ge- en verplaatst. Er ontstaat een indruk
van een dynamische stroom ofschoon de plaatjes zelf statisch zijn.
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Dadamaino noemt haar werken onverzoenlijk ‘Optisch-dynamisch’ en niet ‘Optischkinetisch’ omdat zij vindt dat de vloeiende en fluctuerende plaatjes en later bladen van
polyester (zie punt 11 en 12) hun niet mechanische beweging oproepen binnen de
omgeving waarin deze geplaatst worden.
5. La Ricerca del colore 1966-1969 – Het onderzoek naar de kleur volgt eigenlijk
logischerwijze uit de otto dynamica werken. Dadamaino onderzoekt en analyseert hierbij
methodisch en wetenschappelijk de oneindige kleurvariaties van het zonnespectrum.
Dadamaino gebruikt hiervoor de zeven kleuren van het spectrum waaraan ze wit, zwart
of bruin toevoegt.

Het hele werk bestaat uit 100 werken van 20x20cm en 4000 verschillende schakeringen. 1966-1969

6. Cromorelievi 1970-1975

Gekleurde reliëfs van blokjes hout 1970-1975 roepen beweging op naar gelang het standpunt van de kijker
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Dadamaino’s dynamische optische werken en de kleuronderzoeken roepen spontaan
bewegingseffecten op. Toch heeft Dadamaino waarschijnlijk onder invloed van Gruppo T
(zie pag.8) bij ‘Inga Pin’s Diagramma gallery’ in 1970 in Milaan geëxperimenteerd met
environmental installaties, waarbij kleurbanen, gemanipuleerd door het publiek,
uitvergroot en verkleind kunnen worden om zo tactiele kleur en bewegingseffecten op te
roepen. Helaas beschik ik niet over beeldmateriaal. Deze experimenten blijken niet te
zijn wat Dadamaino echt wilde. Dadamaino is op zoek naar een spontane dematerialisatie
van uiteindelijk haar lichaam en ziel via haar werken.
7. L’inconscio razionale ofwel het onbewuste rationele 1975-1977
Dadamaino heeft genoeg van het wetenschappelijk onderzoeken van kleur en keert terug
naar zwart en wit waarbij haar geest als het ware het onbewuste leidt, waarbij niets van
te voren wordt gepland, maar zij wel kiest voor strakke lijntjes en puntjes.

1975 het onbewuste rationele: stilte, contemplatie, ijl, poëzie……….

8 L’alfabeto della Mente – het alfabet van de geest 1976-1979
Dadamaino is altijd politiek geëngageerd geweest. Één bepaalde gebeurtenis breekt haar
geest helemaal open. Het bloedbad van ‘Tel al-Zaatar in 1976’, een Palestijns
vluchtelingenkamp in Libanon, waarbij een paar duizend Palestijnen de dood vinden,
maakt zo’n indruk op Dadamaino dat zij een aantal werken creëert die ‘Alfabet van de
geest’ genoemd worden. De eerste tekens ‘Brief aan Tel al-Zaatar’ trekt ze met een stok
op het strand. Ze schrijft dagelijks brieven vol pijn die geen woorden kennen maar alleen
eenvoudige tekens (16 verschillende) in de vorm van streepjes, kruisjes, getallen….
Aanvankelijk worden deze tekens in lange strakke rijen weergegeven. Latere werken
vertonen stiltes of pauzes. Er zijn voor ellende soms geen woorden. Het begin van deze
werken ligt al in haar kunstwerken van het ‘onbewuste rationele’ van hierboven.

Tekens op het strand van Calabrië. Alfabet van de geest, brieven 4 en 13 (1976-1980) op canvas en papier
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In 2008 vindt er in ‘P420 Arte Contemporanea in Bologna’ een internationale
tentoonstelling plaats van elf kunstenaars met de titel ‘Alphabets of the Mind’ waarin
werken te zien zijn van conceptueel onderzoek (dat past in de jaren 1970) naar schrijven
en tekenen en tekenen en schrijven. Volgens de Franse filosoof en taalkundige Roland
Barthes hoeft schrijven niet leesbaar te zijn om het als schrijven te kwalificeren.
Aan die tentoonstelling nemen naast Dadamaino onder andere kunstenaars als Hanne
Darboven (Du 1941-2009), Jan Schoonhoven (1914-1994) , Irma Blank (Du. 1934), Carlo Alfano
(It. 1932) en Mirtha Dermisache (Arg.1940-2012) deel. Veel van deze kunstenaar zijn
politiek geïnspireerd.

I.Blank-Eigenschrift 1970

C. Alfano 1979

H. Darboven 1978

9. I Fatti della Vita 1978-1982 – De feiten van het leven
In 1980 is Dadamaino uitgenodigd voor deelname aan de biënnale van Venetië. In twee
grote ruimtes hangt Dadamaino 560 vellen papier en doeken gevuld met de
tekens/alfabet van de geest. Stille getuigen, zonder woorden, dat wat niet in woorden is
uit te drukken, alle feiten en gebeurtenissen van het leven; het zijn ontcijferbare
vlugschriften, dadaïstisch, stilte en verwarring oproepend, waarin haar leven en het leven
van iedereen in de wereld onzegbaar kan worden ingevuld………

10. Costellazioni 1983-1987 – Sterrenbeelden
Het werk van Dadamaino wordt meer en meer abstracter, vergeestelijkt
en het is alsof Dadamaino afstand neemt van het leven, haar heil hierboven in de
sterrenbeelden zoekt. De kunstwerken van Dadamaino die betrekking hebben op het
‘Alfabet van de geest en de Feiten van het leven’ - slechts lichtjes bevestigt aan de
muren van de installatie in de Biënnale van Venetië - condenseren en zoeken zwevend
het heelal waar ze opgaan in de nevels van sterrenbeelden. Zou ze het zelf geweten
hebben ? Volgt hier de mens/kunstenaar niet haar pad dat verborgen in haar ligt
opgesloten ? Het bewuste – onderbewuste – onbewust gelaten – het niet wetend-weten ?
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sterrenbeelden

11. Movimento delle Cose 1987-1996 – De beweging van de dingen
Heel het werk van Dadamaino overziend, althans voor mij zoveel mogelijk te begrijpen,
wil ik terugkeren naar het begin van de ontwikkeling van Dadamaino waarin onder
inspiratie van de sneden en gaten in het werk van Fontana, Dadamaino tot de rigoureuze
stap komt eivormige gaten te knippen uit het doek, die schaduwen veroorzaken op de
achterwand. Het niets dat tegelijkertijd een geboorte, een belofte inhoudt.
Zijn die vroege werken uit de jaren 1958-1962 middelpuntzoekend dan kunnen we de
beweging van de dingen middelpuntvliedend noemen. Dadamaino begint in zwart-wit en
eindigt in zwart-wit-grijs nuances. De stilte van de geboorte eindigt in een rusteloze,
eindeloos doorgaande golvende beweging die het eindige opneemt in het oneindige.
In zowel de eerste als de laatste werken wil de kunstenaar geen lijsten om de werken.
Iemands leven begint niet met een lijst en eindigt er niet mee. Een kader om een
schilderij klemt het werk in een gevangenis terwijl het de ruimte moet veroveren.
Het leven is onbestemd-bestemd; een geheime bedoeling, een geheim plan ligt in de
geboorte opgesloten die we tijdens het leven proberen te ontsluieren om weer terug te
keren naar het oneindige.

De beweging v.d. dingen
Volume
De beweging v.d. dingen
Het zijn helaas de vroegste werken van Dadamaino (de Volumes) die altijd in tentoonstellingen en
galeries te zien zijn en die het meest opbrengen.
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Op polyester – dun-doorzichtig-golvend materiaal. Er waren twee werken van 1.22x18 meter ieder
te zien in 1990 op de biënnale van Venetië.

Het ontsluieren gaat via vallen en opstaan. Je afkomst, tijdsgeest kun je niet ontlopen.
In die tijdsgeest levend onderzoekt Dadamaino gevoelsmatig èn wetenschappelijk de
mogelijkheden van het licht, de kleur en beweging. De werken van Dadamaino leiden
tenslotte naar één-stromende-beweging; een zielskwestie die verder reikt dan het aardse
bestaan – een zielsverhuizing. Ik ken geen enkele andere kunstenaar uit deze en
aanverwante bewegingen (Leblanc, Mack en Piene uitgezonderd) als Dadamaino die zó streeft
naar haar eigen oplossing in de oneindigheid of naar het moment dat haar ziel of geest
totaal bevrijd wordt van het lichaam.
Dadamaino laat zich in de werken ‘Movimento delle Cose’ meedrijven in de
eeuwigdurende beweging van het leven, het water, de lucht, het heelal.
Dadamaino verliest zichzelf, ze kiest ervoor, verliest haar ego zoals Vincent van Gogh en
Etty Hillesum probeerden. Allemaal op hun eigen manier. Het verliezen van jezelf is geen
kleine opgave. Nee, nee, en nog eens nee – het is geen sinecure. Zie toch die
kunstwerken hierboven. Die tuimelende, trillende-krioelende beweging naar het
oneindige, naar wat er achter en voorbij alle galaxies ligt; de eeuwigdurende beweging
van het leven waar wij individuen, als korreltjes opstuivend zand, absoluut geen weet
van hebben. Kunnen ‘Wij Nietige Mensen’ ons troosten met de gedachte dat zonder die
kleine korreltjes die eeuwigdurende beweging ook geen zin heeft…..?
12. SEIN UND ZEIT 1996-2003
Dadamaino streeft naar de absolute lichtheid van het bestaan. Ze ontdoet zich dan ook
van alle materialen, van alle ballast. Nu gebruikt Dadamaino zelfs geen frames meer,
geen doeken meer, eigenlijk wil Dadamaino alleen tekenen in de lucht (disegnare nell’aria).
(liet ik kinderen doen in de jaren 1960 om ze los en vrij te maken), bevrijd van de muur; verticaal of
horizontaal worden haar kunstwerken bijna in het luchtledige gehangen, gedeeltelijk
opgerold om uitgerold te worden of onzichtbaar te blijven.
Ofschoon ik het nergens heb kunnen lezen veronderstel ik dat de werken ‘SEIN UND
ZEIT’ van Dadamaino geïnspireerd zijn door het beroemdste boek ‘Sein und Zeit’ van de
Duitse filosoof Martin Heidegger (1889-1976), een zeer moeilijk en bijna ondoorgrondelijk
boek. In plaats van een objectief weten zegt Heidegger dat in feite alles en dus ook de
waarheid zeer relatief is. Heidegger vraagt zich dan ook af hoe de mens iets zou kunnen
beweren over de eeuwigheid en hoe de eindige mens daarover iets zou kunnen weten ?
In plaats van zich wetenschappelijk op het object (dingen uit de buitenwereld) te richten en
deze te analyseren wordt volgens Heidegger het menselijke-zijn-vergeten en richt
Heidegger zich op het Dasein – het in de wereld zijn van de mens – de menselijke
existentie met al zijn mogelijkheden - maar - waarvan de uiterste grens de dood (Sein
zum Tode) en de acceptatie van die dood is. Een zeer ‘hot item’ in deze tijd, waarin de
mens denkt en hoopt misschien ooit over die dood heen te kunnen springen.
Dadamaino ziet de betrekkelijkheid van het leven, voelt haar leven als een golvende
beweging waarin haar ego en individu worden bevrijd: Er is “Geen oneindigheid zonder
de eindigheid” . De bevriende criticus ‘Flaminio Gualdoni’ (1954- kunsthistoricus en criticus)
zegt in ‘Addio a Dadamaino’ dat Dadamaino deze wereld ‘stilletjes als een zucht’ verlaten
heeft.
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Hieronder volgen de meest bekende kunstenaars uit de tijd van Dadamaino met wie zij middels
tentoonstellingen heeft samengewerkt.
Gruppo T uit Milaan (1959) met: Giovanni Ancheschi (1939), Davide Boriani (1936), Gianni Colombo
(1937-1993), Gabriele Devecchi (1938) en Grazia Varisco (1937). De inbreng van de toeschouwer
wordt interactief, deze neemt actief deel aan veranderingsprocessen van het kunstwerk. Deze groep
heeft zich nooit officieel opgeheven. (zie p.4 eerste alinea)

Colombo The last environment Dadamaino met Colombo Varisco, variable electrisch - Borani roterende kubus
1992
1974
aangedreven lichtwerk 1965
1963-1965
Gruppo Enne (N) In Padua (1959-1967) opgericht door Alberto Biasi (1937), Ennio Chiggio (1938), Toni
Costa (1935-2013), Edoardo Landi (1937) en Manfredo Massironi (1937).
De kunstwerken van deze kunstenaars worden allemaal gekenmerkt door optische illusies, ook wel optischkinetische kunst genoemd. Afhankelijk van de kijkhoek van de toeschouwer veranderen de oppervlakken
waardoor het valse gevoel van beweging ontstaat.

Biasi, Politipo, 1972 Massironi, roterend vierkant 1964 Edoardo Landi jaren 1970 Costa visueel dynamisch ‘79

Italië
Spationalisten Fontana sneden door het doek – Paolo Scheggi (1940-1971)
(tussenpositie).
Druk naar voren Catelliani en Bonalumi (zie 105) - Turi Simeti (1929), Giuseppe
Amadio (1944)

Scheggi, binnenoppervlakken, 1967
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Simeti, 1965

Amadio, Augusto, 2012

GRAV (Group Recherche d’Art Visuel 1960-1968) met onder andere Francois Morellet (1926), Julio Le
Parc (1928). Nove Tendecije (1961-1968 – Zagreb) met o.a. Almir Magvignier (1925-2007).

Veel internationale kunstenaars uit de ZERO, en NUL groep nemen deel aan
tentoonstellingen van deze bovenstaande groepen en omgekeerd.
Nouveau Réalisten (Frankrijk-1960 Pierre Restany) worden tot de pure Zero gerekend
vanwege hun gebruik van hun dingen uit de banale werkelijkheid.
Yves Klein (zie 105),Arman (1928-2005), Martial Raysse (1936), Daniel Spoerri (1930),
Jean Tinguely (1925-1991), Niki de Saint Phalle (1930—2002), Raymond Hains (19262005), Jacques Villeglé (1926), Christo (1935)

Arman

Tingueli

Niki de Saint Phalles

Villeglé verscheurd affiche 1965

België
Naast Jef Verheijen ,Walter Leblanc en Paul van Hoeydonck (zie 107) zijn nog van
belang Pol Bury (1922 -2005) en Gerhard von Graevenitz (1934-1982)

Bury Ponctuation electrisch ‘64v.

P.v. Hoeydonck lichtwerk ’60

G.v.Gravenitz witte struktuur ‘60

Duitsland o.a.
Adolf Luther (1912-1990) , Herman Goepfert (1926-1982) Gotthard Graubner (19302013), Hans Haacke (1936), Oskar Holweck (1924-2007), Leo Erb (1923-2012),
Ferdinand Spindel (1913-1980), Kuno Gonschior (1935-2010), Ludwig Wilding (19272010), Hans Bischoffshausen (1927-1987)

Luther, kinetische holle(concaaf) Goepffert 1966
Spiegel 1966-1969
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Graubner: kleurenlichamen

Haacke, Blue sail, 1964-1965

Holweck gescheurd pap.1958-1960 Erb, Lijntekening 1969

Spindel, schuimstofobject jaren’70 Gonschior rond convex rood-groen-violet 1967 Wilding, kinetisch obj. 1967

Zwitserland : Christian Megert (1936) leeft in Duitsland Düsseldorf

Megert, gefragmenteerd spiegelobj. 1962

Carlos Cruz-Diez (Venezuela :1923 leeft in Parijs) jaren 1970

Jesus Rafael Soto ( Venezuela 1923-2005 leefde in Parijs) – interactief kinetische kunst
Victor Vaserely (Hongarije1906-1997)

J.R. Soto 1992
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J.R. Soto Doordringbaar blauw 1999

Vasarely 1970

