
          Hugo Ball- Agenda Dada 

  O introducere de John Elderfield  

  

  Hugo Ball s-a născut în Palatinatul 

Renania, în Germania, în orașul Pirmasens, 

în apropiere de granița cu Franța, la 22 

februarie 1886, al cincilea din cei șase copii 

ai lui Carl și Josephine Ball, catolici devotați 

într-o comunitate predominant protestantă.  

Din puținul pe care îl știm despre el, se pare 

că a avut o educație emoțională și destul de 

instabilă: Ball avea capul plin de povești cu 

sfinți și îngeri și, încă de la o vârstă fragedă, 

a fost tulburat de problemele credinței sale. 

La vârsta de cincisprezece ani a fost ucenic 

la o fabrică locală de piele (tatăl său era 

vânzător de încălțăminte), deoarece părinții 

săi nu au putut, sau nu au vrut, să-i finanțeze 

continuarea studiilor, în ciuda intereselor 

sale deja obsesive pentru muzică și poezie. 

Prin urmare, Ball a putut să-și continue 

studiile doar în timpul liber, iar în timpul 

celor patru ani petrecuți la fabrică a scris 

primele sale poezii și piese de teatru 

existente. Una dintre aceste piese, Der 

Henker von Brescia (Spânzuratul din 

Brescia), începută când Ball avea doar 

șaptesprezece ani, a fost ulterior rafinată și 

publicată în 1914. În această perioadă 

timpurie a vieții sale, Ball a descoperit 

scrierile lui Nietzsche; acestea urmau să fie 

cruciale pentru dezvoltarea sa viitoare. Dar 

tensiunile unei vieți duble - muncă 

plictisitoare și studiu intensiv - i-au provocat 

o cădere nervoasă. Părinții săi i-au permis  

să se întoarcă la educația formală.  

În septembrie 1905, la vârsta de 

nouăsprezece ani, Ball a intrat la Gimnaziul 

din Zweibriicken, în apropiere, unde a reușit 

să termine un curs de trei ani într-un  

 singur an. Astfel calificat, și-a putut 

îndeplini ambiția de a intra la o universitate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mers la München pentru a studia filozofia 

și a devenit și mai profund absorbit de opera  

lui Nietzsche, în timp ce a început să citească 

și teorie politică, în special literatura 

comunismului și a anarhismului. Ball a 

petrecut anul universitar 1907/1908 la 

Heidelberg, iar acolo se pare că a intrat în 

contact cu ideile antisemite: s-a operat 

pentru a-și îndrepta nasul după ce a fost luat 

din greșeală drept evreu și a scris drama Die 

Nase des Michelangelo (Nasul lui 

Michelangelo), în care sculptorul Torrigiano 

este o victimă simbolică a persecuției 

consensuale. Ball se regăsea deja în rolul 

unui străin. Întors la München, a început  

să-și pregătească teza de doctorat - un studiu 

despre Nietzsche, văzut ca un reînnoitor al 

gândirii germane. Atât de partizană a fost 

apărarea de către Ball a iconoclasmului lui 

Nietzsche, încât s-a sugerat că el a găsit în el 

un model de acțiune pentru viața sa 

ulterioară. Cu siguranță, în 1910, propria 

rebeliune a lui Ball împotriva 

comportamentului tradițional și rațional a 

fost suficient de decisivă pentru a-l 
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determina să părăsească München (fără 

diplomă) pentru Berlin și pentru teatru, care 

i s-a părut modul perfect de exprimare a 

ideilor radicale. La München, Ball s-a 

împrietenit cu dramaturgii expresioniști 

Herbert Eulenberg și Frank Wedekind. La 

Berlin avea să devină un membru cu 

drepturi depline al lumii expresioniste.  

A intrat la școala de teatru a lui Max 

Reinhardt, mai întâi ca student și apoi ca 

profesor cu jumătate de normă, dar în 

curând a devenit evident că nu era potrivit 

pentru a fi actor. În schimb, s-a concentrat 

asupra scrierii critice și a managementului 

de scenă, iar în toamna anului 1911 a 

acceptat un post de director de scenă la 

Stadttheater din Plauen. În același an, Die 

Nase des Michelangelo a fost publicat de 

Rowohlt Verlag din München, care i-a oferit 

un contract de cinci ani pentru a scrie piese 

de teatru. Dar Ball pare să fi scris puține 

piese noi - Der Henker von Brescia a fost 

singura piesă a lui Ball pe care Rowohlt a 

publicat-o. Ball se concentra în schimb pe 

activități promoționale și educaționale.  

În jurul lunii septembrie 1912 s-a întors la 

München, dezamăgit de lipsa de 

receptivitate a societății din Plauen față de 

ideile sale reformatoare, iar în luna iunie a 

anului următor a fost angajat ca Dranzaturg 

sau critic-dramaturg - la Munich 

Kammerspiele.  1)  În perioada în care a jucat 

în teatru, știm că Ball a regizat spectacolele 

Helios de Gerhart Haupt1nann, Die Welle 

(Valul) de Franz Blei și Viața omului de 

Leonid Andreev, și a contribuit cu poezii și 

articole la periodicele Die Aktion, Die Neue 

Kunst și Phobus. Dar oricât de intensă, și 

chiar fanatică, a fost obsesia lui Ball pentru 

                                                
1)  Acesta era în mare parte un teatru experimental, cu  
resurse incerte, iar poziția lui Ball nu era una sigură. 

teatru, se pare că a avut dificultăți în a face 

față rutinelor sale zilnice. Deși a întâlnit și a 

cunoscut alți scriitori expresioniști, precum 

Carl Sternheim, Leonhard Frank, Franz Blei 

și Alfred Henschke, în general, contactele 

sale sociale au fost departe de a avea succes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visele sale de regenerare estetică prin teatru 

s-au dovedit a fi mai dificile decât își 

imaginase și, în loc să îi dea o direcție, 

munca lui Ball în teatru i-a sporit neliniștea. 

Cu toate acestea, el a găsit o simpatie strânsă 

cu patru persoane, toate acestea urmând să 

fie cruciale pentru cariera sa. Ball a întâlnit-

o pe Emmy Hennings, viitoarea sa soție,  

la Cafe Simplizissimus din München în 

toamna anului 1913. Cu un an mai în vârstă 

decât Ball, ea era o actriță ambulantă și o 

interpretă de cluburi de noapte cu un trecut 

extrem de neortodox, care includea călătorii 

în Rusia și Ungaria, o căsnicie destrămată, o 

perioadă de închisoare și o suspiciune de 

omucidere.  
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Cu un temperament foarte diferit de cel al 

retrasului Ball, ea avea să rămână tovarășa 

lui (deși, se bănuiește, nu întotdeauna atât 

de fidelă pe cât sugerează relatările ei 2) până 

la moartea lui, aproximativ paisprezece ani 

mai târziu.  

În München, în 1912, Ball l-a întâlnit pe 

Richard Huelsenbeck, cu șase ani mai 

tânăr decât el, și a întemeiat ceea ce a fost, 

de asemenea, o prietenie de lungă durată. 

Aveau interese comune în literatură și în 

activism și, cu puțin timp înainte ca Ball să 

părăsească Germania, a colaborat cu 

Huelsenbeck la un Expressionistabend 

(serată expresionistă) în Harmoniumsaal 

din Berlin, pe 12 mai 1915, care a fost 

organizat pentru a arăta solidaritatea 

germană cu Marinelli și cu experimentele 

futuriste. Acesta a fost preludiul pentru 

strânsa lor colaborare la Zurich, la Cabaret 

Voltaire, un an mai târziu. Tot în 1913, Ball  

 

                                                
2)  Hans Richter povestește o întâmplare amuzantă despre 
aventura lui Emmy la Zurich cu un jurnalist spaniol, Julio 
Alvarez del Vayo, când Ball i-a urmărit pe cei doi cu un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l-a întâlnit pe Hans Leybold, un tânăr 

student radical de numai douăzeci de ani,  

care i-a făcut cunoștință cu revista de stânga 

a lui Franz Pfemfert, Die Aktion. Dar Ball și  

Leybold erau în favoarea unei revolte mai 

mult estetice decât politice (deși în 

expresionism cele două nu sunt ușor de 

separat), iar în octombrie 1913 au format 

propriul lor manifest, ceva mai 

experimental, Revolution. Primul număr a 

fost confiscat de cenzură.  Au mai apărut 

patru numere, ultimul în septembrie 1914. 

La scurt timp după aceea, Leybold a fost 

înrolat în armată și a murit în timpul 

serviciului activ în Belgia. Exemplul său de 

rebeliune voalată și angajată, precum și 

moartea sa timpurie, au avut o influență nu 

mică asupra colegului său mai în vârstă. Cea 

de-a patra dintre aceste figuri fundamentale 

a fost Wassily Kandinsky, cel mai mare 

dintre pictorii expresioniști din cercul de la 

München, pe care Ball l-a întâlnit în 1912. 

revolver în buzunar. Tzara și Richter au convins-o în cele 
din urmă pe Emmy să se întoarcă la Ball (Dada: Art and 
Anti-Art) 
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Relația lui Ball cu Kandinsky - despre care 

se știu puține lucruri - pare să fi fost de 

natura admirației pentru creatorul unei 

filosofii estetice care vedea regenerarea 

spirituală ieșind din mâinile artiștilor.  

Ball l-a numit  pe Kandinsky mai degrabă 

preot decât pictor  și a rămas dator pentru 

acest exemplu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Împreună cu membrii cercului Blaue Reiter  

(Cavalerul Albastru) al lui Kandinsky, Ball a 

formulat planuri pentru un teatru 

revoluționar al artiștilor care urmărea să 

combine toate mediile artistice într-o Operă 

de artă totală - emoțională. În octombrie 

1913, Ball a vizitat Dresda (pentru a depune 

o cerere nereușită pentru a deveni director al 

Stadttheater) și a fost profund afectat de o 

expoziție de pictură futuristă din această 

localitate. El a găsit în futurism o 

reprezentare accentuată a lumii moderne și 

mecaniciste - o reprezentare pe care a 

aplaudat-o pentru veridicitatea ei, dar pe 

care a detestat-o pentru conținutul ei.   

El a simțit că sarcina sa este de a schimba 

materialismul; iar odată cu izbucnirea 

războiului, convingerea sa cu privire la 

necesitatea unui nou spiritualism s-a 

adâncit. Scrierile sale au denunțat 

raționalitatea și mașina ca fiind responsabile 

de distrugerea Europei. Dar mai întâi Ball  

s-a oferit voluntar pentru serviciul militar, 

de trei ori - doar pentru a fi respins din 

motive medicale de fiecare dată, deși nu a 

fost niciodată eliberat definitiv. Nerăbdător 

să vadă războiul, a făcut o vizită privată în 

Belgia în noiembrie 1914 și a fost atât de 

îngrozit de ceea ce a văzut încât și-a 

abandonat cariera teatrală, care acum părea 

prea departe de realitate. În loc să se 

întoarcă la München, a plecat la Berlin și a 

obținut un post de redactor la ziarul Zeit im 

Bild. Acolo i s-a alăturat Emmy Hennings, 

recent eliberată din închisoare pentru 

falsificarea de pașapoarte pentru cei care 

doreau să evite serviciul militar.  

În următoarele șase luni, Ball s-a cufundat 

în filozofia politică, în special în scrierile lui 

Kropotkin și Bakunin, dar a început și ceea 

ce el a numit "romanul său fantastic", care 

avea să-l ocupe în mod intermitent în 

următorii șase ani. În ziua de Anul Nou 1915 

a fost implicat într-un protest anti-război în 

Berlin. Acum, nedorind să participe la ceea 

ce el înțelegea ca fiind o nebunie germană,  

s-a hotărât să fugă din țară. Până la sfârșitul 

lunii mai, împreună cu Emmy Hennings, se 

afla la Zurich, având asupra sa acte false și 

trăind sub un pseudonim fals. Ball, sau 

"Willibald" (care era acum pseudonimul 

său), și-a petrecut primele șapte sau opt luni 

la Zurich într-o sărăcie abjectă și o deziluzie 

sugerată în jurnalele sale publicate. 

Incapabili să obțină un loc de muncă regulat, 

deoarece erau străini neînregistrați, el și 

Emmy au fost reduși la slujbe cu jumătate de 

normă, în timp ce Ball încerca să-și continue 

studiile. Poliția elvețiană a descoperit că 

primea corespondență sub două nume și, 

temându-se probabil de extrădare, a fugit la 

Geneva pentru a scăpa de ea. La întoarcerea 

sa la Zurich, a fost închis timp de 12 zile până 

când i s-a stabilit adevărata identitate - și 
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apoi a fost eliberat, deoarece autoritățile 

elvețiene nu au fost îngrijorate de faptul că a 

evitat serviciul militar german. Până în 

august, însă, Emmy și Ball au fost destituiți 

și forțați să își vândă puținele bunuri, să 

doarmă în aer liber și să caute mâncare. 

O însemnare obscură și metaforică în jurnal 

de la începutul lunii octombrie este singurul 

indiciu a ceea ce a fost foarte probabil o 

tentativă de sinucidere în acea perioadă. 

Potrivit lui Emmy Hennings Ball a luat mai 

întâi un costum pe care-l păstrase în 

speranța că va obține un loc de muncă de 

chelner și a început să-l arunce în lacul 

Zürich. După ce    un polițist a intervenit, au 

încercat să vândă această haină într-un club 

de noapte. Ball a reușit să găsească un loc de 

muncă ca pianist pentru o trupă de vodevil 

numită Flamingo. El a distrus un aviz de 

redactare tocmai primit din Germania, și-a 

asumat un alt pseudonim, "Géry", și a însoțit 

trupa într-un angajament la Basel. În aceste 

prime luni petrecute în Elveția, Ball a 

început să elaboreze planurile pentru cartea 

sa despre cultura germană (care urma să fie 

publicată sub titlul Despre critica 

inteligenței germane), în care a atacat 

vehement militarismul prusac. Era acum un 

pacifist convins, dar nu mai putea crede în 

utopismul mișcării anarhiste. A devenit mai 

interesat de misticism și a experimentat cu 

narcotice. Obsesia sa pentru fantezie în 

limbaj l-a determinat să înceapă o 

corespondență cu liderul futurist Marinetti, 

de la care a primit un exemplar din Parole in 

Liberia (Cuvinte libere), și a publicat poezii 

în revista lui Rene Schickele, Die Weissen 

Blatter, și în periodicul din Zurich Der 

Revoluzzer. Dar, la sfârșitul anului 1915, 

tensiunile unei cariere duble își spuneau 

cuvântul asupra sănătății sale fizice și 

mentale; a părăsit trupa Flamingo și s-a 

întors la Zurich. 

  

II. Zurich în 1916 

                                                   Jean Arp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cei pe care acum îi numim dadaiști nu 

au fost nici pe departe singurii intelectuali 

antitradiționaliști din Zurich în perioada 

războiului. Zurich în 1916 era un centru 

pentru expatriați din multe țări și de 

convingeri diferite. Cele mai proeminente 

dintre acestea erau puternic individualiste - 

și orice discuție despre grupuri sau cercuri 

trebuie să țină cont de acest lucru - dar este 

util să distingem cel puțin principalele 

constelații. Au fost propuse patru grupuri 

principale: Exilații socialiști ruși, printre 

care Lenin și Zinoviev; scriitori consacrați, 

precum Wedekind; expresioniștii germani 

pacifiști, Leonhard Frank, Ludwig Rubiner; 

și tinerii expatriați germani și est-europeni 

care au format dadaiștii. Apartenența la 

aceste grupări este, într-o măsură 

considerabilă, instabilă. Doar dadaiștii au 

ajuns să-și separe grupul prin nume;  și chiar 

și acest lucru nu i-a izolat de ceilalți. Cafe de 

la Terrasse, de exemplu, a fost populară 
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pentru mulți. Lenin a jucat șah acolo. Tzara 

susține că acolo a descoperit cuvântul 

"dada". Și în acest loc Hans Richter a aranjat 

să se întâlnească cu prietenii săi 

expresioniști, poeții Ferdinand Hardekopf și 

Albert Ehrenstein, după ce au fost eliberați 

de sarcinile de război. Și, bineînțeles, și alții 

în afara grupului dadaist au frecventat 

Cabaret Voltaire, căci acesta era scopul său: 

să servească comunitatea intelectuală mai 

largă pe care o reprezenta acum Zurich. Nici 

traficul nu era limitat doar la Zurich. Existau 

contacte mai ales cu Berna, un oraș plin și el 

de refugiați din timpul războiului - atât 

spioni, cât și intelectuali - unde, în 1917, 

Rubiner a fondat ziarul politic Zeit-Echo și 

Heinrich Schlieben Die Freie Zeitung, 

pentru care Richter a desenat antetul și 

pentru care Ball a lucrat ca jurnalist politic. 

Având în vedere natura liberă și fluctuantă a 

comunității, cine anume constituia dada la 

Zurich nu este o întrebare atât de anormală 

pe cât pare. 

                       Tzara – Janco- Vinea 

   În afară de cei cinci membri fondatori 

principali (Ball, Arp, Janco, Tzara, 

Huelsenbeck), îi recunoaștem pe prietenii 

participanți (Emmy Hennings și Sophie 

Taeuber), pe fratele lui Janco, Georges, pe 

misteriosul Walter Serner (care publicase o 

revistă modernistă, Sirius, înainte de 

începerea dada), pe întârziații Hans Richter 

și Viking Eggeling și, chiar în momentul în 

care Zurich dada se încheia, pe Francis 

Picabia, în drum spre Paris. Dar mai erau și 

alții: pictori străini, scriitori, muzicieni, 

''fetele Laban'' (de la școala de balet a lui 

Rudolf von Laban), iar la acest nivel 

marginal al grupului, unde se termina dada 

și unde începea Zurich în general este uneori 

greu de stabilit. Dar putem fi de acord 

asupra celor cinci principali, dar înainte de a 

merge mai departe este util să spunem câte 

ceva despre trecutul și caracterele 

protagoniștilor în jurul cărora s-a desfășurat 

dadaismul lui Ball. 

Huelsenbeck, după cum am văzut, l-a 

întâlnit pe Ball în Germania în 1912. Născut 

la Frankenau în 1892, a 

studiat medicina și a 

devenit interesat de 

psihologie, la care avea să 

se întoarcă după anii 

dadaismului. Supărat și 

insolent în serile publice, 

a fost, împreună cu 

Tzara, cel mai combativ 

dintre dadaiștii de bază, 

iar obsesia sa pentru 

primitivismul limbajului 

avea să fie esențială în 

opera lor. La fel ca Ball, de 

care era cel mai apropiat 

în ceea ce privește 

interesele și stilul de 
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scriere, Huelsenbeck a adus dadaismul la o 

implicare în problemele specific germane, 

asupra cărora credea că dada ar putea 

exercita o influența culturală ca un șoc 

intelectual necesar, pe fondul unui război 

mondial.  

                                                 Francis Picabia 

 

  Tzara, deși îl egala cu ușurință pe 

Huelsenbeck în ceea ce privește potențialul 

provocator, era mic, ascuțit și spiritual, în 

timp ce Huelsenbeck era greoi și insolent. 

Născut Sami Rosenstock la Moinești, în 

România, în 1896, el poseda o energie și un 

entuziasm prodigioase. La vârsta de 

șaisprezece ani se afla la București, Parisul 

Balcanilor, își spunea S. Samyro și, 

împreună cu Marcel Janco, colabora la 

revista modernistă Simbolul, condusă de 

Ion Vinea. La Zürich în 1916 a devenit 

curând impresarul neobosit al dadaismului; 

stabilind contacte cu artiști francezi și 

italieni, a adus tehnicile futuriste în  

mișcării; și-a asumat întreaga 

responsabilitate pentru editarea revistei 

Dada; ambițios și agresiv, a fost cel mai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prolific membru al dadaismului din Zürich. 

Janco, născut la București în 1895, a fost cel 

mai apropiat de Tzara ca origine și colegul 

său natural. Dacă existau două tabere 

separate în cadrul Zurich dada, Tzara și 

Janco formau una, iar Ball și Huelsenbeck 

cealaltă. Dar nu a fost atât de simplu. Janco 

era considerabil mai tăcut decât Tzara și 

pare să fi evitat o poziție partizană. A fost 

uneori apropiat de Ball; iar Huelsenbeck a 

scris despre el cu căldură, ca fiind "un bărbat 

înalt și prietenos din România... un om cu 

multe talente, dar fără aroganță și care nu  

s-a amestecat niciodată în ambițiile altora " 

(spre deosebire de Tzara, pare să insinueze 

Huelsenbeck). Înainte de a veni la Zurich, 

Janco studiase arhitectura timp de patru ani 

și în pictură era ferm angajat în cubo-
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futurism (Arp l-a numit "naturalism în 

zigzag").  Posibil cel mai  talentat dintre toți 

membrii cercului (a realizat picturi, afișe, 

decorațiuni de cabaret, acele faimoase măști 

primitiviste, a dansat și a recitat, de 

asemenea), el părea totuși să trăiască și o 

viață separată de dada, într-un mic 

apartament burghez, împreună cu soția sa 

franceză, copilul lor și cei doi frați mai mici 

ai săi. În timp ce Tzara și Huelsenbeck luau 

în serios viața publică dada, pentru Hans 

Arp era o glumă nebună. Născut la 

Strasbourg în l 887, el a fost, alături de Ball, 

cel mai experimentat dintre dadaiști. Ceea 

ce Ball a fost pentru literatură și teatru, Arp 

a fost pentru artele vizuale. Între 1905 și 

1907 a studiat la Weimar Kunstschule și apoi 

a petrecut un an la Paris, la Academie Julian. 

În anii de dinaintea războiului, a intrat în 

contact cu cercurile avansate ale artei 

germane - grupurile Blaue Reiter și Sturm - 

și cu artiști precum Delaunay, Kandinsky și 

Marc. În 1914, l-a întâlnit pe Max Ernst la 

Köln, anul în care a văzut primele sale 

reliefuri din lemn.  

                           Max Ernst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Max Ernst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cu acest background, Arp a fost de 

departe cel mai avansat artist vizual dintre 

dadaiști și cel mai dedicat propriei sale arte, 

un magnet pentru pictorii care au venit mai 

târziu la dada în Zurich. Prietenos și 

politicos până la un grad aproape ironic, a 

evitat să se implice în luptele pentru putere 

ale mișcării. Când Cabaret Voltaire s-a 

deschis în februarie 1916, nu existau alte 

alianțe decât cele de fond: Ball, cel mai în 

vârstă, la treizeci de ani, și Huelsenbeck, la 

douăzeci și patru de ani, din Germania 

expresionistă; Tzara și Janco, cei mai tineri 

doi (doar douăzeci și douăzeci și unu de ani), 

din București; și Arp, la douăzeci și nouă de 

ani, cel mai apropiat de Ball ca vârstă și 

experiență. Istoria dada-ului din Zurich este 

istoria acestor personalități, a inter-

relațiilor și a alianțelor lor schimbătoare. 

"Suntem cinci dintre noi", scria Ball, "și 

lucrul remarcabil este că, de fapt, nu suntem 

niciodată în acord complet sau simultan, 

deși suntem de acord cu privire la 

problemele principale. Constelațiile se 

schimbă. Acum Arp și Huelsenbeck sunt de 
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acord și par inseparabili, acum Arp și Janco 

își unesc forțele împotriva lui H., apoi H. și 

Tzara împotriva lui Arp, etc. Există o atracție 

și o repulsie în continuă schimbare. O idee, 

un gest, o oarecare nervozitate sunt 

suficiente pentru a face ca constelația să se 

schimbe fără a supăra grav micul grup"  

(24.V.1916). Acest text a fost scris în mai 

1916, când lucrurile abia începuseră. 

Înființarea Cabaretului Voltaire a 

reprezentat începutul dada-ului din Zurich, 

dar a fost doar una dintre cele cinci faze 

destul de distincte prin care a trecut 

mișcarea. Toate diviziunile cronologice sunt, 

într-o oarecare măsură, înșelătoare, 

deoarece presupun întreruperi ferme ale 

continuității - și nu s-a întâmplat chiar așa. 

Dar a trata Zurich dada ca pe un eveniment 

coerent ar fi o greșeală și mai mare. Pe 

parcursul celor patru ani de existență (1916-

1919) au avut loc modificări și reevaluări 

importante de poziție și schimbări în tipul de 

activitate produsă. Grupul nu a apărut brusc 

odată cu înființarea cabaretului; abia după 

câteva luni Ball și prietenii săi au acceptat în 

mod sincer un statut de grup, și cu atât mai 

puțin au căzut de acord asupra a ceea ce 

aveau în comun. Mai mult, pe măsură ce 

lunile treceau, preeminența diferiților 

membri a însemnat în mod inevitabil că 

însăși filozofia directoare s-a schimbat. 

Zurich dada nu a fost, într-un sens 

important, o acțiune unică, ci mai multe 

episoade legate între ele. Dintre cele cinci 

episoade pe care le disting mai jos, Ball 

însuși a fost prezent doar la două - la Cabaret 

Voltaire și la Galeria Dada. În consecință, 

mă concentrez asupra acestora.  

  

 

III. Cabaretul Voltaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo Ball a explicat cum a fost fondat 

Cabaretul Voltaire. El l-a abordat pe Jan 

Ephraim, proprietarul cafenelei 

Hollandische Meierei din Spiegelgasse I, 

care avea o scenă mică, un pian și spațiu 

pentru mese cu locuri pentru patruzeci sau 

cincizeci de persoane   

și a sugerat că un cabaret cu "distracții 

artistice" ar fi popular printre intelectualii 

care locuiau în acest cartier vechi din Zurich 

și ar contribui la creșterea afacerilor. 

Ephraim a fost de acord, iar Ball a făcut 

reclamă pentru sprijin. La 5 februarie 1916, 

cafeneaua a fost decorată cu "afișe 

futuriste"; au apărut Arp, Tzara și Janco; și 

așa a început Cabaretul Voltaire.  

O săptămână mai târziu a sosit 

Huelsenbeck, iar grupul era complet. 

Jurnalele lui Ball oferă o bună indicație a 

ceea ce cuprindeau spectacolele nocturne, 

așa că nu este nevoie să le descriem aici. 

Posibil ca cea mai vie impresie a atmosferei 

acestor evenimente să fie oferită de celebrul 

tablou Cabaret Voltaire al lui Janco. Arp 

descrie ceea ce se întâmplă:  

      Pe scena unei taverne stridente, pestrițe 

și supraaglomerate se află mai multe figuri 

ciudate reprezentând pe Tzara, Janco, Ball, 
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Huelsenbeck, Madame Hennings și umilul 

dumneavoastră servitor. Pandemonium 

total. Oamenii din jurul nostru strigă, râd 

și gesticulează. Răspunsurile noastre sunt 

suspine de iubire, salve de sughițuri, poeme, 

mugete și miaunături de gălăgioși 

medievali. Tzara își mișcă posteriorul ca pe 

burta unei dansatoare orientale. Janco 

cântă la o vioară invizibilă și înclinându-se 

şi scârţâind. Madame Hennings, cu o față 

de Madonă, face șpagatul. Huelsenbeck 

bate fără oprire la marea tobă, iar Ball îl 

acompaniază la pian, palid ca o fantomă 

calcaroasă. Ni s-a acordat titlul onorific de 

nihiliști.  

Dar ei nu erau atât de nihiliști cum avea să 

devină dada mai târziu, și nici de fapt 

"antiartă" în vreun sens real. Cabaretul 

Voltaire a fost o întreprindere artistică, deși 

neconvențională, și doar comportamentul 

adecvat al societății obișnuite din Zurich a 

făcut ca afacerea să pară atât de extrem de 

neregulată. (3 Acest lucru nu are ca scop să 

minimalizăm sălbăticia evidentă a 

spectacolelor sau caracterul provocator al 

intențiilor lor - Huelsenbeck a scris despre 

violența și beția pe care le-a generat 

cabaretul -  ca o reamintire a faptului că 

efectele de șoc au un impact  violent doar 

asupra publicului conservator.  

De asemenea, merită să ne amintim că multe 

spectacole au prezentat elemente care cu 

greu pot fi numite de avangardă: lecturi din 

Cehov și Turgheniev, a treisprezecea 

Rapsodie maghiară de Liszt și "Sub podurile 

Parisului"! În acest stadiu, dada (dacă se 

poate numi încă așa) era o afacere eclectică 

                                                

(3 O seară la cabaret a fost rezervat elvețienilor, 

dar Ball notează că aceștia au fost prea prudenți 

pentru a se folosi cum trebuie de ea (7.III.1916). 

în esență. Nu exista o direcție anume și 

aproape toate mărcile de modernism erau la 

fel de bine primite, deși, inevitabil poate, 

majoritatea materialului provenea din surse 

franceze și germane: piese de Lautreamont, 

Jarry, Kandinsky, Wedekind; picturi de 

Macke, Modigliani, Picasso. Dar futurismul  

 a devenit din ce în ce mai importantă pentru 

mișcare, iar spectacolele sale, în special, 

datorau mult modelelor italiene. Pentru a 

explica echilibrul dintre intenția artistică și 

cea provocatoare în acest moment, poate că 

Huelsenbeck a spus-o cel mai bine: "Am vrut 

să facem din Cabaret Voltaire un punct 

central al "artei celei mai noi", deși nu am 

neglijat din când în când să le spunem 

filistinilor grași și complet neînțelegători din 

Zurich că noi îi consideram pe atunci ca fiind 

porci și pe Kaiserul german ca fiind 

inițiatorul războiului." 

  

                               Hugo pe scenă 
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A favoriza modernismul era în sine o 

provocare. Cabaretul Voltaire era pentru 

artă pentru că "existau artiști și burghezi. 

Trebuia să-i iubești pe unii și să-i urăști pe 

ceilalți. " În mod cert, cabaretul era văzut ca 

un "gest" lipsit de respect față de ceea ce Ball 

numea "această epocă umilitoare", iar 

modernismul ca o ocazie de a o critica. Acest 

lucru a fost cel mai bine realizat în 

incantațiile depersonalizate, primitiviste și 

chiar demonice pe care grupul le-a 

interpretat, îmbrăcat adesea în costume 

fantastice sau măști bizare. Lecturile 

simultane, "cântecele negrilor" și propriul 

"vers fără cuvinte" magico-religios al lui Ball 

- însoțit de efecte sonore hipnotice și mișcări 

ritualizate - s-au combinat pentru a produce 

un fel de nebunie intoxicantă în cerc. Și în 

această stare de ebrietate de grup, cei cinci 

actori diferiți s-au unit pentru a deveni dada. 

În interiorul măștilor lor, așa cum a descris 

Ball, au pierdut posesia de sine și au devenit 

agenți inconștienți ai freneziei vremurilor 

lor.  

În mai puțin de o lună, cabaretul devenise 

acest "teren de joacă pentru emoții 

nebunești". Dar a fost un vârf de intensitate 

care nu a putut fi menținut prea mult timp. 

Ball a recunoscut curând că era atât 

debilitant cât și psihic de periculos, că riscau 

să se prăbușească fizic și psihologic. Până la 

mijlocul lunii martie simțea tensiunea 

reprezentațiilor zilnice și era gata să se 

odihnească. Desigur, nu tot ceea ce făceau ei 

era atât de obositor (multe seri apar să fi fost 

chestiuni destul de relaxate), dar cel puțin 

pentru Ball, care trebuia să se ocupe de toată 

organizarea, presiunea devenea prea mare. 

La începutul lunii aprilie existau planuri de 

a forma o Societate Voltaire. S-a hotărât ca 

banii strânși din spectacole să fie folosiți 

pentru a publica o antologie a lucrărilor lor.  

                                    Tzara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ball și Huelsenbeck se opuneau ideii de a 

face o "școală artistică" din ceea ce făceau 

(11.IV.1916), dar Tzara a dorit în mod special 

o publicație, așa că planurile au mers înainte 

pentru antologia, Cabaret Voltaire, care a 

apărut două luni mai târziu, la începutul 

lunii iunie. S-a decis, de asemenea, ca grupul 

să producă o revistă periodică (care urma să 

fie anunțată în Cabaret Voltaire) și la aceasta 

s-a referit Ball în nota sa, devenită celebră, 

din 18 aprilie: "Tzara continuă să se 

preocupe de revistă. Propunerea mea de a 

o numi "Dada" este acceptată." Această 

însemnare din jurnal, prima mențiune a 

cuvântului ''dada", localizează descoperirea 

sa undeva în săptămâna precedentă.  Și, în 

ciuda pretențiilor rivale ale lui Tzara, acesta 

pare cel mai probabil că Ball și Huelsenbeck 

au fost cei care au găsit împreună cuvântul - 
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într-un dicționar francez-german pe care 

Ball îl folosea pentru a cerceta lucrarea Zur 

Kritik der deutschen lntelligenz. Până la 

apariția periodicului Dada (iulie 1917), Ball 

părăsise grupul, dar Cabaret Voltaire, 

antologie ca și club de noapte, a fost în 

principal rezultatul propriei sale munci. 

Dată fiind epuizarea sa cu cabaretul în sine, 

părea bucuros de ocazia de a se apuca de 

altceva, și se pare că în luna mai a anului 

1916 și-a petrecut cea mai mare parte a 

timpului pregătind Cabaret Voltaire pentru 

publicare.  Tipărită de Julius Heuberger, un 

tipograf anarhist care a petrecut la fel de 

mult timp în închisoare ca și în afara ei, 

antologia cuprindea o introducere a lui Ball, 

catalogul unei expoziții Cabaret Voltaire, un 

capitol din "romanul fantastic" al lui Ball, ", 

poemul simultan "L' Amiral cherche une 

maison a louer" (Amiralul caută o casă de 

închiriat) și contribuții din partea acelorași 

moderniști care caracterizaseră producțiile 

cabaretului (Apollinaire, Picasso, Kandin-

sky, Marinetti, Cendrars, etc.) precum și din 

partea dadaiștilor înșiși.  

Odată ce antologia a fost sub tipar, Ball s-a 

întors la cabaret, doar pentru a-și da seama 

că absența sa nu l-a făcut să se răzgândească 

în privința dorinței de a-l abandona. Fiica lui 

Emmy Hennings, Annemarie, sosise la 

Zurich în urma morții mamei lui Emmy, cu 

vestea unei mici moșteniri, care promitea o 

evadare din încercările vieții de cabaret. În 

particular, Ball a pregătit o ultimă 

performanță în care își va concentra 

cercetările poetice, iar la 23 iunie a avut loc 

premiera poemelor sale sonore, sau "Verse 

ohne Worte''. Îmbrăcat într-un fantastic 

costum cubist care amintea de veșmintele 

                                                
4 ) Potrivit unei declarații  a lui Huelsenbeck, 

cabaretul era în faliment, deoarece nimeni 

nu se obosea să colecteze taxele de intrare,  

 

unui episcop și încoronat cu o pălărie de 

vrăjitor, el a intonat un grup de cuvinte cu 

ritmuri apăsătoare care au culminat cu un 

cântec liturgic; acest lucru nu numai că a 

alarmat publicul, dar l-a neliniștit atât de 

tare pe Ball însuși, încât a trebuit să fie scos 

de pe scenă la sfârșitul spectacolului. Acesta 

a fost finalul primei sale perioade dada. Jan 

Ephraim primise plângeri cu privire la ceea 

ce se întâmpla în Cabaret Voltaire. Ball era 

obosit de eforturile sale și nu mai dorea să 

continue. Cabaretul a fost închis.(4) 

Ball a părăsit Zurichul și la sfârșitul lunii 

iulie locuia în mediul rural elvețian, în satul 

Vira-Magadino.  

 

IV. "Cuvântul" 

 

"Cuvântul" a avut o importanță atât de 

centrală pentru ideile lui Ball, încât s-ar 

putea spune că ultimul său spectacol de la 

Cabaret Voltaire a fost vârful dadaismului 

său activ. Citindu-i jurnalele, ne dăm repede 

seama că pentru el limbajul era mult mai 

mult decât un instrument de discurs sau un 

mijloc de provocare publică. Arp a remarcat 

că limbajul lui Ball este "o comoară magică 

și îl conectează cu limbajul luminii și al 

întunericului. Și prin limbaj omul poate 

crește în viața reală''. Deși aparent exagerat 

de poetic, acest lucru nu este prea departe de 

propria interpretare a lui Ball. Dacă tindem 

să ne gândim la dadaism în general ca la un 

fel de anarhism estetic, atunci versiunea 

unică a lui Ball merită numele de misticism 

iar studenții vizitatori distruseseră tot 

mobilierul ("Dada", Studio International, 

ianuarie 1972) 
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estetic. Nu misticismul celor din cadrul 

creștinismului, a căror "realitate" este foarte 

îndepărtată de lumea senzorială și care îi 

neagă importanța, ci mai apropiat de filosofi 

magico-spiritualiști precum alchimiștii și 

teosofii și de gânditori subiectiviști precum 

Novalis, pe care Ball îl admira, și Kandinsky, 

al cărui anti materialism simbolist a avut o 

influență timpurie importantă asupra sa. 

Atât Novalis, cât și Kandinsky au postulat o 

Totalwissenschaft, o sinteză a tuturor 

cunoștințelor, care să fie realizată într-o 

formă poetizată, iar Ball a căutat și el acest 

lucru, promovând arta ca o facultate 

mediatică pentru a dezvălui un numitor 

comun al expresiei umane: în pictură, 

imaginea ca semn magic păstrat într-o epocă 

a dezbinării totale; în poezie, cuvântul ca 

abstracție absolută; iar în spectacole, 

cuvântul și imaginea împreună, combinate 

cu muzica și dansul, într-un 

Gesamtkunstwerk frenetic. Ambițiile lui 

Ball nu erau unice în generația sa; un val de 

sentimente iraționale și de preocupare 

pentru întregire cuprinsese Europa ca 

reacție la științific-ismul și materialismul 

din secolul al XIX-lea intensificate de Primul 

Război Mondial. Pentru gândirea simbolistă 

de la sfârșitul secolului al XIX-lea, insistența 

materialistă asupra utilității a reprezentat o 

provocare la adresa funcției artei. Răspunsul 

simboliștilor a fost că arta putea fi într-

adevăr mai ''utilă'' decât știința în explicarea 

lucrurilor din afara domeniului experienței 

sensibile. Principiul "necesității interioare" 

al lui Kandinsky, care subliniază funcția 

artei de a exprima realitățile spirituale, este 

cea mai directă legătură cu ideile lui Ball. În 

Uber das Geistige in der Kunst (Privind 

spiritualul în artă), Kandinsky face doar o 

scurtă mențiune despre literatură, dar este 

una foarte semnificativă. La fel cum 

imaginile sunt containerele exterioare ale 

adevărurilor spirituale, scrie el, tot astfel 

cuvintele au două funcții: să denumească un 

obiect sau o noțiune și să reflecte un "sunet 

interior". Sunetele interioare ale cuvintelor 

depind de contextul denotativ al cuvintelor - 

dar sarcina poetului este de a manipula 

materialul său astfel încât să șteargă acest 

sens exterior, sau cel puțin să permită 

apariția altor sensuri în ''vibrații'' care vor 

afecta publicul la nivel spiritual. Repetarea 

unui cuvânt poate "scoate la iveală 

proprietăți spirituale nesperate ... și 

privează cuvântul de referința sa externă. 

În mod similar, referința simbolică a unui 

obiect desemnat tinde să fie uitată și se 

păstrează doar sunetul. Noi auzim acest 

sunet pur...  care  exercită o impresie 

directă asupra sufletului."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandinsky a concluzionat că acest lucru 

are "mari posibilități pentru literatura 

viitorului". Oare tânărul Ball a citit acest 

lucru ca pe o invitație deschisă pentru 

propria sa artă? Interpretarea sa asupra 

funcției poeziei este foarte apropiată, 

mergând până la determinarea formei 

acesteia "numai în funcție de valorile 

secvenței de început", care a fost repetată și 
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improvizată pentru a crea "vibrații'' care 

sună hipnotic ( 23. VI. 1916). Dar ''cuvintele'' 

folosite de Ball în poezia sa avansată nu 

aveau o funcție denotativă aparentă. Ele nu 

erau, totuși, în întregime abstracte, ci erau 

concepute ca însemne prin faptul că 

aminteau de alte cuvinte sau, mai degrabă 

sunete, în maniera unei incantații magice: 

"atingând ușor o sută de idei fără a le numi", 

după cum spunea Ball. Aici, din nou, este 

posibil să fi învățat de la Kandinsky - nu de 

la propriile Klange ale lui Kandinsky (cu un 

titlu înșelător) Klange (1912), care nu erau 

fonetice, ci din familiaritatea lui Kandinsky 

cu versurile futuriste rusești. Poetul Velimir 

Khlebnikov crease un limbaj poetic ''trans-

rațional", "zaoum", prin coliziunea 

elementelor limbajului popular și mistic 

într-un fel de fonie etimologică. Indiferent 

dacă Ball îl cunoștea sau nu pe Khlebnikov, 

el era preocupat în mod similar ca unitățile 

sale de cuvinte să fie recipiente ale esențelor 

arhetipale și magice. mediind astfel spre o 

"sferă incomprehensibilă și de necucerit":  

El scrie despre admirația sa pentru 

"cuvintele minunat de plângătoare" ale 

textelor magice antice și despre folosirea 

unor "semne gramaticale" de astfel de 

sunete rezonante pentru a imprima imagini 

mentale publicului său. Această idee a 

imaginii cuvântului încărcat de energie 

apare de mai multe ori în jurnale. El o leagă 

de conceptul evanghelic al ''logosului" ca 

"imagine magică complexă" și observă că 

"puterea" cuvintelor necesită grijă în 

utilizarea lor și că arta în general este ceva 

irațional, primitiv și com pl ex care vorbește 

"un limbaj secret". Chiar și "dada" însuși, a 

sugerat el, era un cod, ascunzând 

semnificații mistice în literele care îl 

compun. Ball a exprimat cel mai bine 

această idee de semnificație ezoterică atunci 

când a vorbit despre "alchimia cea mai 

intimă a cuvântului". Chiar și atunci când 

citea versuri ale altora la Cabaret Voltaire, 

Ball a constatat că actul de recitare în sine 

testa calitatea unui poem și îi determina 

impactul. La baza interpretării sale a poeziei 

se afla convingerea sa că avea mult mai 

multe aspecte decât cuvintele scrise - că 

sunetele limbii aveau întâietate. Mai mult, în 

căutarea esențelor și a unei expresii 

"absolute", el pare să facă o distincție între 

limbaj și simplu discurs. Ball a căutat un fel 

de limbă universală. Nu puteau fi folosite 

cuvinte "de mâna a doua", deoarece acestea 

deveniseră simple mărfuri. Limbajul literar 

trebuia "inventat din nou", așa cum pictorii 

își inventau singuri noi limbaje vizuale. Și, la 

fel ca artiștii vizuali, Ball era interesat de 

plasticitatea mediului său, chiar dacă acest 

lucru însemna abolirea cuvântului însuși, cel 

puțin așa cum fusese cunoscut anterior. 

Aceasta nu era pur și simplu fantezie; mai 

degrabă era lumea care era fantastică. Și, 

deși artiștii aparțineau epocii lor, ei sperau 

să creeze imagini "reale", libere de timp. 

Misticismul estetic al lui Ball era irevocabil 

legat de concepția sa despre epoca sa, iar 

utilizarea limbajului era menită să 

"reformeze" neajunsurile vremii. Dar a 

recunoscut, de asemenea, că poezia sa a fost 

o încercare de a-și exorciza demonii 

personali. Într-un text se spune: ''Uneori mă 

simt ca și cum aș fi fost deja înrobit 

iremediabil de magia neagră; ca și cum până 

și somnul meu cel mai adânc ar fi fost 

umplut de un coșmar atât de amenințător 

încât nu mai puteam vedea inocența 

lucrurilor… 

Există atâta moarte în mine sau în mediul 

meu? De unde vine forța mea motrice? Din 

întuneric sau din lumină?" (13.X.1915). 
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Asemenea lui Novalis care a reacționat la 

războaiele napoleoniene, Ball s-a întors la 

magic "pentru a deveni cu adevărat muritor 

" și la anarhie ca o cale spre o recuperare 

spirituală care avea o tentă inconfundabil 

religioasă. Deși abandonase de mult timp 

catolicismul copilăriei sale, formele poeziei 

sale - în special poemele lansate în 

subconștient în ultimul său spectacol de la 

Cabaret Voltaire - făceau o referire evidentă 

la teme liturgice. Dadaismul, spunea el, era 

"atât bufonerie, cât și o slujbă de requiem" 

(12. III. 1916). Iar la ultima reprezentație, 

faptul că vocea sa "nu avea altă alternativă 

decât să preia cadența străveche a plângerii 

preoțești'' pare să-l fi tulburat - amintindu-

și de copilăria sa neliniștită - într-o măsură 

pentru care nu era pregătit. Mai târziu, el a 

regretat această "izbucnire lamentabilă". Iar 

când s-a întors la dada în anul următor, a 

făcut-o pentru a evita astfel de întâlniri 

traumatizante cu trecutul său.  

 

V- Entr'acte  

 

  Ball plecase din Zurich nu numai din 

cauza tensiunilor legate de conducerea 

cabaretului, ci și din cauza anumitor indicii 

privind modul în care dada se dezvolta. 

După cum am văzut, el se opunea ideii de a 

crea o "organizație" artistică", considerând 

că arta nu era "un scop în sine... ci... o 

oportunitate pentru o adevărată percepție și 

critică a timpului...".  A crea încă un sistem 

public era foarte departe de ceea ce își dorea. 

Și, odată plecat, a simțit că discerne un 

anumit "hubris dadaist" în ceea ce făcuseră. 

El crezuse că ei se sustrăgeau moralității 

convenționale pentru a se înălța pe ei înșiși 

ca oameni noi, că au salutat iraționalismul a 

fi o cale spre "supranatural", că 

senzaționalismul era cea mai bună metodă 

de a distruge mediul academic. 

A ajuns să se îndoiască de toate acestea - 

devenise rușinat de confuzia și eclectismul 

cabaretului - și a considerat că izolarea de 

epocă este o cale mai sigură și mai onestă 

spre aceste obiective personale decât să 

devină antreprenorul unei mișcări artistice 

în plină ascensiune. Dar înainte de plecarea 

lui Ball din Zurich începuse o nouă fază a 

dadaismului. Părăsindu-și cartierul privat, a 

început o perioadă de activitate publică. Pe 

14 iulie, la Waag Hall din Zurich, a avut loc 

prima serată publică dada. Cei cinci directori 

au citit manifeste. Cel al lui Ball a fost, după 

cum a recunoscut, o ruptură cu dada - iar 

ceilalți știau acest lucru. "Când lucrurile sunt 

terminate", a scris el mai târziu, "nu mai pot 

petrece timp cu ei. Așa sunt eu...  Pentru 

ceilalți, însă, în special pentru Tzara, dada 

era abia la început. Tzara, cel mai tânăr 

membru al dada din Zurich, a fost cel care a 

văzut mai sigur decât oricine altcineva 

potențialul său mai larg pe termen lung. 

Dacă ar fi să credem ceea ce a scris 

Huelsenbeck, Tzara nu dorea nimic mai 

puțin decât să fie un membru cu drepturi 

depline al avangardei europene și, de 

preferință, unul dintre liderii acesteia. Poate 

că acest lucru exagerează gradul de 

conștientizare a ambițiilor lui Tzara din 

1916, dar cu siguranță el era (ca și Marinetti, 

pe care pare să-l fi luat de model) unul dintre 

acei propagandiști naturali produși de 

tradiția modernistă dizidentă. Odată Ball 

plecat, a preluat conducerea administrativă 

a grupului. În iulie 1916, "Collection Dada" a 

publicat primul său volum, La premiere 

aventure celeste de M. Antipyrine (Prima 

aventură cerească a domnului Antipyrine), 
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de Tzara. Acesta a fost urmat, în septembrie 

și octombrie, de două volume de poezii de 

Huelsenbeck.  

Tzara crea o mișcare literară din ideea 

dada. Huelsenbeck a colaborat o vreme, dar 

a împărtășit rezervele lui Ball față de ceea ce 

devenea dada, chiar dacă din motive diferite. 

"Și eu m-am opus întotdeauna foarte mult 

acestei arte", i-a scris lui Ball la începutul 

lunii octombrie, anunțându-l că a decis să se 

întoarcă în Germania. Tzara, Arp și Janco  

i-au scris și ei lui Ball, spunându-i că trebuie 

neapărat să se întoarcă la Zurich; prezența 

sa era "dorită urgent". Poate că aceasta a fost 

o încercare de a repara divergențele; dacă 

da,  a eșuat,  deoarece  Ball  nu  dorea  nimic 

mai mult de la dada în această etapă (și 

Huelsenbeck s-a întors într-adevăr în 

Germania, la Berlin, unde a fondat prima 

ramură a dadaismului, una care avea foarte 

puțin de-a face cu arta). La Vira-Magadino, 

Ball a finalizat un roman bazat pe 

experiențele sale cu trupa Flamingo; iar 

când lipsa banilor l-a forțat să se întoarcă la 

Zurich la sfârșitul lunii noiembrie, a decis să 

evite noi implicări în activități promoționale 

pentru a se stabili ca scriitor liber-

profesionist. A făcut traduceri pentru Die 

Weissen Blatter și a început o carte despre 

Bakunin. Dar planurile sale nu au 

funcționat. Rene Schickele, care ar fi trebuit 

să publice lucrarea despre Bakunin, s-a 

răzgândit, iar Ball nu a reușit să găsească un 

editor nici pentru romanul Flametti. În plus, 

deși își evitase prietenii dadaiști, ideile pe 

care dada le reprezentau nu îl părăsiseră. 

Încă se lupta cu "romanul său fantastic" și 

suferea, spunea el, de o dublă personalitate, 

incapabil să găsească un compromis între 

arta sa și socialismul său. În ianuarie 1917, 

prima expoziție publică dada s-a deschis la 

Galeria Corray, pe Bahnhofstrasse 19.    

Ball a vizitat, fără îndoială, expoziția. În 

scurt timp, a fost atras din nou în vechile sale 

cercuri și a manifestat un nou interes pentru 

artele vizuale. Era poate inevitabil ca, odată 

cu Ball revenit pentru a-l întări pe Tzara, 

dadaiștii să își administreze în curând 

propria galerie. Expoziția de la Corray, care 

îi includea pe Arp, Van Rees și soția sa, 

Janco, Richter și artă neagră, era în esență o 

extensie a grupării pre-dada a lui Arp și Van 

Reese, care expuseră împreună la Galeria 

Tanner din Zurich în noiembrie 1915. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar expoziția de la Corray trebuie privită, de 

asemenea, ca un fel de probă pentru propria 

galerie a dadaiștilor, Galeria Dada. Tzara a 

ținut trei prelegeri pentru a însoți expoziția: 

''Cubismul", "Arta veche și arta nouă" și 

"Arta prezentului". A doua și a treia dintre 

acestea urmau să fie folosite ca teme pentru 
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seratele de la Galerie Dada, în timp ce a treia 

a fost repetată de Tzara chiar la Galeria 

Dada, la 28 martie. Odată cu expoziția 

Corray, antractul era aproape încheiat și 

începea cea de-a treia fază a dadaismului din 

Zurich. 

VI. Galeria Dada  

Aranjamentele au fost făcute rapid. Ball a 

remarcat că au trecut doar trei zile între 

propunere și deschiderea galeriei (18. III. 

1917). Duminică, 11 martie, dadaiștii s-au 

adunat la Mary Wigman pentru o petrecere 

costumată. Poate că atunci le-a fost sugerată 

ideea de a administra propria lor galerie. În 

orice caz, până marți fusese luată o decizie 

fermă. Hans Corray a renunțat la sediul său 

și - în mod uimitor - până sâmbătă, 17 

martie, a fost asamblată o primă expoziție a 

fost asamblată, iar Galeria Dada și-a deschis 

porțile pentru prima dată. Este util aici să 

apreciem diferența foarte mare de ton între 

Galeria Dada și Cabaret Voltaire. Galeria a 

avut cu siguranță o intenție mai calculată și 

mai educativă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cele unsprezece săptămâni de existență, a 

organizat trei expoziții de mare anvergură,  

al căror nucleu cuprindea picturi 

expresioniste, alături de expoziții 

schimbătoare de grafică, artă pentru copii și 

artă primitivă, precum și diverse alte 

artefacte, inclusiv broderii. Seriile 

obositoare erau rezervate pentru weekend-

uri și alternau cu serile de conferințe. Tzara 

a vorbit despre aspecte ale artei 

expresioniste și abstracte; Ball a ținut o 

prelegere despre Kandinsky; Dr. W. Jollos a 

ținut o conferință despre Paul Klee. Seratele 

în sine au fost la fel de sălbatice ca 

întotdeauna, dar timpul suplimentar 

disponibil acum pentru pregătirea lor a 

însemnat că au putut fi executate cu mai 

mult profesionalism. Dintre cele cinci 

evenimente planificate, două au fost 

organizate în jurul unor teme polemice: 

"Arta nouă", care cuprindea idei cubiste, 

futuriste și expresioniste, inclusiv o 

reprezentație a piesei lui Kokoschka Sphinx 

und Strohmann (Sfinxul și omul de paie); și 

"Arta veche și arta nouă", care a comparat 

poezia, muzica și teoria artei medievale și 

moderne. Una dintre ele era dedicată 

compozițiilor muzicianului rezident Hans 

Heusser, iar celelalte erau locuri de întâlnire 

pentru dans dadaist, recitări și propagandă. 

Dar ca să nu ajungem la concluzia că 

provocarea a fost principala intenție, să 

cităm din Ball despre unul dintre dansurile 

abstracte, "Gesang der Flugfische und 

Seepferdschen", (Cântecul peștilor zburători 

și al cailor de mare), interpretat de Sophie 

Taeuber, care arată că simpla dorință de a 

crea frumusețe era departe de a lipsi din 

eforturile lor: 

      “Ea este scăldată în strălucirea soarelui 

și în miracolul care înlocuiește tradiția. Ea 

este plină de inventivitate, fantezie și 

capricii. Ea a dansat pe "Cântecul peștilor 

zburători și al cailor de mare", o lamentație 
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onomatopeică. A fost un dans plin de 

sclipiri și de treceri, plin de lumină 

orbitoare și de intensitate pătrunzătoare. 

Liniile corpului ei se rupeau, fiecare gest se 

descompunea într-o sută de mișcări 

precise, unghiulare și tăioase. Bufoneria 

perspectivei, a luminii și a atmosferei este 

un pretext folosit de un sistem nervos 

hipersensibil pentru a se amuza ingenios și 

ironic. Figurile dansului ei sunt în același 

timp misterioase, grotești și extatice."  

   La mijlocul săptămânii, galeria își 

educa vizitatorii cu conferințe și tururi, iar 

seara exista o cafenea numită (de Ball, fără 

îndoială) Sala Kandinsky. În luna mai au 

început să ofere ceaiuri de după-amiază 

pentru grupurile școlare și pentru vizitatorii 

din clasa superioară, ale căror întâlniri 

politicoase erau ocazional perturbate de cozi 

de muncitori locali suspicioși cărora li se 

arăta expoziția. Este ușor să râzi de acest 

aspect al Galeriei Dada, așa cum a făcut-o 

Huelsenbeck, susținând că era o "mică 

afacere artistică" conștientă de sine, care era 

"caracterizată de bătrânele care beau ceai și 

care încercau să își reînvie puterile sexuale 

pe cale de dispariție cu ajutorul a "ceva 

nebunesc"; și există un oarecare adevăr în 

această afirmație. Dar a fost, de asemenea, 

cel puțin pentru Ball, cea mai serioasă 

încercare de până atunci de a revizui 

tradițiile artei și literaturii și de a stabili o 

direcție pozitivă pentru grup. Dar se 

gândeau oare ceilalți la Galeria Dada în acest 

fel? A existat o opoziție externă față de ceea 

ce se făcea. Prietenul de lungă durată al lui 

Ball, Leonhard Frank, s-a opus taxelor de 

intrare ridicate și nu a permis ca  lucrările 

sale să fie citite. Ball a pus acest lucru pe 

seama geloziei. De asemenea, a fost presat să 

includă artă care era explicit politică, dar a 

refuzat, insistând ca arta și politica să fie 

separate. Nu ar fi tolerat simpla propagandă 

- sau propaganda împotriva artei, care, 

spunea el, este "propagandă împotriva 

stelelor". Încă o dată ne amintim de 

misticismul lui Ball. Dar dacă Ball a fost un 

mistic estetic, atunci Tzara a fost un anarhist 

estetic desăvârșit. Interioritatea lui Ball nu 

ar fi putut găsi o opoziție temperamentală 

mai mare decât avangardismul agresiv al lui 

Tzara.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Amândoi împărtășeau un simț al 

dezechilibrului social și o sensibilitate față 

de epoca lor. Pentru amândoi, arta era o 

formă de protest. Dar în timp ce Ball era un 

utopist care ajunsese să urască idealurile 

modernității sociale și tehnologice și dorea 

să scape de ele, Tzara - în cele din urmă - nu. 

Mult mai familiarizat cu modernismul 

internațional decât oricare alt dadaist, Tzara 

se vedea pe sine însuși ca făcând parte din 

fraternitatea internațională și dada însuși ca 

un centru de activitate provocatoare de 
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dragul ei. Ca și Huelsenbeck, Ball nu l-a 

putut urmări pe Tzara decât pentru o 

perioadă limitată de timp. Ball a văzut dada 

ca fiind mai mult decât un atac la adresa 

artei oficiale - ca o revoltă împotriva oricărui 

tip de sistem care limita imaginația omului - 

iar când dada a tolerat orice putea fi 

interpretat ca o poziție doctrinară (chiar 

dacă de ''acțiune negativă''), nu a mai putut 

să o susțină. "Nemulțumirea", scrie 

Huelsenbeck, ''s-a încheiat printr-o bătălie 

între Tzara și Ball, o adevărată coridă printre 

dadaiști, desfășurată, așa cum astfel de lupte 

deviază întotdeauna, cu toate resursele de 

impertinență, falsificare și brutalitate fizică. 

Ball își amintește de natura sa lăuntrică, s-a 

retras definitiv din Dada și din toată arta. ...  

Înainte ca Galeria Dada să-și închidă porțile, 

Ball părăsise Zurich, iar la 28 mai se afla din 

nou la Magadino.  

Însoțit de Emmy Hennings, s-a retras într-o 

mică cabană pe muntele Brussada, deasupra 

Văii Maggia, unde au trăit în izolare absolută 

timp de aproximativ o lună. Contactele lui 

Ball cu dada se încheiaseră acum în sfârșit, 

iar în curând avea să intre în faza politică a 

carierei sale. 

 

 VIII. Mișcarea Dada  

 

   Să luăm în considerare  ultimele două 

faze ale dadaismului din Zurich. Pentru că, 

deși Ball nu a mai avut acum nicio influență 

asupra a ceea ce s-a întâmplat, ne vom da 

seama atât cât de devreme a fost locul său în 

dada, cât și cum în absența sa dada a devenit 

din ce în ce mai străină de concepția sa 

inițială. "Se lansează MIȘCAREA DADA", a 

scris Tzara pentru data de iulie 1917 în 

versiunea sa a cronologiei din Zurich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poate părea o simplă autopromovare - 

localizarea începutului mișcării dada după 

plecarea lui Huelsenbeck și Ball - dar, 

întrucât cauza plecării lor a fost  

tocmai opoziția lor față de  

ideea de "mișcare", această dată nu este  

nepotrivită. În plus, aceasta a marcat 

publicarea primului număr al revistei Dada, 

care, cu Tzara ca editor, și-a consolidat 

obiectivele și autoritatea în cadrul grupului. 

Și dacă Cabaret Voltaire a fost un catalizator 

eclectic în formatul său, parcursul Dada 

arată o cristalizare treptată și deliberată a 

poziției, până când s-a ajuns la un stil 

dadaist caracteristic, sau la o prezentare 

dadaistă. Cu toate acestea, nu pentru mai 

mult de un an - nu până la Dada, nr. 3, în 

decembrie 1918, a fost atins ceva 
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asemănător. Înainte de aceasta, Tzara își 

extinsese activitățile de publicist (5 ), dar 

abia odată cu sfârșitul războiului și cu 

creșterea posibilităților de contact cu 

străinătatea s-a reunit întreaga mișcare 

dada. Sosirea la Zurich a lui Francis Picabia 

în toamna anului 1918 a unit grupul lui 

Tzara cu grupurile experimentale mai largi, 

de orientare franceză, care funcționau la 

Paris, Barcelona și New York. (6 ) 

  

 

   Marcel Janco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

(5) Poate că este tipic pentru ceea ce se întâmpla 
cu dada faptul că prima serată publică de după 
plecarea lui Ball a fost numită "Noaptea Tristan 
Tzara" (care a avut loc la Meise Hall, la 23 iulie 
1918). Hans Richter sugerează că expoziția din 
septembrie 1918 de la Galerie Wolfsberg a 
marcat sfârșitul perioadei dada "echilibrate", 
după care au predominat nihilismul și Tzara   

(6) Tzara și-a evidențiat admirația sinceră față 
de Picabia ca un avangardist bogat, monden, din 

În februarie 1919, Picabia a publicat un 

număr din Zurich al revistei 39I, iar în luna 

mai a aceluiași an Dada, nr. 4-5 (Anthologie 

Dada), a făcut din dada o mișcare pe deplin 

internațională.(7 ) Marea serată dada de la 

Sala Kaufleuten din 9 aprilie 1919 a fost, 

după toate aparențele, unul dintre cele mai 

mari triumfuri ale sale. Tzara își găsise un 

nou colaborator, Walter Serner, iar cei doi  

s-au dovedit a fi cei mai receptivi la 

nihilismul flagrant care afecta grupul 

(întărit semnificativ în această privință de 

influența lui Picabia).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viața reală, ale cărui activități se desfășurau la o 
scară mult mai mare decât cele ale grupului 
provincial din Zurich.  

 
   

7 Acesta a fost ultimul număr al Dada care a fost produs la 
Zurich. Printre colaboratori s-au numărat Picabia, Tzara, 
Cocteau, Reverdy, Hausmann, Huelsenbeck, Breton, 
Serner, Eggeling, Richter ș.a. Următoarele numere (6 și 7) 
au apărut la Paris, tot sub redacția lui Tzara. 
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Tzara și Serner au fost cei care au dominat 

serata. Celebrul discurs al lui Serner adresat 

unui manechin cu cap de floare, senzațional 

în impactul internațional provine din 

lucrarea sa intitulată Letzte Lockerung 

(Dizolvarea finală).  

                             Hans Richter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta a fost ultima mare serată dada din 

Zurich, apogeul și sfârșitul mișcării la 

Zurich. Pentru că, deși șederea lui Picabia la 

Zurich consolidase dada la nivel 

internațional, tendințele acum vădit antiarte 

și agresiv nihiliste distruseseră echilibrul 

anterior de construcție-negație care existase 

anterior, în timp ce proeminența crescândă 

a artiștilor francezi în revista Dada și 

dispariția utilității speciale a Zurichului 

odată cu sfârșitul războiului au făcut 

aproape inevitabilă o mutare a sediului 

central. Dar Zurich dada nu era încă 

terminat. În octombrie 1919, a apărut Der 

Zeltweg, dar acesta avea să fie singurul 

număr. Din ce în ce mai mult, artiștii din 

acest grup - Arp, Richter, Janco și alții - se  

simțeau în dezacord cu cei ca Tzara și 

Serner, care îmbrățișau cu desăvârșire 

direcția nihilistă.  

Dar schisma lor, în mod surprinzător, nu s-

a datorat exclusiv artei; ei au fondat un Bund 

Revolutionarer Kunstler (Alianța artiștilor 

revoluționari) pentru a-și exprima simpatia 

față de revoltele politice care izbucniseră 

recent la München și Budapesta. Au fost 

elaborate manifeste, dar a fost o afacere 

efemeră și de scurtă durată. Există povești 

conform cărora Tzara ar fi încercat să 

saboteze organizația; iar Richter, despre 

care se presupune că ar fi fost unul dintre 

membrii săi, nici măcar nu-și amintește de 

existența acesteia! La fel de obscur a fost și 

Neue Leben (Viața nouă), un alt grup de 

mediere a artiștilor revoluționari. Potrivit lui 

Janco, acest grup a prezentat expoziții și 

conferințe în alte orașe elvețiene.  Dar acum 

că și Tzara dispăruse - la începutul anului 

1920 - doar Arp și Janco au rămas ca 

membri fondatori ai dada. Centrul de 

propagandă fusese dispersat, iar faza de la 

Zurich era aproape încheiată. Huelsenbeck 

se afla la Berlin, transformând dada într-o 

armă politică. Tzara se afla la Paris, 

revendicând dada ca fiind proprietatea sa 

personală. În alte orașe apăreau ramificații. 

"Capriciul" lui Ball, așa cum a fost numit 

odată, devenea o senzație internațională. 

SAGA 2023 

  

 

  

 

 

 

 

 

 


