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Abstract 

 

The First World War had a definite impact on all of Europe, not to say the entire world. The domain of 

art was no exception. In Zürich, neutral Switzerland, a group of young creative intellectuals who shared 

a hostile approach towards the structure of the bourgeois society, with its non-democratic rulers and 

current nationalism which lead up to the war, united under the artistic movement we today call Dadaism. 

After the war Dadaism sprung up in several cities throughout Europe, among those Berlin. In Berlin 

Dadaism became a socialist weapon of propaganda, with its norm breaking artistic manifestations, 

against the camouflaged conservative government of the new Weimar republic. Their political and 

artistic struggle lasted until the mid-twenties, after that the gradually disintegrated. Reading the history 

of Dadaism some thoughts came to my mind. Dadaism emerged as a rebel against First World War and 

those responsible; still the movement lives on after the war had ended.  What was the connection 

between Zürich-Dada and Berlin-Dada? Can you trace the First World War in Berlin-Dada expressions 

years after the end of the war? Examining three different works of art by major Berlin-Dadaists George 

Grosz, Hannah Höch and Raoul Hausmann, I hope to respond to those questions in a satisfactory 

manner and during the process draw some essential conclusions.      

 

 

Populärvetenskaplig beskrivning 

 

Första världskriget hade en monumental inverkan på hela Europa, för att inte säga hela världen, och 

konstfältet var inget undantag. Dadaismen uppstod i det krigsneutrala Schweiz, närmare bestämt Zürich, 

med avsikten att spränga den konventionella uppfattningen av begreppet konst med innovativa metoder 

och en bisarr humor samtidigt som man delade ut syrlig kritik åt makthavarna som man ansåg bar 

skulden för krigets utbrott. Efter kriget spreds Dadaismen till flera städer i Europa, bl.a. Berlin, där den 

fortsatte sin konstnärliga och politiska kamp, trots första världskrigets slut. Det jag utforskar i min 

uppsats är hur man kan läsa in det ursprungliga upproret mot första världskriget i efterkrigstidens 

dadaistiska uttryck i Berlin, och vilka slutsatser man kan dra av resultatet.       
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Kapitel 1. Inledning 

  

 

För ungefär hundra år sedan genomled Europa en tid av ovisshet, en tid som snart skulle vända upp och 

ner på hela kontinenten. Första världskriget skulle inom kort rasa över större delen av Europa, en militär 

konflikt som kostade otaliga människors liv och resulterade i politisk revolt mot den gamla 

maktstrukturen i närmare bestämt samtliga stormakter. Revolutionen mot den gamla konventionen 

nådde även konstens fält, som blev tvunget att konfronteras med sin dittills största upprorsmakare: 

Dadaismen.  

Det som band ihop de första dadaisterna var att de förkastade första världskriget och det 

kapitalistiska, industrialistiska och nationalistiska samhälle de ansåg var direkt ansvarigt för kriget och 

dess förödande konsekvenser.
1
 Dadaismen uppstod i det, under första världskriget, neutrala Schweiz, 

men kom att spridas internationellt efter kriget. Kriget var både måltavla och inspirationskälla för 

Dadaismen, men trots att det tog slut så fortsatte Dadaismen att existera. Det var just det som fångade 

min nyfikenhet. Vad var det som band samma Dadaism i Schweiz med efterkrigs-Dadaismen? Finns det 

spår av första världskriget även i Dadaismen efter kriget? När jag började undersöka Dadaismen 

fascinerades jag direkt av de, i sitt konsthistoriska sammanhang, normbrytande visuella uttrycken och då 

Dadaismen ofta manifesterades skriftligt eller verbalt, med mer eller mindre tydliga politiska budskap 

(t.ex. Hans Arps dikt The Navel Bottle), föll frågan naturligt: Hur demonstreras föraktet för första 

världskriget i efterkrigs-Dadaismens visuella uttryck?
2
 För att framställa en, inom omfånget av tid och 

storlek för den här uppsatsen, adekvat analys har jag skurit ned forskningsområdet till att endast gälla en 

av de städer där Dadaismen var en essentiell företeelse; jag valde Berlin. I Tyskland, och inte minst 

Berlin, blottades bristerna i kejsare Wilhelm II:s regim på ett brutalt sett och missnöjet med krigets 

utveckling och dess slutresultat var mycket stort. Ett missnöje som Dadaismen i synnerhet kom att 

representera.     

      

1.1. Syfte 

 

Jag vill utforska hur man som betraktare idag kan läsa in första världskriget i Berlin-Dadans visuella 

konst. I min undersökning kommer jag ställa några essentiella frågor till de, i uppsatsen, utvalda 

konstverken: Hur exponeras det politiska budskapet i konstverken? Hur tydlig är den ideologiska 

kopplingen mellan efterkrigstidens Berlin-Dada
3
 och Dadaismens ursprung? Hur kan man koppla 

                                                 
1
 Dawn Ades, (red), Bonniers: Dada och Surrealismen, Stockholm, 1978 (1974), s. 12. 

2
 Ades, 1978, s. 3.  

3
 Begreppet “Berlin-Dada” är konstruerat av uppsatsens författare, och inte ett allmänt vedertaget begrepp. 
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Berlin-Dadans konstnärliga verktyg och strategier till Zürich-Dadan
4
? Slutligen har jag för avsikt att, 

med resultatet av svaren på dessa frågor, urskilja eventuella tendenser inom Berlin-Dadan. 

 

1.2. Material 

 

Som material för forskning i den är uppsatsen har jag valt tre konstverk. Widmung an Oskar Panizza 

(Homage to Oskar Panizza) av George Grosz. En målning, olja på duk, som mäter 140x110 cm och 

skapades mellan åren 1917-18 i Berlin och hänger idag på Staatsgalerie i Stuttgart.
5
 Schnitt mit dem 

Küchenmesser Dada durch die letzte Weimar Bierbauchkulturepoche Deutschlands (Cut with the 

Kitchen Knife Dada through the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch of Germany), av Hannah 

Höch. Ett fotomontage och kollage med vattenfärg som mäter 114x90 cm och skapades år 1919-20. 

Verket återfinns idag på Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie.
6
 Mechanischer Kopf, Der Geist 

unserer Zeit (Mechanical Head, The Spirit of Our Time), av Raoul Hausmann. Ett assemblage utav ett 

trähuvud från en peruktillverkar-docka med följande monterade föremål: krokodilskins-plånbok, linjal, 

fickurs-mekanism och skrin, bronsdel av gammal kamera, skrivmaskins-cylinder, del av måttband, 

hopskjutbar bägare, kartongbit med nr.22, nålar och bult. Konstverket mäter 32.5x21x20 cm och 

skapades ca år 1920. Idag står verket på Centre Pompidou, Musée national d'art moderne-Centre de 

création industrielle, Paris.
7
 Motiveringen för urvalet av konstverk är att skapa ett relevant spektra av 

årtal, konstnärer och konstnärliga medier, som representerar dadaperioden i Berlin.  

 

1.3. Metod & teori 

 

Som teoretiskt ramverk för min forskning kommer jag använda mig av Anne D’Allevas tolkning av den 

amerikanske filosofen Charles Sanders Pierces tankar beträffande tecken, från boken Methods & 

Theories of Art History. Pierce, vars teorier äger stort inflytande på den moderna semiotiken, menar, 

enligt D’Alleva, att ett tecken är uppbyggt av tre delar: representant (tecknets form/gestalt), interpret 

(tecknets tolkning) och objekt (det ting som tecknet hänsyftar till).
8
 För att tolka de, i uppsatsen, utvalda 

konstverken har jag för avsikt att bestämma dess semiotiska struktur, influerad av ovan nämnda teori. 

Min analys av konstverken delas upp i fem stycken: konstnärens biografi, konstverkets dominerande 

motiv, denotation och konnotation, formens och mediets betydelse för konstverket, samt konstverkets 

                                                 
4
 Begreppet “Zürich-Dada” är konstruerat av uppsatsens författare, och inte ett allmänt vedertaget begrepp. 

5
 Matthias Eberle, World War 1 and the Weimar Artists, New Haven and London, 1985, s. 58. 

6
 Matthew Biro, The Dada cyborg: visions of the new human in Weimar Berlin, Minnesota, 2009, s. 66. 

7
 Raoul Hausmann, uts. kat. Moderna Museet, Stockholm, 1967.  

8
 Anne D’Alleva, Methods & Theories of Art History, London, 2005, s. 30f. 
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budskap och kontext. D’Allevas frågor för konsthistorisk forskning (What part of the image catches the 

viewer’s eye first? What are the denotative and connotative aspects of the image? How do materials and 

techniques signify meaning in the work? What are the codes that are brought to bear on the 

interpretations of these images?) äger stort inflytande på min metod för att läsa in första världskriget i 

verken.
9
 I kapitel 2, det kapitel som förekommer bildanalysen, konstruerar jag en historisk redogörelse 

där jag väver samman Dadaismen, från år 1916-1920, med första världskriget och dess effekt på 

Tyskland. I det här kapitlet läggs fokus framförallt på Dadaismen och kriget i förhållande till Berlin. 

Detta kapitels uppgift är att ge en tydlig bild av Dadaismens evolution och dess förhållande till kriget, i 

syfte att identifiera tecknens objekt samt ge en plattform att stå på inför den interpretetiska delen av 

bildanalysen, enligt D’Allevas översättning av Pierces ideologi. Följer gör kapitlet för bildanalys där jag 

först ger en mycket kortfattad biografisk sammanställning av det berörda konstverkets upphovsman, i 

syfte att förstå hans/hennes relation till konstfältet, kriget och dåtidens politiska klimat i Berlin. Detta 

stycke ger, även det, en bredare kontextuell bas att stå på i tolkningen av konstverkets tecken. För att 

söka representanten i tecknen har jag, i varje bildanalys, ett stycke där jag identifierar verkets 

dominerande motiv, ett stycke där denotationer och konnotationer bestäms samt ett stycke där 

betydelsen av verkets form och medium behandlas. Varje bildanalys avslutas med ett interpretetiskt 

stycke där konstverkens budskap tolkas. Tanken med uppsatsens metod för tolkning är att följa den 

tidigare nämnda semiotiska teorin för att få ett så omfattande resultat som möjligt att ta med in i 

slutdiskussionen, där jag besvarar frågorna från uppsatsens syftesavsnitt. D’Alleva uttrycker även att 

Pierce motiverar tre olika typer av tecken: det ikoniska (tecknet är en imitation av det hänsyftande 

tinget), det symboliska (tecknet imiterar inte det hänsyftande tinget, utan förstås kulturellt) samt det 

indexerade (tecknet har en direkt koppling till det hänsyftande tinget t.ex. i form av ett avtryck).
10

 

Samtliga tre kategorier av tecken kommer återfinnas i texten.  

   

1.4. Forskningsläge  

 

Det finns en uppsjö av litteratur som behandlar tiden och konsten för den här uppsatsens inriktning. 

Dock är texter, på svenska eller engelska, som koncentrerar sig specifikt på kopplingen mellan Berlin-

Dadan och första världskriget betydligt mer sällsynt. Mitt urval baseras på egen ämnesspecifik research 

och författarnas renommé. Som huvudsaklig källa för Dadaismens konsthistorisk kontext utgår jag från 

Matthew Gales, intendent Tate, London, Dada and Surrealism, utgiven 2006. Jag har även använt mig 

av Dawn Ades, professor University of Essex, Dada och Surrealismen, utgiven 1978. För inblick i 

                                                 
9
 D’Alleva, 2005, s. 40ff. 

10
 D’Alleva, 2005, s. 31. 
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efterkrigstidens kultur i Tyskland använder jag Peter Gays Weimarkulturen, utgiven 2003. För kunskap 

om Dadans tyska rötter har jag som källa valt John Elderfields (chefsintendent på MoMA, New York) 

Flight Out of Time: A Dada Diary by Hugo Ball, utgåva från 1996, som är en redigering av Hugo Balls 

Die Flucht aus der Zeit, utgiven 1974, och med en introduktion av John Elderfield. Som huvudsaklig 

källa för tidigare forskning kring Greorge Grosz och Widmung, använder jag Matthias Eberles World 

War 1 and the Weimar Artists, utgiven av Yale University 1985. För tidigare forskning kring Hannah 

Höch och Schnitt har jag som källa valt Matthew Biros The Dada cyborg: visions of the new human in 

Weimar Berlin, utgiven 2009 av University of Minnesota, men även Jimmy Petterssons kandidatuppsats 

Analys av meningsskapandet i Hannah Höchs fotomontage Schnitt mit dem küchenmesser Dada durch 

die letzte weimaren bierbauchkulturepoche Deutschlands från Södertörns högskola, höstterminen 2009. 

Matthew Biros The Dada cyborg: visions of the new human in Weimar Berlin är även källa för tidigare 

forskning om Raoul Hausmann och Mechanischer Kopf, där jag även använder mig av Moderna 

Museets katalog från Hausmann-utställningen 21 oktober-19 november 1967. Som verktyg i 

analysavsnittet använder jag Anne D’Allevas Method’s and Theories of Art History, utgiven 2005 av 

Lawrence King publishing, som huvudsaklig källa. I den här delen kommer jag även beröra tankar av 

Walter Benjamins Benjamin: Bild och Dialektik från 1991, samt Pierre Bourdieus Kultur och Kritik, från 

1997. För information, årtal och statistik om första världskriget använder jag mig av 

Nationalencyklopedin som huvudsaklig källa.  

 

 

Kapitel 2. Dadaismen från år 1916-20 mot bakgrund av första världskrigets Tyskland. 

 

De första dadaisterna var en kreativ skara individer som strålade samman i Zürich, i det neutrala 

Schweiz, i sin flykt undan kriget. De hade gemensamt att de var fientligt inställda till nationalismen, den 

traditionella maktstrukturen i Europa och kriget, och deras mission var att bryta den konventionella 

uppfattningen av begreppet konst. De gjorde det med en oreglerad ideologi och absurd humor, samtidigt 

som de smutskastade det västeuropeiska samhällets hierarki. Kärnagruppen bestod av Hugo Ball och 

Richard Huelsenbeck från Tyskland, Jean- eller Hans Arp (från det tysk-franska området Elsass/Alsace, 

därav alternativa förnamn), samt Tristan Tzara och Marcel Janco från Rumänien. Hugo Ball var 

gruppens initiativtagare och kordinator. Dessutom var han tysk, varför jag anser det motiverat att 

benämna honom som roten till Berlin-Dadan och således inleda Dadaismens historia med hans historia.   
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2.1. Dadaismens tyska rötter 

 

Hugo Ball växte upp i ett strängt katolskt hem i den protestantiskt dominerande tyska staden Pirmasens. 

Han studerade filosofi på universitetet i München, där han fördjupade sig i Nietzsche och började läsa 

politisk teori, framförallt kommunistiska- och anarkistiska texter.
11

 Balls radikala politiska och 

filosofiska tankar odlade hans utanförskap, och hans revolt mot tradition och rationellt beteende fick 

honom att lämna München år 1910, utan examen, för Berlin. Mellan år 1910-12 stiftade han dock 

bekantskap med några personer som kom att spela avgörande roller både för Ball och för Dadaismen.  

I München lärde Ball känna Richard Huelsenbeck, som kom att bli en centralgestalt för 

Dadarörelsen i efterkrigstidens Tyskland och framför allt Berlin. Huelsenbeck var en läkarstudent med 

ett starkt intresse för psykologi, något han kom att återuppta efter Dada-eran, en oblyg och 

temperamentsfull herre samt en av de mer stridlystna av kärn-dadaisterna.
12

 Hans besatthet av 

primitivism inom språket och hans inblandning av samhällsspecifika tyska problem hade starkt 

inflytande på Ball och Dadaismen.
13

 En annan person som ägde stort inflytande på Ball och hans 

politiska, filosofiska och estetiska tankar var Hans Leybold, en blott tjugoårig student som introducerade 

Ball för Franz Pfemferts vänsterradikala tidsskrift: Die Aktion. Både Ball och Leybold föredrog dock en 

mer estetiskt inriktad revolution än en politisk och skapade sitt egna magasin: Revolution.
14

 År 1914 

kallades Leybold in till den tyska armén och första världskriget där han, under tjänstgöring i Belgien, led 

en snar död. Detta påverkade Balls syn på kriget mycket starkt.
15

 Ball lärde även känna Wassily 

Kandinsky, den mest berömda av expressionistmålarna i München-kretsen, och utvecklade en djup 

beundran för honom och hans skapande av en estetisk filosofi som pånyttfödde konstens andlighet.
16

 

Även om Ball opponerade sig mot termen ”abstrakt” konst, såg han upp till Kandiskys mission och 

kallar honom för historiens mest kompletta moderna konstnär.
17

  

I sin iver att se kriget på nära håll gjorde Ball en privatresa till Belgien i november år 

1914. Han blev så bestört av vad han där bevittnade att han, tillsammans med sin fru Emmy Hennings, 

flydde Tyskland under våren år 1915 med falska pass (Ball under pseudonymen ”Willibald”).
18

 Flyktens 

destination var det krigsneutrala Schweiz, närmare bestämt Zürich, som vid den här tiden var en 

samlingsplats för intellektuella krigspacifister, som t.ex. de ryska socialisterna, bland dem Vladimir 

Lenin.   

                                                 
11

 John Elderfield, Flight out of time: A Dada Diary by Hugo Ball, London, 1996 (1974), s. 16. 
12

 Elderfield, 1996, s. 20. 
13

 Elderfield, 1996, s. 20. 
14

 Elderfield, 1996, s. 17. 
15

 Elderfield, 1996, s. 18. 
16

 Elderfield, 1996, s. 18. 
17

 Elderfield, 1996, s. 33. 
18

 Elderfield, 1996, s. 18. 
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2.2. Zürich och Cabaret Voltaire 

 

Första halvåret var mödosamt för Ball och Hennings. De hade ingen permanent bostad och hade svårt att 

få fasta jobb då de var illegala invandrare, och blev tvungna att sova på allmän plats och äta vad de kom 

över.
19

 Balls räddning kom när han för Jan Ephraim, ägaren till det lilla Holländische Meierei Café, 

introducerade affärsidén om en cabaret med artistisk underhållning för och av de intellektuella som 

bodde i de gamla kvarteren i Zürich. Ephraim accepterade förslaget och 5 februari år 1916 var Cabaret 

Voltaire ett faktum.
20

 Cabareten blev en succé direkt. Gruppen framförde, ofta i märkliga kreationer och 

bisarra masker, personlighetsförändrade-, primitiva- och demoniska ceremonier, simultanpoesi, 

”Negersång” och Balls egna ”dikter utan ord” ackompanjerat av hypnotiska ljudeffekter med 

ritualiserande rörelse som förenades i en berusande galenskap på scenen.
21

 Att dessa uppträdanden var 

en attack mot konventionen var uppenbart, men de framfördes även med stor artistisk skaparglädje och 

rikligt med humor. För att förklara balansen mellan cabaretens artistiska- och provokativa uppsåt 

beskriver kanske Huelsenbeck det bäst: 

  

We wanted to make the Cabaret Voltaire a focal point of the ”newest art”, although we did 

not neglect from time to time to tell the fat and utterly uncomprehending Zürich philistines that we regarded 

them as pigs and the German Kaiser as the initiator of the war. 
22

 

 

Harmonin var dock inte absolut. Fraktioner inom gruppen bildades, framförallt var det Ball och Tzara 

som var oense om i vilken riktning Dadaismen skulle styras, och vilka dess mål var. Ball opponerade sig 

mot Dadaismens utveckling, han ville inte att den skulle vara en artistisk organisation och falla in i 

samma fält som de kritiserade. Han menade att Dadaismen var en rebell och inte revolutionär; 

revolution syftar till omorganisation medan rebellen vägrar att organiseras över huvudtaget.
23

 Ball insåg 

också att anarki i sig självt inte var ett ändamål, kanske en nödvändig upprorsmakare men ingen 

slutgiltig lösning.
24

 Tzara såg en annan potential i Dadaismen. Han ville inget hellre än att göra 

Dadaismen till en internationell rörelse och ingå i det europeiska avantgardet. Konflikten slutade med att 

Ball lämnade Zürich och drog sig tillbaka från konsten, för att ge sitt totala engagemang åt den katolska 

kyrkan (cirkeln var därmed sluten för hans del). Huelsenbeck delade Balls uppfattning om att Zürich-

Dadan utvecklades i fel riktning och återvände i början av år 1917 till Tyskland, närmare bestämt Berlin.     

                                                 
19

 Elderfield, 1996, s. 14. 
20

 Elderfield, 1996, s. 23. 
21

 Elderfield, 1996, s. 24. 
22

 Elderfield, 1996, s. 24. 
23

 Elderfield, 1996, s. 37. 
24

 Elderfield, 1996, s. 39. 
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2.3. Berlin och Club Dada 

 

År 1917 var Berlin en stad på ruinens brant. Tyskland hade fortfarande framgång i kriget, men på 

hemmaplan hade svält och fattigdom tagit ett fast grepp om samhället som ett resultat av landets 

investeringar i kriget. Huelsenbeck skriver i sina memoarer:  

 

The negativist feeling, the resentment toward our civilization was surprisingly confirmed… 

it was as if somebody had said: “Here is the proof of everything you people have said”. 
25

 

 

Tyska folket bevittnade under år 1917 både USA:s krigsförklaring mot Tyskland och intåg i kriget, som 

hotade att förlänga det, och revolutionerna i Ryssland, som gav hopp om att socialismen kunde ena 

folket, störta kejsaren och överge kriget. Kombinationen av hopp och förtvivlan gav bränsle åt 

osammanhängande regimkritiska tidsskrifter, författare och konstnärer, och det var genom den 

reformerade tidningen Neue Jugend som Huelsenbeck kom i kontakt med bl.a. Weiland Herzfelde, 

George Grosz, John Heartfield. Genom en annan tidsskrift, Die freie Strasse, introducerades 

Huelsenbeck för Johannes Baader, Hannah Höch och Raoul Hausmann. I februari år 1918 höll 

Huelsenbeck vad som kom att bli känt som ”det första Dada-anförandet i Tyskland”, under en soaré på 

I.B. Neumann´s Graphishes Kabinett i Berlin.
26

 Han högläste från sin samling av ljuddikter, 

Phantastische Gebete, och attackerade expressionismen, som då var den ledande avantgarde-grenen 

inom tysk konst, som han menade var njutningslysten och kompromissade med etablissemanget. 

Huelsenbeck fördömde expressionismen genom att betona vikten av en direkt relation till verkligheten 

på gatan, som Dadaismen gjorde, framför den själssökande pina som expressionistisk konst 

framkallade.
27

 Framträdandet på Neumann´s blev startskottet för Berlin-Dadan och, genom en koalition 

av de nämnda personerna från Neue Jugend och Die freie Strasse, bildandet av sällskapet ”Club Dada”.  

Tyskland hade, under krigets gång, förvandlats från en välmående nation med stark 

patriotism och stort självförtroende, där en stor del av befolkningen välkomnade kriget år 1914, till en 

nation härjat av fattigdom, sjukdom, svält och skam.
28

 Missnöjet med kejsare Wilhelm II:s regim ledde 

till myteri inom flottan och som följd novemberrevolutionen. Kejsaren tvingades till landsflykt och den 

tyska republiken utropades 9 november år 1918. Den nya republiken styrdes av en provisorisk liberal 

regering som, två månader efter dess tillkomst, skulle spricka p.g.a. inre stridigheter mellan 

spartakisterna, KDP (Kommunistische Partei Deutschlands), som ville göra Tyskland till en 

                                                 
25

 Matthew Gale, Dada & Surrealism, London, 1997, s. 118. 
26

 Matthew Biro, The Dada cyborg: visions of the new human in Weimar Berlin, Minnesota, 2009, s. 28. 
27

 Gale, 1997, s. 121. 
28
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sovjetrepublik, och socialdemokraterna, som önskade skapa en parlamentarisk demokrati. Spartakisterna 

hoppade av regeringssammarbetet, varpå klyftan mellan dessa två socialistiska fraktioner fördjupades 

vilket skapade utrymme för ett tredje alternativ: en militärdiktatur.
29

 Republikens president, tillika 

socialdemokraternas ledare, Freidrich Ebert, slöt 10 november, dagen efter det att republiken utropades, 

en allians med general Wilhelm Goener som ställde armén ”till hans regerings förfogande” och i utbyte 

bett om ”regeringens stöd vid bevarandet av ordning och disciplin inom armén”.
30

 I januari år 1919 

utbröt i Berlin en arbetarrevolt, det s.k. spartakistupproret, dit vänstersocialister och kommunister 

anslöts sig. Den socialdemokratiska regeringen tvekade inte på att sätta in militären för att slå ner 

upproret, varefter spartakisternas ledare, Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg, mördades den 15 

januari.
31

 I februari samma år samlades en konstituerande nationalförsamling i staden Weimar för att 

utarbeta en ny demokratisk författning, 11 augusti samma år skrevs Weimarförfattningen under och 

Weimarrepubliken var därmed etablerad.
32

  

Weimarrepubliken första fyra år utmärktes av inrikes våld och utrikes försonlighet. 

Antagandet av Versaillesföredraget, 28 juni år 1919, fredsavtalet som krigets segrande nationerna lade 

fram, betydde att Tyskland bl.a. tvingades återlämna Elsass-Lothringen till Frankrike, tvingades till 

enorma ekonomiska krigsskadestånd samt ta på sig ”ansvaret för att ha vållat förlust och skada” som de 

allierade makterna utsatts för ”på grund av bundsförvanternas aggression”.
33

 Versaillesfreden var ett 

hårt slag mot den tyska nationen, och antagandet av den skapade missnöje inom republiken som ledde 

till kontrarevolutionära aktioner, t.ex. Kapp-kuppen, av oförsonliga grupper som konspirerade för att 

återupprätta monarkin. I riksdagsvalet, 6 juni år 1920, exponerades också motståndet till republikens 

sittande regering, då det tysknationella partiet och folkpartiet, storfinansen och de högersinnades parti, 

var valets stora vinnare.
34

 

 Dadaismen var i Tyskland en politisk vänstersympatisör, som delade spartakisternas kamp 

mot överhetens maktmissbruk och hyckleri. Genom cabaretliknande framträdanden, konfronterande 

poesi, oljuds-konserter, journaler, böcker, flygblad, karikatyrer, affischer, assemblage och fotmontage, 

men även genom traditionella konstnärliga medier som teckning, oljemålning och litografi försökte man 

attrahera den breda publiken med sin antiauktoritära livsstil. Bakom dess politiska aktivism låg 

uppfattningen att trots den tyska revolutionen, och kejsarens abdikering, var det fortfarande samma 

nationalistiska och auktoritära krafter som styrde det tyska samhället och det politiska rummet.
35

 Den 
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direkta politiska inblandningen skilde Berlin- från Zürich-Dadan, som framför allt experimenterade med 

begreppet konst. Hugo Ball ansåg, som nämnts tidigare i kapitlet, att Dadaismen var en rebell, inte en 

revolution. Huelsenbeck å sin sida påpekade att: “There is a difference between sitting quietly in 

Switzerland, and bedding down on a volcano, as we did in Berlin”.
36

 Huelsenbeck menade på att 

politiken var Dadaismens primära drivmedel.  

Berlin-Dadan kulminerade i och Erste Internationale Dada-messe (med den första 

internationella Dada-mässan) som ägde rum på Dr. Burchards galleri mellan 30 juni och 25 augusti år 

1920. Efter utställningen upplöstes rörelsen sakteligen.
37

 

 

 

Kapitel 3. Bildanalys 

 

I följande kapitel introducerar jag de tre utvalda konstnärerna samt deras relation till första världskriget 

och den politiska situationen som det frambringade. Konstverken kommer att analyseras i kronologisk 

ordning, enligt angiven metod, och resultatet kommer jag ta med mig in i nästkommande kapitel: 

slutdiskussionen.    

 

3.1. George Grosz, Widmung an Oskar Panizza (Homage to Oskar Panizza), år 1917-18. 

 

Grosz, (1893-1959) växte upp i ett värdshus i Berlin, som drevs av hans föräldrar. Hans talang för 

teckning upptäcktes tidigt, man har återfunnit teckningsblock från år 1905, då han i ung ålder började 

skapa krigsillustrationer. Han studera vid konstakademien i Dresden, erhöll examen år 1911, där han 

fick en grundlig skolning i avbildning. År 1912 återvände han till Berlin för fortsatta studier i 

Kunstgewerbeschule (Konst- och hantverksskolan) och hans teckningar visar att han under den här 

perioden fördjupade sig i stadslivet med förkärlek för dess olika ansikten, inte minst det makabra 

ansiktet där nattlivet har en framträdande roll.
38

 Han började även skildra arbetarklassen i sina 

teckningar, ett intresse som kan anknytas till i hans efterföljande politiska kamp. Grosz började vid den 

här tiden mer och mer ta avstånd från det konventionella livet, han gjorde sig känd för att vara en 

ensamvarg med extravagant klädstil, och ansåg sig var omgiven av fula, ointelligenta, brutala 

kälkborgare som vältrade sig i sin egen banalitet.
39

 Han anmälde sig frivilligt för militär tjänstgöring 

under kriget, närmare bestämt 11 november år 1914, men inte för att han var entusiastisk inför uppgiften 
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utan för att han ansåg sig ha större chans att välja division. Kallad skulle han bli oavsett.
40

 Han deltog 

dock aldrig i strid och blev så småningom temporärt frikallad p.g.a. bihåleinflammation. Grosz 

inställning till kriget skilde sig från det tyska folket opinion. Han skrev till sin gode vän Wieland 

Herzfelde och förklarade att han ansåg att kriget inte var den frigörelse som en stor del av den tyska 

befolkningen hoppades på. Jag citerar Grosz: 

 

Of course there was a kind of mass enthusiasm at the start. But the intoxication soon 

evaporated, leaving a huge vacuum… And after a few years when everything bogged down, when we were 

defeated, when everything went to pieces, all that remained, at least for me and most of my friends, were 

disgust and horror.
41

  

           

Groszs motstånd till kriget ledde så småningom in honom på den politiska banan, där han tog 

radikalvänsterns parti och blev medlem i KDP. Han blev snabbt en politisk symbol och anhölls under 

spartakistrevolutionen av den sittande regimen.
42

 

 

Konstverkets dominerande motiv. 

 

I målningens tumultartade motiv är kaos det första som slår mig. De mörka färgerna dominerar i 

målningen, vilket jag associerar med nattlig tidsrymd och/eller apokalypsen. Kompositionen av 

målningens dominerande motiv skänker den en ostabil struktur vilket understryker teorin om kaos och 

undergång. Man kan även skönja en hel del konkreta former och figurer, men att beskriva den här 

målningen in till minsta detalj är en omöjlighet med tanke på det utrymme och tid den här uppsatsen ger 

mig. Jag kommer istället koncentrera mig på ett avgränsat antal motiv, med relevans för uppsatsen, för 

att tyda målningen. 

 

Denotation och konnotation. 

 

De dominerande motiven jag pekar på i föregående stycke är ett antal höghus, byggda i enkla 

geometriska former med minst sex stycken våningsplan, helt befriade från exteriöra ornament. I det 

främsta huset i vänster bildkant läses texten ”Heute Tanz” (idag dans) över entrén. På husets fasad 

återfinns en skylt på tredje våningen med texten ”CAFE” och på gatuplanet kan man läsa ”BAR 21” på 

ett av fönstren. Innanför fönstren kan man skymta olika figurer, bl.a. en man i hög hatt, en vinflaska och 
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en kvinna med bar överkropp. Bortom det beskrivna huset ser man en mindre byggnad, utan uppenbar 

våningsindelning, med snedtak och valvliknande entré och långa smala fönster. Ovanför ingången 

skymtas ett ornamentsliknande cirkelformat föremål. En korsliknande symbol återfinns även på 

byggnadens tak. Nere på gatan påträffas ett myller av figurer, bl.a. en figur i sin svarta kappa med vit 

krage, med båda händerna sträckta mot himlen och ett krucifix i sin vänsterhand. På gatan hittar vi också 

en figur med medaljer på bröstet, ”Bullet Head”-mustasch, ett svärd höjt i sin högra hand och en trumpet 

i sin vänstra. Vidare finner vi en herre iförd plommonstop, svart kavaj/rock och vit skjorta som i handen 

håller en flagga med tre horisontella linjer i färgordningen: svart, vit och röd. Man kan för övrigt skymta 

samma flagga på minst två andra ställen i målningen. Närmast betraktaren, nederst i bildkant, finner vi 

en figur i blå kostym, kramandes en vinflaska, med vad som ser ut som en fågels- alternativt en ödlas 

huvud. Utöver dessa fynd i målningen hittar vi en droska med en chaufför med hög hatt och en manlig 

resenär, ytterligare en naken kvinna med en vinflaska bredvid sig, en man som kastar upp, ett flertal 

män, några med promenadkäppar, några iförda rockar och hattar samt texten ”BODEGA” (vinkällare 

alt. varuhus eller magasin) i anknytning till ett av husen. Till sist vill jag nämna människoskelettet, 

ridandes på en begravningskista och drickandes ur en butelj, som är placerad i målningens centrum men 

smälter in i bakgrunden så att den riskerar att gå den ouppmärksamme betraktaren förbi.   

Vad är det egentligen som utspelar sig i målningen? Husen som jag beskrivit i den 

föregående fasen är utan tvivel moderna funktionalistiska byggnader som man återfinner i de stora 

städerna. Den nakna kvinnan i fönstret (som påminner om de prostituerade fönsterdansöserna i dagens 

Amsterdam), vinflaskan, Café- och Barskyltarna, ”Idag dans” samt ”BODEGA”-skylten bestyrker också 

det faktum att vi befinner oss i en storstad. Den avvikande, lite mindre byggnaden, är med största 

sannolikhet en kyrka. Det påvisar valvporten, och vad som kan vara en oculus ovanför den. Korset på 

taket bekräftar även den slutsatsen. Jag förutsätter att figuren i svart kappa med krucifixet i handen är en 

präst och mannen med svärdet, medaljerna, mustaschen och trumpeten borde rimligtvis vara en man av 

armén, kanske en general. De tyska flaggorna visar på en närvarande nationalism. Alla de männen i 

överrockar och höga hattar, käpparna, droskan, förtärandet av alkohol, vomerandet jämte det faktum att 

de enda kvinnorna vi ser är nakna skapar bilden av dåtidens borgerliga-, manschauvinistiska nattliga 

nöjesliv. Den kaotiska blandingen av religion, alkoholkonsumtion, soldater, tysk nationalism, 

prostitution, caféer, barer och borgerlighet lämnar inget tvivel kring att vad Grosz har avbildat är en tysk 

storstad, och med kunskapen om var han residerade vid målningens tidpunkt är Berlin en god gissning. 

Om figuren i blå kostym har ett fågelhuvud kan det symbolisera en manlig siren, ett väsen från den 

grekiska mytologin som med sin sköna sång lurade sjömän att bryta sin kurs och istället navigera mot 

sirenernas ö, Anthemoessa, och sin egen undergång. Människoskelettet, som rider på kistan i centrum av 

människans fåfängda aktiviteter, var under medeltiden en vanligt förekommande symbol för döden och 
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dess obemärkta men ständiga närvaro (se t.ex. den tyska målaren Michael Wolgemuts ”Danse Macabre” 

från år 1493).   

 

Formens och mediets betydelse för konstverket. 

 

Vid sidan av målningens motiv är valet av konstnärligt medium viktigt i sig själv. Som Matthew Gale 

belyser i boken Dada & Surrealism använder sig Grosz av olja i målningen, som traditionellt brukas 

som ”finkulturellt” verktyg av överklassen, var troligtvis en direkt attack mot klassamhället.
43

 Dessutom 

bestrider kompositionen, som tidigare nämnts, det traditionella naturalistiska avbildandet, vilket inte är 

oviktigt i målningens tidmässiga och konstnärliga sammanhang. Att Grosz som konstnär drogs åt 

konstens, då rådande, avantgarde avslöjas också i målningen. Dess stil är ett radikalt avståndtagande 

från den traditionella avbildande konstens uttryck, med tvådimensionella och symboliska inslag som 

flörtar med kubismen.
44

 Man kan även spåra influenser från futurismen, då Widmung påminner en hel 

del om Carlo Carràs Anarkisten Gallis begravning (1910-11) i såväl den röd-svarta färgsättningen som 

begravningsmotivet. Dawn Ades påpekar också, i boken Dada och Surrealismen, kopplingen mellan 

dessa två verk och skriver om Widmung ”Dess dynamiska varandra korsande linjer och virrvarret av 

byggnader, ljus och människor står i ganska hög tacksamhetsskuld till Umberto Boccionis mera 

sofistikerade uppfattning av simultanitet”.
45

 

  

Konstverkets budskap och kontext. 

 

Som tavlans titel påtalar är den en hyllning till den tyske avantgarde-författaren och dramatikern Oskar 

Panizza. Panizza kom att avtjäna ett ettårigt fängelsestraff i München år 1895, efter att ha skrivit den 

provokativa pjäsen Das Liebeskonzil (Kärlekskonciliet). Pjäsen gavs ut ett år tidigare och handlade om 

det första dokumenterade utbrottet av syfilis, år 1495, som framställs likt ett gudomligt straff emot den 

tidens påve, Rodrigo Borgia, för dennes otyglade sexuella företag i Vatikanen. Panizza dömdes på 93 

punkter för hädelse, det hårdaste straffet som någon konstnär tilldelades under Wilhelm II:s regim. Då 

Oskar Panizza blev en martyr för kulturcensuren under kejsarens styre, tolkar jag titeln som indirekt 

kritik mot Wilhelm II och hans välde.
46

 

Staden är sannolikt en symbol för kommersen och kapitalismen, som är fundamental för 

klassamhället och ligger, enligt Zürich-Dada, till grunden för första världskriget som de förkastar (se 
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fotnot 22). Vid tiden för målningens uppkomst har Grosz inget uttalat politiskt engagemang, målningen 

endast avbildar det urbana tyska samhället där borgerligheten styr med sina gamla värderingar i ett 

mansdominerat, religiöst, militärt och nationalistiskt klimat, vilket symboliseras av de prostituerade 

kvinnorna, den propagerande prästen, den blodtörstiga generalen och kejsardömets flagga (samtliga 

uppräknade motiv tolkar jag, enligt D’Allevas översättning av Pierce, som både symboliska och 

indexerade tecken av första världskriget). Det råder dock inget tvivel om att Grosz finner samhället 

motbjudande, då han själv har beskrivit målningens motiv som ”en avbildning av helvetet” och ”ett 

myller av besatta människo-rovdjur”.
47

  Han ger en bild av att samhället är totalt ignorant inför det 

faktum att kriget tagit livet av miljontals européer, inte minst tyskar, och inte märker att döden, skelettet, 

närvarar i medborgarnas groteska festligheter. Min teori att figuren i blå kostym och fågelhuvud skulle 

vara en siren, skulle nog fungerar symboliskt; en karaktär som lurar samhällets människor att välja 

syndens väg framför förnuftets och således deras undergång. Vad som talar emot den tolkningen är att 

grekiska mytologiska motiv förknippas med det klassiska historiemåleriet och dess kanon som 

representerar allt som Dadaismen motsätter sig, varför det förefaller otroligt att Grosz använt ett sådant 

väsen i sin målning. Min alternativa tolkning, att figuren bär en ödlas huvud, skulle innebära att Grosz 

avbildade det dekadenta samhällets medborgare i form av en reptil, en asätare med en näst intill 

obefintlig hjärna, vilket kanske är en mer sannolik tolkning. Som jag tidigare i analysen påpekar skänker 

de mörka dominerande färgerna, svart och rött, en domedagsliknad stämning i målningen som förstärker 

dess budskap. Dessutom är det anarkins färger, vilket går hand i hand med Groszs motstånd till 

underkastelse av ordningsmakten och Hugo Balls beskrivning av Dadaismen som en rebell (se fotnot 

23).  

Meddelandet går, som Matthew Gale påpekar, inte att ta miste på: ”samhället har kollapsat 

i blodtörst och korruption i händerna på de som skulle försvara det”.
48

 

 

3.2. Hannah Höch, Schnitt mit dem Küchenmesser Dada durch die letzte Weimar  

Bierbauchkulturepoche Deutschlands (Cut with the Kitchen Knife Dada through the Last Weimar Beer-

Belly Cultural Epoch of Germany), år 1919-20. 

 

Höch, år 1889-1978, växte upp i ett borgerligt hem i den tyska staden Gotha, med en mamma som var 

amatörmålare och en pappa som var direktör på ett försäkringsbolag. Hon flyttade till Berlin, år 1912-

14, för att studera design och grafisk konst vid Kunstgewerbeschule Charlottenburg, men pausade 
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studierna när kriget bröt ut för att arbeta för Röda Korset.
49

 Höch återupptog studierna i grafisk konst år 

1915 på Staatlichen Lehranstalt des Kunstgewerbemuseum (statens läroanstalt av museum för konst och 

hantverk) i Berlin. Hon jobbade därefter med hantverk och fabriksdesign för Ullstein Verlag, mellan 

åren 1916-26, då hon ännu inte kunde försörja sig på sin konst. År 1915 träffade hon även Raoul 

Hausmann (som jag återkommer till i Bildanalys 3) som blev hennes kompanjon tillika älskar och som 

så småningom introducerade Höch för Dadarörelsen.
50

 Höch blev en stark feministisk symbol i 

egenskap av ensam väl kända kvinna i Dadarörelsen, Sophie Taüber, Beatrice Wood och Baroness Else 

von Freytag-Loringhoven nämns inte lika frekvent, och en pionjär i kampen mot den stereotypa bilden 

av den objektifierade kvinnan. 

 

Konstverkets dominerande motiv.  

 

Kaos är även här ett väl passande ord för att beskriva min första iakttagelse av konstverket. Men inte 

direkt hotfullt, snarare som ett oordnat pussel; en känsla jag tror kan förklaras med verkets milda 

färgskala, samt dess beståndsdelar som jag fastställer som fragment av fotografier utan uppenbar 

samhörighet. Jag kan alltså inte vid första ögonkastet specificera konstverkets sammanhang, vilket 

genererar det kaosartade motivets avsaknad av hotfullhet. Precis som i föregående bildanalys kan jag 

ändå urskilja en ansenlig mängd figurer i verkets motiv, och precis som i den analysen kommer jag att 

koncentrera mig på ett specifikt urval av dessa figurer som jag anser har relevans för den här uppsatsen.  

 

Denotation och konnotation. 

 

När jag studerar Höchs kollage/fotomontage närmare finner jag bl.a. ett kugghjul, en elefant, ett 

automatiskt skjutvapen, en åsna, två bilder av höghuskomplex, en syrsa, en soldats hjälmbeklädda 

huvud, en överdimensionerad mutter, ett ånglok och ett flertal stycken kortare text bl.a. ”DADA”, ”Die 

anti dada” och ”Die grosse WELT dada”. Jag påträffar även en lätt klädd kvinnas kropp med en 

mustaschprydd mans huvud, ytterligare ett betydande antal kvinnor och män, o.s.v. Den figur som 

framför allt fångar min uppmärksamhet är en man i höger bildkant, som tar upp en stor del bilden, iförd 

en typ av uniform. Han är utsmyckad med en mustasch bestående av två brottare, samt en 

underdimensionerad cylinderhatt. Vidare har mannen ett flygplan, med en tillhörande pilot, fäst vid sitt 

högra öra, det stora kugghjulet till synes inmonterat i sin rygg, ett hjul på bröstkorgen och ett antal 
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figurer som broderar honom. Mannens överkropp mynnar ut i ett maskinliknande underliv som 

balanseras, alternativt: är fastmonterat, på huvudet på en annan betydligt mindre figur. Mannen är nästan 

helt kamouflerad av de beskrivna utklippen, man kan bara skymta honom i bakgrunden, men hans blick 

möter kollagets betraktare. En enögd blick, då det andra ögat är täckt av en monockel bestående av en 

vagga med ett spädbarn i.   

Vilka är egentligen figurerna i kollaget?
51

 Den storskaliga mannen i bakgrunden som jag 

beskrivit ovan är ingen mindre än den, vid konstverkets födelse, nyligen avsatta kejsaren Wilhelm II av 

Preussen. Piloten i flygplanet, som utvecklas ur Wilhelm II:s högra öra, är, tidigare nämnda, Dr. 

Wolfgang Kapp, vars försök att störta den socialdemokratiska regeringen (SPD) nämns i kapitel 2. 

Monterad på Wilhelm II:s högra axel är Paul von Hindenburg, tysk generalfältmarskalk under första 

världskriget och senare rikspresident i Weimarrepubliken, eller rättare sagt; Hindenburgs huvud 

monterat på kroppen från en kvinnlig orientalisk dansös. Dansösens högra hand berör den vänstra axeln 

på en figur längre ned på kejsare Wilhelms högra arm. Den figuren är den österrikisk-ungerska 

generalen Karl von Pflanzer-Baltin, en annan av den störtade monarkins förgrundsfigurer. Von Pflanzer-

Baltins står raklång med fötterna på huvudena på två herrar vilka identifieras som Ulrich Graf von 

Brockdorff-Rantzau, även känd som ”Röde greven” och SPDs utrikesminister år 1919, och Gustav 

Noske, SPDs ökände försvarsminister år 1919-20, som var mest känd för att anlita högerextrema 

paramilitära trupper för att slå ned kommunistiska och vänsterradikala uppror runtom i Tyskland under 

år 1919 samt att han var en före detta slaktare.
52

 Dessa två herrar förfaller framträda ur Wilhelm II:s 

högra underarm. Längst ned på samma arm finner jag vad som kan föreställa manschetten, vilken är 

dekorerad med tre manshuvuden med monterade kvinnliga akrobatiska kroppar som förmedlar formen 

av en hand. De tre huvudena tillhör Bolsjeviken Karl Radek, dadakonstnären Johannes Baader och 

Vladimir Lenin ledare för Sovjetunionen. Till vänster om ett stort hjul, på Wilhelm II:s bröstkorg, finner 

jag huvudet på Else Lasker-Schüler som var en tysk expressionistisk poet som var på god fot med 

dadaisterna.
53

 Nedanför Lasker-Schüler återfinns huvudet på den tyska regissören Max Rienhardt, på 

vems teater Cabaret Voltaires grundare, Hugo Ball, en gång i tiden studerade och arbetade.
54

 I vad som 

skulle kunna betecknas som svanken på Wilhelm II:s mekaniska underliv hittar jag en bild på Karl 

Marx, en av socialismens grundare. Den mindre figuren som balanserar upp Wilhelm II på sitt huvud är 

en skapelse av Raoul Hausmanns, Dadakonstnär och Höchs älskare, huvud på en underdimensionerad 

dykardräkt.  
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Formens och mediets betydelse för konstverket. 

 

Kollaget introducerades på konstfältet först genom kubismen, via George Braque och Pablo Picasso, och 

influerade Dadaismen i dess skapande av fotomontage.
55

 Jag anser dock att det finns en fundamental 

skillnad mellan de kubistiska kollagen och de dadaistiska. De kubistiska kollagen är av mer formalistisk 

natur än de dadaistiska, som är mer samhällspolitiskt orienterade. Jag syftar till Walter Benjamins essä 

Konstverket i reproduktionsåldern från år 1936, där han skriver att massproduktionen av fotografisk 

bild, som var en del av det industrialiserade samhället som Dadaismen fördömde, dödar fotografiets 

”aura”. Då makthavarna i kejsardömet, som använde den fotografiska bilden som propaganda, 

estetiserade politiken, svarade Dadaismen med att politisera konsten. Det faktum att Höch, genom att 

montera ihop fotografiska bildfragment från olika sammanhang, skapade en ny politisk kontext för de 

valda urklippen ger också konstverket en ny dimension vilket bjuder in till en bredare konstnärlig dialog 

i jämförelse med den fotografiska bilden. Höchs fotomontage bryter även mot den naturalistiskt 

avbildande måleriska traditionen som det gamla samhället, vilket initierade kriget, representerade. 

Jimmy Pettersson förklarar det i sin uppsats, som behandlar Schnitt, då han redogör för Leo Steinbergs 

teori om hur Jasper Johns konstnärliga uttryck skiljer sig från tidigare konst, och visar på att samma 

brott utförts även i Schnitts fall; Schnitt förnekar betraktaren att träda in i den värld som den traditionella 

konstbilden representerar genom att använda sig av flera blickpunkter där ingen äger prioritet över den 

andra.
56

        

 

Konstverkets budskap och kontext. 

 

Titeln ”Cut with the kitchen knife” är av signifikant vikt när jag söker verkets adressat. Att Höch 

sprättar upp magen på den sista ”ölmage-kulturen” av Weimarrepubliken kan, precis som Matthew Biro 

framhåller i boken The DADA cyborg: visions of the new human in Weimar Berlin, definitivt tolkas som 

en attack mot den förlegade manschauvinistiska kulturen, som kriget symboliserar, vars ande fortfarande 

genomsyrar den nya republiken.
57

 ”Skäret” kan dock även syfta till Höchs tillvägagångssätt i 

produktionen av verket, vilket skapar ett ambivalent förhållande till verkets titel. Den tvetydiga 

tolkningen är ett av Dadaismens mest fundamentala grepp; betydelsen av ordet Dada har debatterats. Jag 

citerar Tzara från boken Seven Dada Manifestos and Lampisteries: 
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We read in the papers that the negroes of the Kroo race call the tail of a sacred cow: DADA. 

A cube, and a mother, in a certain region of Italy, are called: DADA. The word for a hobby-horse, a 

children’s nurse, a double affirmative in Russian and Roumanian, is also: DADA. Some learned journalists 

see it as an art fort babies, other Jesuscallingthelittlechildrenuntohim saints see it as a return to an 

unemotional and noisy primitivism – noisy and monotonous.
58

  

 

Biro beskriver även hur Höch i sitt kollage signalerar att vi beskådar juxtapositioneringen av det urbana 

samhällets olika individer, olika kön, olika politiska- och konstnärliga strömningar samt olika tider: det 

förflutna kontra det moderna.
59

 Om detta skvallrar alla de fotografiska fragment som hon pusslat ihop, 

men även kollagets komposition. Höghuskomplexen och myllret av individer vittnar om stadens 

närvaro. Identifikationen av de olika individerana och variationen av t.ex. kön, klass, etnicitet och 

politisk hemvist bekräftar även den slutsatsen. Det som vid första anblicken ser ut som kaos i kollaget 

kan i flera fall förklaras med logiska slutsatser, precis som den hysteriska trafiken av invånare i en stor 

stad. De mekaniska inslagen, t.ex. kugghjulet, muttern och ångloket är, även de, sannolikt symboler för 

den industrialiserade storstaden.
60

 Att döma av titeln på verket så hänvisar motivet till 

Weimarrepubliken samt dess kulturella och politiska kollisioner. Jag ser dock tydliga spår av första 

världskriget i form av fotografiska fragment av flera högt uppsatta ämbetsmän från det tyska- och 

österrikisk-ungerska kejsardömens styre, stridflygplanet, soldaten med hjälm, automatgeväret och, i 

anslutning till det, urklippen som skapar frasen ” Die anti dada”, samtliga ikoniska tecken enligt 

D’Allevas tolkning av Pierce (se kapitel 1). Varför de olika vänster- och högerradikala personerna i 

kollaget är positionerade på detta specifika sätt kan jag med säkerhet inte fastställa. Kanske är 

kejsardömets militära gestalter på Wilhelm II:s högerarm just hans högra arm, symboliskt talat. Kanske 

är de ordnade, uppifrån och ned, enligt den militära hierarkin. Kanske är Karl Marx huvud en böld som 

växer ur Wilhelm II:s svank. Vad som dock är odiskutabelt är att kejsare Wilhelm II tonar upp i 

bakgrund av kollaget, förvisso kamouflerad men fortfarande av signifikant betydelse för helheten. Jag 

gissar, överensstämmande med Biro, att Höch här åsyftar en symbolisk anspelning till Wilhelm II:s 

indirekta roll i Weimarrepubliken, för att återkoppla till D’Allevas tolkning av Pierces symboliska 

tecken (se kapitel 1).
61

 Trots att kejsaren är störtad, han bär cylinderhatt istället för krona, lever 

kejsardömets ande vidare även i den nya republiken. Huruvida Hausmann balanserar Wilhelm II på sitt 

huvud, eller Wilhelm II avger sig Hausmann låter jag vara osagt. Men med tanke på Höchs och 
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Hausmanns relation kan det finnas en personlig symbolism bakom den sammansättningen, varför jag 

lämnar den därhän.  

 

3.3. Raoul Hausmann, Mechanischer Kopf, Der Geist unserer Zeit (Mechanical Head, The Spirit of Our 

Time), ca år 1920.  

 

Hausmann, år 1886-1971, växte upp i Österrikes huvudstad Wien, men flyttade år 1900 med familjen till 

Berlin. Raoul Hausmanns far, Victor Hausmann, en akademiskt skolad målare, var hans första 

konstnärliga influens. Hausmann studerade mellan åren 1908-11 på en privat konstskola i Berlin-

Charlottenburg, där han fick formell träning i anatomi och teckning.
62

 År 1912 började han umgås i 

Berlins expressionistkretsar, innefattande bl.a. bildkonstnäreerna från Brücke-institutet och Herwarth 

Walden, vars tidsskrift Der Sturm och gallerier var bland de viktigaste expressionistiska forumen för sin 

tid, vilket influerade honom att avstå sin akademism och istället uttrycka sig genom expressionismens, 

kubismens och futurismens avantgardistiska idéer.
63

 Hausmann stannade i Berlin även efter krigets 

utbrott, som österrikisk medborgare undslapp han kallelse till militär tjänstgöring i Tyskland, och 

träffade under år 1915 sin älskarinna och sammarbetspartner Hannah Höch samt de vänsterpolitiska 

skribenterna Salomo Friedlaender och Franz Jung, som alla tre kom att ha starkt inflytande på honom 

samt bildandet av Berlin-Dada. Hausmann satt i publiken under Richard Huelsenbecks kontroversiella 

”första Dada-anförande i Tyskland” på Galerie Neumann år 1918, och fann i Huelsenbecks definition av 

Dadaismen en konst som passade hans modernistiskt och anarkistiskt influerade estetiska teori. Han 

besvarade, med entusiasm, Huelsenbecks rop på en ny, internationell, och antiexpressionistisk konst, 

och dedikerade de följende tre åren åt att sprida Dadaismen i Tyskland, inte bara som i konstnärlig 

tillämpning utan även som ideologi och livsstil.
64

 Hausmann kom att bli en av Berlin-Dadans främsta 

teoretikerna och fick i dess kretsar smeknamnet ”Dadasofen”.    

 

Konstverkets dominerande motiv.  

 

Det första som slår mig när jag betraktar Mechanischer Kopf är en surrealistisk gestaltning av ett 

människohuvud samt att dess ansikte inte signalerar några uttryck för känslor, en gedigen manifestation 

av apati. Jag får inte alls samma känsla av kaos som i tidigare analyserade bilder. Känslan är snarare den 

motsatsen. Organiserat, men tomt.  
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Denotation och konnotation. 

 

Vad jag med säkerhet kan fastslå att jag ser när jag betraktar Mechanischer Kopf är huvudet på en 

modelldocka gjord av trä. Jag påträffar även ett antal föremål som är mekaniskt monterade på huvudet, 

bl.a. en trälinjal sammanfogat med fickurs-mekaniken vid dockans vänstra öra, ett måttband som löper 

vertikalt från näsroten upp till fontanellen, ett öppet skrin, med en skrivmaskincylinder inuti, vid 

dockans högra öra, en hopskjutbar bägare som kröner dockans huvud, en krokodilskinsplånbok på 

baksidan av huvudet och en kartongbit med nr.22 i pannan.    

Vad konnoterar verket? Huvudet signalerar ”cyborg”, för mig; en robot i en människas 

skepnad, ej av kött och blod. Dess mekaniska natur och ditmonterade föremål frambringar känslan av att 

figuren har omänskliga förmågor men samtidigt oförmögen en människas emotionalitet. Bilden dockan 

skänker mig erhåller jag med största säkerhet från nöjesbranschens, film och serietidningar, skapelsemyt 

om människoroboten som, enligt Biro, i tidigare nämnda The DADA cyborg: visions of the new human 

in Weimar Berlin, i sin tur har sina rötter i Berlin-dadaisternas tankar om den moderna världens 

människa som en osjälvständig maskin helt i avsaknad av spirituallitet.
65

  

 

Formens och mediets betydelse för konstverket. 

 

Det första assemblaget i konstsammanhang anses vara Pablo Picassos ”Glass of Absinth” från år 1914.
66

 

Likt kollaget är assemblaget en komposition av olika föremål tagna ur sina respektive kontext, vars 

förening skapar en ny innebörd, dock är assemblaget utav tredimensionell natur. Precis som i kollagets 

fall bryter assemblaget med den naturalistiska skulpturala traditionen. Det faktum att jag, som 

betraktare, inte direkt kan fastslå vad konstverket förställer skapar en annan utgångspunkt för min 

tolkning; jag kan inte bara koncentrera mig på att bedöma hur skickligt avbildande skulpturen är. Det 

mediala brottet mot den traditionella skulpturen ligger, som jag nämner tidigare i kapitelet, helt i linje 

med Dadaismens konstnärliga och politiska revolt. 

 

Konstverkets budskap och kontext. 

 

År 1920 var en orolig tid i Tyskland. Missnöjet med den nya Weimarrepubliken var stort, framförallt 

från vänsterpolitiskt håll, där Hausmann troligtvis hade sina sympatier, och de kommunistiska resningar 

som gjordes slogs hänsynslöst tillbaka av militären (se fotnot 31). Titeln Mechanischer Kopf, Der Geist 
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unserer Zeit tolkar jag därför som en motattack till glorifieringen av den armerade manliga soldaten, en 

bild som enligt Biro var vanligt förkommande i Tyskland under första världskriget, då dockan framställs 

som en emotionellt befriad robot istället för bilden av en nationell ikon.
67

 Utöver tolkningen av 

Mechanischeer Kopf som en nidbild utav soldaten från första världskriget syftar troligtvis även verket 

till den moderna medborgaren i Weimarrepubliken som en andefattig och osjälvständig maskin. En 

maskin som i grunden definieras av sin förmåga att anpassa sig efter system som har makten att 

förvandla henne radikalt.
68

  

Vad de olika monterade föremålen på Mechanischer Kopf symboliserar är spekulativt. 

Hausmann uttrycker själv angående verket: ”På så sätt reser han sig ännu i dag med sina laster vid 

tinningarna och en bit måttband på pannan: ty mästaren bevisas bara genom måttet.” och ”Å det 

behövdes mer, den lilla kartongbiten med siffran 22, ty det är klart att vår tids själ bara hade en 

numerisk betydelse.”.
69

 Plånboken vid dockans högra tinning uttrycker alltså en last med något slags 

monetär inblandning. Kanske är Mechanischer Kopf förtjust i materialet, det sällsynta krokodilskinnet 

som den är gjord av, eller kanske tänker han/hon på att den ständigt är tom. Orden om kartongbiten med 

nr 22 på kan tolkas som den moderna människans brist på karaktär och integritet, att vi alla är maskiner 

som lika gärna skulle kunna ha serienummer istället för namn, vilket är förenligt med Biros beskrivning 

av den moderna världens människa som en cyborg (se fotnot 64). Linjalen och måttbandet insinuerar 

sannolikt att människan av det industrialiserade samhället värderas enbart efter sina mätbara 

prestationer, på bekostnad av hennes spiritualitet, även det i linje med Biros cyborg-teori. Hausmann 

berättar själv om idén bakom verket:  

 

Sedan länge hade jag upptäckt, att folk inte har några karaktärsdrag och att deras ansikten 

bara är en bild, gjord av frisören. Varför inte ta ett huvud utfört av en enkel och okonstlad själ, på vilket 

frisörlärlingen övar sig att göra peruker. Bara en idé!! Jag ville uppenbara vår tids själ, varje människas själ i 

dess outvecklade tillstånd. Man berättade underbara saker om folket av tänkare och poeter. Jag trodde mig 

känna dem bättre. En vardagsmänniska hade bara den förmåga som slumpen hade klistrat på hans huvudskål, 

på utsidan, hjärnan var tom. 
70

 

 

Som jag tolkar Hausamnns text är hans tankar inte långt ifrån den franske sociologen Pierre Bourdieus 

teorier om det sociala rum, fält, habitus och kapital från kapitlet ”Men vem har skapat skaparna?” i 

boken Kultur och kritik från år 1997. Människan i det kapitalistiska samhället är förprogrammerad, och 

matas med den information och utbildning hon erhåller i sin omgivning vilket genererar ett konstant 
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klassamhälle. Det är detta samhälle som Hausmann och de andra dadaisterna i Berlin håller ansvarige 

för kriget, och i vilket begrepp som ”god smak” och ”finkultur” odlas. Det är, som tidigare framhållits i 

uppsatsen, detta samhälle som är själva måltavlan för Dadaismen.     

 

 

Kapitel 4. Slutdiskussion  

 

Att det finns spår av första världskriget i de tre konstverket som jag har analyserat hävdar jag är ett 

faktum. Hur tydliga spåren är varierar dock. I Widmung är spåren mycket tydliga. George Grosz ger 

betraktaren en bild av Berlin under första världskriget; en bild som beskriver det kaos som kejsardömet 

befanns sig i ungefär ett år innan krigsslutet. Även om varken Grosz eller Berlin såg de faktiska 

striderna så bevittnade båda de inrikes reaktionerna av kriget. Grosz värvades dessutom till armén vilket 

troligen gav honom viss insikt i kriget och dess villkor, något som jag inbillar mig avspeglas i det 

kaotiska tillståndet i Widmung. Målningen visar alltså hur det såg ut i samhället i ett land som i allra 

högsta grad var drivande i och påverkat av kriget, utan att vi för den skull bevittnar de faktiska 

fältslagen. Jag anser således att målningen innehåller såväl ikoniska som indexerade tecken av första 

världskriget, för att relatera till D’Allevas översättning av Pierce (se fotnot 10). I Hannah Höchs Schnitt 

är avtrycken från kriget också tydliga.
71

 Montaget är fullt av kända och ökända karaktärer inom 

centralmakternas militär, automatvapen, stridsflygplan m.m. Men Schnitt innehåller även intellektuella 

och kulturella personligheter som tillhörde efterkrigstidens opposition och lägger man den kunskapen 

till tolkningen av verkets komposition, dess titel och produktionsår kan man konstatera att Höch, 

sannolikt, i första hand vänder sig mot efterkrigstidens Tyskland, med andra ord Weimarrepubliken. Å 

andra sidan är Weimarrepubliken en direkt produkt utav kriget, ett indexerat tecken, i enlighet med 

D’Allevas tolkning av Pierce (se fotnot 10), varför jag tolkar kriget som i hög grad närvarande i Schnitt, 

dock i en något mer indirekt mening.
72

 I Mechanischer Kopf är kopplingen till kriget mer spekulativ. 

Som jag påpekar i bildanalys 3 kan man förstå Mechanischer Kopf som en nidbild av den glorifierade 

tyska soldaten, som är strängt disciplinerad och enbart handlar på order från nationens odemokratiskt 

utsedda regent, en slutsats som avslöjar ett ikoniskt tecken (se fotnot 10) utav första världskriget. Men 

likt Schnitt är kanske kopplingen till Weimarrepubliken mer direkt, då verket produceras under 

republikens oroliga första år, med dess militarism och kapitalistiska struktur, som jag varit inne på i 

tidigare kapitel. Men precis som i Schnitts fall är ju Weimarrepubliken en direkt följd av första 

världskriget, varför man även kan läst in det i Mechanischer Kopf. 
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De politiska budskapen är också tydliga i de tre utvalda verken. När man väl definierat de 

olika figurerna i Widmung, tar ett steg tillbaka och hämtar in målningens helhet är konstnärens syn på 

det borgerliga samhället, före och under kriget, otvetydig. Lägger man därtill Groszs personliga politiska 

engagemang och tavlans titel, som är en hyllning till en av regimen censurerad och fjättrad personlighet, 

menar jag att målningens politiska underton framhålls som tydlig. Detsamma gäller för Schnitt. 

Tolkningen av verkets komposition är inte faktisk och man kan bara spekulera i vad Höch menar med 

att t.ex. Wilhelm II har en monockel gjord av en vagga med ett spädbarn i, att Karl Marx växer ur 

bakdelen på Wilhelm II eller varför Raoul Hausmann balanserar hela ”Wilhelm-roboten” på huvudet, 

men när är de olika personerna på fotografien är bestämda, och man adderar dem med verkets titel och 

Höchs politiska umgänge, så framstår det politiska budskapet som oförtäckt. Det politiska budskapet i 

Mechanischer Kopf må vara dunklare i första anblicken, men det går definitivt att tyda verkets olika 

beståndsdelar som bitar i det kapitalistiska medborgarpusslet. När jag dessutom läser Hausmanns egna 

kommentarer kring verket och lägger därtill att han, liksom de två konstnärerna som behandlas i 

uppsatsen, under Berlin-Dadans aktiva period rörde sig i vänsterpolitiska kretsar blir budskapet 

tydligare. Samtliga tre analyserade konstverk visar tydligt upp en vänsterpolitisk ådra, genom sin 

implicita kritik emot det kapitalistiska samhälle som föregick kriget och senare genomsyrade 

efterkrigsregimen. Att konstverken manifesterar socialistiska sympatier faller sig naturligt då samtliga 

tre konstnärer hade en historia i vänsterpolitiska kretsar och då Dadaismen i Berlin var en rörelse vars 

ideologiska fundament låg i att politisera konsten, vilket jag omtalar i kapitel 2.  

 Hur nära är Berlins Dadaism och Zürichs Dadaism i idén? Som jag återger i kapitel 2 

emotsatte sig Hugo Ball den konservativa regimen redan innan krigets utbrott. Hans anarkistiska och 

vänsterradikala tankar, som tillsammans med vad han själv såg och upplevde av första världskriget, 

skapar en stark övertygelse av kriget som en produkt av ondo, en övertygelse han tar med sig till Zürich 

och Cabaret Voltaire. Zürichgruppen splittras sedermera p.g.a. åsiktsskiljaktigheter kring vilket 

Dadaismens mål var. Ball menade att Dadaismen var en revolt emot det konventionella konstbegreppet, 

för Tzara var det en revolution inom konsten och för Huelsenbeck var den ett politiskt kampverktyg. 

Huelsenbeck tog med sig Dadaismen, och föraktet mot första världskriget, till Berlin år 1917, där han 

strålar samman med bl.a. Grosz, Höch och Hausmann som sedan tidigare var vänsterpolitiskt influerade. 

Tillsammans skapar de ett socialistiskt propagandavapen i konstform.  Det finns med andra ord en röd 

tråd politiskt från Dadaismens ursprung i Zürich till dess efterspel i Berlin, även om deras primära mål 

inte var helt förenliga. Jag tolkar Dadaismen i Zürich som en konstnärlig revolt med politiska inslag, och 

Dadaismen i Berlin mer som en politisk revolt med konstnärliga metoder.  

Man kan även urskilja en koppling mellan de konstnärliga verktygen i Zürich- och Berlin-

Dadan. Att Groszs målning, Widmung, det är en oljemålning som inte påminner om den traditionellt 
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naturalistiskt avbildande oljemålningen är helt i linje med Zürich-Dadans tankar. Å andra sidan är 

Dadaismen inte den enda konstnärliga strömning som experimenterat med oljemålningens motiv, det har 

gjorts av flera, för att inte säga alla, normbrytande epoker i konsthistorien ända sedan konstens 

emancipationsprocess påbörjades under 1400-talet. Vad jag däremot hävdar förenar Grosz med Zürich-

dadaisterna är förkärleken för masken. Marcel Janko var Zürich-Dadans officiella masktillverkare, vars 

masker förekom flitigt under Cabaret Voltaire-epoken. Förutom dess hyllning till primitiv kultur, 

underförstått avståndstagandet från västvärldens kulturideal, var masken en symbol för 

verklighetsflykten från det sanna ansiktet. En flykt som Hugo Ball menade personifierades av den 

moderna kulturen i det tyska kejsardömet, varför han döpte fenomenet till ”Germanity”.
73

 Granskar man 

figurerna i Groszs målning skulle många ansikten kunna gå för masker. Inte minst mannen med 

fågelhuvudet. Även Höchs montage, Schnitt, har anor från Zürichepoken. Just fotomontaget som 

konstnärligt medium är en ”berlinsk” disciplin och har föga att göra med Zürich-Dada, däremot är 

experimenterandet med begreppet konst och innovationen av dess mediala uttryck nära besläktat med 

idéer från de första dadaisterna. Och demoniseringen av Wilhelm II delar Schnitt och Höch definitivt 

med Zürich-Dadan. Likt Schnitt är det konstnärliga mediet som tillämpas på Mechanischer Kopf, 

assemblaget, vid den här tiden en innovation inom konstfältet. Och precis som i Widmungs fall är 

kopplingen till Marcel Jankos masker inte långt borta. Dock kan jag tycka att Hausamnn i Mechanischer 

Kopf närmar sig surrealismens tanke om att forma en helhet av fragment från olika kontext, men utan att 

tydliggöra själva sammansättningen utan istället skapa känslan av ett väsen som vi identifierar som 

overkligt.
74

 

Jag menar att man kan uppfatta en riktning när man jämför de tre konstverken jag 

analyserat; konstverkens koppling till första världskriget blir mindre uppenbara ju senare de är 

tillverkade. Ju yngre konstverket är, desto djupare kunskap om historia samt upphovsmännens biografi 

och deras konstteoretiska strategi krävs av mig som betraktare för att kunna göra en träffsäker tolkning 

av verkens budskap.  Detta är inget överaskande resultat av min forskning, då graden av involvering i 

kriget skiftar mellan konstnärerna; Grosz tjänstgjorde trots allt i armén, Höch arbetade under en kort 

period för röda korset under kriget medan Hausmann, p.g.a. sitt utländska medborgarskap, inte har 

någon aktiv koppling till det. Det kan också vara så att Höchs och Hausmanns konstnärliga verktyg och 

strategier kräver djupare historiska och konstvetenskapliga förgrundskunskap av betraktaren för att 

förstås, att den konventionella betraktaren har lättare att ta till sig en, något så när, avbildande 

oljemålning än den mer abstrakta syntesen hos ett fotomontage eller ett assemblage. Troligtvis är den 

mest avgörande faktorn för min slutsats att konstverken helt enkelt kommer längre ifrån krigets faktiska 
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skeden ju senare de tillverkas. Samhällsproblemen, som Dadaismen påpekar, byter helt enkelt fokus 

med tiden. Man kan konstatera att det inte är enkom första världskriget som Dadaismen förkastar, utan 

samhällsstrukturen som frammanade det. Problemen med klassklyftor, militarism och nationalism levde 

vidare i Tyskland efter revolutionen fast i skepnad av Weimarrepubliken.  

 

 

Kapitel 5. Sammanfattning 

 

Uppsatsens syfte är att förstå första världskriget genom Berlin-Dadans visuella konst, samt att 

synliggöra tendenser i dess uttryck. Jag har valt tre stycken konstverk från olika konstnärer, olika år och 

med olika konstnärliga metoder för att behandla ett så brett fält som möjligt inom Dadaismen i Berlin. 

Verken som jag utsett till undersökningsmaterial är oljemålningen Widmung an Oskar Panizza
75

, som 

tillverkades av George Grosz mellan åren 1917-18, fotomontaget Schnitt mit dem Küchenmesser Dada 

durch die letzte Weimar Bierbauchkulturepoche Deutschlands
76

, som skapades av Hannaha Höch 

mellan åren 1919-20 och slutligen assemblaget Mechanischer Kopf, Der Geist unserer Zeit
77

 av Raoul 

Hausmann, ca år 1920.  

 Jag inleder med att ställa Dadaismen och första världskriget bredvid varandra i en historisk 

sammanfattning, som sträcker sig från födelsen av Hugo Ball, en av grundarna till Dadaismen, till 

Berlin-Dadans kulmen i form av Erste Internationale Dada-messe, den första internationella Dada-

mässan, år 1920. Tanken med historieredogörelsen är att få en inblick i vilken relation Dadaismen och 

första världskriget ursprungligen hade till varandra, vilket är nödvändig kunskap för att förstå 

förhållandet mellan efterkrigstidens Dadaism och första världskriget. I följande kapitel interpreterar jag 

de utvalda konstverkens. Som tolkningsverktyg använder jag mig av en semiotisk analys, vilken grundar 

sin i Anne D’Allevas översättning av den amerikanske filosofen Charles Sanders Pierce teorier om 

tecknet och dess natur från boken Methods & Theories of Art History.
78

 Metoden som jag använder, för 

att fullfölja teorin, är influerad av D’Allevas frågor för konsthistorisk tolkning från ovan nämnda bok.
79

 

Vad jag i denna del av uppsatsen tar reda på är vilka första intryck konstverken ger mig, vad de 

denoterar och konnoterar, vilken betydelse dess form och medium har samt vilka budskap de sänder till 

betraktaren. 
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 I slutdiskussionen återknyter jag, med krigets effekt, Dadaismens historia, konstnärens 

biografi samt analysen av konstverken i ryggen, till frågorna i syftesstycket i början av uppsatsen; Hur 

det politiska budskapet i konstverken? Hur tydlig är den ideologiska kopplingen mellan efterkrigstidens 

Berlin-Dada och Dadaismens ursprung? Hur man kan koppla deras konstnärliga verktyg och strategi? 

Slutligen fastslår jag att kopplingen mellan Berlin-Dada och första världskriget blir mer avlägsen ju 

senare verket tillkommit. Men det faktum att kopplingen ändå finns där pekar på att Dadaismen inte 

bara förkastade första världskriget utan snarare den maktstruktur i samhället som gav upphov till kriget. 

En maktstruktur som, trots revolutionen, genomsyrade det tyska samhället även efter krigsslutet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Källor och litteratur 

 

Ades, Dawn, Dada och Surrealismen, Bonniers Förlag AB, Stockholm, 1978. 

 

Benjamin, Walter, ”Konstverket i reproduktionsåldern”, Brutus Östling (red), Benjamin: Bild och 

Dialektik, Symposium AB, Stockholm, 1991. 

 

Biro, Matthew, The Dada cyborg: visions of the new human in Weimar Berlin, University of Minnesota, 

Minnesota, 2009. 

 

Bourdieu, Pierre, Kultur och Kritik, Daidalos, Göteborg, 1997. 

 

D’Alleva, Anne, Methods & Theories of Art History, Laurence King Publishing Ltd, London, 2005. 

 

Eberle, Matthias, World War 1 and the Weimar Artists, Yale University Press, New Haven and London, 

1985.  

 

Elderfield, John, Flight Out of Time: A Dada Diary by Hugo Ball, University of California Press Ltd, 

London, 1996. 

 

Gale, Matthew, Dada & Surrealism, Phaidon Press Limited, London, 1997. 

 

Gay, Peter, Weimarkulturen, Nya Doxa, Nora, 2003. 

 

Pettersson, Jimmy, Schnitt mit dem küchenmesser Dada durch die letzte weimar bierbauchkulturepoche 

Deutschlands, Södertörns högskola, Stockholm, 2009.  

 

Raoul Hausmann, utst. kat. Moderna Museet, Stockholm, 21okt.-19nov. 1967.  

 

Tzara, Tristan, Seven Dada Manifestos and Lampisteries, Oneworld Classics Ltd, London, 2011. 

 

 

 

 



28 
 

Otryckta källor 

 

Professor Camilla Skovbjer Paldams föreläsning ”Surrealist Collage-Organic Avantgarde?”, Stockholms 

universitet, Stockholm, 121121.  

 

Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/  

http://www.ne.se/lang/weimarrepubliken , 120117, 

http://www.ne.se/lang/assemblage , 120117. 

 

McFarland, http://www.mcfarlandpub.com  

http://www.mcfarlandpub.com/book-2.php?id=978-0-7864-4273-7 , 120117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/lang/weimarrepubliken
http://www.ne.se/lang/assemblage
http://www.mcfarlandpub.com/
http://www.mcfarlandpub.com/book-2.php?id=978-0-7864-4273-7


29 
 

Bilder 

 

Bild 1. George Grosz, Widmung an Oskar Panizza, år 1917-18, olja på duk, 140x110 cm, Staatsgalerie, 

Stuttgart, bild från http://rudodegoede.wordpress.com 

http://www.gophoto.it/view.php?i=http://rudodegoede.files.wordpress.com/2010/08/038-5813_34-

george-grosz_-dedication-to-oskar-panizza_-1917-18_-oil-on-canvas.jpg , 120117. 

 

Bild 2. Hannah Höch, Schnitt mit dem Küchenmesser Dada durch die letzte Weimar 

Bierbauchkulturepoche Deutschlands, år 1919-20, fotomontage och kollage med vattenfärg, 114x90 cm, 

Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie, Berlin, bild från http://arthistory.about.com 

http://www.gophoto.it/view.php?i=http://0.tqn.com/d/arthistory/1/0/6/O/dada_berlin_08.jpg 

 

Bild 3. George Grosz, Mechanischer Kopf, Der Geist unserer Zeit, ca år 1920, assemblage utav 

trähuvud från peruktillverkar-docka med krokodilskins-plånbok, linjal, fickurs-mekanism och skrin, 

bronsdel av gammal kamera, skrivmaskins-cylinder, del av måttband, hopskjutbar bägare, kartongbit 

med nr.22, nålar och bult, 32.5x21x20 cm, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne-Centre de 

création industrielle, Paris, bild från http://early-onset-of-night.tumblr.com 

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://25.media.tumblr.com/tumblr_kyfot65Zd71qar86bo1_500.jp

g  

 

 

 

http://www.gophoto.it/view.php?i=http://rudodegoede.files.wordpress.com/2010/08/038-5813_34-george-grosz_-dedication-to-oskar-panizza_-1917-18_-oil-on-canvas.jpg
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://rudodegoede.files.wordpress.com/2010/08/038-5813_34-george-grosz_-dedication-to-oskar-panizza_-1917-18_-oil-on-canvas.jpg
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://0.tqn.com/d/arthistory/1/0/6/O/dada_berlin_08.jpg
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://25.media.tumblr.com/tumblr_kyfot65Zd71qar86bo1_500.jpg
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://25.media.tumblr.com/tumblr_kyfot65Zd71qar86bo1_500.jpg


30 
 

 

Bild 1. 

 



31 
 

 

Bild 2. 

 

 



32 
 

 

Bild 3. 

 

 


