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Avantgárd 100

1909 – A párizsi Le Figaro hasábjain megjelenik Filippo Tommaso Marinetti A futurizmus megalapítása 
és kiáltványa című programszövege. Ezt követően Oroszországban napvilágot lát Mihail Larionov A rayo-
nizmus kiáltványa című, futurista hatásra írt manifesztuma.

1910 – Natalia Goncsarova, Mihail Larionov, a Burjuk fivérek és Alekszandr Sevcsenko festők elhintik az 
orosz újprimitivizmus eszméit, melyek döntő lökést adnak a kubo-futurista mozgalomnak. Berlinben 
megjelenik a Sturm című avantgárd folyóirat.

1911 – Franz Marc és Vaszilij Kandinszkij Münchenben megalapítja a Der Blaue Reiter (A kék lovas) nevű 
művészcsoportot, amely jelentősen eltávolodik a realista ábrázolástól. Az orosz futurizmus keletkezésének 
esztendeje.

1912 – Moszkvában megnyílik az avantgárd alkotókat tömörítő Szamárfarok című kiállítás Natalia Gon-
csarova, Mihail Larionov, Kazimir Malevics és Vlagyimir Tatlin részvételével. Megjelenik a futurizmus 
első orosz kiáltványa. Bukarestben Tristan Tzara, Jules Janco és Ion Vinea létrehozza a Simbolul című 
csoportot és annak azonos nevű lapját.

1913 – Apollinaire megjelenteti Kubista festők című tanulmányát. Oroszországban kezdetét veszi a fu-
turista mozgalom. Pétervárott az orosz futuristák bemutatják a Győzelem a Nap felett című operát, 
melynek díszleteit Malevics készítette.

1914 – Kitör az I. világháború. A török frontról újságíróként visszatért Marinetti kiadja háborús élményei 
alapján alkotott Zang Tumb Tumb című művét, amelyben meghirdeti a szabadjára engedett szavak poé-
tikáját. Wyndham Lewis és Ezra Pound Angliában megalapítja a vorticizmust.

1915 – Kazimir Malevics Pétervárott megjelenteti a Szuprematista kiáltványt, amelynek irodalmi megszö-
vegezésében Majakovszkij is közreműködött. Ezt a szöveget építette be 1920-ban publikált A szuprema-
tizmus mint a nem-ábrázolás világa című elméleti munkájába, melyet a Bauhaus 1927-ben németül is 
kiadott.

1916 – Hugo Ball író és színházigazgató Emmy Hennings énekes- és táncosnővel Zürichben megnyitja 
a művészet és a politika éjjeli klubját, a Cabaret Voltaire-t. A kabaré a háborúban részt vevő országokból 
emigrált művészek fontos találkozóhelyeként és a dadaizmus bölcsőjeként vonul be a történelembe.
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1926 – Belgrádban Ljubomir Micić közzéteszi Antieuropa című költészeti kötetét, amelyben élesen szem-
behelyezkedik a nyugati kultúrával. Van Doesburg a De Stijl hasábjain közreadja Az elementarizmus 
kiáltványát. Milánóban megrendezik a Novecento első kiállítását.

1927 – Brecht megírja a Koldusoperát. Ljubljanában megjelenik a szlovén avantgárd lapja, a Tank, amely-
ben Kurt Schwitters és Tristan Tzara is publikál.

1928 – Breton közzéteszi A szürrealizmus és a festészet című tanulmányát. Bukarestben unu néven 
dadaista és szürrealista folyóirat indul.

1929 – Megjelenik Breton Második szürrealista kiáltványa. Megnyílik az absztrakt művészet nemzetközi 
kiállítása Zürichben. Belgrádban szürrealista mozgalom veszi kezdetét, amely a dadaizmus és a zenitiz-
mus mellett a harmadik balkáni avantgárd vonulatnak tekinthető.

1930 – Megjelenik a Le surrealisme au service de la révolution első száma. Van Doesburg megalapítja 
A Konkrét Művészet Szemléjét.

1931 – Párizsban megalakul az Abstraction-Création csoport.

1933 – A náci üldözések kezdete Németországban az „elfajzott” művésze ellen. Hitler bezáratja a Bauhaust.

1937 – A modern festészeti alkotásokat eltávolítják a német múzeumok faláról.

1917 – Kitör az orosz forradalom. Tristan Tzara Zürichben elindítja a Dada című lapot, amely 1921-ig marad 
fenn. Útjára indul Kassák Lajos Ma című folyóirata, Amszterdamban Theo van Doesburg megalapítja a De 
Stijl mozgalmat és annak azonos nevű időszaki kiadványát.

1918 – Tristan Tzara Zürichben megjelenteti az Első Dada-kiáltványt. Berlinben lezajlik az első dadaista 
rendezvény, amelyen Richard Hülsenbeck kiáltványt olvas fel. Hamarosan megalakul a Club Dada. Meg-
jelenik Apollinaire Calligrammes című kötete.

1919 – Wiemarban Bauhaus néven építészeti és iparművészeti iskola indul. 

1920 – Gabo és Pevsner közzéteszik A realizmus kiáltványát, hogy megkülönböztessék magukat Tatlin 
konstruktivizmusától. Rodcsenko megjelenteti A produktivizmus kiáltványát. Párizsban megjelenik 
a L’Esprit Nouveau folyóirat. Richard Hülsenbeck Dada Almanach néven Berlinben közzéteszi az első 
nemzetközi dadaista antológiát.

1921 – Molnár Farkas megkezdi tanulmányait a weimari Bauhausban. Ljubomir Micić Zágrábban útjára 
indítja a Zenit című lapot, azzal a célkitűzéssel, hogy egy olyan autochton balkáni avantgárd szócsövet 
hozzon létre, amely méltó ellenpólusa lesz a nyugati modernista művészetnek. Vityebszkben Malevics 
vezetésével megnyílik az új művészetek iskolája.

1922 – Megjelenik Joyce Ulyssese, dadaista kiállítás nyílik Párizsban. Kandinszkij és Moholy-Nagy belépnek 
a Bauhausba. A balkáni dadaisták és antidadaisták újból hallatják hangjukat: forgalomba kerül Branko 
Ve Poljanski Dada-Jok és Dragan Aleksić Dada Tank című revüje. Prágában megjelenik a nemzetközi 
avantgárddal rokonszenvező Devetsil első kiáltványa. Bukarestben megalakul az azonos néven folyóiratot 
is megjelentető Contimporanul nevű avantgárd csoport, Krakkóban napvilágot lát a lengyel avantgárd 
legfontosabb szócsöve, a Zwrotnica.

1923 – Tomojoszi Murajama és Maszamu Jansze Tokióban megalakítja az írókat és képzőművészeket tö-
mörítő MAVO nevű dadaista csoportot.

1924 – André Breton közzéteszi a Szürrealista kiáltványt. Varsóban megalakul a kubista, konstruktivista 
és szuprematista alkotókat egyesítő Blok csoport, amely ezen a néven lapot is kiadott. Bukarestben a 
Contimporanul szervezésében nemzetközi kiállítás nyílik, melyen kevés kivétellel szinte valamennyi 
román avantgárd művész részt vesz.

1925 – A Bauhaus átköltözik Dessauba; megrendezik az első szürrealista kiállítást Párizsban. Moszkvá-
ban LEF címmel megjelenik a baloldali művészek folyóirata.
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