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Ingres     Man Ray

1924, ruim100 jaar nadat Ingres ‘De baadster van Valpinçon’ schilderde is de fotograaf 

Man Ray geïnspireerd door het oude meesterwerk. Middels fotografische manipulatie 

werd Kiki van Montparnasse getransformeerd tot muziekinstrument, door toevoeging 

van klankgaten van een viool op haar rug. Deze ode aan de vrouwelijke vormen heeft 

menig creatieveling aangemoedigd een variant hierop te maken. Maar welk visueel 

commentaar had Man Ray zelf via ‘Violon d’Ingres’ op zijn voorganger? 
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De baadster van Valpinçon

Jean Auguste Dominique 

Ingres (1780 - 1867)

1808, olieverf op linnen, 
146x98 mm

Het eerste levensgrote naakt 
van Ingres (Neoclassicistisch). 
Genoemd naar zijn opdrachtgever. 
Het is een harmonieus schilderij. 
Een alledaags tafereel. Wat zich, 
door het geschilderde zachte licht 
wat over het naakte vrouwenlichaam 
valt, kwalificeert tot meesterwerk. 
Kenmerkend voor Ingres is een 
voluptueuze, erotische sensualiteit. 
Deze komt tot uiting door het gebruik 
van typerende belijningen gecom-
bineerd met heldere, felle kleuren. 
Ook valt op dat er bij Ingres, bekend-
ste student van David, bijzonder 
weinig afstand is tussen geportret-
teerde en kunstenaar.

Violon d’Ingres

Man Ray (1890-1976) 

1924, gelatinezilverdruk, 
39x30 mm

Man Ray was een belangrijk 
fotograaf in de tijd van het dadaïsme
en het surrealisme. De titel van zijn 
foto Violon d’Ingres geeft het al aan; 
het schilderij van Jean Auguste
Dominique Ingres, namelijk De 
baadster van Valpinçon diende als
inspiratiebron. Man Ray is een 
begrip geworden in de kunstwereld  
dankzij zijn eigenzinnige foto’s. 
Mede door zijn werk werd fotografie 
als autonome kunst erkend. De zoon 
van Russische immigranten was 
een conceptuele kunstenaar. Em-
manuel Radnitzky, bijnaam Manny, 
signeerde zijn werk met de naam 
Man Ray. Ook hij maakte intieme en 
persoonlijke beelden. Soms met een 
verborgen boodschap.

Experimenten

Het is een grote verdienste van Man Ray dat hij de fotografie ontdekte 
als beeldend product. In de opname ’Violon d’Ingres’ wist hij via mon-
tagetechniek, twee beelden samen te voegen en zo liet hij een nieuw 
beeld ontstaan. Op de gefotografeerde rug van een vrouw voegt hij door 
fotomontage twee klankgaten uit een viool toe. Een bijzondere viool lijkt 
ontstaan te zijn. Deze foto is een goed voorbeeld van het visuele experi-
ment waarvan Man Ray hield. Een speels samenvoegen van beelden 
tot een nieuwe compositie. Hij was niet de uitvinder van deze techniek, 
maar maakte er veelvuldig gebruik van en experimenteerde met de 
mogelijkheid. Zo experimenteerde hij zonder camera 
met licht en donker, het camera 
obscura. Voorwerpen werden 
in de donkere kamer aan een 
bepaalde lichtinval blootgesteld 
en afgedrukt op fotopapier. Hij 
noemde de resultaten ’Rayo-
graphs’ .  

Reproductie

Eigenlijk was voor Man Ray 
fotografie niet zijn grootste passie, 
hij werd liever gewaardeerd om 
zijn dadaïstische readymades. Een 
industrieel voorwerp wordt hierbij uit 
zijn alledaagse context gehaald en 
tot kunst bestempeld. Een kunstvorm 
ontketend door zijn goede vriend 
Marcel Duchamp, denk aan diens 
‘Fontaine’ uit 1917. Maar daar viel 
tot zijn frustratie 
geen droog brood 
mee te verdienen. 
Hij raakte steeds 
meer gewaardeerd 
om zijn portret- en 
modefotografie en 
experimenteerde in 
zijn vrije tijd ijverig 
met zijn camera, met 
als resultaat vele 
beroemde naaktfoto’s 
van zijn minnaressen 
en tweede echtgenote. 
Een rode draad in het 
werk van Man Ray 
betreft de reproduceer-
baarheid van kunst. 
Hij grijpt regelmatig 
terug op zijn werk, zo 
maakt hij van zijn vroege 
schilderijen foto’s en later 
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weer litho’s. Wat dat betreft hebben beide 
kunstenaars misschien meer gemeen 
dan het thema ‘naakte dames’. 

Camera Lucida

Ingres is iemand die zichzelf veel heeft 
herhaald. De manier waarop Ingres 
tekende, deed de schilder David 
Hockney denken aan werk van Andy 
Warhol, waarvan bekend is dat het 
door overtekenen van geproject-
eerde dia’s tot stand kwam. Zou ook 

Ingres een of ander optisch instrument hebben 
gebruikt? Hockney begint te experimenteren 
met een camera lucida (vanuit Latijn: heldere 
kamer). Met dit eind 1806 door de Engelse 
natuurkundige William Wollaston uitgevonden 
instrument (een prisma en twee lenzen op 
een standaard) kan iemand een voorstelling 
projecteren op een stuk papier. Hierdoor kun je 
heel makkelijk het geprojecteerde overtrekken. 
Hockney komt er al snel achter dat het 
toch niet zo makkelijk gaat, bij beweging 
verschuift ook het beeld op papier. Maar hij 
ontdekt hierna dat je niet moet proberen een 
gehele voorstelling in detail na te tekenen, 
maar alleen snel de plaats van een paar 
belangrijke kenmerken moet vastleggen. 
Zoals neus, ogen, mond, gezichtscontouren. 
Daarna kan de rest worden ingevuld zonder 
trucje, met de hand. 

Authenticiteit

Aan Hockney’s schijnbare ontdekking, ook ge-
baseerd op onder meer werken van Da Vinci, 
Vermeer, Holbein, Dürer en Lorenzo Lotto, 
wordt getwijfeld door menig kunstcriticus. Er is 
een gebrek aan sporen. Er schijnt veelvuldig 
gebruik te zijn gemaakt van technische hulp-
middelen tussen de zestiende en achttiende 
eeuw bij het tekenen en schilderen. Maar we 
kunnen niet heen om het echte talent van de 
grote meesters, zoals Ingres wie ook zijn ken-
nis doorgaf aan zijn leerlingen. Een kunstenaar 
verdwijnt bovendien snel uit de herinnering als 
zijn werk geen enkele authenticiteit bezit.

In Man Ray’s tak van kunst kan er makkelijk 
sprake zijn van ‘vervalsing’ of bedrog. 
De authenticiteit van zijn vele werken in diverse 
collecties is nog steeds een beladen onder-
werp, onder meer doordat een oude vriend 
van hem nieuwe afdrukken maakte en ging 
verkopen als ‘echt werk’.  Maar ook bij Man 
Ray gaat op dat hijzelf zonder twijfel een ver-

nieuwende en originele gedachtengang bezat. 
Uniek ook zeker in zijn tijd. Een inspiratie voor 
de generaties na hem.

Ode of commentaar?

Een creatief project start met het zoeken naar 
inspiratie. Kunst kan op verschillende wijze 
‘binnen’ komen bij de aanschouwer. Waarom 
voelde Man Ray zich uitgedaagd een variant 
te maken op Ingres baadster van Valpinçon? 
Als we de foto analyseren dan zien we de rug 
van een zittende vrouw. De manier waarop de 
vrouw ons de rug toekeert, is overgenomen 
van het schilderij van Ingres. De ronde vormen 
van de rug met de klankgaten moet ons doen 
denken aan een viool. En zo geeft Man Ray 
vorm aan zijn commentaar op Ingres. Hij doelt 
namelijk enerzijds op de schilder Ingres zelf die 
een amateur violist was. Anderzijds verwijst hij 
naar de academische traditie en waarden.
Hij neemt ze niet meer voor serieus en waar. 
Hij als dadaist zoekt uitingen om de grenzen 
in de kunst te verleggen. Naar het schijnt hield 
Ingres ook enorm van vrouwen. En het feit dat 
in het Frans Violon d´Ingres ‘hobby’ betekent 
maakte dat Man Ray niet kon nalaten deze 
woordengrap te gebruiken om aan te 
stippen dat één van Ingres hobby’s, 
vrouwen waren.

Kiki

Maar ook Man Ray hield van vrouwen. Zo was 
de dame met de inmiddels wereldberoemde 
rug geen onbekende voor de fotograaf.
Kiki werd in 1901 geboren als Alice Prin en leek 
voorbestemd voor een leven als arbeidster. 
Maar omdat ze nergens goed betaald werd 
en zich verveelde, begon ze op veertienjarige 
leeftijd te poseren voor de kunstenaars van 
Montparnasse.
Zo ontmoette ze vele beroemde artiesten zoals 
Picasso en Man Ray. Ze werd de levensgezel-
lin van de surrealistische fotograaf. Kiki had na 
verloop van tijd een succesrijke cabaretact in 
de hipste Parijse clubs en werd ook zelf een 
getalenteerde kunstenares. Kiki was groot-
moedig: ze leefde van dag tot dag en dat was 
haar charme. Zij weet haar aanschouwer nog 
steeds te biologeren zonder dat ze in de lens 
keek. 
De foto is vandaag de dag te bezichtigen in het 
Getty Museum te Los Angeles. De enige echte 
Baadster van Ingres is te vinden in het Louvre 
te Parijs. 

Vervolgens wordt de 

geïnspireerde weer een 

inspiratiebron voor de 

volgende kunstenaar. 

Dit maal in de discipline 

modevormgeving:

Jean-Charles de 

Castelbajac, 

modecollectie 2011. 
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