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“In het oude leven was alles stil. Met de komst van machines in de negentiende 
eeuw werd lawaai geboren.  Nu triomfeert dit geluid en heerst over de mens.”



“uno, due, tre, quattro ...
Marinetti Boccioni, Carra Balla Palasechi!
Marinetti Boccioni, Carra Balla Palasechi!

Futurist Manifesto!
Futurist Manifesto!

war is the worlds only hygeine
energy and fearlessness

racing car the beauteous beast
hurl defiance at the stars

Futurist Manifesto!
Futurist Manifesto!

Voices of animals animals men!
Voices of animals animals men!
And the futurist theatre goes

noises obtained by percussion
metal, wood on skin and bone

voices of animals and men
laugh, shout, scream and moan”

Deze zijde:
Tekst: Adam Ant Animals and men: LP Dirk wears white sox: Do It Records 1979
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Schilderij Luigi Russolo Muziek 1911
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0. Citaat
“Mediatechnologie is veranderlijk en beïnvloedt ons gedrag en gevoel voor 
esthetiek. Kunstenaars en vormgevers experimenteren volop met de nieuwste 
media. Waaruit bestaat onze interactiviteit met de media? Hoe beïnvloeden zij 
onze fysieke bewegingen en mentale reacties? Is er nog onderscheid tussen de 
rol van maker en gebruiker? De gebruiker is consument en producent tegelijk: 
geluid, tekst en film worden geremixt tot nieuwe vormen. Wie is de auteur (en 
wie krijgt betaald)? Wat betekenen termen als 'origineel' of 'uniek' nog? “

3



1. Intro
In de periode van de Industriële Revolutie volgden wetenschappelijke 
ontwikkelingen elkaar in snel tempo op. 
Buiten Italië werd de komst van een nieuw tijdperk verkondigd door dichters als 
Charles Baudelaire die mysterieuze domeinen beschreven. Schrijvers als James 
Joyce analyseerden gedachten en gevoelens van hun personages en 
toneelschrijvers brachten subtiele psychologische conflicten in beeld. Schilders 
zoals Wassily Kandinsky deden afstand van natuurlijke verwijzingen en gingen  
in hun abstractie op zoek naar het mystieke. 
In Italië ontstaat het Futurisme als onderdeel van dit versnellingsproces waarin 
het afscheid wilde nemen van eeuwenoude regionale tradities. De stroming 
verheerlijkt de industrialisatie door indrukken en beleving weer te geven van 
arbeiders in fabrieken en hun leven in snel groeiende steden. 
Het proces begon hier in 1880 met de bouw van de eerste elektrische machine.
Natuurkundige uitvindingen, zoals Guglielmo Marconi’s draadloze telegrafie 
vonden er plaats. Hoogspanningsleidingen ten behoeve van distributie van de 
energiestromen werden in een driehoek aangelegd tussen Turijn, Genua en 
Milaan. In Turijn werd autofabrikant Fiat opgericht in 1899. In hetzelfde jaar 
reed er een elektrische trein tussen Monza en Milaan. Op de eerste 
internationale autotentoonstelling in Milaan won Ettore Bugatti de grote prijs. 
Industriële concentratie leidde in 1905 tot de vorming van Ilva, het eerste 
Italiaanse staalkartel. In 1906 werd de opening gevierd van de Simplon, de 
langste spoortunnel op dat moment. Sport werd populair, in 1907 werd de eerste 
Milaan- San Remo gehouden en Italianen wonnen race en rally wedstrijden. 

De nieuwe wereld van snelle auto’s en de verovering van het luchtruim zorgden 
voor de sensatie om buiten fysieke grenzen te treden. In de schilderkunst 
inspireerde dit tot een stijl van vlotte bewegingen, lijnen en kleuren. Daarnaast 
bracht de komst van audiovisuele media een scala aan nieuwe mogelijkheden. 
Audio kon worden gereproduceerd en fotografie zorgde voor een realisme 
waarvan schilders werkeloos vreesden te worden. De projecties van sequenties 
hiervan, de eerste vormen van video, brachten nieuwe inzichten in bewegingen. 
Luigi Russollo vond muziek in lawaai. Hij verliet het gangbare en beroerde een 
akoestische verrijking in een nieuwe wereld van geluid.  
Futuristen lieten een minder toegankelijk geluid horen dat in niets verwees naar 
traditie. De rijkdom van het dagelijkse geluid werd genegeerd door de 
conventies van de muziek. Het varieerde van de primaire geluiden uit de natuur 
met het gebrul van het leven tot machines in de moderne stad. Tot in deze tijd is 
het nog steeds radicaal om het potentieel van lawaai als een aanvaarde bron 
van kunst te erkennen. 
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2. Het futurisme
De publicatie van het eerste manifest uit het jonge Italië markeert het ontstaan 
van het Futurisme. De tekst wordt verspreid tot in Rusland en verkondigd in eerste 
instantie een literaire stroming. De bewondering voor alle traditionele kunst, 
zoals de tot god verheven Michelangelo, zorgde voor afkeer van de academie 
en de musea. Deze reactie werd versterkt door de weerstand van deze instanties 
en vernielingen aan futuristische werken tijdens exposities. Voor de 
beeldenstormers was het doel zo min mogelijk inspiratie uit traditie te halen. 
Gedaan was het met het katholicisme dat eeuwenlang onderwerpen uit het 
verleden had gedicteerd. Onafhankelijk van het futurisme verloor de kerk aan 
gezag. Energiestromen van elektriciteit als opvolger van stoom zorgde voor een 
nieuwe mythe en aandacht voor het occulte in de spiritualiteit. Na het tijdperk 
van de priesters zouden de futuristen klaarstaan om de de nieuwe godsdienst te 
verkondigen.
De nieuwe dynamische werkelijkheid moest worden gebruikt als uitgangspunt om 
te experimenteren buiten de algemeen aanvaardde grenzen zoals die bestonden 
tussen de afzonderlijke kunsten. 

Ook de grenzen tussen kunst en politiek bestonden niet. Gedichten met politieke 
propaganda werden op theateravonden voorgedragen. Manifesten van rebellie 
tegen de gevestigde orde die eeuwenlang onderwerpen en technieken hadden 

gedicteerd pasten perfect in de politieke 
agenda van Benito Mussolini. WO I en de 
politieke kleur van de futuristen, met de 
grondlegger voorop, zorgen voor het korte 
bestaan van de oorspronkelijke stroming. 
De waardering van het futurisme wordt 
mede bepaald doordat overwinnaars de 
geschiedenis schrijven. Bovendien valt er 
weinig te exposeren in gesloopte musea: 
wie wil een stroming exposeren die je ten 
gronde richt? 

Foto Vlnr: Luigi Russolo, Carlo Carrà, Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni, Gino Severini.
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3. De grondlegger 
“Wij willen de musea en bibliotheken vernietigen en het 
moralisme, het feminisme en alle daden van lafhartigheid 
bestrijden”, tekent aanstichter Filippo Tomasso Marinetti 
in het eerste manifest op. Oprichting en Manifest van het 
Futurisme wordt op 20 februari 1909 gepubliceerd in Le 
Figaro, een Franse equivalent van het NRC. Hij roept op 
tot een antropologisch project, een nieuwe visie op de 
mens in een veranderde wereld met technologie, 
machines en snelheid. 
Kunstenaars uit verschillende disciplines die zich hierin 
herkenden sloten zich bij hem aan. Het principiële 

zelfonderzoek en de zoektocht naar alles wat afwijkt van traditie had tot gevolg 
dat ook zij manifesten publiceerden. Zo ontstonden er vele handvesten over 
uiteenlopende onderwerpen als beeldende kunst, poëzie, theater, architectuur, 
film en muziek. Hierin wordt  een gemeenschappelijke visie voor uiteenlopende 
kunsten uiteengezet. 
De ideologie van de toekomst moet ervoor zorgdragen dat ze de steriele 
omgeving van de academies en musea verlaat en een vitale plaats binnen de 
samenleving veroverd. Door op zoek te gaan naar verbindingen tussen kunst en 
maatschappij kan ze integreren in het dagelijkse leven en deze vernieuwen. 
Definities moeten opnieuw worden omschreven vanuit de stedelijke beschaving 
met haar zintuigelijke ervaringen van woorden in vrijheid en muziek van lawaai. 
Andere manifesten van zijn hand zijn Verstoring van zinnen, Draadloze fantasie, 
Bevrijde woorden, De futuristische gevoeligheid en Laten we het maanlicht 
doden. In de laatste roept Marinetti op tot een oorlog tegen 'alle doden die ons 
de weg versperren'. De tocht die op papier gemaakt wordt leidt langs de steden 
Jicht en Verlamming. Deze staan voor de intellectuele tradities van literatuur, 
musea en academies. Dat het maanlicht gedood moet worden verwijst naar de 
romantische traditie en de Symbolisten, de laatste minnaars van het maanlicht. 

Omstreden is zijn radicale standpunt “de oorlog de enige hygiëne van de 
wereld”, dat strijdvaardig in de praktijk werd gebracht. WO I werd begroet en 
vrijwillig reisde hij naar het front. Later wordt hij minister van cultuur onder 
Mussolini.
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4. De muzikant 
Een van de weinige futuristen die niet van snelle 
auto’s of vliegtuigen houdt, is Francesco Balilla 
Pratella. Paddestoelen waren meer zijn ding gezien 
het feit dat hij er een boek over schreef. Zijn 
futuristische manifesten waren radicaler dan zijn 
daden. Hij was een conventionele componist die 
muziek vooral op hele tonen schreef met vele 
traditionele invloeden uit zijn geboortestreek 
Romagna.

Zijn manifest van de Futuristische musicus van 11 oktober 1910 is het eerste teken 
dat het futurisme overslaat op andere kunsten. Kort ervoor valt een van zijn 
opera’s in de prijzen. Deze aandacht geeft hem de mogelijkheid zijn standpunt 
te verkondigen omtrent Italiaanse muziek. Hij benoemt de middelmatigheid van 
de Italiaanse componisten en roemt het nieuwe bloed van buitenlandse collega’s. 
Het doel is de muziek te bevrijden van alle imitatie en invloed uit het verleden.  
Muziek diende door de natuur en het bovennatuurlijke geïnspireerd te zijn. Het 
ontstaat vanuit het gevoel en met een open geest voor de toekomst. Het 
verheerlijkte diverse aspecten van het moderne leven en de wederkerigheid van 
de natuur.
Conservatoria moeten ruimte maken voor vrije richtingen en onderzoek. Deze 
moet gevonden worden door reactionaire critici, opgetuigde wedstrijden, het 
geloof in goed gemaakte muziek, de alleenheerschappij van de zangers en de 
misselijkmakende herhaling van de Napolitaanse en kerkelijke liederen 
overboord te gooien. 
Naast het Manifest van de futuristische musicus schreef Francesco Balilia Pratella 
Het technisch manifest van de futuristische muziek en De vernietiging van 
kwadraturen. De drie werken werden samen met muziek van zijn hand 
gepubliceerd in 1912 (met omslag ontwerp van collega Boccioni). Het Technisch 
manifest omvatte de aanbeveling om onregelmatigheid, atonaliteit en micro-tonen 
te verkiezen. De vernietiging van kwadraturen was een muzikale parallel aan 
Marinetti's Vernietiging van syntax.

7



5. De Schilder

De meest vindingrijke futuristische audiokunstenaar is 
geen muzikant. De in 1855 geboren excentrieke Luigi 
Russolo komt wel uit een muzikaal gezin. Zijn broers 
waren professionele musici maar hij verhuist als schilder 
naar Milaan alwaar hij Umberto Boccioni en Carlo Carrà 
bij zijn eerste expositie in 1909 ontmoet. Slechts enkele 
futuristische schilderijen komen van zijn hand. Het 
schilderij Muziek uit 1911 markeert zijn overgang van 
schilder naar instrumenten maker en componist. Hij krijgt 
deze ingeving wanneer hij, samen met zijn futuristische 
vrienden een optreden van Francesco Balilla Pratella 
bijwoont. Het blijkt een voordeel dat hij niet gehinderd 

wordt door muzikaal talent. Uit de schijnbare incompetentie volgt de overtuiging 
dat alle mogelijkheden open liggen in muzikale composities met onconventionele 
geluiden. 
Zijn anarchistische audiokunst begon met het manifest De kunst van lawaai, dat 
op 11 maart 1913 verscheen. Hierin wordt naast zes geluidscategorieën de 
akoestische geschiedenis van stilte naar geluid, van geluid naar ruis en van ruis 
naar lawaai uit de doeken gedaan. Ook de toekomst wordt beschreven. Er zal 
een stadium aanbreken waarin de motoren en machines van de industriële 
steden op elkaar afgestemd zullen worden. Elke fabriek vormt hierin een orkest. 
Hij stelt vast dat het beperkte scala van instrumenten en het gebrek aan 
originaliteit bij de componisten de akoestische behoeften van de moderne mens 
niet kan bevredigen. 
Een nieuw bewustzijn moet worden gevonden waarin de schoonheid van 
primaire geluiden uit de natuur in evenwicht is met de opgewonden stadse 
geluiden. Hierbinnen bevindt zich een groot spectrum. Als we de natuur of een 
grote moderne stad doorkruisen met onze oren in plaats van ogen zullen we 
plezier beleven bij het onderscheiden van geluiden. Geluiden die de ziel van de 
natuur kunnen weergeven en die van de zegevierende mens in een stad die de 
machines onderworpen heeft. 
Te denken valt aan weerkundige geluiden zoals het gerommel van onweer, het 
fluiten van de wind en het gekletter van de regen. In de natuur horen we 
bijvoorbeeld het gorgelen van een beek, een wervelende waterval en het ritselen 
van de bladeren. 
In de stad genieten we van het machinale geluid van zuigers, het gehuil van 
mechanische zagen, van neerkomende rolgordijnen, van dichtslaande deuren, 
het lawaai op stations, spoorwegen, ijzergieterijen, spinnerijen, drukkerijen en 
elektriciteitscentrales, het klapperen van gordijnen en vlaggen, het bonken van 
een tram op de rails, het schokken van een voertuig op bestrating en de stad bij 
nacht. 
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Van dieren horen we grommende geluiden en bijvoorbeeld het 
geklop van een dravend paard. De mens maakt lawaai in een 
massa en produceert onder andere hartkloppingen. Daarnaast 
zijn er geluiden die men via de mond kan maken zonder een 
toevlucht te nemen in spreken of zingen. Het laatste is door 
filosofen en linguïsten opgepakt om expressie te bestuderen die 
voorbij woorden binnen een taal gaan. 

In zijn manifest verdeelde hij geluid over 6 categorieën.
1	 	 	 	 	 	 2
Brullen 	 	 	 	 	 Fluiten
Klappen	 	 	 	 	 Snurken
Vallend water 	 	 	 	 Snuiven
Rijgeluiden
Blaasbalg
3 	 	 	 	 	 	 4
Fluisteren 	 	 	 	 	 Snerpen
Mompelen 	 	 	 	 	 Scheuren
Ritselen 	 	 	 	 	 Zoemen
Mopperren	 	 	 	 	 Rinkelen
Knorren	 	 	 	 	 Mixen
Gorgelen
5 	 	 	 	 	 	 6
Percussie met:	 	  	 	 Dierlijke en menselijke geluiden:
metaal, hout, huid, steen en klei 		 schreeuwen kreunen, lachen, snikken
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6. De Intonarumori 
Het atelier van Luigi Russolo verandert in 
een werkplaats voor elektronische 
geluidsexperimenten. Hij zoekt naar een 
elektronisch aangestuurd mechanisch 
middel dat lawaai (rumori) op ander 
lawaai kan afstemmen (intona). 
Intonarumori geven uitdrukking aan de 
wens rumoer tot een vorm van muziek te 

emanciperen. De Futuristische lawaai machines stonden garant voor 
spraakmakende provocatieve optredens, compleet met dirigent voor een 
traditionele formatie. Luigi Russolo slaagde erin een aantal van zijn futuristische 
theorieën in praktijk te brengen. Bij de bijzondere muzikale experimenten 
worden de nieuwe geluiden van de moderne wereld gereproduceerd en 
toegevoegd aan de bestaande. Het prototype werd drie maanden na de 
publicatie van zijn manifest in Modena gepresenteerd. 

De instrumenten bestonden uit een klankkast van hout met een speaker aan de 
voorzijde. De toonhoogte werd bepaald door een op de bovenzijde geplaatste 
hefboom te bewegen waaraan een stalen snaar bevestigd was. De vibraties van 
de snaar werden omgezet in een elektronisch signaal en doorgegeven aan de 
luidspreker.
In totaal maakte hij 27 verschillende Intonarumori die de namen meekregen van 
het geluid dat ze voortbrachten zoals huilen, donder en explosie. Later brengt hij 
deze bijeen in de Russolofono. Dit is een elektronisch instrument met een 
toetsenbord dat samples van individuele intonarumori kan combineren. 
Enkele titels van zijn grafisch genoteerde partituren zijn “Convegno delle 
automobile e degli aeroplani” (Ontmoeting van auto’s en vliegtuigen) en “Si 
pranza sulla terrazza dell’hotel” (Er wordt ontbeten op het hotelterras).

De controversiële optredens, die onder 
andere bezocht worden door Ravel, Satie, 
Stravinsky, Milhaud en Varèse brengen hem 
naar Londen en Parijs. 
Hoewel hij in zijn tijd geen volle zalen trok is 
hij in staat gebleken om een grote 
vernieuwing in de muziek in te leiden door 
middel van zijn zoektocht naar nieuwe 
geluiden en de betekenis ervan. 
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7. Outro 
Het goede voorbeeld van Russolo's kijk op het toekomstige stadsleven vond niet 
plaats in futuristisch en/of fascistische Italië, maar in de hoopvolle dagen van het 
communisme in de jonge Sovjet-Unie. In navolging van Italië ontstond ook hier de 
modernistische stroming die uiteenlopende groeperingen verbond die zich 
afzette tegen hun directe conservatieve voorgangers.

In 1920 werd het Concert voor Factory Sirens 
uitgevoerd. Werk was mooi, en het zoetste geluid 
voor een arbeider was de georkestreerde 
harmonische eenklank van de sirenes die hem 
opriep.

De geest van minder voor de hand liggende muziek is later terug te vinden in 
diverse stromingen zoals Aleatorische muziek (met toeval door improvisatie), 
Atonale muziek (zonder vaste toonsoort), Dodecafonische muziek (met 
twaalftoon reeks), Minimal music (met motieven die zich met lichte 
verschuivingen herhalen), Microtonale muziek (muziek met afwijkende 
toonstelsels), Musique Concrète (met alledaagse geluiden voortgebracht door 
elektronica) en Serialitische muziek (muziek met elementen van rekenkundige 
reeksen). 
Enkele voorvechters van deze tot op de dag van vandaag niet geaccepteerde 
vorm van minder voorspelbare muziek na het futurisme mogen niet ontbreken. 
Hun namen zijn Arnold Schönberg, Pierre Schaeffer, Steve Reigh,  Philip Glass, 
Edgar Varèse, Dick Raaijmakers, Karlheinz Stockhousen, John Cage, Brian Eno 
en Merzbow.
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8. Bijlage: Tijdslijn Italiaans Futurisme 1909-1918

1909
20 Februari 
Het Futuristisch manifest van Marinetti wordt gepubliceerd in Le Figaro uit Parijs en in Poesia uit Milaan. Vanwege de 
verkiezingen in maart van dat jaar verstuurt hij het manifest met de folder Het eerste politieke manifest. Boccioni, 
Bonzagni, Camona, Carra, Erba, Martelli, Romani en Russolo ontvangen ook een exemplaar.
1910
1 Februari 
Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Arnoldo Bonzagni, Carlo Cardl, Romolo Romani, Luigi Russolo en Gino Severini 
ondertekenen het Manifest van de futuristische schilder dat in eerste instantie als folder wordt uitgegeven.
1 April
Balla, Boccioni, Carra, Russolo en Severini ondertekenen Het technische manifest van futuristische schilders.
27 April 
Marinetti schrijft Het manifest tegen Venetië. Het word ondertekend door Altomare, Boccioni, Bonzagni, Buzzi, 
Carra, Cavacchioli, Folgore, Gorrieri, Marinetti, Mazza, Palazzeschi, Russolo en Severini. Marinetti zorgt ervoor dat 
er op 8 Juli duizenden exemplaren vanaf de toren in Venetie zijn gegooid. 
8 Oktober
Het Milanese gerecht behandeld een zaak tegen Marinetti die aangeklaagd is vanwege morele schade die hij 
toebrengt met zijn roman Mafarka le futuriste. De verdediging bestaat uit Barzilai, Brusorio, Cappa und Sarfatti en 
de dichter Luigi Capuana. Marinetti word vrijgesproken voor een volle zaal futuristen.
1911
11 Januari
Francesco Balilla Pratella schrijft het Technische manifest van futuristische musici. Op de tentoonstelling van de vrije 
kunst, die op 30 April in Milaan geopend word exposeren Boccioni, Carra en Russolo. Het beeld Het gelag van 
Boccioni wordt beschadigd.
29 Mei
Boccioni zet zijn theorie van de gemoedstoestand uiteen op een lezing in Rome.
22 Juni
La Voce  publiceert Schone kunsten en vrije futuristisch schilderijen, een artikel van Soffici die de aanval inzet op de 
futuristen. Boccioni, Carra., Marinetti en Russolo zoeken hem op in Florence en bij de levendige discussie komt de 
politie te pas.  
November
Boccioni en Carra gaan naar Parijs om de futuristische tentoonstelling voor te bereiden die in  februari gehouden 
gaat worden. Severini leidt zijn vrienden uit Milaan rond. 
1912
5e tot 24e Februari 
De tentoonstelling van futuristische schilders Boccioni, Carra, Russolo en Severini vind plaats in de Galerie Bernheim 
Jeune in Parijs. Boccioni, Carra, Marinetti en Russolo en zijn aanwezig bij de opening.
25. Maart
Het manifest van de futuristische vrouw van Valentine de Saint-Point verschijnt.
11 april
Boccioni publiceerde het manifest van De futuristische Sculptuur.
12 april tot 31 mei
Tentoonstelling van futuristische schilderijen in de galerie Der Sturm in Berlijn. Herwarth Walden is vanaf dat moment 
een van hen en publiceert futuristisch manifest in de Duitse taal.
11 mei
Marinetti publiceerde het Manifest van de futuristische Literatuur. Een selectie van zijn gedichten verschijnt in Duitse 
vertaling. Balla reist naar Duitsland om te werken aan het beeld De hand van de violist. Enrico Prampolini sluit zich 
aan bij de Futuristen.
1913
1 januari
Uitgever Attilio Vallecchi publiceert de eerste aflevering de tweewekelijkse Lacerba uit.
11Maart
Luigi Russolo publiceert het manifest De kunst van lawaai. Hij is de uitvinder van lawaai muziek en geeft binnen en 
buiten Italië concerten met zijn Intonarumori.
29 Juni
Apollinaire schrijft het manifest De futuristische antitraditie, dat op 15 september door Lacerba gepubliceerd wordt. 
11 augustus 
Carra schrijft het manifest De schilderkunst van tonen, ruis en lawaai. 
28 Augustus
Sevcrini trouwt met Jeanne Paul Fort. Marinetti en Apollinaire zijn getuigen.
11 Oktober
Bucconi, Carra, Russolo en Marinetti ondertekenen het politieke manifest dat in dezelfde maand in  Lacerba 
gepubliceerd wordt. Marinetti spreekt in Berlijn.
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1914
15 Januari
Aldo Palazzeschi publiceert zijn manifest Tegen pijn in Lacerba. 
Maart
Boccioni, Carra, Papini en Soffici ontmoeten in Parijs Apollinaire, Archipenko, Picasso, Kahnweiler, Modigliani, 
Matisse en De Vlaminck. 
28 April
Palazzecschi verklaard in het blad Voce dat hij afstand doet van het futurisme. 
20 Mei tot 10 Juni
Antonio Sant'Elia toont op een tentoonstelling van Nouve Tendenze in Milaan zijn ontwerpen voor een moderne stad.
11 juli
Het futuristisch Manifest van de architectuur word wereldkundig gemaakt in Lacerba. 
11 september
Balla en Cangiullo ondertekenen het manifest Het niet neutrale uniform. Balla, Marinetti en Cangiullo dragen de 
pakken. 
15 tot 16 September
Boccioni, Marinctti, Mazza, Piatti en Russolo nemen deel aan protestbijeenkomsten in Milaan en Rome.
20 September
Boccioni, Carra, Marinetti, Russolo en Piatti ondertekenen het manifest De futuristische synthese van oorlog.
1915
11 Januari en18 Februari
Corra, Marinetti en Settimelli schrijven het manifest van het futuristische synthetische theater, dat in 1916 in tijdschrift 
Avvenimenti gepubliceerd wordt.
11 maart
Balla en Depero ondertekenen van het Manifest De futuristische reconstructie van het heelal.
11 April
Balla, Corra, Marinetti, Mussolini en Settimelli worden in Rome gearresteerd.
Juli
Boccioni, Buzzi, Erba, Funi, Marinetti, Russolo en Sant 'Elia melden zich als vrijwilliger bij het leger. Piatti en Sironi 
zijn dan al aan het front.
De tekeningen die Carras tijdens de oorlog maakt verschijnen in boekvorm onder de titel Guerrapittura.
1916
1 juni
Oprichting van Italia Futurista, een krant uit Florence die onder leiding staat van Corra en Settimelli.
6 Juli
Sant'Elia ontvangt een medaille voor bewezen prestaties op de Monte Zevio.
17 Augustus
Boccioni, die tijdens een oefening van een paard viel overlijd in een militair hospitaal in Verona.
10 Oktober
Sant'Elia sterft aan het front.
1917
Mei
Marinetti raakt gewond aan het front en wordt overgebracht naar een ziekenhuis.
17 December
Russolo loopt een hoofdwond tijdens een gevecht op de Monte Grappa.
1918
Oktober
Bragaglia opent zijn museum Via Condotti in Rome.
December 1918 - januari 1919
Oprichting van futuristische politieke partijen in Ferrara, Florence, Rome en Taranto.
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9. BRONNEN

Boeken
Caroline Tisdall & Angelo Bozzolla	 Futurism
Londen	 1977	 	 	 	 Thames and Hudson	 ISBN0500201595
Umbro Apollonio	 	 	 	 Der Futurismus
Keulen	 1972	 	 	 	 M.DuMont Schauberg	 ISBN37701072X
Marianne W. Martin	 	 	 Futurist art and theory 1909-1915
New York 	 1978	 	 	 	 Hacker art books	 	 ISBN0878171924
Jurgen Harten e.a.	 	 	 	 Futurismus 1909-1917
Dusseldorp	 1974	 	 	 	 Stadtische Kunsthalle	 ISBN-
Giovanni Lista	 	 	 	 Futurisme
Parijs	 	 2001	 	 	 	 Finest & Librero	 	 ISBN9057642131
Pontus Hulten	 	 	 	 Futurismo & Futurismi
Milaan	 1986	 	 	 	 Palazzograssi	 	 ISBN-
Karin von Maur	 	 	 	 Vom Klang der Bilder
Munchen	 1985	 	 	 	 Prestel		 	 	 ISBN3791307274
Richard Humphreys		 	 	 Futurisme
Londen 	 1999	 	 	 	 Tate Gallery 		 	 ISBN9068682598

Audio
Musica Futurista, The art of noises 1909 - 1935 (Remastered)
2004	 	 	 	 	 	 Les Temps Modernes	 LTMCD2401
Futurism & Dada Reviewed	 	
1996	 	 	 	 	 	 Sub Rosa	 	 	 SUB1219
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Foto
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