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Ligetfalvi Gergely

A kinetikus művészettől  
a csapdaképig
Daniel Spoerri művészetéről

 

daniel Spoerri a tableau-piége (csapdakép) műfajának „fel- vagy megtalálásá-

val” lett világhírű a hatvanas évek elején. Nincsen olyan, az 1945 utáni nyugati 

képzőművészetet feldolgozó kézikönyv, amelyben ne szerepelne csapdakép: pisz-

kos edények, üres üvegek, hamutartó és cigarettacsikkek asztalra, székre vagy 

másfajta alátétre rögzített, jellemzően étkezés utáni maradványegyüttese, mely 

köznapi, vízszintes helyzetéből függőlegesbe fordítva, képként lóg a falon. Hogy 

Spoerri neve mennyire összefonódott a tableau piége-zsel, jól mutatja a követ-

kező történet. Mikor a művész 1964-ben egy New york-i partyn bemutatkozott  

a jelenlévőknek, a társaság egyik tagja ránézett, a kezében lévő sörösüveget a 

talpával a falnak fordította, s így kérdezte: „This Spoerri?”1

jóval kevéssé ismert viszont a csapdakép 1960-as születéséhez vezető, meg-

lepő módon a kinetikus művészet (és a geometrikus konstruktivizmus) irányából 

elinduló folyamat. pedig ennek ismerete tenné lehetővé a „képet létrehozó néző-

nek” (duchamp), hogy ne csak a ready made gesztusát továbbvivő, dadaista utó-

ízű provokátornak tekintse Spoerrit — akinek első tableau piége-eivel való talál-

kozására így emlékszik vissza az ötvenes-hatvanas évek párizsának egyik vezető 

műkritikusa, Alain jouffroy: „Rögtön megéreztem, hogy nagyon erős viszony fűzi az 

archeológiához és a halálhoz. Abban az időben ez abszolút innovációt jelentett.”2 

Az alábbiakban a csapdaképhez vezető fejlődéstörténetet a művész saját, kora-

beli, illetve retrospektív írásaiból kísérlem meg rekonstruálni.

daniel Spoerri 1959 őszén, huszonkilenc évesen tért vissza párizsba. Korábban is 

élt már itt 1952-től 1954-ig, akkoriban még tánc-ösztöndíjasként. Ezalatt legjobb 

barátja, jean Tinguely mellett is asszisztenskedett.3 Az ötvenes évek végére már 

jó ideje maga mögött hagyta a balett-táncosi, majd utána a költői pályát is, de 

korántsem érkezett tervek nélkül: a képzőművészet világában próbált szerencsét 

„Edition MAT”-jával.

„A MAT-szó a Material első három betűjéből áll, a konkrét költészeti folyóiratéiból, 

amelyet 1957-ben adtam ki Darmstadtban, és amely azon túl, hogy a konkrét költé-

szet első antológiája volt (1. szám), először jelentette meg Emmett Williams  

(2. szám) és Dieter Roth (3. szám) konkrét betű- és szókombinációit. Azért Material 

volt a neve, mert a konkrét költészet úgymond előrendezte a szóanyagot, amit az 

olvasó értelmezhetett, ahogyan később a ‘csapdaképeim’ a művészi interpretáció 

nélkül mutattak be egy szituációt, ‘donner à voir’-ként, kínálkozásként, adódásként 

a látásnak, a nézésnek.

Így adódott, hogy az M, A, T a ‘Multiplication d’Art Transformable’ kezdőbetűi, és 

ezáltal tartalmazzák az első multiplikáció-kiadások programját. Multiplikáció alatt 

1 Az alábbi írás nyomán: Barbara räderscheidt: Vom unordentlichen Tisch in die Küche. In: daniel 
Spoerri: Eat Art — Daniel Spoerris Gastronoptikum. Edition Nautilus, Hamburg, 2006. 5-13. o.
2 Alain jouffroy in opus International, 110. szám, szept./okt. 1988, 12. o.
3 Spoerri korai párizsi éveiről lásd: ligetfalvi Gergely: Jean Tinguely portréja. ArT-magazin, 
VI. évf. 2008/4., 56-63.o.

nem szokványos sokszorosítást értünk, megha-

tározott technikától függő másolásmódot, mint 

amilyen a litográfia, rézmetszet, szőtt kárpit vagy 

bronzöntvény, hanem aminél a teljesnek több 

a jelentősége, mint az egyeseknek, multiplikált 

eredetik, eredetik sorozata [originale in Serien] 

tehát — ahogy például ugyanaz a téma variálódik 

a zenében, vagy ahol a mozgás garantálja a sok-

szorozódást.”4

Az Edition MAT multiplikációi a tiszta mozgást, 

a variációt vagy az átalakulást tematizálták.  

Az „eredetikből álló sorozatokban” éppúgy meg-

jelentek mozgó tárgyak — mint Tinguely kis 

motorral hajtott színes papírcsíkokból álló 

Constante-jai —, mint a néző vagy mondjuk egy 

lemezjátszó által mozgásba hozható kartonpa-

pírlemezek. Ez utóbbira példák duchamp roto-

relief jei, melyek multiplikálására személyesen a 

Mestertől kapott engedélyt Spoerri. A felsorol-

takon kívül, Man ray és dieter roth mellett a 

geometrikus absztrakció olyan művészei jegy-

zik az Edition MAT-ot, mint joseph Albers, Karl 

Gerstner, yaacov Agam, pol Bury, jesus-rafael 

Soto vagy Victor Vasarely.

A multiplikáció eljárásával, a tömegterme-

lés határán alig innen előállított szériák egyes 

darabjai nem viselik magukon a művészek sze-

4 Daniel Spoerri beschreibt 54 Werke. Museum jean Tinguely 
Basel, 2001. A cd 2-es számú hanganyaga.
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mélyes kézjegyét. Ennek kiiktatása egyben a művészi autoritás kivételezettsé-

gét is hatályon kívül helyezte. A MAT-művek egységára — függetlenül az adott 

művész piaci árától — darabonként 200 frank volt. A befogadó pedig nem kész 

műalkotást kapott, hanem olyan objektet, amely az újra és újra szükséges aktua-

lizálás során, a mozgásba hozatal során ölt formát. A műváz csak az egyéni befo-

gadói tevékenységgel kiegészülve válik művészeti benyomássá (duchamp nézője).

Spoerri emellett művészeti ügynökként is mozgásba hozta a MAT-objekteket, 

amelyek az első, 1959. novemberi, a párizsi Galerie loeb-beli kiállítást követő 

évben bejárták Európát: kiállították őket Milánóban, londonban, Stockholmban 

és zürichben is. Eközben Spoerri művészetszervező tevékenysége is kibővült.

„Az utolsó ‘MAT’-kiállítást a zürichi Iparművészeti Múzeumban rendezték meg, 

Kinetikus művészet címmel. […] Ehhez a kiállí-

táshoz készült először igazi katalógus, és ráadásul 

Marcel Duchamp megengedte nekem, hogy erre 

az alkalomra elkészítsem a Biciklikerék új válto-

zatát. 

A megnyitón Bil Travis egy történetét olvastam 

fel, mely tulajdonképpen a multiplikáció gondola-

táról mondott ítéletet, mert ez a szöveg mexikói 

indiánokról szólt, akik mellékkeresetként szívesen 

árulták kézzel fonott kosárkáikat a piacon, de egy 

sokezres megrendelésre nemet mondtak, mivel ez 

a többletmunka egész társadalmi berendezkedé-

süket felborította volna. 

Este meghívásom volt Willy Rotzlerhez [a zürichi 

Iparművészeti Múzeum igazgatójához], ahol 

jelen volt Willem Sandberg, az amszterdami  

Stedelijk Museum igazgatója is. Ez a hely 

mindannyiunknak példaértékű volt akkoriban. 

Először volt kávézó egy múzeumban; a könyvtárat 

mindenki használhatta fölösleges papírmunka és 

nehézségek nélkül, ráadásul a látogatóknak bejá-

rásuk volt a kertbe, amelyben egy kis tó is volt. 

Mielőtt Sandberg lett itt az igazgató, ez a városi 

múzeum még csak várostörténeti múzeum volt, 

amelyhez hivatalosan még mindig hozzátato-

zott Rembrandt éjjeli őrjárata, és ahol egyáltalán 

minden ki volt állítva, ami várostörténeti, például 

historikus teremberendezések. Sandberg javasolta 

a ’történelmi’ és a ’kortárs’ részlegek különválasz-

tását, ’saját’ Rembrandtjait a Rijksmuseumnak 

adta tartós letétbe, amit eleinte senki sem értett, 

és kizárólag a jelenkori művészetnek csinált helyet. 

E mindannyiunk által csodált Sandberg ült most 

mellettem, és én — csordulásig telve a mozgás-

sal dolgozó művészek éppen elkészült kiállításá-

tól — szinte letámadtam, mert ő nem foglalko-

zott olyan rég óta a mozgással a művészetben. 

Futurizmus, Marcel Duchamp, az orosz avant-

gárd, Vladimir Tatlin és Naum Gabo, a Bauhaus 

és természetesen mindenki, Alexander Caldertől 

Jean Tinguely-ig, muszáj lenne mindezt egy nagy-

szabású kiállításon megmutatni. Sandberg szóra-

kozva hallgatta a szózuhatagomat, s csak ennyit 

mondott: »Írja le nekem, amit elmondott. Készít-

sen egy expozét, és majd meglátjuk.«”5

Ebből az expozéból lett a Bewogen Beweging 

című kiállítás, melyet 1961 során az amsz-

terdami Stedelijk Museumban, a stockholmi 

Moderna Museet-ben és a Humlebæk-i louisiana 

Museumban is megrendeztek. Az Edition MAT 

logikus következménye — és lezárása — volt 

ez a kiállítás, amely áttekintést szándékozott 

nyújtani a maguktól mozgó, vagy mozgatható 

műtárgyak ötven éves történetéről. de már 

jóval az amszterdami kiállítás előtt másvalami 

adott daniel Spoerrinek elfoglaltságot — aki köz-

ben önálló képzőművésszé vált.

5 daniel Spoerri: Wie aus der kleinen Edition MAT die grosse 
Ausstellung kinetischer Kunst wurde. In: daniel Spoerri: 
Anekdotomania. jean Tinguely Museum, Basel, 2001. 89-90.o.
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Tuborg, 1961, asztal-kép, 36× 47 × 54 cm

Sammlung Karl Gerstner

daniel Spoerri
Hugo pott csapdában, 1960, asszamblázs, 50 × 50 cm
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„mit teszek? ”– kérdezi 1960 decemberében az autodidakta művész. „talált, a 

véletlen által előkészített szituációkat ragasztok meg úgy, hogy azok megragasztva 

maradnak. ami remélhetőleg rossz érzést kelt a nézőben. erre még visszatérek.

le kell szögeznem aztán, hogy én semmi jelentőséget nem tulajdonítok az individu-

ális alkotói teljesítménynek. ez talán egyfajta sznobizmus, mindenesetre ez a meg-

győződésem már jóval azelőtt megvolt, hogy csapdaképeket készítettem. a csapda-

képek nekem csak egyik fajta megnyilvánulásai ennek a meggyőződésnek. másoknál 

nincs ellenemre az alkotói teljesítmény, vagyis pontosabban szólva nem mindegyik 

esetben. de a művészet csak addig érdekel, amíg egy optikai leckét mutat be, meg-

oldása legyen bár pusztán individuális, vagy többé-kevésbé objektív. a határt min-

denesetre nehéz meghúzni. a néző, legalábbis nézetem szerint inkább egyéni reakci-

ókra jogosult, vagy annak kellene lennie. az én esetemben az optikai leckének abban 

kellene állnia, hogy felhívja a figyelmet a mindennapi élet olyan szituációira és régi-

óira, amelyekre kevésbé vagy egyáltalán nem figyelünk. úgymond az emberi tevé-

kenységek nem tudatosított csomópontjai; vagy más szavakkal: a véletlen formai és 

expresszív precizitása minden pillanatban. és én megengedhetem magamnak, hogy 

büszke legyek a véletlenre, mert hiszen én csak az ő nagyképű, szerény szolgálója 

vagyok. nagyképű, mert teljesítményét, melyről mit sem tehetek, a saját nevemmel 

jegyzem. szerény, mert beérem annyival, hogy a szolgálója legyek (és ráadásul rossz, 

ilyen messzire terjed a szerénység).

a véletlen szolgálója, ez lehetne foglalkozásom megjelölése, és itt először még le kell 

szögeznem, hogy távolról sem én vagyok az első, aki őt használja. ami nekem távol-

ról sem jelent gondot, mivel én az eredetiséget ráadásul egyáltalán nem tartom 

szükségesnek.

a csapdaképeimnek kellemetlen érzést kell kelteniük, mert a nyugalmi állapotot 

gyűlölöm. gyűlölöm a rögzítést, az ellentmondást, amit a tárgyak rögzítése jelent; 

kiszakítani őket állandó változásukból és folyamatos mozgáslehetőségeikből, a vál-

tozás és mozgás iránti szeretetem ellenére, tetszik nekem. az ellentétek, ellentmon-

dások kedvesek nekem, mert izgalmat idéznek elő. és először csak ellentétekből adó-

dik egy egész. a mozgás nyugvást idéz elő. a nyugvásnak, fixációnak, halálnak kel-

lett mozgást, változást és életet provokálnia. magamban így képzelem legalábbis.”6

A csapdaképben az egyéni kézjegy elhagyását a ready-made-jelleg őrzi meg.  

A műváz szerepét így készen talált tárgyak — kezdetben leggyakrabban, és 

később is jellemzően — az étkezés eszközei veszik át. 

A véletlen szituációk „szolgai” felhasználásával Spoerri háromdimenziós csend-

életeket alkot. Az asztal, az evőeszközök, az elhasznált szalvéták és az elszívott 

cigaretták csikkjei alkotta asszamblázsok nem pusztán tárgyak szinkretisztikus 

együttesei. Hiszen ennél az asztalnál valakik ültek és étkeztek. Biztos beszélget-

tek is — és platón óta tudjuk, hogy egy vacsora akár még szümpozionná is válhat. 

Ezek az asztal-képek az emberi mivolt feltárásának termékeny pillanatai, melyek 

paradox módon memento mori-k: sírhelyszerű állomásai, emlékhelyei az anyag-

csere szüntelen forgatagában végesen időző embernek. Hans Saner szavaival:  

„Az objektek az ember kettős, más anyagokkal és más emberekkel való érintkezésé-

nek nyomai és üzenetei, amelyek nélkül senki sem létezhet.”7 és hiába a véletlen sze-

mélytelensége — az esetleges szituációk egyediségét számos sorozattal példázó 

csapdaképek nem csak a mozgás és a nyugalom feszültségét rejtik magukban.

„Négy egyforma nagyságú tableau-piége teszi ki a csapdaképek sorozatát, melyek 

a legelsőknek számítanak” — kommentálja a művész a Hugo Pott csapdában című 

1960-as művét tartalmazó sorozatot, már 2001-ből visszatekintve. „Fehér vagy 

fekete deszkákra montíroztam őket, amelyek eredetileg Soto MAT-objektjeinek 

alátétei lettek volna; még mielőtt rájuk nyomtatták a szeriográfiát a koncentrikus 

körökkel.

Közben, egész pontosan válaszként a mozgásművészetre, amellyel 1959/60-ban 

Párizsban oly sokat foglalkoztam, jutottam arra, hogy a mozgással a nyugalmi hely-

6 daniel Spoerri: was ich tue? In: Anekdotomania 94-96.o. Mint az ötvenes-hatvanas években a német 
nyelven író képzőművészek közül jónéhányan — a legismertebb közülük talán Hermann Nitsch — a 
szimbolista költő Stefan George nyomán Spoerri is gyakran csupa kisbetűvel, de az írásjeleket 
megtartva ír. 
7 Hans Saner: Daniel Spoerri objektművészetének politikai dimenziójáról. In.: daniel Spoerri: Werke 
1960–2001. Kerber Verlag, Bielefeld, 2001.

zetet,8 úgymond a pillanat rögzítését mint dia-

lektikus ellentétét állítsam szembe. E válasz volt 

a csapdakép […], mint úgymond ’világ-kivágat’ 

vagy ’mini-territórium’. Ez nekem érzelmileg is, 

mint hontalannak (aki sem román sem zsidó, sem 

svájci sem francia, sem ortodox sem protestáns, 

sem izraelita, sem katolikus nem voltam)9nagyon 

fontos volt, és teljesen hozzájárult ahhoz, hogy 

nagyon hosszú ideig — egy életen át — foglalkoz-

tam ezzel a kérdéssel. Így érthető a ’csapdakép 

fejlődése’ is, tulajdonképpen a megkérdőjelezése, 

aminek a Párizsi Akadémia művészetprofesszora 

egy előadás után így adott hangot: »Mon cher 

Spoerri, Ön olyasvalamiről ismert, amit egy életen 

át el akart pusztítani.«”10

8 A német ”Stillstand” szó (nyugalmi/ álló helyzet) első 
tagja megegezik a ”Stilleben”-ével — utóbbi csendéletet 
jelent.
9 „Romániában kezdtem iskolába járni, sőt még fekete inget 
is viseltem, mint a Hitlerjugend. Ez már Antonescu idején volt. 
Csak aztán vették észre, hogy zsidó nevem van: Feinstein. 
Apám ugyanis zsidó volt, de kitért zsidó, missziót vezetett a 
zsidók hittérítésére. És amikor rájöttek erre a rettenetes tényre, 
a legrövidebb úton kitették a szűrömet, és át kellett mennem 
egy zsidó iskolába. Na, ott meg azt mondták: ez nem is igazi 
zsidó! Először is nem zsidó vallású, másodszor pedig az apja 
zsidó és nem az anyja, márpedig a zsidóságban, mint tudjuk, az 
anya számít. Kénytelenek voltak felvenni, de nem jártam be, 
legalábbis nem emlékszem, hogy bejártam volna; levegőnek 
néztek, nem vettek rólam tudomást.” […] „Anyám ugyanis 
svájci születésű volt, neki volt Spoerri a leánykori neve, és úgy 
tervezte, hogy egy szép napon mindahányan visszatelepülünk 
Svájcba, és ott fogunk élni - hatan voltunk testvérek, és én 
voltam a legidősebb. Tizenkét éves voltam, amikor eljöttünk. 
Éppen az idén volt hatvan éve, hogy apám meghalt - a jasi 
pogromban, ahol halomra gyilkolták a zsidókat.”. (részletek 
Adamik lajos és Nagy Márta 2002. október 20-án készült 
budapesti Spoerri-interjújából. „Nem csinálhattam egész 
életemben ugyanazt a dolgot”, Balkon, 2002/12. 
10 Daniel Spoerri beschreibt 54 Werke. Museum jean Tinguely 
Basel, 2001. A cd 3-as számú hanganyaga.d
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daniel Spoerri
Asztal-kép, 1972, asszamblázs, 71,5 × 70,5 × 41 cm


