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Meer dan ooit zijn we met elkaar in verbinding. Reizen 
is nog nooit zo eenvoudig geweest en iedereen is bijna 
continu bereikbaar. Communicatie is alles en overal. 
Het hoeft niet te verbazen dat met de exponentiële 
groei aan informatie, de drang om te vereenvoudigen en 
te synthetiseren steeds groter is geworden. Waar men 
vandaag tracht om beleidsintenties, crisiscommunicatie 
en historische berichtgeving te condenseren tot tweets 
van maximaal 140 karakters en men de krantenkoppen 
zodanig aanpast dat ze in één oogopslag aantrekkelijk 
zijn voor wie in het wilde weg zit rond te klikken, blijven 
mensen achter met hun persoonlijk verhaal. Door deze 
vereenvoudiging is beeldtaal steeds belangrijker gewor-
den en trachten mensen met beelden momenten vast 
te leggen om zo met de buitenwereld hun emoties en 
ervaringen te delen.

“Each person’s life is lived as a  
series of conversations.”

Deborah Tannen, sociolinguïst en professor 
aan de universiteit van Georgetown.

Daniel Spoerri werd in 1930 in Roemenië geboren als 
Daniel Isaac Feinstein. Hij was de zoon van de zendeling 
Isaac Feinstein en Lydia Spoerri. Toen Roemenië in de 
zomer van 1941 de kant koos van Nazi-Duitsland, kon 
zijn vader, een tot het christendom bekeerde jood, niet 
ontsnappen aan de wrede vervolgingen. Hij werd opge-
pakt, naar een vernietigingskamp gedeporteerd en ver-
moord. Met hun moeder, die over een Zwitsers paspoort 
beschikte, vluchtten Daniel en zijn broers en zussen in 
1942 naar Zwitserland en vonden er onderdak bij hun 
oom, Theophil Spoerri, rector van de Universiteit van 
Zürich. Daar werden de kinderen geregistreerd onder 
de meisjesnaam van hun moeder. Daniel Spoerri kreeg 

We are more connected than ever before. Traveling has 
never been easier and almost everyone is within a per-
manent range of contact. Communication is everything 
and everywhere. It should come as no surprise that with 
this exponential surge in information, the tendency to 
simplify and synthesize has increased. While attempts 
are made today to condense policies, communication at 
times of crises, and historical reporting into tweets of 
maximum 140 signs, and headlines are doctored in such 
a way that they are instantly appealing to whomever is 
randomly clicking away, people remain stranded with 
their personal stories. This simplification has made the 
language of the visual far more significant; people at-
tempt to capture significant moments with images in 
order to share their emotions and experiences with the 
outside world. 

“Each person’s life is lived as a  
series of conversations.”
Deborah Tannen, sociolinguist and professor  
at the University of Georgetown.

Daniel Spoerri was born in 1930 in Romania as Daniel 
Isaac Feinstein. He was the son of the missionary Isaac 
Feinstein and Lydia Spoerri. When, in the summer of  
1941, Romania took sides with Nazi-Germany, his  
father, a Jew who had converted to Christianity, did not 
escape the cruel persecution. He was picked up, de-
ported to an extermination camp and murdered. With 
their mother, who had a Swiss passport, Daniel and his 
brothers and sisters escaped in 1942 to Switzerland and 
found shelter there with their uncle, Theophil Spoerri, 
the rector at the University of Zurich. There the children 
were registered under their mother’s maiden name.  
Daniel Spoerri received an education in trade and 
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er een handelsopleiding en was werkzaam als boek-
handelaar, fruithandelaar en fotograaf.

In Zwitserland maakte hij kennis met danser, choreo-
graaf en regisseur Max Pfi ster-Terpis. Deze raadde 
hem aan een dansopleiding te volgen. Na een carrière 
als solodanser en als regisseur van avant-gardestukken 
van Eugène Ionesco, Pablo Picasso en Jean Tardieu, 
probeerde hij ook als fi lmregisseur te werken. In deze 
periode maakte hij kennis met Jean Tinguely en Eva 
Aeppli.

De gedwongen vlucht naar Zwitserland had een enorme 
indruk gemaakt op de 12 jarige Spoerri. Hij kende sinds-
dien een nomadisch bestaan en bleef nooit lang op één 
plaats. De grote steden werden ankerpunten waarnaar 
hij af en toe terugkwam, als een soort transitzone naar 
het rustige platteland. Bij elke verhuis verzette Spoerri 
bakens in zijn eigen carrière en in de kunstgeschiedenis.

In 1959 he moved to Paris, where he met Arman, 
François Dufrêne and Yves Klein. There his fi rst pieces of 
object art, the so-called Tableaux Pièges, came about. 
On October 27th 1960 the group Nouveau Réalisme was
founded in Klein’s studio together with Spoerri. In 1961
he participated in the exhibition The Art of Assemblage
in New York’s MoMA with, among others, Marcel 
Duchamp, Pablo Picasso, Joseph Cornell and Jean 
Debuffet. It was the fi rst time that assemblage art was 
at the centre of attention. In 1962, with Jean Tinguely, 
Niki de Saint Phalle and Robert Rauschenberg, among 
others, he designed and built the Dynamic Labyrinth at 
the Stedelijk Museum in Amsterdam.

In ‘64 and ‘65 Spoerri lived in the Chelsea Hotel in New 
York. During that time he put together the exhibition 
“Eaten by… - 31 Variations on a Meal”, at Allan Stone 
Gallery. With his table assemblages he allowed the au-
dience to engage with 31 intimate moments of various 
groups of people who had shared the table. This ex-
hibition was repeated in 1965 at Galerie Ad Libitum in 
Antwerp. This was also the artist’s fi rst solo exhibition 
in Belgium. 

worked as a book salesman, a fruit merchant and as a 
photographer. 

In Switzerland he met the dancer, choreographer and 
director Max Pfi ster-Terpis, who advised him to train 
as a dancer. Following a career as a solo dancer and 
as a director of avant-garde pieces by Eugène Ionesco, 
Pablo Picasso and Jean Tardieu, Spoerri also tried his 
hand at being a fi lm director. During this period he 
met Jean Tinguely and Eva Aeppli.

The forced escape to Switzerland had made a tremen-
dous impression on the 12-year old Spoerri. Since then 
he had led a nomadic existence and had never stayed 
in one place long. The major cities became anchor 
points to which he occasionally returned, as a kind of 
transit zone on the way to the peaceful countryside. 
With every move Spoerri made advances in his own 
career and in art history. 

In 1959 trok hij naar Parijs, waar hij kennis maakte met 
Arman, François Dufrêne en Yves Klein. Daar ontstond 
zijn eerste objectkunst, de zogenaamde Tableaux Piè-
ges. Op 27 oktober 1960 werd samen met Spoerri in 
het atelier van Klein de groep Nouveau Réalisme ge-
sticht. In 1961 nam Spoerri samen met onder andere 
Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Joseph Cornell en 
Jean Debuffet deel aan de tentoonstelling The Art of 
Assemblage in het MoMA in New York. Het was voor het 
eerst dat de assemblagekunst in het middelpunt van 
de belangstelling stond. In 1962 ontwierp en bouwde 
hij samen met ondermeer Jean Tinguely, Niki de Saint 
Phalle en Robert Rauschenberg het Dynamisch Laby-
rint in het Stedelijk Museum in Amsterdam.

In ‘64 en ‘65 woont Spoerri in het Chelsea Hotel in 
New York. Hij maakt er ondermeer de tentoonstelling 
“Eaten by… - 31 Variations on a Meal”, in de Allan Stone 
Gallery. Met zijn tafelassemblages brengt hij er het 
publiek in contact met 31 intieme momenten van ver-
schillende gezelschappen die de tafel hebben gedeeld. 
Deze tentoonstelling werd in ’65 herhaald in Galerie 
Ad Libitum te Antwerpen. Dit was meteen de eerste 
Belgische solotentoonstelling van de kunstenaar.

Carnaval des animaux 1995
Assemblage on sanachrome print
100 x 173 x 75 cm - 

Histoire des Boîtes à lettres No. XVII 2002 
assemblage
80 x 140 cm



In 1966 trekt de kunstenaar zich voor anderhalf jaar te-
rug op het Griekse eiland Symi, waar hij een restaurant 
opent, een uitgeverij start en professor wordt. Hij trekt 
vervolgens naar Nantes om een jaar later in Düsseldorf 
opnieuw een Restaurant Spoerri te openen.
Het is vanuit dit nomadisch bestaan, dat we kunnen 
begrijpen dat Spoerri een bijzondere relatie heeft met 
de voorwerpen die hij tegenkomt op zijn vele bestem-
mingen. Ze vormen zijn wereld, zijn verhaal. Los van 
elkaar zijn ze niet in relatie te brengen met een moment 
of met een herinnering, maar door ze te verenigen in één 
werk worden ze onderdeel van een geheel, een familie 
die onlosmakelijk verenigd is. 

Wieland Schied, voormalig conservator van de Beierse 
Academie voor Schone Kunsten beschrijft Spoerri als 
een verhalenverteller1. Zijn verhalen zijn echter niet 
talig, maar worden verteld door middel van zijn vele 
assemblages en collages die, onderverdeeld in thema’s 
en categorieën, elk hun eigen ontstaansgeschiedennis 
hebben, gedreven door het absolute toeval2. In vele 
opzichten kunnen ze worden bekeken als een toeval-
lige momentopname, een sprekend beeld waaruit bij-
na vanzelf een verhaal ontspruit. Hoewel elk werk een 
persoonlijk karakter heeft, slaagt de kunstenaar er in 
om de waarnemer te laten nadenken over het ontstaan 
ervan en zo een eigen verhaal te creëren.

Spoerri is gefascineerd door bepaalde plaatsen, ob-
jecten, personen en momenten. Hij wil deze niet ver-
liezen en zet ze vast in zijn werk. Werken betekent voor 
hem een stuk realiteit vastnemen en laten verder leven 
in een werk. Hij verzamelt realiteit en zet vallen uit 
om deze te vangen. In tijden waarin mensen met een 
snapshot elk mogelijk moment kunnen vastleggen om 
het nadien te delen via de sociale media, proberen mil-
joenen mensen dagelijks hetzelfde te doen. In zekere 
zin kan dit beschouwd worden als één van de redenen 
waarom het werk van Spoerri zo actueel is gebleven. 
Mensen delen immers foto’s van hun restauranttafel 
en plaatsen er iconen bij om het moment te vangen. 
Ze worden verspreid met als doel een verhaal te ver-
tellen over de maker ervan, de plaats en het moment. 
Als waren het momenten om te koesteren.

Stijn Coppejans

1 Daniel Spoerri, Coincidence as Master, uitgeverij Kerber - 2003
2 Topographie anecdotée du hasard, Daniel Spoerri - 1962 

In 1966 the artist withdrew for a year and a half on the 
Greek island of Symi, where he opened a restaurant, 
started a publishing house and became a professor. 
He subsequently moved to Nantes, only to open an-
other Restaurant Spoerri in Dusseldorf one year later. 
It is from this nomadic existence that we can deduce 
that Spoerri has a particular relationship with the ob-
jects he encounters at his many destinations. They 
constitute his world and his story. When seen apart 
they cannot be brought into relation with a moment 
or a memory, but by uniting them in one work they be-
come part of a whole, of a family that is inextricably 
linked. 

Wieland Schied, former rector of the Bavarian Aca-
demy for Fine Arts, describes Spoerri as a storyteller1. 
His stories are however not language-based, but told 
by means of his many assemblages and collages that, 
sub-divided into themes and categories, each have 
their own origin story, driven by pure coincidence2. In 
many respects they can be seen as random recordings 
of a moment, an eloquent image from which a story 
seems to spontaneously emerge. Although every piece 
has a personal character, the artist succeeds in stimu-
lating the viewers into considering how it originated 
and so to create a story of their own. 

Particular places, objects, people, and moments fas-
cinate Spoerri. He does not wish to lose them so he 
captures them in his work. Work for him means taking 
hold of a piece of reality and allowing it to live on in 
an artwork. In a time in which people are able to cap-
ture every possible moment with a snapshot in order 
to subsequently share it via social media, millions of 
people try to do the same on a daily basis. In a certain 
sense this can be considered as one of the reasons 
why Spoerri’s work has remained so contemporary. 
People share pictures of their restaurant table and 
put emoticons with them in order to capture the mo-
ment. They are disseminated with the aim of telling a 
story about its maker, the place and the moment, as 
if they were moments to cherish.

Stijn Coppejans

1 Daniel Spoerri, Coincidence as Master, uitgeverij Kerber - 2003
2 Topographie anecdotée du hasard, Daniel Spoerri - 1962 

Faux tableau piège - Mosaik
assemblage
56 x 30 x 35 cm



Das Bistro der Heiligen Marta 2014
assemblage
70 x 70 x 30 cm

Das Bistro der Heiligen Marta 2014
assemblage
70 x 70 x 30 cm



De Verbeke Foundation in Kemzeke staat bekend als 
een eigenzinnig organisch museum dat zich vooral 
richt op assemblage- en collagekunst. Elk jaar brengt 
de stichting een winter- en een zomertentoonstelling. 
De wintertentoonstelling 2015 krijgt de titel ‘Object 
Oblige’ en staat hoofdzakelijk in het teken van het 
werk van Daniel Spoerri. 
Geert Verbeke: ”Spoerri is voor de Verbeke Foundation 
de ideale keuze: het oeuvre van de kunstenaar sluit 
perfect aan bij ons museaal concept. Het werk situ-
eert zich in de assemblage en collagesfeer en heeft 
een internationale uitstraling. We zijn blij en vereerd 
dat we in ons museum een groot overzicht kunnen 
brengen van deze belangrijke kunstenaar.” 
De tentoonstelling is ondergebracht in verschillende 
ruimtes van de Verbeke Foundation. In de grote cen-
trale ruimte staan 16 bronzen sculpturen opgesteld en 
wordt het assemblagewerk in al zijn facetten getoond. 
In het collagemuseum gaat het werk telkens in dialoog 
met collagewerk uit de eigen museumcollectie. Op die 
manier worden zowel het historische aspect, als de 
actualiteitswaarde van het werk benadrukt.
Naar aanleiding van deze tentoonstelling wordt er ook 
een drietalige catalogus uitgegeven onder redactie 
van kunsthistoricus Johan Pas. De catalogus wordt 
ondersteund door een vitrinetentoonstelling met his-
torische documenten die het werk van Spoerri en zijn 
internationale traject belichten.

Naast werk van Spoerri zal ook ouder werk van onder 
andere Albert Szukalski en Jean Pierre Temmerman 
gepresenteerd worden. 

Curator: Stijn Coppejans
www.verbekefoundation.com
15 november tot en met 31 maart
Open van donderdag tot en met zondag 11 - 18 uur
Verbeke Foundation, Westakker - 9190 Kemzeke
Catalogus: Johan Pas

The Verbeke Foundation in Kemzeke is known as an 
idiosyncratic, organic museum that is mainly geared 
towards the arts of assemblage and collage. Each year 
the foundation presents a winter and a summer exhi-
bition. The winter exhibition of 2015 has been given the 
title ‘Object Oblige’ and is for the most part dedicated 
to Daniel Spoerri’s work. 
Geert Verbeke:”Spoerri is the ideal choice for the 
Verbeke Foundation: the artist’s oeuvre perfectly 
matches our museum policy. The work is situated in 
the arena of assemblage and collage and has an in-
ternational dimension. We are glad and honoured to 
be able to present a major overview of this important 
artist in our museum.” 
The exhibition has been housed in various different 
spaces of the Verbeke Foundation. In the large cen-
tral space there are 16 bronze sculptures and the 
assemblage work is shown there in all its facets. In 
the collage museum the work interacts with collages 
from the museum’s own collection. This emphasises 
both the historical dimensions and the contemporary 
relevance of the work. 
On the occasion of this exhibition a trilingual catalo-
gue will also be published, which will be edited by the 
art historian Johan Pas. The catalogue is augmented 
by an exhibition in vitrines that features historical do-
cuments that illuminate Spoerri’s work and his inter-
national trajectory. 

Alongside work by Spoerri there will also be older work 
on show, by, among others, Albert Szukalski and Jean 
Pierre Temmerman. 

Curator: Stijn Coppejans
www.verbekefoundation.com
November 15th until March 31st 
Open Thursday to Sunday 11:00 - 18:00 hrs
Verbeke Foundation, Westakker - 9190 Kemzeke
Catalogue: Johan Pas

OBJECT
FOUNDATIONVERBEKE
OBLIGE

Mädchen mit Elefantenfuss 2005
bronze assemblage
158 x 70 x 70 cm



DANIEL SPOERRI
MOMENTS TO TREASURE 
VERNISSAGE 
ZONDAG 29 NOVEMBER

15.00 uur Ontvangst
15.30 uur welkomstwoord door
Roland Janssen en Stijn Coppejans
inleiding in de wereld van Spoerri

In de benedenzaal presenteren wij nieuwe
aanwinsten van onder andere Jan Henderikse, 
Jan Schoonhoven, Markus Lupertz, 
Bernard Aubertin, Paul Van Hoeydonck, 
Christian Megert en Berlinde De Bruyckere.

Daniel Spoerri - Moments to Treasure
29 november 2015 - 31 januari 2016
Galerie Schoots + Van Duyse
Napoleonkaai 15 - 2000 Antwerpen
Open woensdag tot en met zondag
Van 13:00 uur tot 18:00 uur

Meer info
www.galerieschoots-vanduyse.com
www.kunstzolder.be
r.janssen@galerieschoots-vanduyse.com
+32 (0)468 188 928
info@kunstzolder.be
+32 (0)486 202 778


