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Nicolas Schöffer magyar származású francia művész 
1912. szeptember 6-án született Kalocsán. Apja ügyvéd, anyja zenész volt.
1936-ban érkezik Franciaországba, és 1948-ban lett francia állampolgár.
1992 január 8-án hunyt el a Villa des Arts, Montmartre-on található párizsi műtermében.

Franciaországba érkezve Párizsban a Képzőművészeti Főiskolán (Ecole nationale des Beaux
Arts) szerez diplomát. 
1937-ben a Salon des Indépendents alkalmával állítja ki először munkáit.

1948-ban felhagy végleg a festéssel, miután felfedezi a Norbert Wiener matematikus által kidol-
gozott cybernetika elméletet. Ettol az időtől kezdve munkája három nagy korszakból épül fel :
1. A Térdinamika (le Saptiodynamisme) 1948
2, A Fénydinamika (le Luminodynamisme) 1957
3, Az Idődinamika (le Chronodynamisme) 1959

Munkássága magába foglalja a festészet, szobrászat, építészet, városrendezés, előadóművé-
szet, film, zene, oktatás, szőnyeg, és könyv területeit.

Nicolas Schöffer művei megtalalhatók több nagyvárosban, legjelentősebbek
Cybernetikus Fenytorony, Liège, 1961
Chronos 14, San Francisco, 1974
Chronos 15 Bonn 1977
Chronos 10 Paris 1980
Chronos 10 Munich 1980
Chronos 8 Kalocsa 1982
Tour d'Ain 1988
Lyonéon, Lyon 1988
Spatiodynamique 22 Hakone, Japon

Számos elismerésben részesült, mint 
1968 Velencei Bennale nagydíja
1970 Henry Moore díj Osaka
1983 Francia Becsületrend (Officier de la Légion d'Honneur)
1885 Francia Akadémia tagja (Officier des Arts et des Lettres)
1990 Commandeur dans l'Ordre National du Mérite 
1990 Magyar Népköztársaság Zászlórendje

1985-ben agyvérzés következtében elveszíti jobb kezének a használatát. Ezt követően bal
kézzel rajzol (coreographics) ragaszt (colleographics), számítógéppel rajzol (ordigraphics) il-
letve ezeket a technikákat kombinálja (ordicolls)

Nicolas Schöffer



NICOLAS SCHÖFFER KÉSEI IDŐSZAKA 

Nicolas Schöffer munkásságában 1986-ban, jobboldali bénulását követően új fejezet kezdő-
dött, amely szakított az azt megelőző időszak irányvonalával. Nemcsak a jobb kéz használatát
váltja fel a bal, de a monumentális szobrok tervei helyett grafikákat kezdett készíteni. Tette
ezt minden akkor rendelkezésre álló eszközzel és technikával: filctollal, rajzsablonokkal, olló-
val, ragasztóval, számítógéppel és fénymásológépekkel.
« Egy hullámzó, tekergő, túláradó, hajlékony, mondjuk ki: barokkos Nicolas Schöffer áll előt-
tünk szemben a szögletes, derékszögeket kedvelő művésszel, amilyennek korábban megis-
mertük. /.../ Véleménye szerint a művészi alkotásnak «a transzcendencia, a szublimáció, a lelki
fejlődés irányába kell tartania az emberi intellektus bonyolult összjátékának és érzékenységé-
nek a bekapcsolásával». Ez lenne tehát a schöfferi barokk: a hatás elsőbbsége az anyaggal
szemben. Nem az anyag tagadása, hanem annak kiterjesztése egyéb eszközökkel. »
(Jean-Louis Ferrier: Bevezetés a „Koreografikák és Számítógráfikák”-hoz)
1986-tól kezdve több ezer rajz született így 1992-ben bekövetkezett haláláig. A csoportelne-
vezések ugyanúgy Nicolas Schöffer leleményei, mint korábban a szobroké, olyan mozaiksza-
vak, melyek a műalkotások legfőbb jellemzőit kapcsolják össze.

COREOGRAPHICS (Koreografikák)

A sorozatot 1986-ban kezdte, és a színes filctollal készített szabad vonalvezetésű, vagy rajz -
sablonok segítségével komponált rajzokat „Koreografikák” névvel illette, utalva ezzel arra a
körülményre, hogy létrehozásukban nemcsak a kezének, de az egész testének is részt kellett
vennie.

ORDIGRAPHICS (Számítógrafikák)

Az új sorozathoz 1988-ban az első Apple-Macintosh számítógép rajzprogramját használta fel.
A nyomtatott rajzokat minden esetben filctollal továbbfejlesztette, sokszor számos variánst
hozva létre ugyanarra a struktúrára. 

COLLEOGRAPHICS (Kollázsgrafikák)

1990-ben a balkéz-használatú grafikáit színes papírokból kivágott felületekből, és esetenként a
Koreografikák sorozathoz hasonló módszerekkel szerkesztett „váz”-ból fejlesztette tovább.

ORDICOLLS (Szamítógépkollázsok)

1991-ben a számítógép segítségével előállított felületekből és színes papírokból kivágott for-
mákból komponálta utolsó sorozatának munkáit, amit találóan Számítógépkollázsoknak neve-
zett el. 

Budapest, 2015. január 10.                                            Ágota Nagy építész
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