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1 koncepciók és a dolgok megnevezései.”10 Richter szinte manifesztumszerű 

– és ennyiben szándékosan sarkító – megállapításai egy tartózkodó, minden 
határozott állásfoglalást elutasító pozíciót írnak körül. Egy tulajdonságok 
nélküli művészi életművet, amelynek paradox módon az egyetlen valódi 
tulajdonsága épp a tulajdonságok nélküliség.11 1985-ben Richter úgy fogal-
mazott, hogy „nincs motívumom, csak motivációm”,12 mintha az általa 
gyakran mottóként idézett John Cage mondatot parafrazeálná: „nincs 
mit mondanom, és ezt mondom”.13 
A kijelentés lefordítható ekként is: ha az eddig ismert művészet tulajdon-
ságai kiüresedtek, nem új tulajdonságok és minőségek teremtését célzom 
meg, hanem felmutatom újszerű tulajdonságként a tulajdonságok nélküli-
séget. Az esszenciális mondanivaló hiányában felmutatom, kimondom a 
hiányt és az ehhez társuló kételyeket. Robert Storr joggal utalt Richter-
monográfiájának címében a festészetbe vetett hit és kétely dialektikájára,14 
amit akár a kétkedésbe vetett hit paradox pozíciójaként is feloldhatunk. 
Richter életműve ugyanis a tulajdonságok nélküliséget nem a konceptuális 
annullálás, hanem a tulajdonságok és a fókuszpontok megsokszorozása 
által mutatja fel. A művész a differenciák radikális halmozása által teremti 
meg a neutralitás és az indifferencia esztétikáját, amint erre Hal Foster is 
utalt.15 Indifferencia alatt a stílusok és az ideológiák iránti közöny értendő, 
olyasféle közöny, amely – a korai Richter előtt példaként lebegő – Andy 
Warhol mechanikus sokszorosításra épülő képeit, és az unalomra és üres-
ségre apelláló experimentális filmjeit is jellemzi.
Richter művészetének azonban – Warholéval szemben – szintén fontos sajá-
tossága az ellentétes pólusok közötti ingamozgás. Peter Osborne Richter 
művészetét „a posztkonceptuális festészet” olyan speciális fajtájaként írja le, 
amely „egy felfüggesztett kettős tagadás ontológiai terében létezik”.16 A kettős 
tagadás alatt olyan közhelyszerű kettősségek képi felmutatása és feloldása 
is érthető, mint a közelség és a távolság, a láthatóság és a láthatatlanság, a 
mechanikusság és a manualitás, az egyediség és a sokszorosíthatóság, a 
destrukció és a konstrukció, illetve az emlékezés és a felejtés dialektikája, 
ám ennél is meghatározóbb két ellentét. Az egyik a festészet és a fotográ-
fia korrelatív viszonyára vonatkozik, amit Osborne „a festészet fotográfia 
általi, és a fotográfia festészet általi tagadásaként”17 ír le. A másik kettősség 
az absztrakció és a realizmus párhuzamosságaként, szembesítéseként és 
ambivalens viszonyának tematizálásaként mutatkozik meg az életműben.
Elsőként Richter legfontosabb teoretikusa, Benjamin Buchloh vetette fel, 
de többen is megfogalmazták, hogy Richter stiláris szempontból rendkívül 
szerteágazó, egymással olykor homlokegyenest ellentétes stiláris és ideo-
lógiai pozíciókat szembesítő és interiorizáló művészi pozíciója leírható a 

10  Gerhard Richter: Notes, 1966, in: Gerhard Richter – Text 2009, i.m., 46.
11  Richtert „tulajdonságok nélküli festőként” jellemzi például Eckhart J. Gillen. Vö. Eckhart 

J. Gillen: Painter without Qualities. Gerhard Richter’s Path from Socialist Society to 
Western Art System, 1956-1966, in: Christine Mehring – Jeanne Anne Nugent – Jon L. 
Seydl (szerk.): Gerhard Richter: Early Work, 1951-1972, The J. Paul Getty Museum, Los 
Angeles, 2010, 63–89.

12  „I have no motif, only motivation.” Gerhard Richter: Notes, 1985, in: Gerhard Richter – Text 
2009, i.m., 140. (1985. február 20.)

13  „I have nothing to say and I am saying it.” A mondatot – többek között – az 1985-ös 
feljegyzései között is idézi Richter: Gerhard Richter: Notes, 1985, in: Gerhard Richter – Text 
2009, i.m., 143. (1985. november 13.)

14  Robert Storr: Gerhard Richter. Doubt and Belief in Painting, The Museum of Modern Art, 
New York, 2003

15  Foster 2012, i.m., 207–208.
16  Peter Osborne: Abstract Images: Sign, Image and Aethetic in Gerhard Richter’s Painting, 

in: Gerhard Richter, Benjamin H. D. Buchloh ed., October Files 8, MIT Press, Cambridge 
(Mass.), London, 2009, 95. (95–111.) Lásd még: Peter Osborne: Malerei der Negation. 
Gerhard Richters Negative, in: Gerhard Richter. Fotografie und Malerei – Malerei als 
Fotografie. Acht Textez u Gerhard Richters Medienstrategie, Schriften des Gerhard Richter 
Archiv Dresden, Band 8., Dietmar Elger – Kerstin Küster Hrsg., Verlag der Buchhandlung 
Walther König, Köln, 2011, 149–161.

17  Osborne 2009, i.m., 95.

Gerhard Richter 1964–65-ben írt feljegyzésében olvasható a talányos, 
sokat elemzett, programszerű megállapítás: „Szeretek mindent, aminek 
nincs stílusa: szótárakat, fényképeket, a természetet, önmagamat és a fest-
ményeimet. (Mert a stílus erőszak, és én nem vagyok erőszakos.)”.1 Jelentős 
kérdés, mit ért Richter stílus alatt: a leképezésben rejlő artisztikumot és 
stilizációt vagy esetleg az egyéni kézjegyet, amelyhez a művészi originalitás 
szinte mitikus képzetei tapadnak. Esetleg utalhat az egyéni stílusra mint 
béklyóra, amely egyfajta manírrá, önismétléssé silányíthatja a művészi 
életműveket, ám a stílus tagadása tágabb értelemben az egységes korstílus, 
a korszellem fogalmának megkérdőjeleződésére is vonatkozhat. 
A feljegyzés dátumából kiindulva a megállapítás összefügg Gerhard 
Richter pop-fordulatával, a nemzetközi pop art németországi variánsá-
nak megteremtésére irányuló kísérleteivel (a german pop2 és a kapitalista 
realizmus3 fogalmainak megalkotásával), illetve mindezeken keresztül az 
anti-artisztikus művészeti eljárások, a fluxus és a pop art etalonná emelé-
sével. Ezeknek az eljárásoknak a központi mozzanata a banális, neutrális 
tárgyak, vagyis az idézetben említett szótárak, fényképek kommentár 

1  Gerhard Richter: Notes 1964–1965, in: Gerhard Richter – Text. Writings, Interviews and 
Letters 1961–2007, Dietmar Elger – Hans Ulrich Obrist eds., Thames & Hudson, London, 
2009, 32.

2  Erről a fogalomról és revíziójáról lásd: German Pop, Martina Weinhart – Max Hollein Hrsg., 
kat., Schirn Kunsthalle, Frankfurt, 2014

3  A kérdésről lásd újabban: Eckhart J. Gillen: Ist der Kapitalistische Realismus in Wahrheit 
ein Sozialistischer Realismus?, in: Leben mit pop. Eine Reproduktion des Kapitalistischen 
Realismus, Gregor Jansen – Elodie Evers – Magdalena Holzhey Hrsg., kat., Kunsthalle 
Düsseldorf, 2013, 135–144.

nélküli felmutatása, képpé transzponálása. 
Roy Lichtenstein és legfőképp Andy War-
hol művészete lebeghetett Richter szeme 
előtt. Richter egy későbbi nyilatkozatában 
Warhol jelentőségét „a mechanikus legiti-
málásában”4 látta. Warhol egyrészt megkér-
dőjelezte a klasszikus techné jelentőségét, a 
manualitás elsődlegességét, ám a legtöbb 
esetben – elődjével, Marcel Duchamp-mal 
szemben – mégsem lépett ki a hagyományos 
táblakép keretrendszeréből. Ez a kettősség 
a richteri művészetet is meghatározza. A 
festészettel szembeni egyszerre szkeptikus 
és affirmatív hozzáállást tükrözi Richter 
1966-ban lejegyzett provokatív kijelentése 
is, miszerint „számos amatőr fotográfiát 
jobbnak talál a legjobb Cézanne-oknál.”5

A stílus tagadásának elve, a stílustalanság, 
illetve stílusok fölött állás kérdése hosszú 
távon a richteri életmű legfontosabb sajátos-
ságává és dilemmájává vált. Klaus Honnef 

4  MoMA Interview with Robert Storr (2002), in: 
Gerhard Richter – Text 2009, i.m., 414., idézi: Hal 
Foster: The First Pop Age. Painting and Subjectivity 
in the Art of Hamilton, Lichtenstein, Warhol, Richter, 
and Ruscha, Princeton University Press, Princeton 
and Oxford, 2012, 172.

5  Gerhard Richter: Text for exhibition catalogue, 
Galerie H, Hanover, 1966, written jointly with 
Sigmar Polke, in: Gerhard Richter – Text 2009, i.m., 43.

már 1972-ben, Gerhard Richter a Velencei 
Biennálén, a német pavilonban bemutatott 
önálló kiállításának katalógusában meg-
fogalmazta, hogy Richter művészetében 
a „stílustörés stiláris elvként”,6 az életmű 
dinamikáját és dialektikus mozgásait meg-
határozó paradoxonként írható le. Sean 
Rainbird később ezt az eljárást a „valóság 
variált kódjainak” alkalmazásaként,7 külön-
böző alkotói eljárások egymás mellé rende-
léseként jellemezte.
Mindezt alátámasztja a Velencei Biennálén 
bemutatott Richter-kiállítás katalógusa, 
amely kis indexképek inventáriumaként 
vonultatta fel az addigi oeuvre műcsoport-
jait,8 alkotásait, ahhoz hasonló neutrális 
rendszert teremtve, mint a művész fotódoku-
mentumokat szertelenül párosító, majd tab-
lóként felmutató Atlasza,9 amely nemcsak a 
német társadalom kollektív tudattalanjaként, 
hanem a richteri életmű archívumaként, a 
művész olykor elfojtott személyes emléke-
inek (traumáinak) felmutatásaként, szub-
limációjaként is leírható. Az életmű egésze 
akár – az Atlasszal párhuzamos – személyes 
és kollektív emlékezetet aktivizáló képsor-
nak is tekinthető, amely talán a művészet 
múltjával és jelenével is számot vet. 
Richter 1966-ban a következőket jegyezte 
fel: „nem követek célokat, rendszereket, ten-
denciákat; nincs programom, nincs stílusom, 
nincs irányom. Nincs időm olyan speciális 
dolgokkal, munka témákkal, variációkkal 
foglalkozni, amik mesteri megoldásokhoz 
vezetnek. Tartózkodom a stílusoktól. Nem 
tudom mit akarok. Következetlen vagyok, 
semleges, passzív; szeretem a meghatáro-
zatlant, a kötetlent; szeretem a folytonos 
bizonytalanságot. Más értékek talán elvezet-
hetnek az eredményhez, a népszerűséghez, 
a sikerhez; de azok mind éppúgy túlhala-
dottak, mint az ideológiák, a vélemények, a 

6  „So wird der permanente Stilbruch zum Stilprinzip 
und definiert seismografisch Richters individuelle, 
soziale und künstlerische Stellung.” Klaus Honnef: 
Schwierigkeiten beim Beschreiben der Realität – 
Richters Malerei zwischen Kunst und Wirklichkeit, 
in: Dieter Honisch Hrsg., Gerhard Richter, kat., 36. 
Biennale in Venedig, Deutscher Pavillon, Venedig, 
1972, 16.

7  Sean Rainbird: Variations on a Theme: The 
Painting of Gerhard Richter, in: Gerhard Richter, 
Sean Rainbird – Judith Severne eds., kat.,Tate 
Gallery, London, 1991, 11. (Rainbird Honnef 
korábban idézett állításához is kapcsolódik 
szövegében.)

8  Gerhard Richter, kat., 36. Biennale in Venedig, 
Deutscher Pavillon, Venedig, 1972

9  Gerhard Richter: Atlas, Helmut Friedel ed., 
Städtische Galerie im Lenbachhaus München, 
Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 
2006
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„ICH MAG ALLES, WAS 
KEINEN STIL HAT”

Stílus és in/differencia  
Gerhard Richter művészetében*

*  A szöveg az MKE Képzőművészet-elmélet Tanszék Gerhard Richter 85 című szimpóziumán 
(FUGA, Budapest, 2017. december 8.) elhangzott előadás szerkesztett változata.
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1modernizmus történetének újragondolásaként, amelyben a művész bizo-

nyos toposzokat és eljárásokat helyez új keretrendszerekbe.18 Hans Ulrich 
Obrist minderre középpont nélküli, „fluid” művészi praxisként hivatkozik.19 
Az egymásba folyó stílusoknak és művészi eljárásoknak mintegy képi 
metaforája az értelmezők többsége szerint a „Vermalung” (vagyis a felül- 
szét- vagy átfestés) richteri gesztusa, amely a felület részleges destruálá-
sán keresztül teremt életlen, egymásba folyó, összemosódó minőségeket. 
Olyan képmezőket, amelyeket csábító a képek folyamatos áramlására 
vonatkozó érzéki, mégis konceptuális karakterű festői metaforákként látni.
Buchloh azon felvetését, miszerint Richter különböző művészettörténeti 
pozíciókkal vet számot, azokat megidézve, újragondolva, alátámasztják a 
richteri életmű különféle műcsoportjai. Richter művészetében ugyanis 
egyaránt megjelenik felidézett paradigmaként a readymade, a monokrómia, 
a kollázs és a montázs, a véletlen folyamatokat, illetve automatizmusokat 
modellező experimentális képalkotás, az informel, a konkrét művészet, 
kitekintve a minimal artra, illetve szintén asszociálható Richter életműve 
a pop arttal és a fotórealizmussal. Maga Richter azonban egyik stíluska-
tegóriába sem sorolható be maradéktalanul, az általa megidézett stiláris 
megoldások egy mindenféle képalkotó eljárást interiorizálni képes komplex 
kódrendszer részeiként jelennek meg.
Az életmű diverzitása és heterogenitása rendkívüli teoretikus és kurátori 
kihívást jelent. Richter művészete lényegében elképzelhetetlen és értelmez-
hetetlen az arról folytatott diskurzusok nélkül. Az oeuvre alakulása talán 
produktív párbeszédek és kölcsönhatások soraként is leírható, amelyben 
kétségkívül kitüntetett helye van az életművet az 1970-es évektől nyomon 
követő, elemző és kommentáló Benjamin Buchloh működésének. Az elmé-
leti reflexió, a teoretikus keretrendszer nélkül talán sosem láthatnánk egy-
ben a polifonikus életmű sok szálon futó történetét. Az amerikai filozófus 
Arthur C. Danto megállapítása ennyiben szimptomatikusnak tekinthető: 

„Egy Richter-kiállítás vagy, ami azt illeti egy Trockel-kiállítás, úgy néz ki, 
mint egy csoportos kiállítás, és azzal, ahogy eltökélten távolságot tartanak 
egy jól beazonosítható vizuális stílustól, ahogyan készek bármit felhasz-
nálni, ha valamilyen célból szükségük van rá, ahogyan a legkevésbé sem 
tisztelik a tisztaságot, valamint azzal, ahogyan az abszolút szabad játék 
szellemében alkotnak, ezek a művészek a maga leglátványosabb formá-
jában testesítik meg a történelem utáni mentalitást.”20 Danto a művészet 
vége utáni művészet példáját látja Gerhard Richter tevékenységében, egy 
történelem utáni művészi mentalitás leképeződéseként értékeli azt a hely-
zetet, hogy Gerhard Richter áttekintő kiállításai úgy néznek ki, mint egy 
csoportos kiállítás. Danto a stílustörténeti művészettörténet-írás para-
digmaalkotó művészettörténésze, Heinrich Wölfflin ismert kijelentését 
idézi, miszerint nem minden lehetséges minden korban, amit azzal egészít 
ki, hogy abban a korban viszont, amelyben most élünk, minden lehetsé-
ges.21 A történelem utáni művészet megjelenése ennyiben a stílustörténeti 
művészettörténet-írás ellehetetlenítését is implikálja, ugyanakkor jelzi a 
művészet történetként való elbeszélhetőségének problematikussá válását is.
Jelentős kérdés azonban, hogy Richter művészete leírható-e egy „törté-
nelem utáni”, posztmodern pozícióként, az idézetek szabad játékaként. 
A művész legtöbb értelmezője, és magam is hajlok arra, hogy a richteri 

18  Lásd pl. Benjamin H. D. Buchloh: Readymade, Photography, and Painting in the Painting 
of Gerhard Richter, in: Benjamin H. D. Buchloh: Neo-Avantgarde and Culture Industry. 
Essays on European and American Art from 1955 to 1975, October, The MIT Press, Cambrid-
ge (Mass.), London, 2003, 365–403. (első megjelenés: in: Gerhard Richter, Daniel Abadie ed., 
kat., Musée National d’Art Moderne, Paris, 1977, 11 – 58.)

19  Hans Ulrich Obrist: Coincidentia oppositorum, Flash Art, Issue 280, October 2011, URL: 
https://www.flashartonline.com/article/gerhard-richter/ (utolsó letöltés: 2019. január 27.)

20  Arthur C. Danto: Művészet a művészet vége után (1994), ford. Sajó Sándor. In: Bacsó Béla 
(szerk.): Kép fenomén valóság¸ Kijárat, Budapest, 1997, 380.

21  Danto 1997 (1994), i.m., 375.

életmű stiláris diverzitásának kevés köze 
van a posztmodern „történelem utáni” néző-
pontjához. Az azonban kétségtelen, hogy 
ez a diverzitás leírásra és mag yarázatra 
szorul. Ezt demonstrálták Richter retros-
pektív kiállításai, amelyeken egymás mellé 
kerültek a különböző műcsoportok. A ber-
lini Neue Nationalgalerie, a londoni Tate 
Modern és a párizsi Centre Pompidou által 
rendezett – ezidáig legnagyobb retrospektív 
tárlat – címe, a Panorama,22 utalt az életmű 
széttartására és sokrétűségére. A cím mint-
egy azt sugallta, hogy a kiállítás nemcsak a 
richteri életműről ad áttekintést, hanem a 
bemutatott művek egyfajta panoramikus 
képet adnak a művészet közelmúltjáról és 
jelenlegi helyzetéről is.
A z életmű „széttartásának ”, „szétesésé-
nek ” kérdése a legélesebben R ichter a 
New York-i MoMA-ban rendezett, 2002-es 
átfogó tárlata kapcsán fogalmazódott meg.23  
A Robert Storr által rendezett kiállítást nem 
kisebb tekintély bírálta rendkívül élesen az 
Artforum hasábjain, mint Rosalind Krauss, 
aki többek között a következőket állapította 
meg: „Véleményem szerint Richter művé-
szete a nézőnek egy rendkívüli gondolatkí-
sérletet mutat be: milyennek tűnne a nyugati 
kultúra valaki számára, aki a Marsról jött. 
Vagy legalábbis valaki olyan számára, akit 
ejtőernyővel ledobtak Nyugatra mindenféle 
előkészületek nélkül. Richter ez a valaki, aki 
Kelet-Németországban tanult a szocialista 
realizmus elvei szerint, és teljesen felkészü-
letlenül érték a huszadik századi avantgárd 
komplex fejleményei. Amikor Nyugatra köl-
tözött a hatvanas évek elején, Düsseldorfban 
kötött ki, Németország modernista művé-
szeti világának fővárosában, és megismerke-
dett azokkal a jelenségekkel – pop art, fotó-
realizmus, kollázs, absztrakció –, amelyek 
számunkra oly nyilvánvalóak, de egy kívül-
állót a kísértetiesség sajátos erejével csapnak 
meg. Ennek a hirtelen alámerülésnek egyik 
aspektusa az a körülmény, hogy Richter min-
den kulturális terméket a médiumok közbe-
eső rétegei között látott feldolgozva – képes 

22  Gerhard Richter: Panorama. A Retrospective, Tate 
Modern, London (2011. október 6. – 2012. január 8.); 
Neue Nationalgalerie, Berlin (2012. február 12. – má-
jus 13.); Centre Pompidou, Paris (2012. június 6. – 
szeptember 14.). Vö. Gerhard Richter: Panorama. A 
Retrospective, kat. Tate Modern, London, Mark 
Godfrey and Nicholas Serota eds., Tate Publishing, 
London, 2011

23  Gerhard Richter: Forty Years of Painting, The 
Museum of Modern Art, New York, 2002. február 14. 

– május 21.; Vö. Gerhard Richter: Forty Years of 
Painting, Robert Storr ed., kat., The Museum of 
Modern Art, New York

magazinokban, újságokban, televízióban stb. 
Ez olyan, mintha egy búvár lett volna, aki a 
világon mindent a hullámzó vízen keresztül 
érzékel. Számos festményén a szürke szín és 
az elmosódó felület mintha ennek a hatal-
mas mennyiségű víznek a megfelelője lenne 

– az értelmezés és az előlépés eltávolító, elide-
genítő aktusáé.”24 Krauss meglepően éles 
hangú kritikája, amelynek lényegi állítása, 
hogy Richter stiláris diverzitása a nyugati 
modernizmus nem-értéséből vagy félreér-
téséből származik, számos ponton kritizál-
ható. Fölényes hatalmi pozícióból, egyfajta 
madártávlatból nézve homogenizálja a keleti 
blokkot, figyelmen kívül hagyva a régión 
belül mutatkozó stílusok és művészetfel-
fogások sokrétűségét, például a szocialista 
realizmus értelmezésének időszakonként és 
országonként változó finom eltéréseit, nem 
számol azzal, hogy Richter már drezdai kor-
szakában is igyekezett tájékozódni a nyugati 
művészeti jelenségekről, és mindezen túl a 
kulturális transzfer finom dinamikájának 

– a megértés, az értelmezés és a lefordítás 
komplex jelenségeinek – leírása helyett Rich-
ter művészetét a megértés kudarcaként írja 
le, újfent hierarchikus viszonyt tételezve 
a „nyugati” és a „keleti” művészet között, a 
Keletről érkező művészt belekényszerítve az 
imitátor pozíciójába.
A szimptomatikus reakció, amellyel gyakran 
találkozunk az egykori keleti blokk művé-
szetének – olykor egyenesen a kolonializálás 
igényével fellépő – nyugati recepciójában, 
persze több lényegi pontot is érint. Magam 
is úgy látom, Richter számos értelmezőjével 
egyetértve, hogy a különböző stílusok inte-
riorizálására épülő, rendkívül szerteágazó 
művészi program a hidegháború „keleti” és 

„nyugati” tömbjei közötti átjárások, transz-
ferek fénytörésében írható le. 
A következőben megkísérlem Richter az 
egyéni stílusra vonatkozó elutasító állás-
pontjának okait és motivációit rekonstruálni. 
A jelenségnek két aspektusát emelem ki, az 
első geográfiai/történeti, a második médi-
umelméleti/képontológiai. Mindkét aspek-
tust érinti Rosalind Krauss a kritikájában, 
különösképp az első szempontot. Az életmű 
geográfiai/történeti szituálásában az utóbbi 
másfél évtized kutatásai hoztak jelentős 

24  Rosalind Krauss: Alien Encounter, Artforum 40, No. 
10., Summer 2002, 158.; a kraussi kritikát hasonló 
kontextusban idézi: Jeanne Anne Nugent: From 
Sedlmayr to Mars and Back Again: New Problems 
in the Old History of Gerhard Richter’s Radical 
Reworking of Modern Art, in: Gerhard Richter: 
Early Work, 1951–1972 2010, i.m., 36. (36–62.)

áttörést. A J. Paul Getty Museum 2007-ben Richter-szimpóziumot szer-
vezett, amely a művész 1951 és 1972 közötti korszakaira fókuszált. A később 
kötet formában is megjelent25 előadások közül John J. Curley, Eckhart 
Gillen, Christine Mehring és Jeanne Anne Nugent felvetései és kuta-
tásai jelentik a legkomplexebb reflexiót a Krauss által megfogalmazott 
kételyekre és dilemmákra. A stílussal szembeni szkepszis gyökerei ugyanis 
Richter legkorábbi, szocialista realista korszakában keresendők, amelyről 
maga a művész is csak elvétve nyilatkozik, az ebbe a korszakba tartozó alko-
tásait pedig nem vette fel az életműkatalógusába.26 Közismert tény, hogy 
Richter Heinz Lohmar tanítványa volt a drezdai akadémián, és az 1950-
es évek második felében az óvatosan modernizálódó szocialista realista 
stílust követve festett murális alkotásokat. Az utóbbi időkben – elsősorban 
Jeanne Anne Nugent kutatásai nyomán – került azonban csak elő Richter 
1956-ban szakdolgozatként benyújtott Meine Auffassung über die Situation 
der mondernen Kunst, vagyis Véleményem a modern művészet helyzetéről 
című tizenhétoldalas írása.27 A szöveg kiindulópontja Hans Sedlmayr 
Verlust der Mitte című kötete,28 amely a modernizmust elutasító szocialista 
realista esztétikák visszatérő hivatkozása volt. Sedlmayr személyében egy 
nyugati szerző jelentette a keleti blokk különböző országaiban megjelenő 
modernizmus-kritika teoretikus alapját, nemcsak Kelet-Németország-
ban, hanem például Magyarországon is (gondoljunk Sedlmayr A modern 
művészet bálványai című kötetére, amely 1960-ban Bortnyik Sándor elő-
szavával jelent meg magyarul29). Sedlmayr könyvei a „közép” elvesztéseként 
diagnosztizálták a szellemi, stiláris középpont, ha úgy tetszik, a korstílus, 
eltűnését, elsorvadását. Richter írásában felveti annak lehetőségét, hogy 
az NDK-ban olyan új szellemi középpont jön létre, amely jelenleg hiányzik 
Nyugat-Németországból. Richter ennyiben hitet tett a szocialista realizmus 
mellett, igaz, kérdéses, hogy mindez őszinte vélemény volt-e a részéről vagy 
inkább a diploma megszerzésére irányuló formális gesztus. 
Az azonban kétségtelen, hogy Richter művészi pályája nem a stílus plu-
ralizálásának, hanem inkább centralizálásának jegyében indult. Korai 
periódusának alapvető hivatkozási pontjai voltak a szocialista realizmus 
modernizálásának nyugati referencia-művészei, Renato Guttuso, Diego 
Rivera, David Alfaro Siqueiros és a mexikói murális festészet, legfőképp 
pedig az a Pablo Picasso, aki kommunista érintettsége miatt nem volt tel-
jesen ismeretlen Kelet-Németországban sem. Egy korai festményén Richter 
Pablo Picassót együtt ábrázolja a francia kommunista festővel, André 
Fougeronnal és a szocialista realizmus ikonikus alakjával, Alekszander 
Geraszimovval,30 mintegy felmutatva korai művészetének a dogmatikus 
szocialista realizmustól a baloldali szellemiségű modernizmusig terjedő, 
szűk mozgásterét. Picasso ugyanakkor Richter későbbi pályája szem-
pontjából is fontos referencia, hiszen paradigmatikus esete a radikális 
stílusváltásoknak, és a permanens kísérletezésre épülő festői attitűdnek.
Közhelyszerűen ismert tény, hogy Richter 1959-ben, a Werner Haftmann 
által rendezett II. documentán tett látogatásakor szembesült egy másik 

25  Gerhard Richter: Early Work, 1951–1972 2010, i.m.
26  Dietmar Elger ed., Gerhard Richter. Catalogue Raisonné. Volume 1: 1962–1968, nos. 1-198, 

Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit, 2011; Dietmar Elger ed., Gerhard Richter. Catalogue Raisonné. 
Volume 2: 1968–1976, nos. 198–388, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit, 2017; Dietmar Elger ed., 
Gerhard Richter. Catalogue Raisonné. Volume 3: 1976–1987, nos. 389–651, Hatje Cantz, 
Ostfildern-Ruit, 2013; Dietmar Elger ed., Gerhard Richter. Catalogue Raisonné. Volume 4: 
1988–1994, nos. 652-1 – 805-6, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit, 2015

27  Jeanne Anne Nugent: From Sedlmayr to Mars and Back Again 2010, i.m., 36–62.
28  Hans Sedlmayr: Verlust der Mitte. Die Bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Symptom 

und Symbol der Zeit, Ullstein Bücher, Westberlin, 1955 (első megjelenés: 1948)
29  Hans Sedlmayr: A modern művészet bálványai, ford. Terényi István, Studium Könyvek 22, 

Gondolat Kiadó, Budapest, 1960
30  Gerhard Richter: Triple Portrait: Picasso, Fougeron, Gerasimov, 1959 (közli: Buchloh 2003, i.m., 

368r.)
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1lehetséges úttal: az absztrakcióval mint világnyelvvel.31 Részben ennek a 

tapasztalatnak a hatására költözött át 1961-ben Nyugat-Németországba, és 
fogott hozzá korábban, már az NDK-ban a szocialista realizmuson túlmu-
tató kísérleteihez. Az érdemi váltás azonban mégis azokban az években 
következett be, amikor Richter beiratkozott a Düsseldorfi Akadémiára, és 
Karl Otto Götz osztályában közelebbről megismert egy másféle művész-
képzést, amely nem a (szocialista) realizmust, hanem a világnyelvként 
értelmezett lírai absztrakciót preferálta, ezen belül is a német informelt. 
Richter mindkét kulturális, politikai, társadalmi és hatalmi rendszert 
távolságtartással szemlélte, ekkor már egyaránt kritikus volt a korábban 
megismert szocialista realizmussal és a német informellel szemben is, 
ugyanakkor mindkettőnek hasznosította bizonyos tanulságait. Karl Otto 
Götz spaklival formált felületei váltak a richteri Vermalung és életlenség 
technikai előképeivé, a fotóalapú realista festészet, a Foto-Malerei pedig 
távolról őrizte a szocialista realizmus dominálta drezdai képzés tanulságait.
Ez volt az a pont, amikor először megjelent a richteri művészetben a kettős 
negáció: a realizmust tagadta az absztrakció, és az absztrakciót tagadta a 
realizmus jegyében egy a differenciák fölött álló, indifferens művészi pozí-
ciót megteremtve, amely sajátosan egybeesett a pop art nemzetközi térhó-
dításával. A „german pop” kifejezésnél találóbbnak bizonyult a „kapitalista 
realizmus” terminusa, amely ezt a kettős negációt szemantikai szinten is 
megvalósította. A tendencia Richter melletti legmarkánsabb képviselője 
a szintén keletnémet származású Sigmar Polke lett, aki hasonló szkep-
szissel fordult az absztrakció és a realizmus, illetve a nyugati fogyasztói 
kultúra és a szocializmus kelet-európai utópiája felé. A richteri kettős 
negációnak mintegy emblémája és mérföldköve a Tisch, vagyis az Asztal 
című festmény 1962-ből, amelyet Richter a kronológiát felborítva helyezett 
életműkatalógusának első helyére.32

A festmény leírható a konstrukció és a destrukció, illetve a realizmus és az 
absztrakció dialektikája felől. A mű kiindulópontja egy Domus magazinban 
talált fénykép egy asztalról, amelyet a művész áttörölt, részlegesen felszá-
molt, és ezáltal áthatásba hozta a német informelre jellemző gesztuális 
képalkotó eljárásokat és a realista festészetet. John J. Curley Richter korai 
művészetét a hidegháború bináris elbeszélésének tükrében vizsgálta, a 
Nyugatról Keletre tekintő Andy Warholt szembesítette a Keletről Nyugatra 
tekintő Gerhard Richterrel, mintegy azt kutatva, hogy miképp halad-
ható meg a bináris ellentétekre épülő elbeszélői logika.33 Richter Asztalát 
is ebben a kontextusban elemzi.34 Rendkívül finoman – bár a művészi 
intenciótól feltehetően függetlenül – felismerve, hogy a mű címe ebben a 
kontexusban szójátékként is olvasható. A Tisch a német nyelvben ugyanis 
nemcsak asztalt jelent, hanem melléknévképző is, mint magyarul az -ikus 
és az -isztikus. A mű címe ennyiben reflektál stiláris besorolhatatlanságára: 
bizonyos szempontból realisztikus, más szempontból expresszionisztikus, 
ám sokkal inkább a különböző, egymással ellentétes stílusok közötti átjá-
rások emblémája. Ahogy Curley fogalmaz: „nem sozialistisch és nem is 
kapitalistisch, nem realistisch és nem is formalistisch, hanem csak Tisch.”35

Ezt a lehetséges értelmezést toldja meg Julia Gelshorn azzal, hogy az Asz-
tal általában is utalhat a táblakép, a tableau helyére, helyzetére, szerepére 
és folyton változó fogalmára.36 Nem pusztán az asztal és a tableau közötti 

31  Ehhez és további életrajzi adataihoz lásd: Dietmar Elger: Gerhard Richter: A Life in Painting, 
The University of Chicago Press, Chicago, London, 2009 (2002), 27–28.

32  Gerhard Richter: Tisch, 1962, olaj, vászon, 90 × 113 cm (CR:1)
33  John J. Curley: A Conspiracy of Images. Andy Warhol, Gerhard Richter and the Art of the Cold 

War, Yale University Press, New Haven and London, 2013
34  Curley 2013, i.m., 112–115.
35  Curley 2013, i.m., 115.
36  Julia Gelshorn: Aneigung und Wiederholung. Bilddiskurse im Werk von Gerhard Richter und 

Sigmar Polke, Wilhelm Fink Verlag, München, 2012, 8–9.

etimológiai kapcsolat nyomatékosítja ezt, 
hanem az a körülmény is, hogy az asztal lapja 
hasonlít egy üres, megfestésre váró táblakép-
hez: azokhoz az üres, felfeszített vásznakhoz, 
amelyeknek feszélyezően szuggesztív üres-
ségéről érzékletesen írt a Richter műtermébe 
látogató Georges Didi-Huberman.37 Az üres 
táblakép magában hordozza bármilyen stílus, 
bármilyen formarendszer lehetőségét: nyi-
tott forma és nyitott felület. Egyfajta origo: 
hiszen Richter művészetének mindig a tábla-
kép a kiindulópontja. Richter Asztala ennyi-
ben hasonlatos ahhoz az asztalhoz, amely a 
platóni ideatan kiindulópontja. Richter is egy 
banális motívumból, formából bontja ki kép-
elméletként is olvasható gondolatmenetét.
Szintén Julia Gelshorn hívta fel a figyelmet 
arra, hogy Richter stiláris sokrétűsége az 
1960-as évektől nem pusztán a Verlust der 
Mitte elméletével, hanem az avantgárd és a 
neoavantgárd Peter Bürger által körülírt 
fogalmával is összefügg.38 Bürger az avant-
gárd irányzatok fontos sajátosságának 
tartja, hogy „nem alakítottak ki bizonyos 
stílust”, a stílust inkább szabadon alkal-
mazható „művészi eszköznek” tekintették. 
Benjamin Buchloh Richter művészetét a 
neoavantgárd kontextusában tárg yalja. 
Ennek tükrében sajátos paradoxon, hogy 
a neoavantgárd Richter a stílus fogalmára 
és mibenlétére vonatkozó gondolatme-
netének a kiindulópontja a par excellence 
avantgárd-ellenes Hans Sedlmayr volt, akire 
mindössze egyszer, egy Benjamin Buchloh-
nak adott 1986-os interjújában tért vissza, 
amikor megállapította, hogy Sedlmayrnek 

„abszolút igaza volt abban, hogy a középpont 
elveszett, csak épp rossz következtetéseket 
vont le ebből”,39 mivel a középpont többé nem 
állítható helyre.
Richter ennek megfelelően egy középpont 
nélküli életművet épít, amelynek talán 
egyetlen centruma az üres táblakép, ame-
lyet a művész különböző jelekkel és kódok-
kal tölt meg. Az életmű akár felfogható egy 
sajátos festészeti válasznak is a sedlmayr-i 
tévedésre. Richter szkeptikus a különféle 

37  Georges Didi-Huberman: Die Malerei in ihrem 
aporetischen Moment, in: Gerhard Richter: Birkenau, 
Helmut Friedel Hrsg., kat., Museum Frieder Burda, 
Baden-Baden, Verlag der Buchhandlung Walther Kö-
nig, Köln, 2016, 31–54. (különösen: 31.)

38  Gelshorn 2012, i.m., 82–96. (különösen: 82–83.); Peter 
Bürger: Az avantgárd elmélete, ford. Seregi Tamás, 
Univ Kiadó, Szeged, 2010, 24–25. (első kiad. Frankfurt 
a.M, 1974)

39  Benjamin H. D. Buchloh: An Interview with Gerhard 
Richter (1986), in: Gerhard Richter, October Files, 2009, 
i.m., 18.

ideológiákkal szemben, nem köteleződik el 
egyetlen eljárás mellett sem, hanem inkább 
megpróbálja az egymással ellentétes eljá-
rásokat közös nevezőre hozni: így konfron-
tálja és vetíti egymásra – akár a szó szoros 
értelmében – a fotográfiát és a festői leké-
pezést, illetve gyakorolja párhuzamosan az 
absztrakciót és a realizmust. Ezeket olykor 
szintetizálja is. A fotográfiák rideg felületeit 
idéző festmények átsöprése, „életlenítése” 
mintegy dinamizája, festőivé, érzékivé teszi 
a festmény egészét, és ezzel egyúttal abszt-
rahálja is a látványt. 
Az absztrakció és a realizmus szintézisé-
nek meghökkentő példája a Színmintákat 
ábrázoló 1966-os sorozat, amely egyrészt 
megidézi a festészet utáni absztrakciót és 
a konkrét művészetet, másrészt viszont 
folytatja a művész korábbi fotófestményeit, 
amennyiben a pop art szellemiségétől sem 

idegen módon, fotografikus hűséggel nagyít fel tárgyakat, színmintákat, 
amelyek ráadásul a festészet alapelemeit, a színeket mutatják fel labora-
tóriumi tisztaságban, ipari zománcfestékkel megfestve. Hal Foster joggal 
kötötte össze a sorozatot Alekszandr Rodcsenko alapszínekkel megfestett 
monokróm képeivel (Tiszta piros szín, tiszta sárga szín, tiszta kék szín, 1921), 
amelyekkel az orosz művész a festészet végét jelentette be.40 Richter pedig 
mintha kitolná a festészet végének lehetőségét a végtelenbe.
Szintén egymásra vetíti Richter az absztrakciót és a realizmust, amikor 
1986-os absztrakt festményeinek a Courbet címet adja,41 ezzel megidézve 
a realista festészet paradigmatikus alkotóját. A spaklival áthúzott, elkent 
felületek valóban hasonlatosak Gustave Courbet festményeinek faktú-
rájához, ám ennél is fontosabb Richter műveinek az az aspektusa, amit 
Gregor Stemmrich emel ki: Courbet és Richter realizmusa az ábrázolás 
aktusára is kiterjed, a mű ábrázolja az ábrázolást magát is. Az anyaggal 
való kísérletezést, a médiummal való küzdelmet.42 Ennyiben a fakturális 

40  Foster 2012, i.m., 179–183.
41  Gerhard Richter: A B, Courbet, 1986, olaj, vászon, 300 × 250 cm (CR: 615); Gerhard Richter: A 

B, Courbet, 1986, olaj, vászon, 300 × 250 cm (CR: 616)
42  Gregor Stemmrich: Gerhard Richter – Abstraktion als Entgleisung, in: Gerhard Richter: 

Abstrakte Bilder, Hatje Cantz, Ostfildern, 2008, 20–21. (19–34.)

Gerhard Richter
Tisch (Asztal ), 1962, olaj, vászon, 90×113 cm (CR:1)

© 2011 Gerhard Richter – All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten



1 11 0

2
0

1
9

_
1 Benjamin Buchloh hangsúlyozta, hogy Rich-

ter életművének rendkívül fontos sajátos-
sága a readymade-elv.44 Richter nemcsak a 
készentalált fotóelőképeket, hanem az általa 
alkalmazott stílusokat is readymade-ként 
emeli be és értelmezi át a művein. Nagyon 
fontos azonban, hogy mindezt úgy teszi, 
hogy csak átmenetileg, rövid időszakokra lép 
ki a festészet hagyományos kategóriarend-
szeréből. A fotófestmények a readymade 
festői variánsai, amelyek a festészeten kívü-
liséget a festészet terrénumán belül repre-
zentálják. Ez a konceptuális alapállás teszi 
lehetővé Richter számára a stílusok közötti 
szabad mozgást: hiszen a különböző képal-
kotó eljárások alkalmazása által a festészet 
különböző formáit és aspektusait mutatja fel.
A médiumok közötti mozgás szabad játé-
kaként írható le Richter Ema (Akt a lépcsőn) 
(1966) című,45 a Színmintákat ábrázoló soro-
zattal egyidejű ikonikus festménye, amely 
Marcel Duchamp ismert kompozícióját,  
A Lépcsőn lemenő aktot (1912) parafrazeálja.46 
A festészetet elhagyó festő legismertebb fest-
ményét idézi meg. Duchamp kubofuturista 
von á s ok a t mut a tó mű ve moz g á sf á z i-
sokat rendel eg ymás mellé, ennyiben a 
kronofotográfia tanulságait is magán viseli. 
Richter a festmény motívumát visszaülteti 
a fotográfia nyelvébe (lefotózza a lépcsőn 
lemenő meztelen feleségét), majd a fotogra-
fikus képet visszahelyezi a festészet kontex-
tusába. Felvetíti és megfesti a fényképet, a 
mozgás lendületét, dinamikáját pedig ezút-
tal is a felület átsöprésével, életlenítésével 
érzékelteti. A fénykép readymade. Richter 
megfesti a readymade-et, ezáltal vissza-
helyezi azt a festészet területére. Paradox 
módon közös nevezőre hozza a festő és a 
nem-festő Marcel Duchamp-ot. Felmutat 
egy stílusok, művészetfelfogások és médi-
umok közötti átmeneti pozíciót.
Akkor érzékelhető, hogy mennyire átme-
netekre épülő, áttételes és konceptuális 
ez a festészetér telmezés, amikor R ich-
ter t szem besítjük eg y tőle radiká lisan 
eltérő festői attitűddel. 2016-ban Georg 
Baselitz – aki a richteri festészetfelfogás 

44  Buchloh 2003 (1977), i.m., 365–403.
45  Gerhard Richter: Ema (Akt auf einer Treppe), 1966, olaj, 

vászon, 200 × 130 cm (CR: 134) Vö. Benjamin H. D. 
Buchloh: A Nude in the Neo-Avant-Gardee. Ema 
(Nude on a Staircase), 1966, in: Isabelle Graw – Ewa 
Lajer-Burcharth eds.: Painting Beyond Itself. The 
Medium in the Post-medium Condition, Sternberg 
Press, Berlin, 2016, 229–268.

46  Marcel Duchamp: A lépcsőn lemenő akt, 1912, olaj, vá-
szon, 147 × 89,2 cm, Philadelphia Museum of Art, Phi-
ladelphia

tökéletes ellenpólusaként is leírható – megfestette a saját változatát a lép-
csőn lemenő akt témájára, amely egyszerre parafrazeálta és persziflálta 
Marcel Duchamp és Gerhard Richter festményét. A figura-sokszorozás 
Duchamp-ot, a frontális beállítás Richtert idézte. A mű címe, Kedves Marcel 
Duchamp, ön ezt mégiscsak Picassótól lopta,47 mintegy igazságot szolgáltat 

47  Georg Baselitz: Lieber Marcel Duchamp, das haben sie doch von Picasso gestohlen!, 2016, 
olaj, vászon, 410,1 × 305 cm; a műről és a párhuzamról lásd korábbi írásomat: Fehér Dávid: Az 
emlékezés mint ornamens. Non/figurációk Georg Baselitz művészetében / Memory as 
Ornament. Non/Figurations in the Art of Georg Baselitz, in: Georg Baselitz. Újrajátszott múlt 
/ Review with Preview, Bódi Kinga szerk., kat., Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti 
Galéria, Budapest, 2017, 78–113. (különösen: 109–113.)

minőségek festői hangsúlyozása, az abszt-
rahálás gesztusa nem csökkenti, hanem 
inkább felerősíti a festmények realista 
karakterét.
Richter nemcsak kulturális identitása – a 
keleti és a nyugati színterek közötti moz-
gása – miatt tekint kívülről vagy felülről a 
stílusokra, hanem a festészet médiumával 
szemben is sajátosan távolságtartó attitű-
döt képvisel. Ez a médiumelméleti érdek-
lődés és távolság tar tás lehet a richteri 

stíluspluralizmus másik forrása. A távolságtartó attitűd összefügg Rich-
ter Marcel Duchamp-mal folytatott végtelen párbeszédével. Richter 
Duchamp műveivel a francia művész 1965-ben Krefeldben rendezett 
retrospektív kiállításán találkozott.43 A festészetet elhagyó festő élet-
műve felvetette a festészet aktualitásának és folytathatóságának kérdését. 

43  Richter és Duchamp kapcsolatához lásd: Benjamin H. D. Buchloh: Gerhard Richter: Gläserne 
Revolte, in: Benjamin H. D. Buchloh: Scheiben und Strips von Gerhard Richter, Gerhard Rich-
ter Archiv, Dresden, Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 2013, 5–24.; illetve: 
Dietmar Elger: Perhaps I admired what I couldn’t do. Gerhard Richter’s work in the context 
of his role models and antitheses, in: Gerhard Richter, Jiří Fajt, Milena Kalinovská eds., kat., 
The National Gallery, Prague, 2017, 19–23. (különösen: 21–22.)

Gerhard Richter
A B, Courbet, 1986
olaj, vászon,  
300×250 cm (CR: 616)
© 2013 Gerhard 
Richter – All rights 
reserved / Alle Rechte 
vorbehalten

Gerhard Richter
Ema (Akt auf einer Treppe / Akt a lépcsőn), 1966, olaj, vászon, 200 ×130 cm (CR: 134)

© 2011 Gerhard Richter – All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten
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[...] Végtére is Gerhard Richter van a leginkább tudatában annak, hogy 
munkái jelenlegi recepciója a totális spektakularizáció és műtárgypiaci 
spekuláció égisze alatt megy végbe; ez a rendszer, melynek kibontakozá-
sához akaratlanul is jelentősen hozzájárult, ünnepli most, mint a huszadik 
század második felének legkiemelkedőbb festőjét.
 
2014-ben, amikor korai fotófestményeinek és a későbbi, nagyméretű abszt-
rakt képeinek ára szinte botrányosan magasra szökött, Richter talán emiatt 
is döntött úgy, hogy még egyszer szembenéz – szubjektumként és művész-
ként – saját származásának és élettörténetének kérdéseivel. Egyúttal pedig 
annak kérdésével is, hogy a kortárs festészet jelen körülmények között 
vajon képes-e egyáltalán érdemi módon reflektálni ezekre a kérdésekre. A 
Birkenau-sorozat kiindulópontja azonban egy konkrét esemény, a Georges 
Didi-Huberman Képek mindennek ellenére (Images malgré tout) című,1 nagy 
port kavaró könyvében megjelent négy fotóval2 való konfrontáció volt.3 
Azzal a négy egyedülálló fényképpel, melyeket maguk a birkenaui meg-
semmisítő tábor foglyai készítettek. Didi-Huberman e fényképekről írt 
tanulmánya egyúttal felszította a Claude Lanzmannal folytatott vitát a 
holokauszt ábrázolásának szükségességéről és lehetetlenségéről, a tanú-
ságtétel jelentőségéről és a reprezentáció tilalmáról.
Richter a Frankfurter Allgemeine Zeitung 2008. február 11-i számában, egy 
Didi-Huberman könyvéről megjelent recenzió részeként látta meg először 

1  Georges Didi-Huberman: Images malgré tout. Les Éditions de Minuit, Paris, 2004
2  ld. http://auschwitz.org/en/gallery/historical-pictures-and-documents/extermination,11.

html.
3  Annak ellenére, hogy a náci koncentrációs táborokról mintegy másfél millió felvétel 

maradt fenn, ez a négy fénykép az egyedüli képi dokumentum, amely az égetőgödröknél 
folyó égetést és a gázkamra felé terelt meztelen rabokat ábrázolja. A képeket egy zsidóként 
elhurcolt görög fogoly, Alberto Errera készítette, Sonderkommando-társai 
közreműködésével. A felvételeket végül egy fogkrémes tubusban csempészték ki és 
juttatták el a lengyel ellenállókhoz. Ld. még Zemlényi-Kovács Barnabás tanulmányát a 
jelen lapszámban.

a négy fénykép egyikét. Kivágta, és bekere-
tezve a munkaasztala fölé helyezte a képet, 
de a könyvet magát csak később olvasta el. 
A fényképekkel való szembesülés hatására 
elhatározta, hogy megkísérli megfesteni 
azokat, első lépésként rávetítve és grafit-
tal felskiccelve négy, egyenlő nagyságú, 
nagyméretű vászonra. Tervben volt, hogy 
abban a sötét grisaille-stílusban festi majd 
meg a képeket, melyet az 1987-ben készült 
18. Oktober 1977 című sorozatában alkalma-
zott. Azonban egy csaknem egy éven át tartó 
folyamat végén, melyet ihlet és meddőség, 
megtorpanás és újrakezdés váltakozása jel-
lemzett, Richter arra a belátásra jutott, hogy 
ezt a koncepciót képtelenség kivitelezni, leg-
alábbis ő nem képes rá és talán senki más sem; 
most már biztosan nem lehetséges, de talán 
korábban sem lett volna az. A figuratív vázla-
tokat ráfestéssel fokozatosan eltüntette és egy 
lassú, hosszadalmas folyamat vette kezdetét, 
négy nagyméretű absztrakt festményt ered-
ményezve ugyanazokon a vásznakon.
Richter tehát szembe akart fordulni azzal a 
pozícióval, melyet akaratán kívül jelöltek ki 
neki a nemzetközi művészeti rendszerben, 
amelyben a festészet összeolvad a látvány- 
és fétiskultúrával, valamint a puszta pénz-
ügyi spekulációval – és visszatért egy olyan 
mélyen személyes témához, amely a hatva-
nas évek óta foglalkoztatta. A nyílt erőfeszí-
tés azonban, hogy létrehozzon egy műalko-
tást, amely képes korunkban fenntartani a 

B E N J A M I N  H .  D .  B U C H L O H

GERHARD RICHTER 
BIRKENAU-SOROZATA*

[részlet]

*  A részlet forrása: Benjamin H. D. Buchloh: Gerhard Richter’s Birkenau-Paintings. Verlag 
der Buchhlandung Walther König, Köln, 2016, 20-26..

a festészeten túli duchamp-i állásponttal 
szemben a festészet permanens megúju-
lását hirdető picassói pozíciónak. Sajátos 
körülmény, hogy mindkét festő ugyanarra az 
alapproblémára keresi a választ: egyaránt az 
NDK-ból költöztek Nyugat-Németországba, 
és szembesültek az absztrakció és a realiz-
mus szembenállásával, egyaránt a figuráció 
és az absztrakció szembenállását feloldó 

„harmadik utat” keresték. Ám Richter a fes-
tői kézjegyről és az egyéni stílusról lemondó, 
konceptuális szemléletű metafestészetével 
szemben Baselitz az egyedi stílus, a koherens 
életmű, a festői kézjegy és a festői festészet 
mellett tört lándzsát. Az ellentétes pozíciók 
szembenállásának mintegy emblémája volt 
a két művész a düsseldorfi Kunsthalléban 
rendezett közös kiállítása 1981-ben,48 ame-
lyen Richter többek között Tükör című 
alkotásait49 is bemutatta, némi iróniával 
utalva az elforgatás baselitzi leleményére.50 
A tükörfelületen a kiállítótérben lévő fest-
mények tükörképei is megjelentek: sajátosan 
elanyagtalanodtak, eléletlenedtek, mintha 
a festészetért önmagáért művelt festői fes-
tészet lehetetlenségét konstatálták volna.
A kölni Ludwig Múzeum Gerhard Richter 
85. születésnapját a művész legújabb alko-
tásainak bemutatásával ünnepelte.51 Mintha 
Richter visszatért volna a festői festészethez, 
a szürrealista módon megdolgozott, húsos, 
érzéki faktúrákhoz. Az oldottan felhordott 
impasto felületek egy sajátos kései stílust 
képviselnek, távolról talán Monet taviró-
zsáihoz is hasonlatosak. A kiállítás bejára-
tánál jelent meg Richter 11 Scheiben (2003)52 
című – Duchamp Nagy üvegét53 is megidéző 

– alkotása, amelynek felületén sejtelmesen 

48  Georg Baselitz, Gerhard Richter, Städtische Kunsthalle 
Düsseldorf, Düsseldorf, 1981. május 30. – július 5.; Vö. 
Jürgen Harten ed., Georg Baselitz – Gerhard Richter, 
kat., Städtische Kunsthalle Düsseldorf, Düsseldorf, 
1981; lásd még: Elger 2009 (2002), i.m., 257–264.

49  Gerhard Richter: Spiegel, 1981, tükör, 225 × 318 cm (CR: 
470-1); Gerhard Richter: Spiegel, 1981, tükör, 227.6 × 
320.6 cm (CR: 470-2)

50  Richter Tükör-műveinek és Baselitz festményeinek 
összefüggéséről az 1981-es kiállításon lásd: Benjamin 
H. D. Buchloh: Gerhard Richter’s Eight Gray: 
Between Vorschein and Glanz, in: Gerhard Richter: 
Eight Gray, Benjamin H. D. Buchloh – Susan Cross 
eds., kat., Deutsche Guggenheim, Berlin, Hatje Cantz, 
Ostfildern, 2002, 19–20.

51  Gerhard Richter. Neue Bilder, 2017. február 9. – május 
1.; Vö. Yilmaz Dziewior – Rita Kersting eds.: Gerhard 
Richter. Neue Bilder, Verlag der Buchhandlung Walther 
König, Köln, 2017

52  Gerhard Richter: 11 Scheiben, 2003, üveglapok, faszer-
kezet, 259 × 180 × 51 cm (CR: 886-2)

53  Marcel Duchamp: Agglegényei vetkőztetik a mátkát, sőt 
(Nag y üveg), 1915-1923, olaj, lenolajkence, ólomlemez, 
ólomhuzal és ezüstlemez két üvegtábla között acél és 
fakeretben, 272.5 × 175.8 cm, Philadelphia Museum of 
Art

tükröződtek az érzéki festmények halovány-életlen szellemképei, a stílusok, 
a műformák és a médiumok egymásra rétegződésének sajátos emblémá-
iként. Megszüntetve megőrzött festészetként, a nivellálódó stílusok és 
médiumok fantomképszerű palimpszesztjeként. A stílus és a nem-stílus, a 
festészet és a nem-festészet közötti sajátos átmenet terében lebegve, amely-
ben elmosódnak az eredeti és a másolat, az absztrakció és a realizmus, a 
differencia és az indifferencia határvonalai. Richter nem a határvonalakat 
mutatja fel, hanem inkább elmossa ezeket a határvonalakat, mintegy ero-
dálva az originalitás mítoszába vetett naiv hitet. Sajátos paradoxon, hogy a 
stílus és a művészi brand radikális megkérdőjelezésének gyakorlata végül 
sosem látott piaci sikert is eredményezett, mintha a kultúripar mozgatói 
félreértették volna a kultúripar kritikusát. Jelentős kérdés, hol és miként 
határozható meg a stílusok és médiumok közötti dinamikus mozgást 
evokáló richteri festészet helye egy olyan intellektuális univerzumban, 
amely elveszítette a középpontot. Talán Georges Didi-Huberman adta 
erre a legtalálóbb választ: „Out of the Plan, Out of the Plane” – kívül a 
terven, kívül a síkon.54 Ez a képzeletbeli hely valahol arrafelé van, ahol az 
egymással párhuzamosan futó, egymást kizáró, egymással ellentétes síkok 
találkoznak a végtelenben, a láthatáron, a panorámán túl.

54  Georges Didi-Huberman: Out of the Plan, Out of the Plane, in: Gerhard Richter. Pictures / 
Series, Hans Ulrich Obrist ed., kat., Fondation Beyeler, Riehen / Basel, Hatje Cantz, Ostfildern, 
2014, 155–173.
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a fotografikus mimézist tagadják, de kiüresítik még a legminimálisabb, 
legkorlátozottabb gesztusokat is. Nem adják meg azt a melankolikus 
megnyugvást, azt a vigaszt sem, melyet Richter monokróm szürke felü-
leteinek egységesen telített áttetszősége nyújtani látszott. A Birkenau-n 
mindez eltűnt, a grisaille pedig szinte vakít az egyformán fragmentált és 
elkülönült, már-már színezett részecskékre redukálódott zöld és vörös 
komplementerének kontrasztjában. 
A Birkenau faktúrája és belső szerkezete így mintha a mnemonikus folya-
maton belül megjelenő ellentmondásokat modellezné: az emlékek rekonst-
rukciójának szükségszerű lehetőségét és lehetetlenségét, visszhangozva 
Beckett elhíresült sorait: „folytatni kell, nem tudom folytatni, folytatom”.
Mivel a fotók és a rajzok minden nyomát elrejti a festék, Richter csak a cím-
választással utalhatott az eredeti, Didi-Huberman könyvében megjelent 

körkörösséget hoz létre. Míg a korábbi 
absztrakt képeken megszámlálhatatlannak 
tűnő véletlenszerű színkonstelláció jelenhe-
tett meg, addig a Birkenau-sorozatban ezt a 
spektrális bőséget a vörös-zöld és a fekete-
fehér kettős bipolaritására redukálja, a tel-
jes elszigeteltség és a fullasztó szűkösség 
érzetét keltve, melynek fényében a koráb-
ban hivalkodó színgazdagság viszonya a 
spektakularitáshoz talán még sosem volt 
ennyire egyértelmű. A megváltás halvány 
reményének, melyet a színek korábban nyúj-
tani látszottak, itt nyoma sincs. A Birkenau 
vásznain az alattomos zöld arra emlékeztet, 
hogy képtelenek vagyunk elvonatkoztatni 
elválaszthatatlannak tűnő denotátumától, a 
természettől. A komplementer vörös pedig, 
melyet az absztrakció nagy alakjai meglepő 
módon sosem bélyegeztek meg, még ha kap-
csolata a természettel nem is kevésbé szoros, 
mint a zöldé (elég csak a rózsára vagy a vérre 
gondolnunk), itt egyaránt terhelt és egy-
aránt arcátlan színként tűnik fel. A zöld és 
a vörös együttese így mindenekelőtt az élet 
és a romlás kegyetlen ciklusának két alap-
vető színárnyalataként jelenik meg, melyet 
legyőz a növekedés és a felejtés természe-
tes impulzusa; mintha e két szín kegyetlen 
komplementaritása az élet kiirtását magát 
közvetítené, amely egy öntudatlan és közö-
nyös természetben megy végbe.
A Birkenau másik fő kromatikai eleme, amely 
csaknem statikus az apró, zárt egységek 
sajátos felosztásában, Richter grisaille-
tradícióhoz fűződő régi viszonyából ere-
deztethető, amely az 1962-es Tisch (Asztal) 
című képtől kezdve áthatja az életművet. A 
szürke szín, változó jelentéskörrel végig jelen 
volt a műveiben, a korai fotófestményektől 
kezdve, a 18. Oktober 1977-sorozaton át egé-
szen a kilencvenes évek végéig. A színek hiá-
nya, illetve redukciója, ha nem is mindig, de 
gyakran a gyász jele volt, ugyanakkor olyan 
központi, programadó elemmé vált, amely 
csak a fehér, pontosabban az „achrome” sze-
repéhez mérhető Piero Manzoni műveiben.
Richter grisaille-jai eközben a legkülön-
bözőbb perceptuális minőségekkel társul-
tak – a korai festmények, majd később az 
Oktober-sorozat fotografikus mimézisétől 
a tudományos neutralitást imitáló Szilikát-
festményekig, a mechanikus, monokróm 
gesztusfestményektől az áttetsző üvegfest-
mények rideg perfekciójáig –, a Birkenau 
grisaille-elemei pedig mintha eg yidejű-
leg akarnák megidézni az összeset. Ezek a 
fragmentált rétegek azonban itt nemcsak 

mnemonikus élmény dimenzióját, egy korábbi pozíció megelevenítésével 
járt. Nevezetesen, Richternek ahhoz, hogy megakadályozza festményei 
spektakularizálódását, az antiesztétikus oppozíció legradikálisabb formá-
ihoz kellett visszanyúlnia, melyekből a II. világháború utáni Németország-
ban művészete elindult, visszatérve az emlékezet és amnézia, ábrázolás és 
kitörlés közötti feloldhatatlan konfliktusokhoz. Ez a radikalizmus – melyet 
inkább az új festményeken tetten érhető antiesztétikus eljárások szélső-
séges kétértelműségének kellene neveznünk – ugyanakkor megegyezik a 
festő nehézségeivel, amikor az emlékezet és a spektákulum között próbál 
magának helyet, pozíciót találni, abban az alapvető dialektikában, amely 
a jelenlegi történelmi helyzetben a festészetet meghatározza. Talán ez a 
kétértelműség az, amely Richtert újra és újra megtorpanásra kényszerí-
tette a sorozat kivitelezése közben, ahogy az még a festék felvitelében is 
világosan tetten érhető.
A négy egyforma méretű vászont most hálószerű absztrakt struktúra fedi, 
egy szabálytalan, mind a négy felületen kohezív és konzisztens rácsozat. 
Az expresszív gesztusoktól tartózkodó festmények színhasználatát és 
faktúráját talán leginkább a tétova és a beszorított jelzőkkel írhatnánk le. 
A festmények az előbbit tekintve – eltérően Richter az utóbbi húsz évben 
készült szinte összes absztrakt munkájától – rendkívül limitáltak: a vörös-
zöld komplementerek és a fekete-fehérek minimális konfrontációjára szo-
rítkoznak. A képek textúráját és faktúráját összehasonlítva a közelmúltban 
készült olyan nagyméretű absztrakt sorozatokkal, mint a Wald (2005) vagy 
a Cage (2006), azonnal evidenssé válik, milyen alapvető mértékben külön-
böznek látszólagos elődjeiktől. De épp Richter ezen, keletkezési idejüket 
tekintve egymáshoz viszonylag közeli absztrakt munkáinak összehason-
lítása veti fel a kérdést, hogy a Birkenau, egy alapvetően ábrázolhatatlan 
téma ábrázolásaként, képes-e elkülönülni minden korábbi nagyméretű 
absztrakt sorozattól. És ha fel is tesszük, hogy ez a differenciálódás valós és 
vizuálisan tetten érhető, akkor hol kellene keresnünk ennek nyomait vagy a 
megkülönböztetéshez szükséges kritériumokat? Vajon a textúra, a faktúra 
vagy a gesztusok regiszterén belül érdemes kutatni, vagy netán valószínűbb, 
hogy az alapvető összeegyeztethetetlenség és összehasonlíthatatlanság a 
színvilág regiszterén belül mutatkozik meg? Illetve, ha ezek közül egyik 
sem vezet eredményre, akkor a festmények mely regisztere teszi lehetővé, 
hogy megtaláljuk a különbségtevés hiteles módszerét?
Egy ilyen összehasonlítás láthatóvá tenné Richter Birkenau előtti nagy 
absztrakt festményeinek egyik legmeghökkentőbb vonását, nevezetesen, 
hogy a teljes színskálát bejárva, önkényes gazdagságuk vészesen közel jár 
a pusztán spektakuláris festészet határához, még akkor is, ha szándéka a 
festői gesztusból a spektakularizált festői aktusba történő átmenet rögzí-
tése volt. Ugyanakkor a festészeti eljárás folyamata az, amely transzpa-
renssé teszi a spektákulumot működtető apró, árulkodó mechanizmusokat.  
A különféle absztrakt sorozatok esetében ebben az összehasonlításában 
válhatna egyértelművé az is, milyen mértékben változik Richter festői 
gyakorlatában a faktúra és a színhasználat, a textúra és a gesztusok, és 
mennyiben jelentik ezáltal egy adott korszak megtestesülését.
Ha elfogadjuk, hogy a Birkenau-sorozatban ezeket a törvényszerűségeket 
a struktúra és a faktúra határozza meg, akkor a színrend még árulkodóbbá 
válik, mivel a festmények szemmel láthatóan szakítanak a Richter korábbi 
absztrakt munkáit uraló alapelvekkel. Elvetik a nagy gesztusokat (még ha 
azok addig is többé-kevésbé mechanikus módon, egy speciális, acél helyett 
műanyag lappal ellátott simítókés [Rakel] segítségével jöttek létre) és a 
színskála gazdagságát olyasmire cserélik, ami ahhoz képest majdhogynem 
művészi dadogásnak tűnhet, teljes mértékben kiiktatva az expresszivitást, 
mintha itt már a legminimálisabb festői gesztus is túlontúl harsány volna.
Szín haszná lat tek intetében R ichter a nég y festményen hason ló 

fényképekre, amelyek arra ösztönözték, 
hogy újra szembenézzen Auschwitz örök-
ségével. Azonban még ezt a döntést is vona-
kodva hozta meg: először, mielőtt Drezdá-
ban kiállították volna, a képek egyszerűen a 
Nég y absztrakt festmény címet viselték.
[...]
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