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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 
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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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